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METODOLOGIA UTILIZATA IN ELABORAREA STRATEGIEI 

 

- validitate ştiinţifică – procesul de elaborare a documentului trebuie să respecte 

cerinţele tehnice ale planificării strategice;  

- principiul coerenţei – acesta se referă la corelarea strategiei locale cu documentele 

de planificare de rang superior precum şi cu documente locale;  

- principiul parteneriatului – dezvoltarea unei relaţii de colaborare între administraţie 

şi membrii comunităţii locale, element deosebit de important atât în etapa de 

elaborare a strategiei cât si în cea de implementare;  

- implicarea comunităţii - procesul trebuie să fie deschis tuturor celor interesaţi din 

comunitate;  

- transparență și obiectivitate - procesul trebuie să fie transparent şi să reflecte 

interesele comunităţii ca întreg;  

- coerență și continuitate - construcţia documentului de planificare nu înseamnă 

finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis ideilor și 

completărilor viitoare (adaptarea periodică a documentului în funcţie de modificările 

care se produc la nivelul comunităţii).  

Viziunea de dezvoltare a comunitatii BELINȚ trebuie să inglobeze materializarea în 

timp a unor politici benefice comunității locale. În aceste conditii, BELINȚ trebuie să 

se dezvolte ca o comună europeană, cu standarde de calitate aferente fiecarui 

domeniu cheie - infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice și comerciale, 

resurse umane, asistența socială, educație, sănătate, siguranţa cetăţeanului etc, dar 

şi să se integreze şi să mobilizeze activ la nivel regional potențialul existent. 

Valorificarea acestuia în paralel cu inițierea, susținerea și materializarea unor 

demersuri acționale și investiționale se poate realiza prin atragerea de surse publice 

și private. Astfel, se propune ca localitatea BELINȚ să se impună ca un actor local 

de prim rang. 
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Viziunea propusă pentru comună este:  BELINȚ va fi un 

centru al inovaţiei şi oportunităţilor, un SMART FUTURE 

COMMUNITY, un loc plăcut în care să trăieşti, să munceşti 

şi să studiezi; o comună cu autorităţi locale responsabile 

şi deschise, cu cetăţeni activi şi o comunitate de afaceri 

dinamică şi implicată. 
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Viziunea UAT 
 

In urmatorii 15 ani obiectivul 
principal este de a face cat 
mai interesanta ideea de a 
locuii sau de a alege un loc 
stabil pentru a ridica o 
casa  sau pentru mediul 
antreprenorial in Comuna 
Belint. 
Pentru ca  aceasta realizare 
sa fie indeplinita noi UAT 
BELINT trebuie sa avem o 
dezvoltare putin accelerata si 
aici marefer la accesarea de 
fonduri europene, 
guvernamentale, GAL, 
granturi, fonduri proprii, etc 
 

 

-PUG 

-PUZURI 

-EXTINDERE CANALIZARE CHIZATAU ,GRUNI ,BABSA 

-INFRASTRUCTURA DRUMURI AGRICOLE 

-TROTUARE BELINT, CHIZATAU GRUNU ,BABSA 

-PODETE, ACCESE, RIGOLE BETONATE -BELINT CHIZATAU 

-PARCURI DE RECREERE IN BELINT, CHIZATAU,GRUNI 

-PARCURIDE COPII IN BELINT GRUNI ,BABSA 

-PESCARIE BELINT ,CHIZATAU 

-AMENAJARE SPATII VERZI BELINT - CHIZATAU 

- MONITORIZARE VIDEO COMUNA 

-CASA MORTUARA BELINT, CHIZATAU 

- AMENAJARE CURTE PRIMARIE SI CLADIRI PENTRU ADAPOSTIREA 

UTILAJELOR 

-MODERNIZARE CAMINE CULTURALE GRUNI SI BABSA 

-CENTRU DE INGRIJIRE BATRANI 

-MODERNIZARE DISPENSAR BELINT 

-TEREN SINTETIC BABSA GRUNI CHIZATAU 

-PIATA AGRICOLA BELINT 

-PARCARI MODERN AMENAJATE BELINT, CHIZATAU 

- DESCHIDERE MAXIMA SPRE MEDIUL ANTREPRENORIAL 

-CONSTRUCTIE SENS GIRATORIU CENTRU BELINT 

-TEREN SINTETIC PUZ BELINT 

-AMENAJARE SPATII VERZI  PUZ BELINT 

-EXTINDERE RETELE CANAL,APA, GAZ,ENERGIE ELECTRICA PUZ BELINT 
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INTRODUCERE 

 

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă Multisectorială a comunității BELINȚ este 

un instrument de planificare în vederea dezvoltării durabile, promovării și realizării de 

proiecte de investiții și de dezvoltare a comunității locale în perioada 2021-2027. 

Înainte de toate, o bună planificare reprezintă un instrument fundamental al 

guvernării locale eficiente – o metodă de exprimare şi efectuare a alternativelor 

publice referitoare la modul în care comunitatea va creşte şi se va dezvolta. 

În cel de-al doilea deceniu al secolului 21, oraşele si comunele/satele (mediul rural) 

din Europa se confruntă cu noi provocări privind dezvoltarea ecologică şi eficientă 

din punct de vedere energetic. Procesele de dezvoltare integrată necesită o gândire 

interdisciplinară, planificări transdisciplinare şi colaborare în sistem tip reţea. 

Locuitorii în calitate de principali actori în cadrul acestor procese, trebuie să fie din 

timp informaţi, constientizaţi precum şi implicaţi în luarea de decizii. Doar atunci 

aceştia vor participa activ.  

Dezvoltarea economică durabilă asigură viitorul unei comunități. 

Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj semnificativ 

faţă de zonele urbane şi se caracterizează prin: deficienţe structurale persistente 

(numărul mare al populaţiei ocupate în agricultură, îmbătrânirea populaţiei, un număr 

mare de exploataţii de subzistenţă etc.); valoare adăugată scăzută a produselor 

agro-alimentare; randamentele şi productivitatea muncii scăzute în special în 

agricultura de semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea 

activităţilor economice, acces redus la credite; o piaţă a terenurilor nefuncţională; o 

modestă orientare către export; investiţii insuficiente în cercetare şi dezvoltare; 

accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma zonelor urbane; creşterea 

continuă a disparităţilor regionale; o pondere ridicată a populaţiei expuse riscului de 

sărăcie şi excluziune socială; o administraţie publică ineficientă; o serie de riscuri 

pentru oameni. Spațiul rural este expresia efortului îndelungat al omului pentru a 

opune în serviciul său componentele fizico-geografice ale spațiului, ale naturii. Este 

un spațiu pe care omul l-a modelat în funcție de nevoile sale, pe care l-a creat prin 
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munca sa și l-a umplut cu creațiile sale de natură antropică, fiind deci o adevărată 

“capodoperă rustică” a omului. Dezvoltarea este, în esență, o acțiune cu caracter 

strategic, care are ca scop creșterea durabilă a productivității individuale, comunitare 

și instituționale, ceea ce poate duce la asigurarea unor venituri mai mari pentru 

indivizi. Programele de dezvoltare au în vedere schimbarea condițiilor fundamentale, 

ceea ce necesită un timp îndelungat, iar problemele rurale sunt foarte complexe și 

nu pot fi rezolvate prin acțiuni pe termen scurt. Sunt necesare programe succesive, 

cu efecte durabile. 

Analiza structurală este o premisă esenţială în vederea elaborării unei strategii de 

dezvoltare. Fără o analiză exactă a situaţie de pornire şi fără o evaluare a datelor 

statistice existente, strategia elaborată nu va avea o bază solidă Obiectivele analizei 

structurale sunt:  

 Evaluarea situaţiei, documentare foto şi cercetare; 

 Evaluarea planurilor de dezvoltare şi de acţiune existente la nivel naţional, 

regional şi judeţean, concepte de intervenţie sau alte planuri;  

 Rezumat al planurilor şi proiectelor actuale;  

 Integrarea în contextul european;  

 Analiza datelor statistice existente şi a celor care mai trebuiesc colectate; 

 Propunerea de proiecte de investitii si dezvoltare ; 

 

Analiza structurală cuprinde valorile de bază cantitative şi calitative socio-economice 

şi culturale, detalii privind evoluţia populaţiei, indicatori privind infrastructura socială 

şi tehnică precum şi situaţia locativă, economie, piaţa forţei de muncă, educaţie, 

comerţ, industrie, turism, sport, administraţie, utilizarea terenurilor în fiecare zonă a 

comunității şi privită în ansamblu şi cu privire la situaţia de mediu. Aceste fapte 

constituie, de asemenea, un punct de plecare pentru dezvoltarea de concepte 

sectoriale şi de cartier. Analiza va include o descriere a situaţiei actuale şi definirea 

problemelor cu privire la comunitate în ansamblu şi pe zone. 
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În acest sens, s-a acordat o atenție deosebită parcurgerii într-o succesiune logică și 

firească a patru etape care, în final, reprezintă metodologia care a stat la baza 

elaborării lucrării: 

1. Documentarea, prin consultare atât a documentelor publice în domeniu cât și a 

celor din literatura de specialitate 

2. Cercetarea și analiza realității din teritoriu – in acest sens dorim sa multumim 

echipei de profesionisti din cadrul Primăriei Belinț pentru tot sprijinul prompt acordat 

(cercetarea s-a bazat pe discutii directe cu principalii actori si pe un set de 

chestionare) 

3. Cercetarea științifică și aplicare de metode potrivite de analiză (atât matematice și 

statistice, cât și metode de cercetare științifică) 

4. Analize și sinteze, ale căror scop principal este atât furnizarea de informații 

integrate și relevante, cât și a celor de tip ”metadate” (date despre date), necesare în 

procesul decizional privind politicile de dezvoltare durabilă a comunității Belinț. 

 

 BELINȚ – ARC PESTE TIMP 

 

Belinț este o comună în județul Timiș, Banat, România, formată din 

satele Babșa, Belinț (reședința), Chizătău și Gruni. Satul a fost locuit încă din 

preistorie și s-a ridicat în vecinătatea localității (antice) Tapia. Belințul în secolul X a 

aparținut Voievodatului lui Glad și apoi Districtului medieval al Belului. Denumirea 

Belinț (Belinc, Belence) a evoluat de-a lungul timpului astfel: 

1285 Becl 

1368 Belenche 

1482 Belincz 

1723 Bellinz 

1828 Belintz 

1869 Belintiu 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunele_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bab%C8%99a,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Belin%C8%9B,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chiz%C4%83t%C4%83u,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gruni,_Timi%C8%99
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1913 Belencze  

Într-un defter otoman din 1554, este consemnat cu 34 case. 

Teritoriul comunei a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri. Satul a fost locuit încă 

din preistorie și s-a ridicat în vecinătatea localității (antice) Tapia. Belințul în secolul 

X a aparținut Voievodatului lui Glad și apoi Districtului medieval al Belului. 

Documentar istoria localității poate fi urmărită începând cu anul 1369 - comuna este 

atestată documentar sub numele de Belenche, ca proprietate a familiei Beşan. 

Spațiul istoric dinainte și chiar după această dată e mai greu de reconstituit 

bazându-se pe documente nescrise.  

În anul 1828 satul apare sub denumirea de Belintz, în anul 1869 Belintiuiar iar în 

anul 1913 Belencze. Satul Bapsa Atestat la 1488 în forma Bapsa. Numele are la 

bază un antroponim format de la n. pers. Baba + -şa, cum sunt multe altele în 

româneşte (Balşa, Comşa, Dumşa, Micşa, Popşa, Simşa, Tomşa, Tripşa etc.). În 

1906 s-a creat o colonie maghiară în vestul satului, azi desfiinţată. Dispune de un 

original Monument al eroilor căzuţi în Primul Război Mondial. 

Se situează în estul județului Timiș, pe DN6, la o distanță de 14,5 km de municipiul 

Lugoj și 45,5 km de municipiul Timișoara. 

 

Satul Chizătău  

Atestat la 1359 în forma Kyzigtew. Alte atestări: Kizithew până la 1443 

Kysewthwthweu 1456, Thyzythew 1492, Kyzethew 1526, etc. Puţin probabil că 

aceste forme maghiarizate redau cu exactitate rostirea numelui din anii respectivi 

într-o zonă românească unde influenţa maghiară nu avea cum să se exercite la nivel 
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popular. Mai plauzibil ar fi un compus din enigmaticul hidronimchizdía + rom. tău (din 

magh.), aşa cum avem la Lugojel hidronimul ćimíşu tău. A dat jertfe în cele două 

războaie. Are un monument închinat eroilor dinPrimul Război Mondial.  

Satul Gruni Prima atestare documentară a satului Gruni apare în forma Grwn. Alte 

atestări: Grwon 471, Gruny 1597, Grewny 1598, Grun 1690-1700, Grum 1717, 

Grubin 1799, Gruin 1822, 1828, 1851.  

Originea numelui este în entopicul grui, pronunţat gruni cu sensul de „bot de deal 

între două ape“.  

Dealul Gruniului este situat într-adevăr între Canalul Timiş- Bega (construit prin 

lărgirea şi adâncirea pârâului Biniş) şi ieruga Vlaviţa (care se varsă azi în canal, dar 

în trecut se unea cu Binişul). Întru cinstirea eroilor căzuţi în cele două războaie 

mondiale, s-a ridicat un monument şi s-au aşezat câteva cruci în faţa bisericii. Alte 

atestări documentare a localității Belinț au fost:  

 20 februarie 1824 - se naşte la Chizătău Constantin Rădulescu, absolvent al 

Politehnicii din Budapesta, inginer şef al oraşului Timişoara (1847), primar al 

Lugojului (d. 1895);   

 12 septembrie 1842 - se naşte la Chizătău Nicolae Coşariu, jurist, ziarist, 

proprietar al publicaţiei „Gazeta poporului“, fondator al „Băncii Timişeana“ (d. 

1903);  

 1857 - a fost înfiinţat corul mixt din Chizătău;  

 1896 - prima mărturie despre existenţa echipei de teatru din Belinţ;  

 1 decembrie 1918 - protopopul Gherasim Sârbu conduce la Alba Iulia 

delegaţia belinţeană mandatată să voteze unirea Banatului cu România;  

 13 februarie 1922 - se naşte la Belinţ actorul Horia Căciulescu (d. 

24.12.1989);  

 1933 - ia fiinţă asociaţia sportivă „Avântul“;  

 23.04.1943 - se naşte la Belinţ Simion Dănilă, lingvist, traducător, istoric 

literar;  

 1962-1973 - funcţionează la Belinţ un liceu teoretic; 

 1970: sub egida Institutului de Filozofie al Academiei, apare la Bucureşti 

lucrarea Două sate (Belinţ şi Comana). Structuri sociale şi progres tehnic;  
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 1994: la şcoală se ţine în octombrie Al 8-lea Simpozion Naţional de 

Dialectologie. 

 

 

Asezarea in cadrul judetului  

 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Belinț se ridică la 

2.789 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se 

înregistraseră 3.045 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (95,45%), cu o 

minoritate de maghiari (1,11%). Pentru 2,55% din populație, apartenența etnică nu 

este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt 

ortodocși (91,75%), dar există și minorități de penticostali (3,48%) și romano-catolici 

(1,11%). Pentru 2,55% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ MULTISECTORIALĂ A COMUNEI BELINȚ 

 

 
12 

 

 

 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ MULTISECTORIALĂ A COMUNEI BELINȚ 

 

 
13 

 

 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ MULTISECTORIALĂ A COMUNEI BELINȚ 

 

 
14 

 

 

Suprafaţă, vecinătăţi 

Situată la est de centrul relativ al județului Timiș, pe DN 6, localitatea Belint, 

resedința comunei cu același nume, se afltă la o distanță de 45,5 km de municipiul 

Timisoara si 14,5 km de municipiul Lugoj, orașul cel mai apropiat. De la est la vest 

comuna este traversată de șoseaua națională Timișoara – București. Comuna Belinț 

are în componență următoarele sate: Belinţ, Babşa, Chizătău şi Gruni. Comuna 

Belinț se învecinează cu următoarele localități după cum urmează, la: - Nord cu 

Ghizela, - Est cu Coşteiu, - Sud cu Ohaba - Forgaci, şi - Nord - Vest cu Şanoviţa.  

Comuna Belinț este așezată în golful larg de câmpie al Timișului, într-un ținut 

depresionar, înconjurat de piemonturi, ale căror înălțimi trec de 200 de metri. Relieful 

este reprezentat pe circa o treime din teritoriul comunei de o zona deluroasă, parte a 

Dealurilor Lipovei, situată la N de râul Bega si la E - SE de localitatea Gruni, cu o 

altitudine de 180 - 150 m, înclinarea generală de la N - NE spre S-SV, și de o zonă 

de câmpie, parte a Câmpiei golf a Timișului, în partea sudică a arealului, sub forma 

unei prispe aluvio-proluviale situată între Dealurile Lipovei și malul drept al Timișului, 

cu altitudini cuprinse între 105-110 m în proximitatea localității Chizatau și 111 - 140 

m în zona Gruni - Babșa și ca un al treilea element, luncile Timișului și Begai. 

Relieful comunei este plan, slab ondulat în partea de nord înclinăndu-se puțin spre 
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partea de sud – vest. În partea de nord – est și de nord est comuna este străjuită de 

Dealul Gruniului și de piemonturile podișului Lipovei, puțin abrupte. 

Nivelul pânzei de apă freatică, în funcţie de formaţiunile geo-morfologice, este 

cuprins între 0,8 – 7 metri adâncime.  

Diagnoza de clima si de mediu a comunei BELINȚ 

Roca mamă a solurilor este reprezentată de depuneri aluvionare, marne şi argile. 

Tipul preponderent din zonă este solul brun de pădure, cu fenomene de podzolire în 

diferite grade. 

 Datorită nivelului ridicat al apei freatice pe unele terenuri, în perioadele ploioase, 

apare fenomenul de băltire a apei (înmlăştinare). 

În zona preterasică a luncii apare o fâşie de teren paralel cu linia terasei cu o formă 

depresională sub nivelul luncii unde poate balti apa. 

Nivelul pânzei de apă freatică este diferit în funcţie de formele geo-morfologice şi ele 

variază astfel: în luncă se află între 1 – 3 m, în zona preterasei a luncii între 0,8 – 1 

m, pe terasa I-a între 3 – 4 m, pe platou între 5 –7 m. 

Apa de pe terasă conţine cloruri în cantităţi apreciabile ajungând până la 660 mg/l cu 

o duritate de 220 . 

În ce priveşte structura geologică şi rocile mame, sunt caracterizate de formaţiuni cu 

alternare care se întâlnesc pe luncă şi terasa I-a şi de formaţiuni sarmatiene pe 

platou sau terasa superioară. Sub formaţiunile sarmatiene se găsesc depozite 

helveto-tortoniene de grosimi mari. 

Pe profile geologice rezultă că pe luncă, roca mamă a solurilor este reprezentată de 

depuneri aluvionare grosiere (nisipuri), pe terasa I-a de depuneri aluvionare vechi 

mai fine (mâl plus argilă) iar pe platou de marne şi argile, caracterele acestora au 

fost pregnant imprimate solurilor formate de ele. 

Comuna BELINȚ se află într-o zonă cu climă temperat-continentală, cu veri umede şi 

relativ călduroase şi ierni mai puţin uscate şi relativ reci. 
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Temperatura medie multianuală este de 8,6°C. Luna cea mai rece este ianuarie, cu 

o medie multianuală de -4,3°C, iar cea mai caldă este iulie, media multianuală fiind 

de +20°C. 

Regimul vânturilor este determinat de principalii centri de acţiune atmosferici din 

emisfera nordică (Anticiclonul Azorelor, Minima Islandeză, Anticilonul Euroasistic şi 

Minima Mediteraneană). În general, vânturile dominante sunt din sectorul nord-vest, 

cu  o viteză de 2m/sec., iar cele mai slabe – din est cu 0,8m/sec. 

Regimul precipitaţiilor este strâns legat de masele de aer ce pătrund pe teritoriul ţării 

noastre, precum şi de unele particularităţi ale reliefului local. La BELINT cantitatea 

medie multianuală a precipitaţiilor este de 652 mm. Luna cea mai ploioasă este 

august, cu o medie multianuală de 84,3 mm, iar cea mai secetoasă este ianuarie 

având o medie anuală de 32,3 mm. 

Datorită reliefului si vegetaţiei bogate, curenţi mici şi permanenţi, microclimatul 

comunei Belinț exprimă caracteristicile unei localităţi ce s-ar afla la o altitudine mult 

mai mare decât cea reală. 

De pe pantentele nordice ale dealului Sacoșului Mare toamna și primăvara pătrund 

valuri de aer rece spre depresiunea alba a Belunțului. Iarna vâtul rece suflă cu 

putere dinspre văile munților Poiana Ruscă troienind zăpada în partea estică și nord 

estică. Vântul dominant din est și cel dinspre sud viscolește iarna zăpada iar în luna 

verilor secetoase evaporă apa solurilor locale. Vânturile de sud – est care bat vara 

aduc cuu ele grindina. Vântul de nord – vest (Ungureanu) adduce cu el precipitații 

bogate. Influența vântului rece și uscat (Cogava) se resimte puțin în această zonă 

prin uscăciune și rafale puternice. Precipitaţiile sunt suficiente însă cad neregulat, 

fiind variabile la nivel anual.  

 

Hidrografia 

Se poate spune că relieful, condiţiile climatice la care se adaugă structura geologică 

şi litologică influenţează regimul hidrografic al zonei, atât cel de suprafaţă, cât şi pe 

cel subteran. Cursurile principale de apă sunt reprezentate de râurile Timiș și Bega, 

iar pârâurile Miniș, Hisiaș, Glavița, precum și canalul de alimentare TimișBega, 

întregesc rețeaua hidrografică.  
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De menționat faptul că Bega, Minișul și Hisiașul colectează și apele văilor de 

eroziune și ale elementelor torențiale din zona colinară, care au ca trasatură comună 

fluctuațiile mari de debit, maxime înregistrându-se mai ales pe seama precipitațiilor 

de primăvară și de la începutul verii. Actualul aspect hidrografic este rezultatul unor 

importante lucrari hidro ameliorative si hidrotehnice, începute din anul 1728, care au 

avut ca rezultat, printre altele, canalizarea Begăi și îndiguirea albiei minore a 

Timișului. 

Vegetatia si fauna 

Vegetația caracteristică este cea a stepei care se împletește cu cea a silvostepei 

caracteristică dealurilor. În tot acest peisaj apare și vegetația lacustră cu nuferi și 

lintiță. 

Vegetația ierboasă cuprinde cele mai reprezentative specii cu sunt: pirul, gogomățul, 

păiugul, festuca, măcieșul, porumbarul, sipicul, lăptuca, etc. 

Vegetatia arboricolă specifică zonei este cea a pădurilor de câmpie și dealuri, 

subzone stejarului. Prezente în pâlcurile izolate ce au supraviețuit defrișărilor masive 

sunt, în principal, quercineaele: Quercus pubescens (stejar pufos), Quercus 

peduculiflora (stejar brumariu), Quercus cerris (cer), petraea și Quercus robur 

(gorun), precum și specii ca Fraxinus Quercus excelsior și Fraxinus. angustifolia 

(frasin), Carpinus betulus (carpen), Acer campestre (jugastru), Acer tataricum (artar 

tataresc), Ulmus procera (ulm), Tilia tomentosa (tei alb), Cornus mas (corn) , Rosa 

canina (maces) , Prunus spinosa (porumbar), Corylus avellana (alun), Alnus 

glutinosa (arin negru). 

Pe văile cu apă freatică mai apropiată de suprafață și cu scurgeri laterale se 

întâlnesc pâlcuri de Salix alba si Salix, fragilis (salcete), Populus nigra (plop negru), 

iar pe ravenele consolidate sunt prezente specii ca Robinia pseudacacia (salcâm), 

Rosa canina, Prunus spinosa și Pirus piraster (par paduret). 

Pomii fructiferi uzuali sunt prunul, marul, visinul, ciresul, piersicul, caisul, nucul, 

gutuiul, dudul, alunul iar ca specie rar întâlnită amintim smochinul. 
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In pajistile naturale, care ocupă suprafețe restrânse, se întâlnesc, în general, grupuri 

de specii mezofile si xeromezofile, iar în câmpie, acolo unde apa freatică este mai 

aproape de suprafață, grupări mezofile și higrofile. 

Datorită așezării comunei la limita dintre câmpie, deal și munte, fauna Belințului 

deține atât specii aparținând stepei cât și ale silvostepei împletite cu fauna apelor.  

Dintre mamiferele caracteristice acestei regiuni sunt rozătoarele, ce ocupă un areal 

care corespunde cu cel al teritoriilor cu dezvoltare intensă a agriculturii, ele având o 

acţiune dăunătoare asupra culturilor. Cele mai importante rozătoare sunt: popândăul, 

hârciogul, şoarecele de câmp, șobolan de câmp, cățelul, iepurele de câmp, dihorul, 

etc. Prezența pajiștilor de stepă oferă cadrul favorabil cosașilor, greierilor, furnicilor 

precum și a unor reptile de mici dimensiuni. Lumea păsărilor e reprezentată de: 

ciocarlia de câmp (Alauda arvensis), ciocârlanul (Gakerida cristata), graurul (Sturus 

vulgaris), prigorii (Merops apiaster), turturelele (Streptopelis turtur), prepelița (cartunix 

cartunix). Păsările lacustre - rațe, gâște, lișite, stârci, bâtlani, becațe, cionvici, cocori, 

coțofane, lopătari, egrete, stârci albi, stăncuțe, ulii, vulturi și barza neagră. În ultimii 

ani în zonă a aparut și fazanul și găinusa. Mamiferele întalnite: vulpi, lupi, mistreți, 

iepuri, vidre, nevăstuici, bizar, cerb, caprior, nutrie, pisică sălbatică, bursuc, etc. 

Potențialul cinegetic al zonei este recunoscut și exploatat de vânători. 

Fauna apelor e compusă din: crapi (Cyprinus carpio), somn (Silurus glumis), șalău 

(Lenciseus cephalus), știucă (Esox Lucius), scobar (Chondrostoma Nasus), clean 

(Leuciscus cephalus), avat (Aspius aspius), biban (Perca fluviatilis). 

Resursele pe care se bazează poţenţialul economic al comunei sunt în mare parte 

resurse proprii (vii, pomi fructiferi, terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse 

animaliere şi vegetale). Apropierea de resedinţa judeţului Timiș la numai 45 km şi 

accesul excelent la căile de comunicaţie principale, conferă comunei Belinț 

numeroase avantaje economice. 
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CONTEXTUL GENERAL DE DEZVOLTARE PENTRU PERIOADA DE 

PROGRAMARE 2021-2027 

 

Arhitectura programelor operaționale, prin intermediul cărora va fi administrat 

bugetul alocat României în perioada 2021-2027 va fi semnificativ modificată față de 

actualul sistem. 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia 

Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de 

investiții a UE. Se preconizează cinci priorități investiționale: 

1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la 

Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice 

3. O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 

4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 

sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii 

sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 

5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 
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Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor 

priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, 

în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai 

puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se 

bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii 

(șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea 

și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile 

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

coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să 

autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale.  
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NOUA POLITICA DE COEZIUNE 

 

În paragrafele care urmează, prezentam pe scurt noul cadru de dezvoltare regională 

și de coeziune, inclusiv prioritățile investiționale considerate optime de Comisia 

Europeană.  

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor 

priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, 

în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. 

Prioritatile investitionale (respectiv aplicatiile de finantare) vor trebui sa se subscrie 

urmatoarelor considerente strategice: 

- O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

- O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de 

la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și 

combaterea schimbărilor climatice 

- O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 

- OEuropă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor 

sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a 

competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 

- OEuropă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de 

dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE 

- O abordare mai personalizata (analiza stricta pe valoarea adaugata a fiecarui 

proiect) a dezvoltarii regionale 

 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai 

puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se 

bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii 

(șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea 

și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile 

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

coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să 
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autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și 

dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării 

urbane durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a 

capacităților dedicat autorităților urbane, sub denumirea Inițiativa urbană europeană. 

 

Simplificare: reguli mai scurte, mai puține și mai clare 

STRATEGII DE DEZVOLTARE LA NIVEL EUROPEAN 
 

În iulie 2019, Institutul European de Inovare și Tehnologie, organism independent al 

UE, care consolidează capacitatea de inovare a Europei, a propus obiectivele pentru 

Strategia de inovare pentru perioada 2021-2027, a căror implementare va fi 

urmărită prin următorul program al UE de cercetare și inovare Orizont Europa (2021-

2027): 

Obiectiv 1: Creșterea impactului regional al comunităților de cunoaștere și inovare 

Obiectiv 2: Stimularea capacității de inovare a învățământului superior 

Obiectiv 3: Lansarea noilor CCI-uri (Comunități de cunoaștere și inovare) 

Strategia europeană pentru tineret 2019 – 2027 recunoaște că tinerii sunt dornici 

să își ia în mâini propriile destine, să stabilească relații cu ceilalți și să le acorde 

sprijin și că ar trebui acordată o atenție deosebită tinerilor care riscă să fie 

marginalizați pe baza potențialelor surse de discriminare, cum ar fi originea etnică, 

genul, orientarea sexuală, handicapul, religia, convingerile sau opinia politică ale 

acestora. 

Au fost definite 11 obiective europene pentru tineret care prezintă o viziune pentru o 

Europă care le permite tinerilor să își realizeze pe deplin potențialul și identifică 

domenii intersectoriale care afectează viețile tinerilor și indică care sunt provocările 

care trebuie abordate. 

Obiectivele strategiei europene pentru tineret 

1 - O Uniune Europeană mai conectată cu tinerii / Connecting EU with Youth 

2 - Egalitate pentru toate genurile / Equality of All Genders 
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3 – Societăți incluzive / Inclusive Societies 

4 - Informare și dialog constructiv / Information and Constructive Dialogue 

5 – Sănătate mintală și bunăstare / Mental Health and Wellbeing 

6 – Dezvoltarea tinerilor în mediul rural / Moving Rural Youth Forward 

7 – Locuri de muncă de calitate pentru toți / Quality Employment for All 

8 – Învățământ de calitate / Quality Learning 

9 – Spații ale tinerilor și participare pentru toți / Space and Participation for All 

10 – O Europă verde și durabilă / Sustainable Green Europe 

11 – Organizații de / pentru tineret și programe europene / Youth Organisations 

and European Programmes 

Pentru întreprinderile și antreprenorii care beneficiază de sprijinul UE, noul cadru 

oferă mai puțină birocrație și modalități mai simple de solicitare a plăților, prin 

utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri. Pentru facilitarea sinergiilor, un 

cadru unic de reglementare acoperă în prezent 7 fonduri UE implementate în 

parteneriat cu statele membre („gestionare partajată”). Comisia propune, de 

asemenea, controale mai relaxate la programele cu istoric bun, o mai mare 

încredere în sistemele naționale și extinderea principiului „auditului unic”, pentru a 

evita suprapunerea verificărilor. 

Un cadru mai flexibil 

Noul cadru reunește stabilitatea necesară planificării investițiilor cu nivelul 

corespunzător de flexibilitate bugetară, pentru a face față unor evenimente 

neprevăzute. O evaluare intermediară va determina dacă este nevoie de modificarea 

programelor pentru ultimii doi ani ai perioadei de finanțare, pe baza priorităților 

emergente, a executării programelor și a celor mai recente recomandări specifice 

fiecărei țări. 

În anumite limite, se vor permite transferuri de resurse în cadrul programelor fără a fi 

necesară o aprobare oficială a Comisiei. O dispoziție specifică facilitează 

mobilizarea de fonduri UE începând din prima zi, în caz de dezastru natural. 
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O legătură mai strânsă cu Semestrul European șI cu guvernanța economică a 

Uniunii 

Politica de coeziune sprijină reformele pentru crearea unui mediu favorabil 

investițiilor, în care întreprinderile pot să prospere. Se va asigura deplina 

complementaritate și coordonare cu Programul de sprijin al reformei, în forma sa 

nouă și consolidată. 

 

În perioada bugetară, recomandările specifice fiecărei țări (RST) formulate în 

contextul semestrului european vor fi luate în considerare de două ori: la început, 

pentru conceperea programelor din cadrul politicii de coeziune, și apoi în cadrul 

evaluării intermediare. Pentru a stabili condițiile propice creșterii economice și creării 

de locuri de muncă, noile condiții favorizante vor contribui la înlăturarea obstacolelor 

din calea investițiilor. Aplicarea lor va fi monitorizată pe întreaga perioadă financiară. 

Mai multe oportunitățI pentru sinergii în setul UE de instrumente bugetare 

Cadrul de reglementare unic care acoperă fondurile politicii de coeziune și Fondul 

pentru azil și migrație vor facilita crearea de strategii de integrare a migranților la 

nivel local sprijinite prin resurse UE utilizate în sinergie; Fondul pentru azil și migrație 

se va concentra pe nevoile pe termen scurt ale migranților în momentul sosirii, în 

timp ce politica de coeziune va sprijini integrarea lor socială și profesională. În afara 

cadrului unic de reglementare, vor fi facilitate sinergii cu alte instrumente UE, cum ar 

fi politica agricolă comună, Orizont Europa, programul LIFE sau Erasmus +. 

 

INTERREG: eliminarea obstacolelor transfrontaliere și sprijinirea proiectelor 

interregionale pentru inovare 

Cooperarea interregională și transfrontalieră va fi facilitată de noua posibilitate ca o 

regiune să utilizeze părți din propria alocare pentru a finanța proiecte în altă parte a 

Europei, împreună cu alte regiuni. 

Noua generație a programelor de cooperare interregională și transfrontalieră 

(„Interreg”) va ajuta statele membre să depășească obstacolele transfrontaliere și să 

dezvolte servicii comune. Comisia propune un nou instrument pentru regiunile de 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ MULTISECTORIALĂ A COMUNEI BELINȚ 

 

 
25 

frontieră și pentru țările dornice să-și armonizeze cadrele juridice, denumit 

Mecanismul transfrontalier european. 

Pornind de la succesul acțiunii pilot din 2014-2020, Comisia propune crearea 

Investițiilor interregionale pentru inovare. Regiunile cu active corespunzătoare de 

„specializare inteligentă” vor fi sprijinite mai mult pentru alcătuirea clusterelor 

paneuropene în sectoare prioritare precum datele masive (big data), economia 

circulară, sistemele avansate de fabricație sau securitatea cibernetică. 

Norme consolidate pentru investițiile UE cele mai performante 

Toate programele își vor menține cadrul de performanță cu obiective cuantificabile 

(numărul de locuri de muncă create sau accesul suplimentar la rețele în bandă 

largă). Noul cadru instituie un bilanț anual al performanței, sub forma unui dialog 

politic între autoritățile programului și Comisie. Performanța programelor va evaluată 

și cu ocazia evaluării intermediare. Din motive de transparență și pentru ca cetățenii 

să poată urmări progresele înregistrate, statele membre vor trebui să raporteze toate 

datele de implementare o dată la două luni, iar platforma de date deschise privind 

coeziunea va fi actualizată automat. 

Utilizarea mai intensă a instrumentelor financiare 

Subvențiile singure nu pot face față nevoilor semnificative de investiții. Ele pot fi 

completate eficient de instrumente financiare, care au un efect de pârghie și sunt 

mai aproape de piață. În mod voluntar, statele membre vor putea transfera o parte 

din resursele politicii de coeziune noului fond InvestEU administrat central, pentru a 

accesa garanția oferită de bugetul UE. Combinarea subvențiilor și instrumentelor 

financiare este mai ușoară, iar noul cadru include și dispoziții speciale pentru a 

atrage mai mult capital privat. 

Mai multe eforturi de comunicare pentru a îmbunătățI vizibilitatea politicii de 

coeziune 

Pentru o Europă tot mai apropiată de cetățeni, se pune mai mult accent pe 

necesitatea de a comunica mai bine rezultatele pozitive ale politicii de coeziune. 

Statele membre și regiunile au consolidat cerințele de comunicare, de exemplu în 

ceea ce privește organizarea de evenimente pentru inaugurarea proiectelor mari cu 

finanțare de la UE și dezvoltarea unor planuri de informare prin rețelele sociale. 
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În același timp, comunicarea pe tema proiectelor finanțate de la UE se simplifică, 

introducându-se un singur branding pentru toate fondurile UE, un portal unic unde 

apar toate finanțările disponibile pentru întreprinderi și o bază de date unică pentru 

proiecte gestionată de Comisie. 

 

RĂSPUNSUL COMISIEI EUROPENE LA PROVOCĂRILE CRIZEI COVID 
 

Criza COVID 19 a schimbat brusc toate trend-urile de mobilitate urbană pe care le 

știam înainte. Ca urmare, Comisia Europeană a elaborat un ghid care să vină în 

sprijinul administrațiilor locale și specialiștilor în mobilitate urbană.  

Structurat în trei părți, ghidul cuprinde în prima parte măsuri luate pe termen scurt în 

perioada de izolare strictă, în cea de-a doua sunt prezentate  măsurile pe termen 

mediu și cum se pregătesc orașele pe termen lung din punct de vedere al mobilității, 

iar în a treia secțiune a ghidului sunt prezentate o serie de recomandări pentru 

procesul de planificare a măsurilor. 

În perioada de strictă izolare, sistemele de mobilitate din toată lumea au avut de 

suferit, iar efectele au fost descreșterea dramatică a cererii de mobilitate, cei mai 

afectați fiind operatorii de transport public, iar majoritatea furnizorilor de servicii de 

mobilitate partajată și-au suspendat activitatea pe o perioda determinată. 

Pe de altă parte, a explodat comerțul online, livrările la domiciliu și serviciile de 

curierat, afectând astfel formele clasice de comerț, deoarece o mare parte dintre 

activitățile comerciale au trecut în online. 

În fața acestei crize, autoritățile s-au adaptat condițiilor impuse de noua situație 

adoptând resticții de mobilitate. Măsurile luate de orașe au constat în crearea de 

structuri foarte clare și linii de comunicare pentru ca deciziile să fie luate 

rapid, resticționarea deplasările neesențiale și asigurarea în continuare 

a mobilității personalului cheie, faciliatea serviciilor de livrare cu alimente, a 

produselor de strictă necesitate și permiterea activităților fizice în spațiul public.  

Măsurile rapide de planificare a mobilității în perioada de izolare 
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Transportul în comun a fost sever afectat, astfel mersul pe jos și bicicleta devenind 

modurile de transport preferate de locuitorii orașelor, iar în alte centre urbane au fost 

supendate măsurile de restricționare a traficului auto (parcarea plătită, accsul în centru 

orașului). Acestă schimbare a cererii și adaptarea ofertei au condus la o schimbare de 

mentalitate, orașele fiind obligate să se plieze pe noile circumstanțe. Astfel, măsurile 

temporare de realocare a spațiului dedicat benzilor auto către pistele de biciclete și 

lărgirea trotuarelor pentru păstrarea distanței fizice pot fi acum permanentizate. 

Măsurile post-carantină recomandate de Comisia Europeană sunt mersul cu bicicleta 

și pe jos, realocarea spațiului (lărgirea trotuarelor, crearea de benzi de bicicletă de 

urgență, a străzilor cu viteza maximă de 20 km/h- slow streets și open streets unde 

accesul auto este interzis, doar pentru bicicliști), recâștigarea încrederii în trasportul 

public și măsuri pentru susținerea companiilor pentru mobilitate partajată. 

Pe termen lung, Comisia Europeană recomandă desfășurarea de campanii de 

consultare, comunicare și educare pentru promovarea mobilității active, sprijinirea 

mediului de afaceri local, facilitarea serviciilor de livrare la domiciliu, asigurarea și 

consolidarea unui suport politic pentru permanentizarea unor măsuri, parteneriate cu 

instituții, ONG-uri etc. 

Așadar, în urma acestei crize în care mobiliatea cu mijloacele de trasport în comun 

clasice au fost sever afectate, orașele au luat măsuri de extindere a spațiului pentru 

pietoni și pentru pistele de biciclete, dar și pentru reducerea autovehiculelor personale, 

măsuri care ar putea transforma pe termen lung orașele în medii de locuit sutenabile. 

Concentrare tematică pentru perioada 2021-2027 poate fi sintetizata astfel : 

- 35% din FEDR pentru OP1 (O Europă mai inteligentă) 

- 30% din FEDR pentru OP2 (O Europă mai verde) 

- FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice 

- FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice 

- Min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană 

- 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai defavorizate 

- 25% din FSE+ pentru incluziune socială 
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- 10% din FSE+pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă 

Aspecte financiare (CFM) 

- Forma principală de finanțare - granturile 

- Cofinanțarea la nivel național: 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru 

Fondul de Coeziune;40% pentru regiunile mai dezvoltate. 

- Prefinanțare anuală - 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea fondurilor 

- TVA nu este eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor, cu excepția 

operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5000000 euro. 

- Dezangajarea - regula „N+2”. 

  Conform unor documente publicate recent de Ministerul Fondurilor Europene 

(MFE), următoarea perioadă financiară aduce schimbări importante atât în structura 

instituțională, cât și în cea strategică. 

În cadrul politicii de coeziune Ministerul propune 9 tipuri de programe, Programul 

Operațional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul Agențiilor de 

Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării (pe model polonez):    

1.Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

2.Programul Operațional Transport (POT) 

3.Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 

4.Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS) 

5.Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

6.Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 

7.Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI) 

8.Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

9.Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 

Actualul Program Operațional Infrastructură Mare (care are cea mai mare alocare 

financiară în 2014-2020) se va întoarce la structura din 2007 – 2013, intervențiile din 

domeniul Mediului urmând a fi preluate de Programul Operațional Dezvoltare 
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Durabilă, iar cele din domeniul Transportului urmând a trece sub o Autoritate de 

Management din cadrul Ministerului de Transport. Se vor crea oportunități separate 

pentru ITI Delta Dunării și ITI Valea Jiului. 

În premieră, Fondul Social European nu va mai finanța un Program dedicat creșterii 

capacității administrative, această intervenție regăsindu-se conform ministerului 

printre direcțiile viitorului Program Operațional Capital Uman.   

Va fi creat un Program Național de Sănătate care ar urma să finanțeze infrastructura 

pentru 3 spitale regionale (faza 2), construcția și dotarea Institutului National de 

Hematologie, construcție și dotare pentru un Laborator de Referință National, 

precum și alte intervenții în domeniul medical. 

MADR va gestiona în continuare finanțările prin intermediul Politicii Agricole Comune 

și prin cea a Pescuitului. MAI va gestiona fondurile aferente domeniului afaceri 

interne (Fondul azil, migrație și integrare, Fondul securitate internă, Instrumentul 

pentru mangementul frontierei și vize). 

Conform propunerii făcute publice de autorități, companiile vor putea accesa în 

următoarea perioadă financiară granturi/instrumente financiare prin intermediul mai 

multor programme. 

Programele operaționale regionale se vor axa pe „smart specialization”, transferul 

tehnologic, inovarea, sprijinirea IMM și digitalizare. Programul Operațional Creștere 

Inteligentă și Digitalizare va pune la dispoziție instrumente financiare. Prin Programul 

Operațional Dezvoltare Teritorială Integrată se vor finanța intervenții în domeniul 

turismului, culturii și patrimoniului cultural. 
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STRATEGIA 2021 PRIVIND CRESTEREA DURABILA – MECANISMUL DE 

REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 
 

Pandemia de COVID-19 a provocat o recesiune bruscă și profundă în întreaga 

lume. În pofida răspunsului ferm, coordonat și inovator la nivel național și la nivelul 

UE, persistă multe incertitudini, în special, privind durata acestei crize și modul exact 

în care ne va afecta viața și economiile țărilor noastre. Trebuie să protejăm cetățenii 

europeni, sănătatea acestora și locurile lor de muncă, asigurând în același timp 

echitatea, reziliența și stabilitatea macroeconomică în întreaga noastră Uniune. Deși 

pandemia a lovit toate statele membre, amploarea impactului, precum și ritmul și forța 

redresării vor varia semnificativ de la o regiune la alta.  

Previziunile economice din vara anului 2020 estimează că economia zonei euro 

se va contracta cu 8,7 % în 2020 și se va relansa cu 6,1 % în 2021, în timp ce se 

preconizează că economia UE se va contracta cu 8,3 % în 2020 și va crește cu 
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5,8 % în 20211. De asemenea, rata de ocupare a forței de muncă a scăzut mai mult 

ca niciodată în al doilea trimestru, deși cu mult mai puțin decât cea a scăderii 

produsului intern brut, având în vedere sprijinul fără precedent acordat în statele 

membre și în UE prin intermediul noului său instrument SURE2, precum și flexibilitatea 

fără precedent în ceea ce privește utilizarea fondurilor politicii de coeziune în cadrul 

Inițiativei pentru investiții ca reacție la coronavirus3. Perspectivele economice depind 

în mare măsură de evoluția pandemiei și de restricțiile asupra activității economice în 

vederea limitării pandemiei. Sprijinul politic la nivel național și la nivelul UE va fi crucial 

pentru redresare. În acest context, perspectivele de creștere economică și de ocupare 

a forței de muncă urmează să primească un stimulent pozitiv prin Acordul Consiliului 

European privind următorul cadru financiar multianual și „Next Generation EU”, 

încheiat la 21 iulie 2020. La nivelul Uniunii și al statelor membre, trebuie acum să 

valorificăm cât mai bine acest acord istoric.  

Răspunsul Uniunii a fost decisiv. În prezent, au loc negocieri între Parlamentul 

European și Consiliu cu privire la următorul cadru financiar multianual și la noul 

instrument Next Generation EU pentru a finaliza urgent lucrările cu privire la toate 

actele juridice. Aceste lucrări trebuie încheiate până la 1 ianuarie 2021, astfel încât 

programele să fie operaționale în timp util. Mobilizarea deplină a capacității bugetului 

UE este esențială pentru o redresare rapidă și durabilă. Este esențial ca, odată ce va 

fi adoptată de Consiliu, Decizia privind resursele proprii să fie aprobată de toate statele 

membre în conformitate cu normele lor constituționale, înainte ca Comisia să poată 

începe contractarea de împrumuturi de pe piață pentru finanțarea programelor din 

cadrul Next Generation EU. Prin urmare, punerea în aplicare rapidă a Next Generation 

EU depinde în mod esențial de această aprobare în timp util. 

Mecanismul de redresare și reziliență va fi unul dintre principalele instrumente 

de redresare, beneficiind de un sprijin financiar fără precedent, în valoare de 

672,5 miliarde EUR sub formă de împrumuturi și granturi, concentrat în primii 

                                                           
1Previziuni economice europene (vara anului 2020), European Economy – Institutional Paper, 132 (iulie) 
2Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar 

pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19; 

asistență financiară în valoare de 100 de miliarde EUR sub formă de împrumuturi care urmează să fie acordată 

statelor membre care o solicită. 
3Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus și Inițiativa plus pentru investiții ca reacție la coronavirus, 

Regulamentele Parlamentului European și ale Consiliului (UE) 2020/460 din 30 martie 2020 și (UE) 2020/558 

din 23 aprilie 2020. 
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ani cruciali ai redresării. Statele membre vor include în planurile lor de redresare și 

reziliență agenda lor națională de reforme și investiții concepute în conformitate cu 

obiectivele de politică ale UE, axate în jurul tranzițiilor verzi și digitale. Mecanismul va 

sprijini eforturile statelor membre de a-și consolida în mod eficace reziliența socială și 

economică și, prin urmare, potențialul de creștere al economiilor lor și de creare de 

locuri de muncă, sprijinind astfel obiectivele UE.  

Mecanismul de redresare și reziliență este simbolul hotărârii UE de a face față 

provocărilor cu o abordare comună. Menținerea funcționării pieței unice a fost 

esențială pentru demararea procesului de redresare, precum și pentru asigurarea unei 

concurențe loiale și prevenirea perturbărilor în cadrul lanțurilor valorice transfrontaliere 

și al liberei circulații a lucrătorilor și a mărfurilor. Mecanismul va promova convergența 

ascendentă a nivelului de trai și va preveni denaturarea condițiilor de concurență 

economică. Punerea în aplicare eficace a Next Generation EU poate conduce la o 

creștere a produsului intern brut de 2 % până în 2024 și poate crea 2 milioane de locuri 

de muncă, printre altele prin accelerarea tranziției verzi și digitale4. Se estimează că, 

în timp, această creștere suplimentară va asigura autofinanțarea Mecanismului de 

redresare și reziliență prin activități și venituri fiscale suplimentare generate pentru 

statele membre și UE. 

Aceste măsuri de politică ale UE trebuie puse în aplicare cât mai rapid posibil. 

Deși acordul cu privire la pachetul de redresare contribuie la limitarea incertitudinii, o 

punere în aplicare eficace a acestuia în anii următori este esențială pentru sprijinirea 

redresării. Prioritatea imediată este ca Uniunea să colaboreze cu statele membre 

pentru a asigura progrese decisive în ceea ce privește punerea în comun a priorităților 

adecvate în materie de reformă și de investiții în conformitate cu obiectivele europene 

și, ulterior, pentru a asigura punerea în aplicare eficace a acestora.  

I. Mecanismul de redresare și reziliență: îndeplinirea obiectivului UE privind 

sustenabilitatea competitivă 

Mecanismul de redresare și reziliență are la bază obiectivul UE de a realiza o 

sustenabilitate și o coeziune competitive prin intermediul unei noi strategii de 

creștere economică, și anume Pactul verde european. Trecerea la un model 

                                                           
4COM(2020) 456 final. 
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economic durabil și favorabil incluziunii, facilitată de o difuzare și o adoptare pe scară 

mai largă a tehnologiilor digitale și curate, poate face din Europa un lider în materie 

de transformare. În loc să marcheze o îndepărtare de agenda anterioară pandemiei 

de COVID-19, Mecanismul de redresare și reziliență ar trebui să accelereze acțiunile 

de abordare a provocărilor preexistente, evitând în același timp orice noi regrese 

legate de criză. Cele patru dimensiuni – durabilitatea mediului, productivitatea, 

echitatea și stabilitatea macroeconomică – identificate în Strategia anuală pentru 2020 

privind creșterea durabilă ar trebui să rămână principiile directoare pe care se bazează 

planurile de redresare și reziliență ale statelor membre. Aceste priorități stau la baza 

semestrului european și asigură faptul că noua agendă privind creșterea este cea mai 

bună pentru cetățeni și pentru planetă.  

Sustenabilitatea competitivă și reziliența sunt două fețe ale aceleiași monede; 

acest lucru a fost evidențiat de criza provocată de coronavirus. Reziliența este 

capacitatea nu numai de a face față provocărilor și de a găsi soluții pentru acestea, ci 

și de a realiza tranziții într-un mod durabil, echitabil și democratic5. Pentru țările și 

sectoarele din UE mai puțin reziliente a fost mai dificil să facă față crizei și să răspundă 

la aceasta. Fără un răspuns adecvat, acest lucru le va afecta rezultatele economice 

și sociale în anii și deceniile care vor urma. Diferențele în materie de reziliență în 

întreaga UE au, de asemenea, un impact asupra coeziunii sociale, economice și 

teritoriale, precum și asupra convergenței în cadrul zonei euro și a eficacității politicii 

monetare unice. Prin furnizarea de sprijin financiar la scară largă pentru investițiile și 

reformele publice, promovând în același timp coeziunea și convergența, Mecanismul 

de redresare și reziliență va ajuta economiile și societățile statelor membre să devină 

mai reziliente și mai bine pregătite pentru viitor. De asemenea, este necesar să se 

consolideze reziliența unor lanțuri de aprovizionare critice, în special a celor pentru 

sectoarele cele mai expuse la șocuri externe. 

Mecanismul de redresare și reziliență va contribui la repararea daunelor 

provocate de criză și la pregătirea unui viitor mai bun pentru următoarele 

generații. Gradul mai ridicat de îndatorare generat în prezent constituie un mijloc 

imediat de abordare a provocărilor cu care se vor confrunta generațiile viitoare. 

Investițiile masive necesare pentru relansarea economiei trebuie să le ușureze povara 

                                                           
5Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Raport de analiză prospectivă strategică 

pentru 2020: drumul de parcurs către o Europă mai rezilientă. 
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pe care o vor purta pe umeri, nu să o îngreuneze. Acesta este motivul pentru care 

Mecanismul de redresare și reziliență trebuie să orienteze și să construiască o Europă 

mai durabilă, mai rezilientă și mai echitabilă pentru generația următoare, în 

conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite. 

Abordarea crizei climatice și de mediu este provocarea definitorie a epocii 

noastre și reprezintă o oportunitate de a ne relansa economiile într-un mod 

durabil. Aceasta necesită luarea de măsuri urgente și susținute de către toți actorii 

din societate pentru a menține sănătatea, prosperitatea și bunăstarea oamenilor din 

Europa și din întreaga lume. Pactul verde european este angajamentul nostru politic 

și răspunsul nostru la această provocare. Acesta reprezintă, de asemenea, strategia 

de creștere a Europei, care urmărește transformarea UE într-o societate echitabilă și 

prosperă, cu o economie competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor. Răspunsul economic la criza provocată de coronavirus oferă o ocazie 

unică de a accelera tranziția verde. Depășirea acestei crize va necesita investiții 

masive și reforme semnificative pe care Mecanismul de redresare și reziliență le va 

sprijini în mare măsură. Realizarea tranziției verzi necesită reforme pentru 

direcționarea investițiilor publice și private către acțiuni în domeniul climei și al 

mediului, precum și transformări profunde ale diferitelor noastre politici. Dincolo de 

remedierea daunelor pe termen scurt cauzate de criză, instrumentele noastre de 

redresare trebuie, prin urmare, să plaseze economia pe calea cea bună către o 

creștere și o ocupare a forței de muncă durabile pe termen lung, cu scopul de a ajunge 

la neutralitatea climatică până în 2050 și de a decupla creșterea economică de 

utilizarea resurselor. Acest context oferă o ocazie importantă de a moderniza modelele 

industriale tradiționale și de a investi în tehnologii verzi inovatoare și într-o 

infrastructură mai durabilă și digitală, accelerând astfel tranziția către o Europă mai 

durabilă, mai rezilientă și mai favorabilă incluziunii. În plus, având în vedere că 

consumul privat reprezintă mai mult de jumătate din produsul intern brut al UE, 

promovarea unor modele de consum mai durabile va fi un factor esențial pentru o 

astfel de transformare. 

Tranziția digitală este esențială pentru consolidarea rezilienței sociale și 

economice a UE și a statelor membre, a potențialului lor de creștere durabilă și 

a creării de locuri de muncă. Pandemia de COVID-19 a accelerat tendințele către 

transformarea digitală: statele membre au luat măsuri de consolidare a infrastructurii 
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digitale, au oferit educație online sau au sprijinit IMM-urile în eforturile lor de 

digitalizare. Cu toate acestea, criza a evidențiat, de asemenea, deficiențele și a expus 

vulnerabilitățile. Persistă divergențe în ceea ce privește digitalizarea economiilor și a 

societăților. Barierele reziduale și accesul inegal la infrastructură continuă să 

încetinească progresele, iar Europa rămâne în mare măsură dependentă de alte 

regiuni în ceea ce privește numeroase capacități sau servicii digitale esențiale. 

Pornind de la expertiza științifică și tehnologică a Europei, dezvoltarea unei strategii 

transformatoare și orientate spre viitor în materie de cercetare, inovare și difuzare este 

singura modalitate de a asigura creșterea productivității și competitivității Europei și, 

prin aceasta, de a proteja suveranitatea sa tehnologică, un aspect esențial al 

autonomiei sale strategice deschise.  

Pandemia de COVID-19 a evidențiat nevoia urgentă de a aborda provocările de 

lungă durată care afectează echitatea în societate. Provocările includ pregătirea și 

reziliența sistemelor naționale de sănătate și de protecție socială, precum și accesul 

egal la servicii de asistență medicală accesibile ca preț și de calitate, precum și la 

servicii de îngrijire pe termen lung și de îngrijire a copiilor, schimbările demografice, 

globalizarea sau tranziția digitală și tranziția verde. Provocările care trebuie abordate 

pot acoperi domenii precum ocuparea forței de muncă, competențele, sănătatea, 

educația, în special pentru a aborda inegalitățile din ce în ce mai mari și pentru a 

sprijini persoanele care au fost cel mai grav afectate de criză, cum ar fi generațiile 

tinere, femeile și grupurile vulnerabile. Pandemia de COVID-19 a demonstrat, de 

asemenea, necesitatea de a crea un mediu de afaceri mai echitabil și mai durabil și 

de a regândi condițiile de muncă în multe sectoare. Prelungirea măsurilor de izolare a 

favorizat dezvoltarea serviciilor online și a comerțului electronic, o tendință care 

probabil va continua. Cu toate acestea, mediul online este dominat în prezent de 

câțiva jucători mari, cu o putere de piață tot mai mare și baze de impozitare mobile, 

uneori în detrimentul capacității multor întreprinderi europene mai mici de a se înființa 

și de a se extinde în cadrul pieței unice. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită 

sprijinirii sectoarelor care joacă un rol esențial pentru democrațiile noastre, în special 

a sectorului mass-media, pentru care sprijinul ar trebui acordat într-un mod care să 

respecte și să promoveze libertatea și pluralismul mass-mediei. Există, de asemenea, 

necesitatea de a sprijini regiunile, industriile și lucrătorii cei mai afectați de tranziția 
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verde și de a atenua impacturile socioeconomice ale tranziției. Acest lucru este 

necesar pentru a asigura oportunități egale și echitabile pentru oameni și întreprinderi.  

De la criza financiară și economică din 2008, uniunea economică și monetară 

este mult mai robustă pentru a face față crizelor, însă apar noi provocări la 

adresa stabilității macroeconomice. Criza provocată de coronavirus este foarte 

diferită de criza financiară din 2008; aceasta are un impact negativ direct asupra 

activității economice și implică posibile repercusiuni asupra stabilității 

macroeconomice care trebuie abordate prin intermediul unor acțiuni rapide și hotărâte. 

Dezechilibrele existente riscă să se agraveze, în timp ce apar noi dezechilibre. Prin 

urmare, prioritatea imediată este de a favoriza o redresare rezilientă. Va fi nevoie de 

o monitorizare continuă și de vigilență, iar statele membre ar trebui să abordeze 

dezechilibrele emergente prin intermediul unor reforme care să consolideze reziliența 

economică și socială. Mecanismul de redresare și reziliență va oferi mijloacele 

necesare pentru a ajuta statele membre să abordeze aceste provocări economice și 

sociale cu care se confruntă. În 2021, statele membre ar trebui să continue să utilizeze 

în mod corect flexibilitatea fiscală pentru a sprijini economia. Finanțele publice vor juca 

un rol în furnizarea de stimulente pentru o creștere durabilă și favorabilă incluziunii, 

asigurând stabilitatea economică și capacitatea de a sprijini cererea și de a oferi 

asistență în perioadele dificile. Pandemia de COVID-19 exercită o presiune 

semnificativă asupra activității economice, cu repercusiuni negative asupra datoriei 

publice și private. Atunci când condițiile economice o vor permite, va fi momentul să 

se aplice politici fiscale menite să asigure poziții fiscale prudente pe termen mediu, 

promovând în același timp investițiile, dubla tranziție verde și digitală și incluziunea 

socială. 

Sustenabilitatea competitivă necesită deschidere și o piață unică puternică. 

Participarea părților interesate din sectorul privat și a investitorilor este necesară 

pentru a garanta succesul punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență. 

Banii publici nu ar trebui să înlocuiască sau să excludă investitorii privați, ci să 

completeze și să orienteze investițiile private acolo unde este necesar, și anume acolo 

unde disfuncționalitățile pieței sau daunele sistemice cauzate pieței ca urmare a 

pandemiei de COVID-19 și a crizei economice ulterioare fac imposibilă redresarea 

pieței prin forțe proprii și îndeplinirea de către aceasta a obiectivelor de politică. 
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Garantarea unor condiții de concurență echitabile pe piața unică este necesară pentru 

stimularea inovării și accelerarea redresării.  

 

II. Principiile-cheie care stau la baza planurilor de redresare și reziliență: 

stabilirea priorităților pentru statele membre 

Semestrul european oferă un cadru bine stabilit pentru coordonarea politicilor 

economice și de ocupare a forței de muncă în scopul orientării Uniunii și a 

statelor membre în ceea ce privește abordarea provocărilor legate de redresare 

și de dubla tranziție verde și digitală. Planurile de redresare și reziliență ale statelor 

membre ar trebui să abordeze în mod eficient provocările de politică stabilite în 

recomandările specifice fiecărei țări adoptate de Consiliu. Va fi în interesul nostru 

comun să răspundem nevoilor de reformă și de investiții în paralel; ambele trebuie să 

fie abordate în strânsă legătură pentru a obține rezultate care să se consolideze 

reciproc.  

Planurile de redresare și reziliență vor trebui să reflecte provocările relevante 

specifice fiecărei țări și să fie aliniate la prioritățile UE, inclusiv recomandările 

specifice fiecărei țări adresate statelor membre în ultimii ani și, în special, în ciclurile 

semestrului din 2019 și 2020. Atunci când transpun aceste recomandări în reforme și 

investiții specifice, statele membre ar trebui să se concentreze asupra acelor provocări 

și priorități care vor genera cel mai îndelungat impact și vor consolida potențialul de 

creștere, crearea de locuri de muncă, sistemele de sănătate, reziliența economică și 

socială și coeziunea regională a statului membru. În același timp, reformele și 

investițiile vor trebui să respecte principiul de a nu face rău, utilizând ca referință, în 

măsura posibilului, Regulamentul UE privind taxonomia6.  

Tranziția verde 

Toate planurile naționale de redresare și reziliență vor trebui să se concentreze 

în mare măsură atât asupra reformelor, cât și asupra investițiilor care sprijină 

tranziția verde. Pentru a respecta angajamentul Consiliului European de a atinge un 

obiectiv de integrare a aspectelor legate de schimbările climatice de 30 % atât pentru 

                                                           
6Regulamentul (UE) 2020/852. 
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cadrul financiar multianual, cât și pentru Next Generation EU, fiecare plan de 

redresare și reziliență va trebui să includă cel puțin 37 % de cheltuieli legate de climă. 

Europa se îndreaptă către neutralitatea climatică până în 2050 și se 

preconizează că își va spori în mod semnificativ ambiția în ceea ce privește 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2030. Pentru a atinge 

obiectivul ambițios privind o reducere a emisiilor în 2030 cu 55 % sub nivelurile din 

1990, statele membre ar trebui să prezinte reforme și investiții pentru a sprijini tranziția 

verde în domeniile energiei, transporturilor, decarbonizării industriei, economiei 

circulare, gestionării apei și biodiversității. Acest lucru este, de asemenea, în 

concordanță cu principalele domenii de investiții identificate în contextul semestrului 

european. În acest sens, statele membre ar trebui să se bazeze pe planurile naționale 

privind energia și clima în care își definesc contribuțiile naționale la obiectivele comune 

privind clima și energia de la nivelul UE, precum și să prezinte reformele și investițiile 

pe care intenționează să le pună în aplicare în perioada 2021-2030 pentru îndeplinirea 

acestora. În luna octombrie a acestui an, Comisia va prezenta evaluarea individuală 

a planului național privind energia și clima al fiecărui stat membru, care va oferi 

orientări importante pe care să se bazeze statele membre la elaborarea planurilor de 

redresare și reziliență.  

Statele membre ar trebui să accelereze reducerea emisiilor prin introducerea 

rapidă a energiei din surse regenerabile și a hidrogenului și să ia măsuri sporite 

în ceea ce privește eficiența energetică a clădirilor. Ca parte a planurilor lor de 

redresare și reziliență, statele membre ar trebui să se concentreze pe proiectele cele 

mai mature și mai inovatoare pentru a accelera introducerea energiei din surse 

regenerabile. Schemele de renovare a clădirilor vor fi esențiale pentru a sprijini 

redresarea economică, prin crearea de locuri de muncă în sectorul construcțiilor, 

economii la facturile de energie, condiții de viață mai sănătoase și reducerea sărăciei 

energetice. Comisia va sprijini diferitele eforturi de încurajare a renovării clădirilor cu 

scopul de cel puțin a dubla rata anuală de renovare a parcului imobiliar existent, în 

special prin intermediul inițiativei „Valul de renovări ale clădirilor”. Aceste investiții ar 

trebui să fie însoțite de reformele de reglementare necesare pentru a permite astfel 

de investiții și pentru a le face durabile.  
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Investițiile în mobilitatea durabilă pot, de asemenea, să sprijine puternic 

redresarea. Măsurile care vizează transporturile pot genera reduceri semnificative ale 

emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățiri ale calității aerului, stimulând în 

același timp creșterea productivității. În procesul de elaborare a planurilor lor naționale 

de redresare și reziliență, statele membre ar trebui să ia în considerare măsuri precum 

investițiile în transportul public și în infrastructură care să sprijine trecerea la o 

mobilitate mai durabilă și mai inteligentă, inclusiv rețele multimodale europene fluide 

și eficiente, precum și modernizarea rețelelor transeuropene de transport de călători 

și de marfă. Reformele și investițiile care vizează creșterea cererii de vehicule cu 

emisii zero și cu emisii scăzute și accelerarea instalării infrastructurii de reîncărcare și 

de realimentare sunt, de asemenea, esențiale pentru atingerea acestui obiectiv. Acest 

lucru ar trebui completat cu investiții în tehnologii energetice cu emisii reduse și lanțuri 

valorice, inclusiv hidrogen sau baterii, precum și în infrastructuri energetice durabile. 

Reformarea stimulentelor de mediu furnizate de impozitarea vehiculelor și a 

combustibililor va fi deosebit de importantă pentru a însoți această tendință. Strategia 

Comisiei pentru o mobilitate durabilă și inteligentă, care urmează să fie adoptată 

înainte de sfârșitul anului 2020, va aborda în continuare oportunitățile din sectorul 

transporturilor. 

De asemenea, statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a promova o 

economie mai circulară, pentru a îmbunătăți infrastructura de mediu, precum și 

pentru a proteja și reface biodiversitatea. Economia circulară creează locuri de 

muncă durabile la nivel local prin prevenirea generării de deșeuri și prin reutilizare, 

reparare, refabricare și reciclare. Aceasta sporește reziliența UE și autonomia sa 

strategică deschisă prin dezvoltarea unor modele de afaceri inovatoare bazate pe 

tehnologii digitale pentru a spori utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime 

secundare. Îmbunătățirea infrastructurii de mediu, în special a celei pentru gestionarea 

deșeurilor și a apei și reducerea poluării, protejează sănătatea și bunăstarea 

cetățenilor împotriva riscurilor și a efectelor legate de mediu. Protejarea și refacerea 

biodiversității și a ecosistemelor naturale și asigurarea unor sisteme alimentare 

durabile sunt esențiale pentru consolidarea absorbanților de carbon, pentru creșterea 

rezilienței și prevenirea apariției și răspândirii viitoarelor focare. Acest lucru va crea, 

de asemenea, noi oportunități economice în zonele rurale, prin utilizarea mai durabilă 

a terenurilor. 
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În cele din urmă, statele membre vor trebui să ia în considerare necesitatea de 

a asigura o tranziție justă și echitabilă din punct de vedere social în toate 

domeniile politicii ecologice. Aceasta înseamnă, în special, că planurile naționale 

de redresare și reziliență ar trebui elaborate în deplină coerență cu planurile teritoriale 

propuse pentru o tranziție justă în cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă.  

Tranziția digitală și productivitatea 

Statele membre ar trebui să asigure un nivel ridicat de ambiție în ceea ce 

privește tranziția digitală ca parte a planurilor lor de redresare și reziliență. 

Mecanismul de redresare și reziliență reprezintă o oportunitate unică de a promova 

transformarea digitală a tuturor sectoarelor economice sau sociale, inclusiv a 

serviciilor publice. Pentru a asigura o punere în aplicare eficace, Comisia propune ca 

fiecare plan de redresare și reziliență să includă un nivel minim de 20 % din cheltuieli 

care să fie legate de domeniul digital. 

Statele membre ar trebui să se concentreze asupra reformelor și investițiilor 

care îmbunătățesc conectivitatea. Aceasta include, de exemplu, promovarea și 

facilitarea instalării pe scară largă a rețelelor de foarte mare capacitate, inclusiv a 

conectivității 5G și a conectivității de ordinul gigabiților în rândul gospodăriilor urbane 

și rurale și al coridoarelor de transport de mari dimensiuni, în conformitate cu 

obiectivele UE privind conectivitatea 5G și de ordinul gigabiților pentru 2025. Aceste 

investiții sunt importante pentru a reduce decalajul digital, evitând în același timp 

excluderea investițiilor private în cazurile în care nu există disfuncționalități ale pieței. 

După cum s-a subliniat în Next Generation EU, implementarea rapidă a rețelelor de 

foarte mare capacitate, inclusiv a rețelelor 5G și de fibră optică, va avea efecte pozitive 

asupra întregii societăți. Acestea includ o lărgime de bandă și o acoperire adecvată 

pentru sectoarele esențiale pentru redresare și reziliență, cum ar fi agricultura, 

transporturile, sănătatea și educația. De asemenea, aceasta va contribui la 

consolidarea autonomiei strategice deschise a Europei, valorificând în același timp 

beneficiile unei economii deschise, prin sprijinirea implementării infrastructurii care va 

fi necesară pentru viitoarele aplicații și procese. 

Dezvoltarea competențelor digitale la toate nivelurile este o condiție necesară 

pentru a garanta faptul că toți europenii pot participa la societate și se pot 

bucura de beneficiile tranziției digitale. Acest lucru va necesita reforme în domeniul 
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învățământului de bază și al învățământului superior, al competențelor și al învățării 

pe tot parcursul vieții, pentru a sprijini o piață a forței de muncă în tranziție și pentru a 

dezvolta și implementa tehnologiile digitale esențiale, precum și pentru a modela 

viitorul digital al Europei. Egalitatea în ceea ce privește accesul la infrastructura, 

echipamentele și competențele digitale ar trebui sprijinită pentru a se evita decalajul 

digital. Transformarea administrației publice, inclusiv digitalizarea sistemelor de justiție 

și utilizarea unor noi generații de instrumente digitale, va îmbunătăți procesele 

administrative și va facilita interacțiunea online cu cetățenii și întreprinderile. 

Digitalizarea întreprinderilor ar trebui să fie accelerată, prin adoptarea durabilă a unor 

soluții digitale și printr-o transformare digitală rezilientă din punct de vedere cibernetic 

în toate sectoarele. Dezvoltarea de soluții digitale va fi un factor esențial de facilitare 

a tranziției verzi. 

Planurile de redresare și reziliență ar trebui să se concentreze, de asemenea, 

asupra dezvoltării și implementării unor capacități digitale de vârf. Reformele și 

investițiile care favorizează inteligența artificială, calculul de înaltă performanță, 

securitatea cibernetică, tehnologiile și infrastructurile cuantice, conectivitatea 

securizată, microelectronica și componentele electronice, infrastructura și serviciile de 

cloud, serviciile spațiale sau tehnologia blockchain reprezintă o oportunitate unică de 

a crește productivitatea pe termen lung și de a permite Europei să ocupe o poziție de 

lider în aceste sectoare competitive la nivel mondial. Pentru a consolida autonomia 

strategică deschisă a UE, Mecanismul de redresare și reziliență poate ajuta statele 

membre să realizeze investiții și reforme în aceste sectoare-cheie ale economiilor lor. 

Echitatea 

Procesul de redresare și de tranziție trebuie, pe de o parte, să fie echitabil pentru 

toți europenii, astfel încât să se evite adâncirea inegalităților și să se garanteze 

sprijinul tuturor segmentelor societății și, pe de altă parte, să contribuie la 

coeziunea socială, economică și teritorială. Mecanismul de redresare și reziliență 

va ajuta statele membre să își rezolve problemele structurale care au fost identificate 

de mulți ani în cadrul semestrului european și care au fost amplificate de criza 

provocată de pandemia de COVID-19. Deși programele de șomaj parțial au contribuit 

la limitarea impactului crizei asupra ocupării forței de muncă, în prezent condițiile de 

pe piața forței de muncă se deteriorează și se preconizează o creștere semnificativă 

a șomajului în mai multe sectoare și părți ale Europei. Situația tinerilor necesită o 
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atenție deosebită. Ar trebui depuse toate eforturile posibile pentru a evita 

înrădăcinarea șomajului și a excluziunii sociale și pentru a facilita adaptarea pieței 

forței de muncă, adaptare necesară în cadrul tranziției verzi și digitale. De asemenea, 

va fi important să se promoveze convergența și să se îmbunătățească reziliența 

regiunilor, în special pentru a reduce disparitățile teritoriale. 

În lumina Pilonului european al drepturilor sociale, statele membre ar trebui să 

adopte măsuri pentru a asigura egalitatea de șanse, educația favorabilă 

incluziunii, condiții de muncă echitabile și o protecție socială adecvată. Alături 

de schimbările demografice, tranziția verde și digitală necesită o regândire a 

sistemelor actuale de protecție socială și a piețelor forței de muncă. Pe lângă tineri, 

criza a afectat în mod disproporționat femeile și grupurile dezavantajate, cum ar fi 

persoanele cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu handicap, precum și 

persoanele cu origini rasiale sau etnice minoritare. Această situație va necesita eforturi 

substanțiale pentru a facilita accesul acestora la piața muncii, de exemplu prin 

abordarea segmentării pieței muncii în multe state membre, prin consolidarea 

politicilor active în domeniul pieței forței de muncă, dar și prin sporirea caracterului 

incluziv al sistemelor de învățământ. În acest sens, accesul egal al grupurilor 

defavorizate la educație și la formare de înaltă calitate este deosebit de important, 

pentru a compensa faptul că mediul socioeconomic este în prezent cel mai important 

factor determinant al rezultatelor școlare ale copiilor și tinerilor. 

Diferite forme de inegalități limitează creșterea economică și coeziunea socială. 

Va fi din ce în ce mai important să se asigure accesul egal la educație și la asistență 

medicală de calitate și să se consolideze îngrijirea pe termen lung, acest lucru fiind 

confirmat și de faptul că impactul global al pandemiei de COVID-19 asupra sănătății 

publice va persista timp de mulți ani. Asigurarea furnizării unor servicii de asistență 

medicală de înaltă calitate, care să fie solidă din punct de vedere fiscal, abordabilă ca 

preț și accesibilă, contribuie la o societate sănătoasă și rezilientă și asigură o forță de 

muncă productivă. De asemenea, este necesar să se abordeze diferențele 

semnificative care există în continuare între femei și bărbați cu privire la ocuparea 

forței de muncă și remunerare. În acest sens, sunt esențiale sprijinul adecvat acordat 

politicilor eficace referitoare la echilibrul dintre viața profesională și cea privată, 

asigurarea accesului la servicii de calitate pentru îngrijirea copiilor, sistemele de ajutor 

pentru venit, reformele fiscale și cele ale sistemelor de prestații sociale care sprijină 
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crearea de locuri de muncă de calitate și reducerea factorilor care descurajează 

munca. Reducerea acestor inegalități este posibilă prin reforme ale sistemului de 

protecție socială și reforme ale sistemului fiscal, de exemplu prin transferarea sarcinii 

fiscale de la forța de muncă către aplicarea unor impozite cu un potențial perturbator 

mai mic.  

Stabilitatea macroeconomică  

Într-un context în care clauza derogatorie generală este activată, statele membre 

ar trebui să continue să ofere sprijin fiscal specific și temporar în 2021, 

protejând, în același timp, sustenabilitatea finanțelor publice pe termen mediu. 

Acestea ar trebui să treacă treptat de la un răspuns de urgență menit să ofere protecție 

la măsuri care facilitează realocarea resurselor și să sprijine redresarea. Atunci când 

condițiile economice vor permite acest lucru, ar trebui ca politicile bugetare să 

urmărească restabilirea unor poziții bugetare prudente pe termen mediu și asigurarea 

sustenabilității datoriei, precum și intensificarea concomitentă a investițiilor. Va fi 

important ca, în timp, să se reconstituie rezervele bugetare astfel încât să fim pregătiți 

pentru viitoarele crize. Activarea clauzei derogatorii generale nu suspendă procedurile 

Pactului de stabilitate și de creștere.  

Îmbunătățirea calității finanțelor publice va fi importantă pentru stimularea 

potențialului de creștere și sprijinirea transformării economice. Este foarte 

important ca, în condițiile adoptării unor pachete bugetare fără precedent în statele 

membre și a asumării subsecvente a unui rol mai important de către sectorul public în 

economie, administrațiile publice să dea dovadă de eficacitate și eficiență. În viitor, 

statele membre care asigură o gestionare solidă a finanțelor publice se vor redresa 

mai rapid în urma crizei. Cheltuielile publice vor trebui să sprijine tranziția verde și 

digitală, inclusiv prin achiziții publice verzi și digitale și integrarea preocupării pentru 

mediu în procesul de stabilire a bugetelor. În plus, stabilirea de tarife pentru emisiile 

de carbon și taxele de mediu vor fi instrumente fiscale și de mediu importante pentru 

punerea în aplicare a tranziției verzi. Creșterea finanțării private va juca un rol esențial 

în valorificarea fondurilor publice mobilizate pentru redresare, de exemplu prin 

aprofundarea în continuare a uniunii piețelor de capital, a piețelor locale de capital și 

a finanțării durabile. 
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Sunt necesare măsuri adecvate pentru a se asigura o evoluție ordonată în ceea 

ce privește datoria privată. Criza provocată de pandemia de COVID-19 are un 

impact negativ asupra ocupării forței de muncă și asupra profitabilității sectorului 

corporativ. Datoria privată este în creștere, iar perspectivele de rambursare la timp a 

datoriilor restante se înrăutățesc. În acest context, va fi important să se creeze 

condițiile adecvate pentru asigurarea unor căi de atac rapide și eficace, inclusiv în 

ceea ce privește cadrele de insolvență, garantând, în același timp, faptul că 

împrumuturile acordate întreprinderilor și gospodăriilor continuă să fie în concordanță 

cu cele mai bune practici convenite între sectorul financiar, consumatori și 

întreprinderi. 

 

III. Promovarea reformelor și a investițiilor pentru a sprijini o redresare 

solidă: inițiative emblematice europene 

Deși planurile vor reflecta situația specifică a fiecărui stat membru, există unele 

provocări comune care necesită investiții și reforme coordonate. Mecanismul de 

redresare și reziliență este o ocazie de a crea inițiative emblematice europene cu 

beneficii concrete pentru economie și cetățeni la nivelul întregii UE. Aceste inițiative 

emblematice ar trebui să abordeze aspecte comune tuturor statelor membre, care 

necesită investiții semnificative, care creează locuri de muncă și generează creștere 

economică și care sunt necesare pentru dubla tranziție. Comisia încurajează călduros 

statele membre să includă în planurile lor de redresare și reziliență investiții și reforme 

în domeniile enumerate mai jos. Punerea în aplicare a acestor inițiative emblematice 

va asigura succesul redresării Europei; aceasta va transforma Europa într-un 

continent digital și mai ecologic și va spori coeziunea dintre statele membre. 

1. Accelerarea - Ar trebui să se acorde întâietate tehnologiilor curate perene, iar 

dezvoltarea și utilizarea surselor regenerabile de energie ar trebui accelerate, 

la fel ca și integrarea acestora prin intermediul unor rețele modernizate și printr-

o interconectivitate îmbunătățită. Inițiativa emblematică va sta la baza piețelor-

lider ale hidrogenului în Europa și a infrastructurii aferente. Aceasta urmărește 

să sprijine construirea și integrarea sectorială, necesare până în 2030, a 

aproape 40 % din cei 500 GW de producție de energie din surse regenerabile, 

să sprijine instalarea unei capacități de 6 GW de electrolizoare și producția și 
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transportul a 1 milion de tone de hidrogen produs din surse regenerabile de 

energie pe teritoriul UE până în 2025.  

 

2. Renovarea - Îmbunătățirea eficienței energetice și a utilizării eficiente a 

resurselor în cazul clădirilor publice și private va contribui în mod substanțial la 

realizarea obiectivelor UE în materie de climă, la crearea unui număr mare de 

locuri de muncă la nivel local în toate statele membre și la promovarea 

dezvoltării digitale prin intermediul unor moduri de viață inteligente și a unor 

sisteme de contorizare inteligentă. Până în 2025, aceasta va contribui la 

dublarea ratei de renovare și la încurajarea renovărilor de amploare. 

 

3. Reîncărcarea și realimentarea - Promovarea unor tehnologii curate perene 

pentru a accelera utilizarea transporturilor durabile, accesibile și inteligente, a 

stațiilor de încărcare și realimentare, precum și extinderea transportului public 

vor face ca orașele și regiunile europene să fie mai curate, vor accelera tranziția 

industrială și vor contribui la îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris 

privind schimbările climatice. Inițiativa emblematică va avea ca obiectiv 

construirea, până în 2025, a unui milion dintre cele trei milioane de puncte de 

încărcare necesare în 2030 și a jumătate dintre cele 1 000 de stații de hidrogen 

necesare. 

 

4. Conectarea - Cetățenii și întreprinderile din Europa ar trebui să aibă acces la 

servicii rapide în bandă largă. În prezent, numai 44 % din gospodării au acces 

la rețele de foarte mare capacitate, capabile să asigure cel puțin conectivitate 

de ordinul gigabiților, acoperirea în zonele rurale fiind semnificativ mai redusă. 

Introducerea în cel mai scurt timp a serviciilor rapide în bandă largă pentru toate 

regiunile și gospodăriile, inclusiv prin intermediul rețelelor de fibră optică și 5G, 

precum și dezvoltarea comunicării prin criptografie cuantică vor fi esențiale 

pentru a asigura o acoperire teritorială cât mai largă posibil în zonele care nu 

sunt deservite de piață, păstrând în același timp autonomia strategică deschisă 

a UE. Deși se preconizează că zonele urbane și principalele căi de transport 

terestre vor fi acoperite mai rapid prin intermediul finanțării private, Mecanismul 

de redresare și reziliență ar trebui să garanteze că, până în 2025, există o 

acoperire 5G continuă cât mai amplă posibil pentru toate zonele. 
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5. Modernizarea - Identitatea la nivelul UE și principalele servicii publice digitale 

ar trebui să fie modernizate și accesibile tuturor. Identificarea și autentificarea 

electronică în condiții de siguranță la nivelul UE în contactele cu administrațiile 

publice și actorii privați, precum și accesul la serviciile acestora vor oferi 

cetățenilor control asupra identității și datelor lor online și vor permite accesul 

la servicii digitale online. Digitalizarea administrației și serviciilor publice va 

spori eficacitatea amândurora. Aceasta include, de asemenea, sistemul de 

justiție și sistemul de sănătate. Până în 2025, statele membre ar trebui să 

asigure furnizarea unei identități digitale europene (e-ID), iar administrațiile 

publice ar trebui să furnizeze servicii publice digitale interoperabile, 

personalizate și ușor de utilizat. 

 

6. Dezvoltarea - Tranziția digitală a UE depinde de creșterea capacităților 

industriale europene în materie de cloud de date și de capacitatea de a dezvolta 

procesoarele cele mai puternice, mai avansate și mai durabile. Inițiativa 

emblematică va urmări dublarea producției de semiconductoare în Europa 

până în 2025, pentru a produce procesoare de 10 ori mai eficiente din punct de 

vedere energetic. Acest lucru va favoriza, de exemplu, adoptarea rapidă a 

vehiculelor conectate și dublarea proporției de întreprinderi din UE care 

utilizează servicii avansate de cloud și Big Data (de la 16 % în prezent). 

 

7. Recalificarea și perfecționarea - Investițiile fără precedent în recalificare și 

perfecționare sunt esențiale pentru sprijinirea tranzițiilor verzi și digitale, 

consolidând potențialul de inovare și de creștere, promovând reziliența 

economică și socială și asigurând locuri de muncă de calitate și incluziune 

socială. Investițiile și reformele ar trebui să se axeze pe competențele digitale, 

precum și pe educație și formarea profesională pentru toate vârstele. În 2019, 

42 % dintre europeni nu dispuneau încă nici măcar de competențe digitale de 

bază. Până în 2025, proporția europenilor cu vârste cuprinse între 16 și 74 de 

ani care au competențe digitale de bază ar trebui să crească până la 70 %. 

Sistemele educaționale trebuie adaptate în continuare la provocările secolului 

21. Statele membre ar trebui să asigure îmbunătățirea semnificativă a 

competențelor digitale ale elevilor, pentru a reduce la mai puțin de 15 % 
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procentul de elevi în vârstă de 13-14 ani care au rezultate slabe în ceea ce 

privește competențele în domeniul informatic. Statele membre ar trebui să 

acorde o atenție deosebită grupurilor defavorizate, femeilor și, în special, 

tinerilor care intră pe piața muncii, prin crearea de locuri de muncă de calitate 

și sprijinirea ofertei adecvate de ucenicii, precum și prin consolidarea educației 

și formării profesionale (EFP). Până în 2025, cel puțin patru din cinci absolvenți 

EFP ar trebui să fie angajați, iar trei din cinci ar trebui să beneficieze de formare 

la locul de muncă. 

Crearea condițiilor adecvate pentru implementarea rapidă a proiectelor de 

investiții este esențială pentru acordarea în cel mai scurt timp a sprijinului 

pentru redresare. Pentru realizarea rapidă a investițiilor, prioritatea principală este 

identificarea blocajelor și a motivelor care stau la baza acestora atât în statele 

membre, cât și la nivelul UE. Barierele care pot prezenta riscuri pentru proiectele de 

investiții se prezintă sub multe forme. Acestea pot varia de la sarcini administrative 

pentru începerea unei afaceri, la lipsa de personal calificat, la impozite mari sau 

complexe, la evaziune fiscală, la legislație sectorială restrictivă sau la proceduri 

judiciare îndelungate. Punerea în aplicare cu succes a Mecanismului de redresare și 

reziliență depinde de abordarea eficace a obstacolelor din calea investițiilor și de 

îmbunătățirea mediului de afaceri. Acest lucru indică încă o dată cât de important este 

ca politicile de investiții să fie susținute prin reforme structurale complementare.  

Statele membre ar trebui să se concentreze asupra investițiilor care aduc 

beneficii pieței unice. Proiectele transfrontaliere și multinaționale sunt esențiale 

pentru a promova anumite tipuri de investiții, de exemplu interconexiunile energetice 

sau rețelele de transport, ori proiectele digitale și verzi orientate spre viitor, care vor 

aduce beneficii concrete pieței unice. Comisia va juca un rol activ în asigurarea faptului 

că proiectele multinaționale sunt deschise tuturor statelor membre interesate, pentru 

a maximiza potențialul acestora de a integra lanțuri valorice, în consolidarea rezilienței 

ecosistemelor industriale și aprofundarea pieței unice și în asigurarea faptului că 

proiectele respective sunt conforme obiectivelor de coeziune economică, socială și 

teritorială urmărite de mecanism. Proiectele multinaționale și transfrontaliere, în 

special cele care implică alte programe ale UE, ar beneficia de pe urma unei 

coordonări eficiente, pe care Comisia este pregătită să o ofere. Multe dintre aceste 

proiecte vor consolida, de asemenea, autonomia strategică a economiei europene. 
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Statele membre trebuie să stimuleze capacitățile de absorbție a fondurilor UE la 

nivel național. În acest scop, ele ar trebui să se concentreze asupra acelor 

recomandări specifice fiecărei țări care sunt importante pentru facilitarea punerii în 

aplicare a reformelor și a investițiilor aferente. Respectarea statului de drept și a bunei 

guvernanțe, instituții eficace, sisteme de justiție independente și eficiente, administrații 

publice de calitate, cadre solide de combatere a corupției, a spălării banilor și a fraudei, 

un sistem eficient de achiziții publice, cadre eficace în materie de insolvență și sisteme 

fiscale eficiente reprezintă factori determinanți ai mediului de afaceri al unui stat 

membru. Toate aceste aspecte pot avea impact asupra deciziilor de investiții și asupra 

rapidității tuturor actorilor implicați în demararea proiectelor de investiții. Ar trebui, de 

asemenea, să se accelereze activitatea de la nivelul UE privind aspectele juridice și 

procedurale, pentru a completa eforturile statelor membre, în special pentru a proteja 

interesele financiare ale Uniunii. Comisia va oferi orientări suplimentare cu privire la 

acțiunile-cheie care pot fi întreprinse pentru a asigura punerea în practică rapidă a 

investițiilor, precum și pentru a sprijini statele membre în punerea în aplicare a 

planurilor de redresare și reziliență prin intermediul instrumentului de sprijin tehnic. 

Fondurile pe care statele membre le vor primi în cadrul Mecanismului de 

redresare și reziliență vor veni în completarea finanțării pe care o primesc în 

mod normal în cadrul politicii de coeziune a UE sau din alte surse ale UE. Pentru 

a asigura coerența și sinergia, statele membre vor avea posibilitatea să combine 

finanțarea provenită din diferite instrumente dacă nu există dublă finanțare și dacă 

statele membre indică diversele contribuții financiare în planurile lor de redresare și 

reziliență. Va fi important ca statele membre să instituie mecanisme de coordonare 

solide, atât în faza de planificare, cât și în cea de punere în aplicare și să garanteze 

un dialog amplu cu părțile interesate și cu partenerii regionali, economici și sociali. 

Mecanismul de redresare și reziliență poate fi utilizat, de asemenea, pentru a promova 

investițiile private, de exemplu împreună cu InvestEU sau cu misiunile și parteneriatele 

din cadrul Orizont Europa. Mecanismul de redresare și reziliență va fi deosebit de util 

pentru proiectele desfășurate la nivel național și care sunt de dimensiuni mari. Având 

în vedere orizontul 2023 pentru angajarea fondurilor în cadrul Mecanismului de 

redresare și reziliență, statele membre se pot concentra pe acele proiecte care se află 

într-o fază destul de avansată de pregătire.  
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IV. Reunirea tuturor componentelor semestrului european pentru a se 

concentra pe reforme și investiții 

Semestrul european și noul Mecanism de redresare și reziliență sunt intrinsec 

legate. Evaluarea planurilor de redresare și reziliență va fi verificată pe baza 

recomandărilor specifice fiecărei țări. Având în vedere că termenele din cadrul 

semestrului european și cele din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență se vor 

suprapune, este necesar să se adapteze temporar semestrul european la lansarea 

Mecanismului de redresare și reziliență. 

Planurile de redresare și reziliență vor deveni documentul de referință principal 

cu privire la inițiativele politice orientate spre viitor ale statelor membre. Având 

în vedere complementaritățile cu semestrul european și pentru a raționaliza conținutul 

și numărul de documente solicitate, statele membre sunt încurajate să transmită 

programul național de reformă și planul de redresare și reziliență într-un singur 

document integrat. Acest document va oferi o imagine de ansamblu asupra reformelor 

și investițiilor pe care statul membru le va întreprinde în următorii ani, în conformitate 

cu obiectivele Mecanismului de redresare și reziliență. Pentru statele membre care își 

prezintă planul de redresare și reziliență în 2021, Comisia va însoți propunerile de acte 

de punere în aplicare ale Consiliului cu documente analitice de evaluare a fondului 

planurilor de redresare și reziliență. Aceste documente vor înlocui rapoartele de țară 

din cadrul semestrului european în 2021. Pachetul de propuneri de acte de punere în 

aplicare și de evaluări reorientate ale țărilor va fi publicat în loturi eșalonate, în funcție 

de punerea în aplicare a diferitelor planuri de redresare și reziliență și de finalizarea 

evaluărilor Comisiei.  

Având în vedere caracterul politic global și orientat spre viitor al planurilor de 

redresare și reziliență, nu va fi necesar ca Comisia să propună recomandări 

specifice fiecărei țări în 2021 pentru acele state membre care vor fi prezentat un 

astfel de plan. Cu toate acestea, Comisia va propune, în 2021, recomandări privind 

situația bugetară a statelor membre, astfel cum se prevede în Pactul de stabilitate și 

de creștere. Punerea în aplicare a reformei va continua să fie monitorizată pe baza 

recomandărilor specifice fiecărei țări din anii anteriori. 

Recesiunea economică majoră provocată de criza COVID-19 va genera riscuri 

de noi dezechilibre macroeconomice, în special din cauza creșterii gradului de 
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îndatorare a întreprinderilor și a gospodăriilor, care, la rândul lor, se pot 

repercuta asupra sectorului financiar. Prin urmare, va trebui ca supravegherea în 

cadrul procedurilor privind dezechilibrele macroeconomice din ciclul următor să se 

concentreze asupra acestor riscuri în creștere rapidă. Acesta va fi un punct central al 

Raportului privind mecanismul de alertă din noiembrie 2020. Împreună cu evaluarea 

programelor de stabilitate și de convergență care urmează să fie prezentate de statele 

membre până la sfârșitul lunii aprilie 2021, Comisia va include, de asemenea, bilanțuri 

aprofundate care să evalueze situația actuală a dezechilibrelor pentru statele membre 

selectate. 

În prezent este în vigoare o supraveghere ulterioară aplicării programului pentru 

a evalua - în vederea identificării eventualelor riscuri pentru capacitatea lor de 

rambursare - situația economică, bugetară și financiară din Cipru, Irlanda, 

Spania și Portugalia. Această supraveghere include raportarea la fiecare șase luni7. 

În cazul Greciei, se aplică o supraveghere mai strictă de la sfârșitul programului de 

ajustare macroeconomică din august 2018. Având în vedere introducerea 

Mecanismului de redresare și reziliență, va fi important să se asigure coerența între 

instrumente, să se reducă la minimum sarcina de raportare și să se evite duplicările 

inutile, asigurându-se în același timp respectarea diferitelor cerințe juridice și 

instituționale. Comisia își va alinia pe cât posibil activitățile de raportare, atât cele din 

cadrul supravegherii ulterioare aplicării programului, cât și cele din cadrul 

supravegherii mai stricte, cu calendarul simplificat al semestrului european. Începând 

cu toamna anului 2020, Comisia va publica rapoartele bianuale de supraveghere 

ulterioară aplicării programului și două dintre rapoartele trimestriale privind Grecia ca 

parte a pachetelor mai ample de supraveghere economică și fiscală în noiembrie și în 

mai.  

 

V. Concluzie 

Va fi esențial ca statele membre să inițieze cât mai curând posibil un dialog 

politic amplu, care să includă partenerii sociali și toate celelalte părți interesate 

relevante pentru a-și pregăti planurile de redresare și reziliență. Asumarea 

responsabilității la nivel național va fi o condiție prealabilă esențială pentru a permite 

                                                           
7Regulamentul (UE) nr. 472/2013. 
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punerea în aplicare cu succes a mecanismului și pentru a asigura succesul durabil la 

nivel național și credibilitatea la nivel european. Comisia este pregătită, în strânsă 

cooperare cu autoritățile naționale responsabile și cu părțile interesate relevante, să 

sprijine eforturile de consultare și de informare la toate nivelurile, precum și, după caz, 

să ofere asistență tehnică. Comisia încurajează statele membre să colaboreze strâns 

cu serviciile sale pentru a discuta proiectele de planuri în etapele timpurii. Pentru a 

asigura coerența între planurile naționale, statele membre vor primi îndrumări 

suplimentare din partea serviciilor Comisiei cu privire la cel mai bun mod de a-și 

prezenta planurile de redresare și reziliență. În paralel, Comisia va desfășura un 

schimb de opinii cu Parlamentul European cu privire la stadiul redresării, în cadrul 

dialogului economic care are loc cu regularitate. 

Punerea în practică a Mecanismului de redresare și reziliență este un efort 

comun care constă în multe etape paralele. Comisia invită Parlamentul 

European și Consiliul să ajungă cât mai rapid la un acord cu privire la actul 

legislativ, astfel încât mecanismul să devină operațional începând cu 

1 ianuarie 2021.  

 

Un nou program privind piața unică pentru capacitarea și protejarea 

consumatorilor europeni 

Comisia Europeană propune, pentru actualul cadru bugetar al UE aferent intervalului 

2021-2027, un nou program special conceput, în valoare de 4 miliarde de euro, 

menit să capaciteze și să protejeze consumatorii și să permită unui număr mare de 

întreprinderi mici și mijlocii (IMM) europene să profite pe deplin de o piață unică ce 

funcționează bine. Noul program va consolida guvernanța pieței interne a UE. El va 

veni în sprijinul competitivității întreprinderilor, și în special a IMM-urilor, va promova 

sănătatea umană, a animalelor și a plantelor, precum și bunăstarea animalelor și va 

stabili cadrul pentru finanțarea statisticilor europene. „Trebuie să ne asigurăm că toți 

consumatorii pot beneficia de drepturile lor. Aceasta înseamnă că trebuie să le 

oferim sfaturi practice pe teme de interes pentru ei și să eliminăm produsele 

periculoase de pe piață. Acestea vor fi realizările noului program privind piața unică. 

Pentru prima dată, vom finanța și procedurile de recurs colectiv, conform celor 
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anunțate în pachetul „Noi avantaje pentru consumatori”, a declarat Věra Jourová, 

comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen. 

Noul program privind piața unică va sprijini: 

▪ Protejarea și capacitarea consumatorilor. Noul program va garanta aplicarea 

drepturilor consumatorului, va asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și 

de siguranță a produselor și va ajuta consumatorii în cazul în care aceștia se 

confruntă cu probleme, de exemplu atunci când fac cumpărături online. De 

asemenea, programul va facilita accesul consumatorilor la căi de recurs, astfel cum 

s-a propus în pachetul „Noi avantaje pentru consumatori”; 

▪ Competitivitatea întreprinderilor, în special a IMM-urilor. Bazându-se pe succesul 

actualului program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și 

mijlocii (COSME), CE propune consolidarea sprijinului acordat întreprinderilor mici, 

astfel încât acestea să își intensifice și să își extindă activitățile dincolo de frontiere; 

▪ Un nivel ridicat al sănătății umane, a animalelor și a plantelor. Cetățenii UE vor 

continua să aibă acces la alimente sigure și de înaltă calitate pe piața unică 

europeană integrată. Finanțarea acordată în cadrul noului program va sprijini 

producția de alimente sigure, prevenirea și eradicarea bolilor animalelor și a 

organismelor dăunătoare plantelor, precum și îmbunătățirea bunăstării animalelor în 

UE. Ea va promova, de asemenea, accesul la piață pentru producătorii de alimente 

din UE, va contribui la exporturile către țări terțe și va sprijini în mod semnificativ 

industria agroalimentară, în calitatea ei de sector de vârf al economiei UE; 

▪ Aplicarea eficientă a legislației și standarde de primă clasă. Programul va consolida 

cooperarea dintre statele membre și Comisie, pentru a se asigura că normele UE 

sunt implementate și aplicate în mod corespunzător. Programul va sprijini totodată 

organizațiile de standardizare europene în vederea elaborării unor standarde 

actualizate și orientate către viitor; 

▪ Concurență loială în era digitală. Programul va ajuta Comisia să își consolideze 

instrumentele și expertiza în domeniul informatic, pe care le utilizează pentru a 

aplica cu eficacitate normele în materie de concurență în contextul economiei 
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digitale (și anume, să răspundă la evoluțiile pieței cum ar fi utilizarea volumelor mari 

de date și a algoritmilor), precum și să sporească cooperarea dintre Comisie și 

autoritățile și instanțele din statele membre; 

▪ Statistici europene de înaltă calitate. Programul va acorda finanțare institutelor 

naționale de statistică pentru elaborarea și difuzarea de statistici europene, care sunt 

indispensabile pentru luarea deciziilor în toate domeniile de politică. 

Majorarea finanțării destinate mediului și politicilor climatice 

Pentru următorul buget pe termen lung al UE, Comisia propune majorarea cu 

aproape 60% a finanțării pentru programul LIFE, programul UE pentru mediu și 

politici climatice. Programul LIFE este unul dintre programele de finanțare ale UE 

pentru care CE propune cea mai mare creștere proporțională; între 2021 și 2027 

acesta va dispune de un buget de 5,45 miliarde euro. Comisia a integrat acțiunile 

climatice în toate programele majore de cheltuieli ale UE, în special politica de 

coeziune, dezvoltarea regională, energia, transporturile, cercetarea și inovarea, 

politica agricolă comună, precum și politica de dezvoltare a UE, făcând din bugetul 

UE un motor al sustenabilității. Pentru a pune în aplicare Acordul de la Paris și 

angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor 

Unite, Comisia propune ca minimum 25% din cheltuielile UE să contribuie la 

obiectivele climatice. 

Principalele caracteristici ale noului program LIFE sunt: 

▪ Un accent sporit pe energia curată. Unul dintre principalele obiective ale noului 

program LIFE este de a stimula investițiile și de a sprijini activitățile axate pe 

eficiența energetică, mai ales în regiunile europene care înregistrează întârzieri în 

ceea ce privește tranziția către o energie curată; 

▪ Un accent sporit pe natură și biodiversitate. Noul program LIFE va sprijini proiecte 

care promovează cele mai bune practici în ceea ce privește natura și biodiversitatea, 

precum și noi proiecte specifice strategice pentru natură, pentru toate statele 

membre, astfel încât să contribuie la integrarea obiectivelor de politică referitoare la 

protecția naturii și biodiversitate în alte politici și programe de finanțare, cum ar fi 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ MULTISECTORIALĂ A COMUNEI BELINȚ 

 

 
54 

agricultura și dezvoltarea rurală, asigurând astfel o abordare mai coerentă în 

ansamblul sectoarelor;  

▪ Sprijinirea în continuare a economiei circulare și a atenuării schimbărilor climatice. 

Noul program va continua să acorde sprijin unor obiective de politică importante ale 

UE, cum ar fi tranziția către o economie circulară, protejarea și îmbunătățirea calității 

apei și a aerului în UE, punerea în aplicare a cadrului de politici privind clima și 

energia pentru 2030 și îndeplinirea angajamentelor pe care Uniunea și le-a asumat 

în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice; 

▪ O abordare simplă și flexibilă. Noul program a fost conceput astfel încât să fie mai 

simplu și mai flexibil și să faciliteze un acces geografic mai amplu. Acesta se va 

concentra pe elaborarea și punerea în aplicare a unor soluții inovatoare care să 

răspundă provocărilor în materie de mediu și de climă. De asemenea, va asigura 

suficientă flexibilitate pentru a răspunde priorităților noi și importante, pe măsură ce 

acestea vor apărea pe parcursul programului. 

 

CONCEPTUL DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ DURABILĂ 

 

”Dezvoltarea presupune creșterea, dar ceea ce o diferențiază de aceasta este 

tocmai schimbarea, trecerea la o stare nouă, la o treaptă superioară, la 

complexitate”. 

Pornind de la dimensiunile matematice ale spațiului : Bidimensională (spațiul ca ”loc, 

suprafață, întindere limitată”) si Tridimensională (spațiul ca ”întreg neîntrerupt cu trei 

dimensiuni”) și n-dimensională sau multidimensională (spațiul ca ”formă 

fundamentală de existență a materiei în cadrul căreia are loc mișcarea acesteia”), 

facilităm o înțelegere mai clară, structurată și complexă a conceptului de dezvoltare 

spațială, care de fapt este definit de pe 3 niveluri : 

- Fenomenul de extindere spațială a așezărilor omenești, urmată sau nu de salturi 

calitative (de exemplu, trecerea de la sat la oraș) ; 
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- Dezvoltarea pe verticală a așezărilor omenești (este o dezvoltare, deoarece 

presupune atât un salt calitativ la conceptul de locuință colectivă, precum și 

progresul tehnologic care să permită realizarea acestora) ; 

- Dezvoltarea așezărilor omenești într-un spațiu multidimensional guvernat de legi 

naturale, economice, sociale, culturale, etc., fiecare dintre acești determinanți 

înregistrând salturi calitative odată cu evoluția așezărilor omenești. 

Durabilitatea urbană se bazează pe interacțiuni pozitive între cele trei subsisteme 

urbane diferite: social, economic și fizic (teritorial și de mediu). În același timp, nu 

trebuie pierdut din vedere existența unui număr foarte mare de factori ce 

influențează sustenabilitatea dezvoltării urbane, printre care amintim: modul de 

utilizare a terenurilor, progresul tehnologiei, nivelul de educație, evoluția societății, 

rețele de transport și accesibilitate, caracteristici privind consumul de energie, etc.  

Acești factori interacționează între ei, schimbând temporal relații de tip ”cauză-efect” 

și imprimând diferite influențe asupra durabilității în diferite stadii de dezvoltare 

urbană.  

Prin urmare, durabilitatea este un concept dinamic.  

Nu trebuie pierdut din vedere faptul că noi forțe au un impact semnificativ în 

dezvoltarea orașelor în general: noi forțe economice, noile tehnologii, noile forme de 

guvernare, noile restricții ecologice, noile tendinţe de evoluţie a societăţii, etc.  

Frecvent, în literatura de specialitate, dezvoltarea urbană este sinonimă cu noțiunea 

de urbanizare. La nivel european, una dintre provocările urbane care necesită 

intervenții coerente de dezvoltare urbană este reprezentantă de fenomenul 

expansiunii urbane în afara intravilanului (”urban sprawl”). 

 

TENDINȚE ACTUALE ȘI VIITOARE ABORDĂRI ÎN DEZVOLTAREA 

DURABILĂ A COMUNITĂȚILOR  
 

Lumea poate continua să se dezvolte în mod durabil doar dacă această dezvoltare 

este abordată într-o manieră cuprinzătoare, holistică. Într-o astfel de abordare va fi 

esențial să se ia în considerare utilizarea rațională a resurselor, eficiența 
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consumului, un management urban eficient, susținerea și sprijinirea inovării în 

dezvoltarea socială și economică, precum și planificarea urbană sau rurala durabilă. 

Toate aceste aspecte ar trebui să reprezinte o prioritate în lupta continuă pentru 

durabilitate și în efortul de a crea orașe inteligente.  

Durabilitatea la nivel mondial depinde din ce în ce mai mult de modul nostru de a 

dezvolta comunitățile.  

Expansiunea demografică în mediul urban este un fenomen cu o tendință 

exponențială accentuată observată în ultimul secol.  

De pildă, în 1900 doar 13% din populația lumii trăia în orașe. Prognozele statistice 

subliniază faptul că acest procent va ajunge în 2050 la 70%. În fiecare an, adăugăm 

planetei echivalentul a 7 metropole de mărimea New Yorkului. Această urbanizare 

fără precedent este o emblemă a progresului nostru economic și social (mai ales 

pentru națiunile în curs de dezvoltare), dar și o povară uriașă asupra infrastructurii 

planetei. 

Marea provocare în sustenabilitatea la nivelul comunităților este dezvoltarea de 

politici cuprinzătoare care sunt aplicate în mod consecvent pe diferite zone. Aceste 

politici trebuie să se bazeze pe o înțelegere amplă și cuprinzătoare a factorilor care 

influențează relația dintre modul de funcționalitate a comunităților și mediul 

înconjurător. Acesta nu este un aspect tocmai simplu.  

În ultimii ani, orașe și comune din întreaga lume au făcut eforturi pentru a face față 

angajamentele asumate în cadrul Summit-ului de la Bilbao privind dezvoltarea 

societății informaționale în teritoriile acestora, făcând un pas mai departe, 

promovând inovarea și procesele de management ale cunoașterii, acestea din urmă 

fiind doi factori cheie în realizarea competitivității orașelor si satelor. 

Dezvoltarea accelerată a Tehnologiei Informației și Comunicațiilor din ultimele două 

decenii, a favorizat răspândirea pe scară largă de inițiative ce vizează crearea de 

oportunități pentru comunicare și schimbul de informații de către comunitățile locale 

sau regionale. Acest fenomen a apărut pentru prima dată în Statele Unite ale 

Americii și apoi în Europa și Asia. 

Astfel, dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii și a proceselor de inovare a dus la un 

nou model de oraș, ”Smart City” si apoi la modelul de sat ”Smart Community”. Acest 
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tip de comunitate utilizează noi tehnologii pentru a le face mai locuibile, funcționale, 

competitive și moderne, promovând inovarea și gestionarea cunoștințelor, care la 

rândul lor sunt reunite în 6 domenii-cheie de performanță: economie, mobilitate, 

mediu, cetățeni, calitatea locuirii și a vieții, management. În esență, un ”Smart 

Community” funcționează pe 6 dimensiuni abordate integrat, definite de 31 de 

factori, care la rândul lor sunt descriși și cuantificați prin 74 de indicatori.  

Cele 6 dimensiuni sunt: Economie inteligentă (Smart Economy), Mobilitate 

inteligentă (Smart Mobility), Locuitori inteligenți (Smart People), Mediu 

inteligent (Smart Environment), Locuire inteligentă (Smart Living) și Guvernare 

inteligentă (Smart Governance). 

 

In ceea ce priveste conceptul de Smart Community, Belinț va avea de elaborat 

o micro-strategie in acest sens. 

Toate aceste 6 dimensiuni trebuie sa se regaseasca in atentia autoritatilor publice 

locale, pentru o implementare gradual si consecventa in cadrul diferitelor proiecte, 

pastrandu-se intotdeauna, essential, un echilibru intre dimensiuni. 

Alături de conceptul de ”comunitati inteligente” se vorbește din ce în ce mai mult și 

de conceptul ”Digital Communities” (Comunitati Digitale), între aceste existând 

diferențe evidente. Dorim sa remarcam faptul că toate comunitatile inteligente sunt și  

digitale, însă nu toate comunitatile digitale sunt și inteligente. 

La nivelul agendei Uniunii Europene, conceptele de tipul orasele viitorului (Cities of 

the Future) alaturi de industriile viitorului (Factories of the Future) sunt din ce in ce 

mai prezente ca si nivel de documentare si alocari (adesea substantiale) in cadrul 

diferitelor politici / programme de interventie. 

Comunitatea viitorului ar trebui sa fir populat de o comunitate inteligenta si ar trebui 

sa se subscrie urmatoarelor atribute : 

  O comunitate a Viitorului este în poziția de-a face un succes din prezent (de 

exemplu, un oraș economic activ în sectoarele industriale de mare valoare și 

în măsură să ofere forța de muncă și infrastructura de care companiile din 

aceste sectoare au nevoie)  
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 O comunitate a Viitorului este în curs pentru un viitor de succes (având un 

sistem de educație care oferă competențe ce vor fi necesare viitoarelor 

industrii având în vedere evoluția tehnologiei)  

 O comunitate a Viitorului creează o creștere durabilă și distribuită echitabil (de 

exemplu, oportunitățile de educație și ocupare (locuri de muncă) sunt 

disponibile pe scară largă pentru toți cetățenii și comunitățile, accentul fiind 

pus pe obținerea de rezultate din punct de vedere social și de mediu, precum 

și creșterea economică)  

 O comunitate a Viitorului la fel de eficient și inteligent posibil (de exemplu, 

resurse precum energia, sistemele de transport și apa sunt utilizate în mod 

optim, rațional și cu conținut redus de emisii de carbon pentru creșterea 

economică și socială, păstrând în același timp un mediu atractiv și sănătos în 

care locuitorii să trăiască și să muncească)  

 O comunitate a Viitorului permite cetățenilor, comunităților, antreprenorilor și 

întreprinderilor să facă posibil ce este cel mai bun pentru ei (pentru a face 

infrastructuri inteligente este o provocare de inginerie, dar făcând orașe / 

comunele mai inteligente reprezintă o provocare socială, iar cei mai în măsură 

să înțeleagă modul în care societățile se poate schimba sunt cei care pot 

inova în ele) 

 

Dezvoltarea spatială și extinderea teritoriului comunei Belinț 

 

Principalii factori care influenţează extinderea spaţială şi modul de organizare a 

teritoriului Belințului sunt: preţul terenului, imaginea zonei (atractivitate/ repulsivitate), 

accesibilitatea, nivelul utilităților, spațiul disponibil, densitatea spațiului construit, 

reglementările urbanistice, reglementările de mediu, amploarea traficului, 

proximitatea față de piața de desfacere, etc. Dinamica spaţială a unei comunitati 

este un fenomen continuu ce influenţează direct evoluţia acesteia.  

Deşi există o serie de aspecte care sunt mai puţin controlabile, nu trebuie pierdută 

din vedere monitorizarea periodică a dinamicii spaţiale a comunitatii Este necesară 

urmărirea periodică a documentelor de amenajare teritorială şi urbanism şi acţionat 

strategic de fiecare dată când se observă că tendinţa de evoluţie a oraşului se 
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îndreaptă într-o altă direcţie faţă de aceea a unei dezvoltări echilibrate, armonioase 

şi sustenabile. Nu trebuie scăpată din vedere o realitate: creșterea presupune și 

dezechilibre. 

Conform cercetărilor Băncii Mondiale (2013), aproape toate comunitatile pierd din 

densitate, indiferent dacă au populație în creștere, stagnare sau declin. De 

asemenea, masa urbană a orașelor este în creștere, indiferent dacă orașele au 

populație în creștere, stagnare sau declin. În schimb, structura masei urbane diferă 

în orașele care s-au dezvoltat organic și în cele planificate centralizat. Aproape toate 

țările care s-au dezvoltat organic au o ierarhie urbană relativ uniformă (regula Zipf - 

Legea Zipf (sau Zipf’s Law), http://en.wikipedia.org/wiki/Zipf's_law 

 

Planificarea centralizată în România a dus la o ierarhie urbană „anormală”. Odată cu 

dezvoltarea economică, regula Zipf își intră în drepturi și în România. 

Dintre recomandările Băncii Mondiale cu privire la dezvoltarea spaţială urbană 

sustenabilă, amintim cele aplicabile şi pentru Belint :  

- Folosirea strategică a PUG-urilor și PUZ-urilor pentru a încuraja dezvoltarea 

compactă a orașului  

Unul dintre dezavantajele dezvoltării spațiale spontane în anumite zone este acela 

că apar probleme de trafic - Axe de transport bine definite zone bine deservite. 

- Folosirea strategică a zonificării pentru a încuraja un profil de densitate mai 

eficient în comunitatile aglomerate (De exemplu, piețele dau indicii bune 

despre cum ar trebui să arate profilul de densitate.) 

 

O funcţionare eficientă a pieței funciare este un salt considerabil pentru dezvoltarea 

sustenabilă a comunității.  

Principiul pentru o transformare spaţială de succes, obţinerea de beneficii imediate 

ca urmare a concentrării producţiei şi beneficii pe termen lung, date convergenţa 

nivelului de trai, este integrarea economică.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Zipf's_law
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Prin prisma unui alt unghi de vedere, încurajarea dinamicii şi atracţiei teritoriale 

poate fi transformată într-o politică inteligentă de dezvoltare şi creştere a gradului de 

polarizare a Belintului, având ca si beneficii directe dezvoltarea economică şi 

creşterea nivelului de trai în rândul populaţiei (comunitatii). 

In acest sens, ca un corolar al celor mentionate mai sus, trebuie realizati pasi 

importanti in procesul sustinut de dezvoltare urbana durabila, astfel : 

 dezvoltarea de acțiuni și strategii pentru proiecte integrate pe fondurile 

nerambursabile ; 

 elaborarea și dezvoltarea de politici de dezvoltare comunitara durabilă și integrată 

(ex. Agenda de dezvoltare (cu scopul reducerii disparităților teritoriale și creșterea 

competitivității), identificare de strategii de dezvoltare teritorială aplicabile orașelor 

mici și mijlocii, satelor extinderea și valorificare rețelei parteneriale la nivel 

internațional în vederea transferului de know-how în domeniul dezvoltării durabile și 

integrate)  

 dezvoltarea de politici și acțiuni în vederea promovării incluziunii și întăririi coeziunii 

sociale (ex. Plan Integrat de Acțiuni pentru Coeziune Socială, dezvoltare de proiecte 

în domeniul creșterii ocupării și formării profesionale continue pentru grupuri 

vulnerabile, implicarea crescanda a comunitatilor ;  

 dezvoltarea de politici de dezvoltare locală și creștere a vizibilității (ex. Plan de 

Acțiune în vederea creșterii vizibilității potențialului turistic al orasului si imprejurimilor 

și atractivitatea acestuia pentru investitori, transfer internațional de bune practici în 

domeniul community branding)  

 elaborarea și dezvoltarea de politici de creștere a eficienței și sustenabilității 

energetice (ex. dezvoltarea unui cadru strategic și de resurse financiare și logistice 

în vederea identificării resurselor regenerabile de energie la nivelul județului Timis și 

implicit a comunei Belint, schimburi de experiență la nivel european în domeniul 

energiilor alternative, dezvoltarea de politici de transport urban eficient și încurajarea 

folosirii mijloacelor de transport nepoluante (ex. biciclete), dezvoltarea de strategii și 

politici de eficiență energetică și diminuarea emisiilor de CO2 în vederea protecției 

mediului, creșterea conștientizării asupra provocărilor energiei eficiente și a 

resurselor durabile. 
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MOBILITATE, ACCESIBILITATE ȘI TRANSPORT. PRINCIPALELE PROVOCĂRI 

PENTRU MOBILITATE LA NIVELUL COMUNITĂȚILOR 

 

Mobilitatea nu înseamnă doar dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de transport, 

ci se referă în special la depășirea barierelor de mișcare în plan social, economic, 

politic și fizic. În urmă cu două decenii, conceptul de mobilitate era înțeles ca 

”volumul de persoane și de mărfuri din societate care se deplasează dintr-o locație 

în alta”. 

La scurt timp, acesta a fost redefinit, prin conceptul de mobilitate sustenabilă 

înţelegându-se ”mobilitatea în concordanță cu principiile și cerințele dezvoltării 

sustenabile”. Obiectivele unei mobilități sustenabile sunt: calitate înaltă a serviciilor, 

mediu urban și rural cât mai atractiv, accesibilitate pentru toți, siguranță și securitate, 

reducerea poluării aerului și a noxelor, reducerea efectelor de seră și a consumurilor 

energetice, costuri mai eficiente și mai reduse pentru călători și mărfuri. În ceea ce 

privește conceptul de accesibilitate este important să precizăm faptul că ”diferite 

modalități de măsurare a accesibilității oferă adesea abordări diferite ale 

accesibilității” (Makri & Folkesson). În accepțiunea cea mai largă, accesibilitatea (în 

special a transportului) este definită și de un „potențial de oportunități de 

interacțiune”. 

 Îmbunătățirea accesibilității aduce numeroase beneficii atât persoanelor cât și 

societății. Printre cele mai importante beneficii ale accesibilității amintim: mai mare 

independență, o mai bună calitate a vieții, reducerea poluării, o mai mare economie 

la cheltuieli, economie de energie, o mai bună sănătate, o mai bună incluziune 

socială, un „capital social” sporit.  

Există situații în procesul de planificare când termenii de ”mobilitate” și 

”accesibilitate” nu sunt foarte clar definiți.  

În esență, mobilitatea oferă acces, dar accesibilitatea nu oferă de multe ori și 

mobilitate.  
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Este nevoie de o schimbare majoră de mentalitate, de a trece dincolo de accentul pe 

viteza, eficiența și eficacitatea sistemelor de transport, cea mai mare atenție 

acordându-se îmbunătățirii accesului echitabil.  

Sistemele de mobilitate trebuie să ofere oportunități de mobilitate pentru toți. În plus, 

dezvoltarea societății moderne impune noi standarde în ceea ce înseamnă 

mobilitate, accesibilitate, interacțiune și comunicare. Există o serie de inovații în 

domeniul mobilității, însă acestea ar trebui mai mult optimizate pentru a deveni 

accesibile, durabile și convenabile pentru utilizator.  

Astfel, accesibilitatea rutiera, feroviara si aeronautica sunt factori importanti de luat in 

considerare (puncte forte) in definirea strategiei de mobilitate a Comunei Belinț. 

Investițiile în accesibilitate constituie un mod financiar eficient de a contribui la o 

economie durabilă și de a aborda provocările viitoare ale schimbărilor demografice, 

economice și de mediu.  

Transportul pe ruta urban-rural accesibil reprezintă un aspect important pentru 

creșterea economică și bunăstarea socială. 

De pildă, la nivelul României, în ultimul deceniu suprafața intravilanului aproape s-a 

dublat, în schimb rețeaua stradală nu a crescut nici cu jumătate. Pentru creşterea 

accesibilităţii şi mobilităţii în interiorul municipiului este nevoie de piste pentru 

biciclişti şi o încurajare a populaţiei în ceea ce priveşte mersul pe bicicletă.  

Pe lângă rolul bine ştiut în protejarea mediului înconjurător, construcţia de piste 

pentru bicicliști şi încurajarea populaţiei în utilizarea acesteia contribuie la creşterea 

economiei locale (ex. comerţul cu amănuntul), îmbunătăţeşte starea de sănătate şi 

productivitate a forţei de muncă. 

Principalele premize si tendinte pentru imbunatatirea mobilitatii la nivelul Comunei 

Belint pot fi sintetizate astfel : 

 Poziţia geografică şi structura poli-funcţională, asigură Belintului premisele 

necesare dezvoltări unor puternice relaţii de interdependenţă cu ariile lor 

înconjurătoare, fie ele rurale sau urbane.  
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 Consolidarea poziţiei în teritoriu şi totodată amplificarea funcţiilor determină 

formarea de arii de convergență social-economică, a căror întindere este influenţată 

de mărimea demografică şi importanţa funcţiilor pe care le exercită orasele.  

 Oraşele au o poziţie cheie în furnizarea şi consolidarea competitivităţii. Însă, să nu 

se piardă din vedere faptul că această competitivitate se produce între entităţi cu 

nivele egale.  

 În dezvoltarea spaţială trebuie în primul rând să se ţină cont de cerere şi ofertă, iar 

acesta este punctul de pornire în planificarea dezvoltării spaţiale la nivelul 

comunitatii.  

 Dezvoltarea unei infrastructuri conective va permite zonelor dinamice să-şi 

dezvolte masa demografică şi masa construită. Rolul infrastructurii conective este să 

lege oamenii de oportunităţi. 

 Mai bună corelare între baza economică a comunei și resursele ariei adiacente  

 Încurajarea densităţii economice şi a urbanizării (Dezvoltarea teritorială eficientă)  

 Creştere a atracţiei gravitaţionale (demografice, economice, etc.) a Belint va 

impulsiona creşterea gradului de influenţă, care la rândul său va determina creşteri 

indirecte (creşterea gradului de conectivitate, de competitivitate, de policentricitate, 

etc.).  

 Creşterea masei demografice se poate realiza prin extinderea infrastructurii de 

utilităţi publice (în special creşterea populaţiei în zonele limitrofe (priurbane sau 

suburbane), zone care în prezent au caracteristicile zonelor rurale). 

 Capacitatea de inovare a oraşelor depinde de interacţiunea strânsă între 

administraţie, mediul de afaceri şi mediul de cercetare pentru găsirea de soluţii 

sustenabile.  

 Investiţii în calitatea vieţii pentru a facilita atragerea şi menţinerea oamenilor în 

zonă.  

 În zonele mai puţin dezvoltate este nevoie de încurajarea urbanizării şi facilitarea 

mobilităţii celor care trăiesc în zonă, permiţându-le astfel oamenilor să aibă acelaşi 

strat de calitate a vieţii. 
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Turismul 

 

Axa Fardea – Belint - Boldur si imprejurimile dețin un potențial turistic deosebit, 

păstrând din atmosfera unui loc de relaxare, pescuit si petrecere a timpului liber de 

calitate. 

Turismul este o activitate economică generatoare de creşetere economică şi 

ocupare la nivelul întregii Uniuni Europene, contribuind în acelaşi timp la dezvoltarea 

economică şi integrarea socială, în special a zonelor rurale, fiind o oportunitate de 

dezvoltare pentru zonele montane, de coastă sau a insulelor al căror nivel de 

dezvoltare este sub media Uniunii Europene.  

La nivelul Uniunii Europene activează peste 1,8 milioane de firme în domeniul 

turismului şi servicii conexe, organizate în special sub formă de întreprinderi mici şi 

mijlocii, care implică 5,2% din forţa de muncă (aproximativ 9,7 milioane de angajaţi 

cu o pondere semnificativă a tinerilor), contribuind cu peste 5% la formarea 

Produsului Intern Brut la nivelul Uniunii Europene, cu perspective de creştere în 

perioada următoare.  

Activitatea turistică reprezintă astfel a treia mare activitate economică la nivelul 

Uniunii Europene după comerţ şi distribuţie şi construcţii. Luând în considerare şi 

sectoarele conexe pe care turismul le stimulează, contribuţia acestuia la formarea 

Produsului Intern Brut este şi mai mare; la nivel comunitar se apreciază că turismul 

şi activităţile conexe contribuie cu aproximativ 10% la formarea Produsului Intern 

Brut şi asigură 12% din locurile de muncă de la nivelul Uniunii Europene. În această 

privinţă, analizând evoluţia din ultimii zece ani, creşterea numărului de angajaţi în 

sectorul turismului a fost întotdeauna mult mai accentuată decât în celelalte sectoare 

ale economiei. 

Ca reacţie la criza economică si sociala generata de restrangerea mobilitatii 

persoanelor in contextul pandemiei COVID, care a afectat economiile tuturor statelor 

din Uniunea Europeană, dar şi ca răspuns la constrângerile care se manifestă în 

prezent, turismul european a fost forţat să evolueze. Acest lucru necesită schimbări 

la toate nivelurile. Uniunea Europeană trebuie să susţină dezvoltarea turismului şi să 

încurajeze politica de sprijinire şi creare a condiţiilor necesare pentru a creşte 

atractivitatea sectorului turistic.  
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Câteva obiective se disting în cadrul acestei politici, respectiv: 

 (1) implementarea şi consolidarea politicii europene în domeniul turismului;  

(2) creşterea competitivităţii sectorului turismului;  

(3) recunoaşterea valorii adăugate pe care o aduce turismul.  

Pentru atingerea acestor obiective, acţiunile de promovare a turismului pot fi grupate 

în următoarele patru priorităţi:  

(1) stimularea competitivităţii sectorului turismului la nivel european;  

(2) promovarea dezvoltării unui turism durabil de înaltă calitate;  

(3) consolidarea imaginii Europei ca o colecţie de destinaţii turistice de înaltă calitate;  

(4) maximizarea potenţialului politicilor financiare şi a instrumentelor Uniunii 

Europene pentru dezvoltarea turismului. 

Potențialul turistic al zonei Fardea - Belint - Boldur se reflectă în condițiile deosebit 

de favorabile oferite pentru practicarea unei game variate de forme: turismul cultural, 

turism activ, turism gastronomic, turism de evenimente, de agrement și recreere, etc. 

Infrastructura şi serviciile turistice sunt însă insuficient valorificate, respectiv 

dezvoltate, pentru a susţine o ofertă care să poată, pe de o parte, valorifica 

potenţialul municipiului şi pe de altă parte să genereze venituri şi activitate 

economică din turism.  

Pentru valorificarea în scop turistic a acestor valori de patrimoniu natural din zona 

Belint fără a le pune în pericol, este necesară realizarea de circuite turistice, precum 

şi realizarea unei infrastructuri de transport cu dotări minime necesare pentru acces 

în aceste zone (parcări, locuri de popas, colectare deşeuri, semnalizare/ informare 

s.a.). 

Posibile cauze ar putea fi pregătirea insuficientă în domeniul antreprenoriatului și 

managementului turistic, lipsa personalului calificat, grad scăzut de instruire în 

turism. 

Turismul ecvestru - Programele se pot desfăşoara prin parcurgerea călare a unor 

trasee pe drumuri forestiere şi păşune, pe parcursul mai multor zile, zone de interes 

turistic deosebit.  
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Pescuitul sportiv şi de agrement poate fi practicat pe numeroasele râuri, pârâuri şi 

lacuri naturale sau artificiale care se găsesc în număr mare atât pe raza oraşului 

Belint cât şi în împrejurimile oraşului. 

Vânătoarea poate fi organizată pe mai multe fonduri de vânătoare ce cuprind mai 

multe zone cu forme diversificate de faună, vegetaţie şi relief, în diferite zone ale 

judeţului. 

 

Resursele turistice  

Conform Planului de amenajare a teritoriului național, judetul Timis este încadrat 

între UAT-urile din România cu concentrare foarte mare de resurse antropice, fără 

probleme deosebite în ceea ce privește infrastructura turistică (resurse materiale 

care îşi datorează existenţa activităţii turistice şi care sunt destinate exclusiv 

turiştilor) sau infrastructura tehnică (infrastructura edilitară a localităţii).  

Se poate realiza prin atragerea de fonduri nerambursabile un mini parc de 

agrement acvatic, gestionat de Primaria Belint, si s-ar putea constitui intr-un 

loc perfect de relaxare. 

Parcul acvatic ar putea deveni o atracţie turistică remarcabilă, cu multe spaţii verzi, 

locuri de joacă pentru copii, un centru spa cu o piscină interioară cu apă dulce, 

jacuzzi, saună, două bazine exterioare cu apă dulce şi unul cu apă sărată, un bazin 

rustic cu nămol, pe care turiştii pot pluti relaxant, pe colace şi gonflabile. De 

asemenea, toboganele cu jet de apă ar deveni unul din locurile favorite ale tuturor 
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celor ce se bucură de mini vacanţe şi timp liber la Belint, copii şi adulţi savurând plini 

de energie şi bucurie aceste facilităţi de divertisment.  

 

Dincolo de amenajarea peisagistică de excepţie, unde gazonul, florile, pietrele, 

lespezile şi alte decoruri rustice vor da farmec şi culoare locului, turiştii pot petrece 

aici o zi fără a se plictisi vreo clipă.  

Acest succes ar fi de bun augur şi pentru cei care vor investi în zona de cabane 

turistice, în căsuţele de lemn din satul de vacanţă, precum şi pentru pensiunile din 

zona Belintului. 

Se remarcă necesitatea unor investiții viitoare pentru valorificarea suplimentara a 

resurselor turistice; patrimoniul natural și construit al Belintului reprezintă atu-uri 

extrem de valoroase care pot constitui fundamentul pentru dezvoltarea economică a 

acestui sector.  

In plus, elementele de arhitectură veche populară formează un patrimoniu viu, care 

prin identificare şi considerare devine parte a comunităţii şi patrimoniu în sine. Acest 

patrimoniu cultural de mare valoare necesită măsuri de conservare, reabilitare şi 

promovare în scop turistic. Dezvoltarea structurilor turistice şi a drumurilor de acces 

vor contribui la includerea acestora în circuitele turistice ale judeţului şi ale regiunii. 

Piaţa atracţiilor legate de divertisment şi recreere este adesea tratată separat de cea 

a celorlalte servicii şi funcţiuni, atunci când zona de studiu are un caracter special şi 

este, în sine, un factor polarizator. Două nişe principale ale pieţei turistice se 

delimitează în cadrul prezentei analize, respectiv: turismul cultural (folcloric) şi piaţa 

ospitalităţii, strâns legate de dezvoltarea mediului de afaceri local şi de locuire. 

Ambele sunt pieţe naturale, atrase de caracteristicile existente ale locului, şi în 

ambele cazuri se pot adăuga facilităţi de divertisment şi recreere. Aceste facilităţi 

aduc valoare adăugată locului din două surse diferite:  

(1) fac locul mai atractiv şi  

(2) se adresează unui segment diferit de turişti, atraşi de o serie de caracteristici ale 

locului, deja prezente sau care pot fi adăugate prin investiţii. 
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Infrastructură și echipare teritorială 

 

Amenajarea teritorială 

Strategiile, politicile şi programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial, se 

fundamentează pe Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR), așa cum 

este prevăzut în Legea 350/2001 cu completările ulterioare. Purtând subtitlul 

România policentrică 2035, SDTR reprezintă exercițiul de planificare a dezvoltării 

teritoriului național, pentru orizontul de timp 2035.  

 

Dezvoltare teritorială 

O serie de măsuri propuse în cadrul SDTR sunt direct aplicabile si Comuna Belinț, 

respectiv:  

4.3.1.2 Măsură – Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de utilități publice în 

vederea conectării și asigurării accesului populației din zonele urbane și zonele 

urbane funcționale la servicii de calitate 

o Acțiune 15. Reabilitarea structurală și creșterea performanței energetice a 

locuintelor, inclusiv promovarea utilizării resurselor regenerabile de energie pentru 

alimentarea acestora;   

4.3.1.3 Măsură – Reabilitarea patrimoniului construit ş̦i punerea în valoare a 

identității arhitecturale 

o Acțiune 1. Realizarea de planuri urbanistice zonale (PUZ) zone protejate pentru 

centrele istorice din mediul urban și rural, cu prioritate în orașele și comunele care 

dețin ansambluri urbane, conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate; 

o Acțiune 8. Realizarea operațiunilor de restaurare și reabilitare a patrimoniului 

construit (monumente și ansambluri de arhitectură, arheologice, etc.), cu precădere 

la nivelul orașelor/comunelor care dețin obiective UNESCO și al celor cu o 

concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes 

național, conform Legii nr. 5/2000;  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ MULTISECTORIALĂ A COMUNEI BELINȚ 

 

 
69 

4.3.1.4 Măsură - Asigurarea accesului populației la servicii de interes general 

o Acțiune 1. Reabilitarea, modernizarea și dotarea cabinetelor medicale, inclusiv a 

unităților de primire a urgențelor, cu precădere a celor din orașele cu mai puțin de 

50.000 de locuitori; 

o Acțiune 12. Construcția, extinderea și reabilitarea campusurilor școlare, cu 

precădere la nivelul unităților de învățământ liceal cu peste 1.000 de elevi;  

4.3.1.5 Măsură – Realizarea unei politici în domeniul locuirii 

o Acțiune 4. Reabilitarea și reconversia siturilor industriale total sau parțial 

abandonate (brownfield), inclusiv a căilor ferate uzinale, și a fostelor unități militare 

din mediul urban și rural în zone rezidențiale sau în spații publice, cu precădere în 

comunitatile cu suprafețe extinse de acest tip;  

4.3.1.8 Măsură – Protejarea orașelor și comunelor împotriva vulnerabilitățiilor 

naturale și diminuarea riscurilor generate de schimbările climatice 

o Acțiune 2. Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor verzi și de agrement din 

mediul urban și rural, cu precădere de la nivelul comunitatilor cu mai puțin de 30 

mp/locuitor; 

o Acțiune 4. Consolidarea versanților, taluzurilor și a terenurilor care sunt expuse 

riscului de alunecări de teren din mediul de viata. 

 

Mediu și infrastructura de mediu 

 

Factori și probleme de mediu – evaluarea acestora la nivelul Regiunii Vest și a 

judetului Timiș 

 

Parte integrantă a factorilor schimbărilor climatice, orașele si comunele au o 

contribuție proprie la consumul de energie din întreaga lume, motiv pentru care devin 

și o parte esențială pentru soluționarea acestei probleme. Pentru a prezenta starea 

mediului, sunt analizați în continuare factorii de mediu, precum: apă, aer, sol și alți 

factori. 
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În dinamica şi evoluţia sistemelor environmentale, atât structura cât şi funcţionalitatea 

acestora se modifică continuu, evidenţiându-se perioade de instabilitate, 

vulnerabilitate şi discontinuitate, a căror manifestare poate genera situaţii de risc. 

Complexitatea procesului de implementare şi de gestiune a intervenţiilor de planificare 

şi dezvoltare durabilă în ariile periurbane, strâns conentate de zonele rurale, se 

bazează pe analiza unei multitudini de factori environmentali ce definesc starea şi 

calitatea mediului la un moment dat. 

Monitorizarea calității aerului la nivelul județului Timiș se realizează prin intermediul 

sistemului de monitorizare continuă în statiile automate amplasate în zone 

reprezentative ale județului.  

Poluarea aerului continuă să fie o problemă, mai ales în centrele urbane. Sursele de 

poluare a aerului din aglomeraţiile urbane sunt constituite de către emisiile industriale. 

Traficul auto contribuie în mare măsură la poluarea localităţilor cu particule de plumb, 

oxizi de azot, hidrocarburi organice volatile, particule în suspensii, dioxid de sulf 

(motoare diesel). 

Sunt întâlnite depăşiri ale concentraţiilor normate pe termen scurt în majoritatea 

oraşelor la care sunt disponibile date asupra emisiilor. 

Creşterea concentraţiei gazelor cu efect de seră în atmosferă echivalentă cu dublarea 

concentraţiei de CO2, fenomen prevăzut pentru începutul secolului 21, se estimează 

că va produce o încălzire depăşind de 4-5 ori limitele variabilităţii naturale.  

Obiectivele majore privind protectia mediului: 

  - Promovarea conservării energiei 

- Economisirea energiei în industrie 

- Economisirea energiei menajere 

- Reducerea emisiilor datorate transporturilor 

- Creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor curate 

 - Îmbunătăţirea calităţii aerului urban prin înlocuirea cărbunelui şi a 

combustibililor fosili grei (păcură) utilizaţi în centralele termoelectrice 

 - Controlul surselor staţionare de emisie a NOx 
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 - Controlul surselor mobile (trafic auto) de emisie a NOx 

 - Reducerea emisiilor provenite din motoarele diesel 

 - Evitarea încălzirii locale cu cărbuni şi lemne. 

 - Evitarea poluării transfrontaliere  datorate în special unităţilor industriale, prin 

luarea de măsuri de reducere a emisiilor de SO2, NOx şi substanţe organice volatile. 

 - Evitarea emisiilor de freoni. 

 - Reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră prin creşterea eficienţei 

utilizării energiei şi a proceselor tehnologice. 

 - Dezvoltarea în cadrul Sistemului de Monitoring Integrat al Mediului din 

România a modului de monitorizare şi implementarea sistemului integrat de inventar 

al emisiilor şi realizarea prevenirii şi controlui integrat al poluării aerului. 

Principalii poluanți generați de activitățile de gestionare a deșeurilor sunt: dioxidul de 

carbon, dioxidul de sulf, metanul, amoniacul și substanțe organice mirositoare 

rezultate în urma procesului de compostare sau tratare mecano-biologică, arderile 

necontrolate de deșeuri. Activitățile de gestionare a deșeurilor precum colectarea, 

transportul, tratarea sau eliminarea pot avea efecte negative asupra mediului și pot 

produce efecte nedorite asupra populației (prin mirosurile neplăcute antrenate de 

vânt) și ecosistemelor din zonele învecinate. 

Chimizarea agriculturii contribuie la poluarea apelor subterane şi de suprafaţă atât prin 

îngrăşămintele organice şi chimice, cât şi prin pesticide. Cantităţile excesive din apele 

de suprafaţă rezultă din superfertilizare şi scurgere superficială în urma ploilor. În 

apele freatice apar de regulă nitraţi, care provin atât din îngrăşămintele chimice cât şi 

din materia organică şi îngrăşămintele organice mineralizate şi apoi nitrificate care s-

au levigat pe profilul solului în directă concordanţă cu cantitatea de precipitaţii. 

Pierderile de azot prin levigare sunt uneori foarte mari, atingând uneori 50% din 

îngrăşământul aplicat. Datorită levigării nitraţilor în apele freatice şi de suprafaţă are 

loc înmulţirea masivă a vegetaţiei acvatice, a algelor şi un consum sporit de oxigen cu 

efecte dăunătoare asupra peştilor. Fosforul este cu mult mai puţin mobil în sol decât 

azotul, el fixându-se cu uşurinţă de particulele de care se găseşte precipitat sub formă 

de fosfaţi insolubili în apă. Fosforul ajuns în apă este poluant, mai ales prin efectele 
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sale indirecte: el determină o înmulţire rapidă a fitoplanctonului şi favorizează 

eutrofizarea apelor. Poluarea apelor cu pesticide se produce atât prin antrenarea lor 

de către apele de irigare, cât şi datorită deversării de reziduuri de la fabricile de 

pesticide, spălarea diferitelor ustensile folosite la aplicarea pesticidelor în apele 

râurilor. După aplicarea pesticidelor, o parte se degradează prin fotoliză sau hidroliză 

sau hidroliză, ori pe cale microbiologică sau enzimatică, iar o altă parte se fixează în 

sol cu apele de precipitaţii sau irigaţii.  

Concentraţia de nutrienţi în râuri şi lacuri este mai mare în zonele deluroase şi de 

câmpie care sunt mai dens populate şi au o activitate agricolă mai intensă. Prin 

introducerea detergenţilor care nu conţin fosfaţi, cantitatea de fosfor deversată în 

apele de suprafaţă a scăzut. Există însă cursuri de apă şi lacuri eutrofizate.  

Nu au fost semnalate acidifieri ale cursurilor de apă şi ale lacurilor, fenomen datorat 

mai ales bunei capacităţi de tamponare a solului şi a substratului.  

Lucrările de canalizare a cursurilor de apă de suprafaţă pot constitui ameninţări 

majore asupra condiţiilor fizice şi integrităţii funcţionale a ecosistemelor acvatice. 

Principalele surse de poluare industriale sunt: 

- industrie chimică; 

- mineritul, haldele de steril şi flotatii din industria miniera  

- industrie metalurgică 

- industria celulozei şi hârtiei  

- industria zahărului 

- ape uzate menajere 

- combinate de creştere a animalelor 

- extracţia şi prelucrarea petrolului 

Obiective majore: 

 - Introducerea managementului integrat al resurselor de apă  

 - Evidenţierea interacţiunii între modul de utilizare a terenului şi calitatea apelor 

şi  adaptarea strategiilor de management în scopul reducerii poluării difuze 

 - Prevenirea scurgerilor din sistemul de distribuţie al apelor. Reducerea cerinţei 

de apă prin tehnici de economisire a apelor şi tehnici de reciclare-rentabilizare 
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 -Raţionalizarea aplicării fertilizanţilor şi a pesticidelor la nivelele optime 

necesare obţinerii unei producţii optime agricole. Obţinerea eficienţei optime în 

combaterea dăunătorilor pentru a se asigura o bună calitate a surselor de apă potabilă 

şi a se menţine echilibrul ecologic al apelor de suprafaţă. În acest sens propunem 

folosirea luptei integrate în combaterea bolilor, dăunătorilor şi a buruienilor. 

 -Încetarea depozitării chimicalelor mobile în locuri de depozitare care se 

suprapun cu pânze importante de apă freatică. Iniţierea de cercetări privind 

oportunitatea operaţiilor de curăţire a amplasamentelor deja contaminate care 

ameninţă calitatea apelor freatice (hidrostructura). 

 -Îmbunătăţirea eficienţei staţiilor de epurare ale apelor şi ap,licarea tehnologiilor 

curate în industrie.  

 - Dezvoltarea şi implementarea inventarelor integrate ale emisiilor şi a 

controlului şi prevenirii integrate a poluării apelor (la fel ca pentru sol). 

 - Îmbunătăţirea sistemului de monitoring al calităţii apelor. 

 

Este de menționat faptul că, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), 

poluarea atmosferică constituie cel mai mare risc legat de mediu pentru sănătatea 

umană în Uniunea Europeană (UE). În fiecare an, în UE, acest tip de poluare 

cauzează în jur de 400.000 de decese premature, iar costurile sale externe legate de 

sănătate se ridică la sute de miliarde de euro. Persoanele din zonele urbane sunt 

deosebit de expuse la acest risc. Particulele în suspensie, dioxidul de azot și ozonul 

de la nivelul solului constituie poluanții atmosferici considerați răspunzători pentru 

cea mai mare parte dintre aceste decese premature. (Sursa : Curtea de Conturi 

Europeană - Sinteză Raport Poluarea atmosferică: sănătatea noastră nu este încă 

protejată în mod suficient https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-

quality-23-2018/ro/). 

 

Apă  

Apa este un element indispensabil pentru viaţă şi societate, fiind materie primă 

pentru activităţi productive, sursă de energie şi cale de transport, factor determinant 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/ro/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/ro/
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în menţinerea echilibrului ecologic. Astfel, protecţia, punerea în valoare şi 

dezvoltarea durabilă a resurselor de apă sunt acţiuni de interes general. Resursele 

naturale de apă ale teritoriului sunt formate din rezervele de apă de suprafață și din 

cele subterane care pot fi folosite pentru diverse scopuri.  

Solul 

Solul este cel mai complex factor de mediu datorită compoziţiei chimice şi fazice. 

Acesta reprezintă o resursă importantă în susţinerea civilizaţiei umane, contribuind 

major la creşterea vegetaţiei, la reglarea curgerii apelor şi reducerea poluării aerului, 

funcționând în același timp şi ca reciclator al materiei organice moarte şi a unor 

poluanţi. Investigarea şi evaluarea poluării solului şi subsolului reprezintă obligaţia şi 

responsabilitatea operatorului economic sau deţinătorului de teren care a desfăşurat 

ori desfăşoară activităţi poluatoare sau potenţial poluatoare pentru mediul geologic. 

Starea de calitate a solurilor este influențată de consumul de îngrășăminte și se 

remarcă la nivelul județului Timis în 2019 o creștere a suprafeței fertilizate cu 

îngrășăminte chimice. Cantităţile de îngrăşăminte pe bază de azot utilizate au 

crescut în anul 2019 comparativ cu cantitățile utilizate în anul 2018, iar cele pe bază 

de fosfor şi potasiu utilizate au scăzut în anul 2019. 

În funcţie de grupele de soluri, există procente ridicate de aciditate sau salinizare, 

exces de umiditate şi inundabilitate, compactitate, eroziune, alunecări şi ravene. 

Această situaţie presupune reevaluarea tuturor proiectelor de limitare a efectelor 

negative produse de factorii degenerativi ai solului. 

În comuna Belint si comunele invecinate se cresc: bovine, ovine, porcine, cabaline, 

păsări, caprine, albine şi iepuri. Majoritatea crescătorilor au în gospodărie câte 1 – 2 

vaci, iar puţin sunt cei care cresc 5 – 15 capete bovine din rasele: Bălţată 

Românească, metişi de Red Holstein, Holstein şi Brună. Producţia este destinată 

consumului proprie şi livrării la fabricile de lapte din oraş.  

Efectivele de ovine au scăzut în ultima vreme, datorită faptului că preţul la lapte, lână 

şi miei este foarte mic. În zonă se creşte rasa Ţurcană şi Ţigaie mai mult pentru 

laptele ce îl produc din care se face: caş, urdă, telemea şi alte produse. Mieii sunt 

sacrificaţi cu ocazia zilelor de sărbători creştine iar ceilalţi sunt pentru înlocuirea oilor 

mame. Mieii sunt livraţi la fermele de creştere.  
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Porcinele sunt destul de bine reprezentate în zonă datorită faptului că însămânţările 

artificiale au o pondere foarte mare. La creşe se obţin purcei din rasele: Landrace, 

Marele Alb, Duroc, Hampsire şi metişii acestora. Porcii sunt crescuţi pentru 

sacrificarea în gospodărie, sau pentru livrare în pieţe cu toate că preţul de vânzare 

este foarte mic nu mai mult de 6 – 7 lei / kg. De asemenea, porcii sunt crescuti si 

ingrasati si in mod industrial. 

 

Alți factori cu impact asupra mediului – Priorități de mediu 

 

Poluarea fonică  

Poluarea fonică este monitorizată în intersecții și pe arterele cu trafic intens în orasul 

Belint, cu valori aflate în limitele prevăzute de standardele aplicabile în domeniu.  

Provocarile legate de schimbarile climatice 
 

Uniunea Europeană este hotărâtă să devină, până în 2050, primul bloc din lume 

care să fie neutru din punct de vedere climatic. Pentru aceasta este nevoie de 

investiții semnificative atât din partea UE și a sectorului public național, cât și din 

partea sectorului privat. Planul de investiții pentru Pactul ecologic european – 

Planul de investiții pentru o Europă durabilă – va mobiliza investiții publice și va 

contribui la deblocarea de fonduri private prin intermediul unor instrumente financiare 

ale UE, în special InvestEU, ceea ce ar duce la investiții în cuantum de minimum o 

mie de miliarde de euro. 

Toate statele membre, regiunile și sectoarele vor trebui să aibă o contribuție la 

tranziție, însă intensitatea provocărilor este diferită. Unele regiuni vor fi afectate în 

mod particular și vor trece prin transformări economice și sociale profunde. 

Mecanismul pentru o tranziție justă va oferi sprijin financiar și practic specific pentru 

a-i ajuta pe lucrători și a genera investițiile necesare în regiunile respective. 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus: „Oamenii sunt cei în 

jurul cărora s-a construit Pactul ecologic european, viziunea noastră pentru o Europă 

neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Ne așteaptă o transformare fără 
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precedent, care va funcționa dacă va fi echitabilă și fiabilă pentru noi toți. Vom 

sprijini oamenii și regiunile care vor trebui să depună eforturi mai mari pentru 

realizarea acestei schimbări, pentru a ne asigura că nimeni nu este lăsat în urmă. 

Pactul ecologic implică nevoi ridicate de investiții, pe care le vom preschimba în 

oportunități de investiții. Planul pe care îl prezentăm astăzi, de a mobiliza cel puțin o 

mie de miliarde de euro, va arăta drumul și va debloca un val de investiții verzi.” 

Vicepreședintele executiv pentru Pactul ecologic european, Frans Timmermans, a 

spus: „Tranziția necesară către neutralitate din punct de vedere climatic va spori 

bunăstarea oamenilor și competitivitatea Europei. Pentru ca aceasta să se realizeze, 

este nevoie de mai multe eforturi din partea cetățenilor, a sectoarelor și a regiunilor 

care se bazează într-o măsură mai mare decât alții pe combustibili fosili. Mecanismul 

pentru o tranziție justă va contribui la sprijinirea celor mai afectați prin sporirea 

atractivității investițiilor și propunerea unui pachet de sprijin financiar și practic în 

valoare de cel puțin 100 de miliarde de euro. Acesta este angajamentul nostru în 

numele solidarității și al echității.” 

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul 

cetățenilor, a adăugat: „Pentru ca Europa să treacă la o economie neutră din punct 

de vedere climatic, avem nevoie de angajamentul politic, dar și de investiții masive. 

Pactul ecologic arată hotărârea noastră de a atenua schimbările climatice, pe care o 

consolidăm acum cu un plan de finanțare. În primul rând, vom utiliza bugetul UE 

pentru a atrage fonduri private pentru proiecte ecologice peste tot în Europa și 

pentru a sprijini regiunile și oamenii cei mai afectați de tranziție. În al doilea rând, 

vom crea stimulentele de reglementare potrivite pentru ca investițiile verzi să fie 

fructuoase. În sfârșit, dar nu mai puțin important, vom ajuta autoritățile publice și 

actorii de pe piață să identifice și să dezvolte astfel de proiecte. Uniunea Europeană 

nu s-a construit într-o zi și nici o Europă ecologică nu se va ivi peste noapte. Trebuie 

să ne schimbăm modul de a gândi dacă vrem să realizăm investiții concentrându-ne 

pe sustenabilitate. Astăzi am făcut un pas important în această direcție.” 

Planul de investiții pentru Pactul ecologic european 

Planul de investiții pentru Pactul ecologic european va mobiliza fonduri UE și va crea 

un cadru favorabil care să faciliteze și să stimuleze investițiile publice și private 
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necesare pentru tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic, 

verde, competitivă și incluzivă. Venind în completarea altor inițiative anunțate în 

cadrul Pactului ecologic, planul se bazează pe trei dimensiuni: 

 Finanțare: mobilizarea, în următorul deceniu, a unui cuantum de minimum o mie de 

miliarde de euro reprezentând investiții durabile. Cea mai mare proporție de până 

acum de cheltuieli din bugetul UE pentru acțiuni climatice și de mediu va face 

posibilă atragerea de fonduri private, un rol-cheie urmând a fi jucat de Banca 

Europeană de Investiții. 

 Facilitare: oferirea de stimulente pentru deblocarea și redirecționarea investițiilor 

publice și private. UE va furniza investitorilor instrumente, plasând resursele 

financiare durabile în centrul sistemului financiar, și va facilita realizarea de investiții 

durabile de către autoritățile publice, încurajând „înverzirea” bugetului și achizițiile 

publice ecologice și concepând modalități de a facilita procedurile de aprobare a 

ajutoarelor de stat destinate regiunilor vizate de tranziția justă. 

 Sprijin practic: Comisia va acorda sprijin autorităților publice și promotorilor 

proiectelor pentru planificarea, conceperea și executarea de proiecte sustenabile. 

Mecanismul pentru o tranziție justă 

Mecanismul pentru o tranziție justă este un instrument-cheie creat pentru a se 

asigura că tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic are loc în 

mod echitabil și că nimeni nu este lăsat în urmă. Deși toate regiunile vor avea nevoie 

de finanțare, iar Planul de investiții pentru Pactul ecologic european o va furniza, 

mecanismul asigură un sprijin țintit care să ajute la mobilizarea unui cuantum de cel 

puțin 100 de miliarde de euro în perioada 2021-2027 în cele mai afectate regiuni, în 

scopul de a se atenua impactul socioeconomic al tranziției. Mecanismul va crea 

investițiile necesare pentru a ajuta lucrătorii și comunitățile care se bazează pe lanțul 

valoric al combustibililor fosili. Mecanismul va suplimenta contribuția substanțială de 

la bugetul UE prin intermediul tuturor instrumentelor care sunt relevante în mod 

direct pentru tranziție. 

Mecanismul pentru o tranziție justă va consta în trei surse principale de finanțare: 

1) Un fond pentru o tranziție justă, care va primi fonduri noi din partea UE în 

cuantum de 7,5 miliarde de euro, care se adaugă cuantumului inclus în propunerea 
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Comisiei pentru următorul buget pe termen lung al UE. Pentru a putea valorifica 

partea din fond care le revine, statele membre vor trebui, în colaborare cu Comisia, 

să identifice teritoriile eligibile prin intermediul unor planuri teritoriale specifice privind 

tranziția justă. Statele membre vor trebui, de asemenea, să se angajeze să aloce, 

pentru fiecare euro din Fondul pentru o tranziție justă, fonduri din Fondul european 

de dezvoltare regională și din Fondul social european Plus și să furnizeze resurse 

naționale suplimentare Efectul cumulat va consta în finanțare în cuantum de 30-50 

de miliarde de euro, care va mobiliza și mai multe investiții. Fondul va furniza în 

principal granturi regiunilor. De exemplu, va sprijini lucrătorii în dobândirea de 

abilități și competențe pentru viitoarea piață a forței de muncă și va ajuta IMM-urile, 

startup-urile și incubatoarele de afaceri să creeze noi oportunități economice în 

aceste regiuni. Totodată, fondul va sprijini investițiile în tranziția către o energie 

curată, de exemplu în eficiența energetică. 

2) O schemă specifică pentru o tranziție justă în cadrul InvestEU, pentru 

mobilizarea de investiții în cuantum de până la 45 de miliarde de euro. Această 

schemă va încerca să atragă investiții private, inclusiv în energie și transporturi 

durabile, care să aducă beneficii regiunilor respective și să ajute economiile acestora 

să găsească surse noi de creștere.  

3) Un mecanism de împrumut pentru sectorul public, în colaborare cu Banca 

Europeană de Investiții, cu garanții de la bugetul UE, pentru mobilizarea unor 

investiții de 25-30 de miliarde de euro. Mecanismul va fi folosit pentru împrumuturi 

acordate sectorului public, de exemplu în sectorul rețelelor de încălzire centralizată 

și în cel al renovării clădirilor. În martie 2020, Comisia va prezenta o propunere 

legislativă care să încadreze acest aspect. 

Mecanismul pentru o tranziție justă vizează mai mult decât finanțarea: prin 

intermediul unei platforme dedicate tranziției juste, Comisia va furniza asistență 

tehnică statelor membre și investitorilor și se va asigura că sunt implicate 

comunitățile afectate, autoritățile locale, partenerii sociali și organizațiile 

neguvernamentale. Mecanismul pentru o tranziție justă va include un cadru de 

guvernanță puternic, axat pe planuri teritoriale specifice privind tranziția justă. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ MULTISECTORIALĂ A COMUNEI BELINȚ 

 

 
79 

Schimbările climatice de tipul scăderii precipitațiilor, creșterii temperaturilor, vânturi 

frecvente, zăpadă excesivă, incendii provocate de temperaturi înalte afectează 

habitatele de pădure și speciile dependente în diverse moduri. Schimbările climatice 

din ultimi ani au avut şi pot avea în continuare un impact negativ asupra zonei 

Belintului, acestea amplificând riscurile naturale induse de secetă, inundații și furtuni. 

Cu cât orașele se dezvoltă mai mult, cu atât au tendința de a polua mai mult. Din 

moment ce reprezintă o parte importantă a problemei, orașele ar trebui să fie și o 

parte importantă a soluției. Structurile de guvernanță locale dețin un rol crucial în 

atenuarea efectelor schimbărilor climatice, cu atât mai mult cu cât aproximativ 80% 

din consumul de energie și respectiv emisiile de CO2 aferente sunt asociate 

activităților urbane. Inițiative precum Convenția Primarilor (lansată de Comisia 

Europeană după adoptarea în 2008 a pachetului legislativ al Uniunii Europene 

privind clima și energia) sau ICLEI (Guverne Locale pentru Durabilitate) au început 

să reunească lideri ai orașelor din întreaga lume, pentru a demara un efort comun de 

rezolvare a problemei schimbărilor climatice globale. 

În cadrul Convenției Primarilor au fost adăugate acțiuni în sectorul de implicare a 

publicului și a factorilor interesați; cea mai importantă dintre acestea este aceea de a 

fi inițiat un „Parteneriat pentru Climă” – o platformă locală de dialog și acțiune în 

domeniul schimbărilor climatice. Un astfel de parteneriat poate fi cu atât mai util, în 

condițiile în care acțiunile semnatarilor Convenției Primarilor vor deveni cu atât mai 

complexe cu cât țintele de reducere a emisiilor și de adaptare la schimbările 

climatice vor fi mai ambițioase și mai dificil de îndeplinit fără sprijinul populației și al 

altor factori interesați (a se observa faptul că noua formă a Convenției Primarilor 

impune ca țintă reducerea emisiilor cu minim 40% până în 2030).  

Prin urmare, unul dintre aspectele orizontale/transversale pe care autoritățile locale 

ar trebui să le utilizeze ca filtru pentru toate proiectele pe care le propun este 

reprezentat de schimbările climatice - pentru a estima dacă aceste proiecte 

contribuie la rezolvarea problemelor legate de schimbările climatice sau dacă le 

agravează.  

Strategia de mediu aferentă arealelor urbane se referă la următoarele aspecte: 

-poluarea aerului datorată traficului rutier;  
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-gestionarea deşeurilor;  

-spaţii verzi şi de recreere. 

Poluarea aerului in zonele urbane se datoreaza in principal activitatilor industriale, dar 

si traficului urban. Din masuratorile efectuate si in baza rezultatelor obtinute si 

comparate cu actele normative in vigoare, zonele urbane din regiunea de vest se 

încadrează în categoria de poluare redusă sau medie, cu excepţia arealului urban 

Baia Mare, care este declarat puternic poluat.  

Efectele traficului urban asupra calitatii aerului 

În urma studiilor efectuate pe baza masuratorilor de imisii pentru determinarea 

nivelurilor de concentrare in aer a poluantilor generati de traficul auto, au fost reliefate 

trei grupe mari de trafic, specifice de altfel ţării noastre, cu efecte diferenţiate în planul 

poluarii pe care o genereaza: 

-trafic redus – sub 20000 auto/24h – in zonele urbane periferice sau pe arterele de 

tranzit; 

-trafic mediu – 20000–40000 auto/24h – in zonele urbane mijlocii;  

-trafic ridicat – peste 40000auto/24h – in zonele urbane centrale. 

Din punct de vedere al organizarii traficului şi în directă legătură cu nivelele de poluare 

precum şi cu rata de producere a accidentelor  s-au remarcat urmatoarele deficiente: 

- o temporizare neconcordanta cu traficul a sistemului de semaforizare utilizat; 

- prezenta in trafic a autovehiculelor grele sau includerea in trafic a unor mijloace de 

transport cu tractiune electrica si mobilitate limitata; 

- prezenta traversarilor pietonale “la nivel” pe unele artere magistrale, dublata de 

impunerea unei temporizari exagerate in functionarea sistemului de semaforizare. 

Cel mai reprezentativ poluant generat de traficul auto este monoxidul de carbon (CO), 

determinarea lui fiind suficienta pentru definirea gradului general de poluare chimica 

a aerului. 

Masuratorile de monoxid de carbon arata: 
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-existenta unei legaturi de conditionare directa in raport cu debitele orare de trafic 

si cu valorile medii ale emisiei ce caracterizeaza structura parcului auto in 

circulatie; 

-in zonele urbane se pot inregistra fluctuatii ale valorilor de imisii pentru CO 

independent de fluctuatiile debitului total de trafic, ca efect al interventiei unor 

factori “colaterali” (organizare, fluenta, structura de trafic,factori de emisie, factori 

micrometeorologici locali, modificari ale arhitecturii stradale, etc); 

-necesitatea asigurarii monitorizarii sezoniere sau instalarea “avertizoarelor” 

pentru semnalarea operativa a depasirii limitelor admise; 

-factorii cu atributii executive ale municipalitatilor trebuie sa-si asume 

responsabilitatea aplicarii in viitor a programelor de masuri pentru limitarea 

efectelor negative datorate poluarii chimice a aerului in punctele considerate 

critice. 

 

Activitatea economică reprezintă și ea un aspect semnificativ al problematicii 

schimbărilor climatice: atragerea oricărei afaceri, doar pentru faptul că creează locuri 

de muncă la nivel local, poate să nu fie cea mai bună strategie pe termen lung. 

Deoarece majoritatea companiilor au sediul în orașe, acestea din urmă reprezintă și 

locurile în care sunt generate cele mai mari cantități de gaze cu efect de seră. Ca 

atare, autoritățile locale au obligația morală de a aborda provocările legate de 

schimbările climatice. Printre altele, acest lucru ar putea presupune solicitarea 

respectării de către întreprinderi a unor standarde mai ridicate de mediu și de 

administrare. 

Hotărârile privind dezvoltarea turismului și furnizarea serviciilor turistice vor trebui în 

viitor să ia în considerare şi constrângerile legate de modificările climatice, de 

limitarea surselor de apă, de presiunea exercitată de extinderea activităţii economice 

asupra biodiversităţii şi de riscul includerii patrimoniului cultural în turismul de masă. 

De exemplu, autoritățile locale pot dezvolta o rețea de transport public și intermodal, 

care permite turiștilor să circule nestingheriți de la un obiectiv turistic la altul, fără a 

recurge la autoturisme personale pentru a răspunde acestei nevoi. 
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Energie și eficiență energetică, resurse naturale, mediul înconjurător 

 

Actuala agendă politică este determinată de politica integrată și cuprinzătoare privind 

clima și energia, adoptată de către Consiliul European la 24 octombrie 2014, 

revizuită în decembrie 2018, al cărei obiectiv este de a realiza, până în 2030, 

următoarele:  

 reducerea cu cel puțin 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră față de 

nivelurile din 1990;  

 creșterea cu 32 % a ponderii energiilor regenerabile în consumul de energie;  

 îmbunătățirea cu 32,5% a eficienței energetice;  

 interconectarea a cel puțin 15 % din sistemele de energie electrică ale UE 

În cadrul ţintelor naţionale Europa 2020 asumate de România privind Energia şi 

schimbările climatice, creşterea eficienţei energetice este una din cele trei priorităţi 

naţionale, alături de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi creşterea 

ponderii energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie. 

În contextul adoptării la nivelul Uniunii Euroepene a Directivei (UE) 904/2019 privind 

reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, ADR NV are în 

vedere sprijinirea tuturor inițiativelor și proiectelor ce vizează aplicarea conceptului 

de economie circulară. Un prim demers in acest sens l-a constituit organizarea unei 

întâlniri de descoperire antreprenorială ce a avut ca scop generarea de idei de 

proiecte inovatoare care să contribuie la consolidarea avantajelor competitive ale 

economiei circulare, precum și evidențierea sectoarelor economice de la nivel 

regional ce pot contribui la dezvoltarea economiei circulare în Regiunea Vest. 

 

BELINȚUL ÎN PREZENT - Capital uman, infrastructură socială, educație și sănătate 

 

Spațiile publice și reperele la nivelul comunității 
 

Situată la est de centrul relativ al județului Timiș, pe DN 6, localitatea Belint, 

resedința comunei cu același nume, se afltă la o distanță de 45,5 km de municipiul 

Timisoara si 14,5 km de municipiul Lugoj, orașul cel mai apropiat. De la est la vest 
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comuna este traversată de șoseaua națională Timișoara – București. Comuna Belinț 

are în componență următoarele sate: Belinţ, Babşa, Chizătău şi Gruni. Comuna 

Belinț se învecinează cu următoarele localități după cum urmează, la: - Nord cu 

Ghizela, - Est cu Coşteiu, - Sud cu Ohaba - Forgaci, şi - Nord - Vest cu Şanoviţa. 

Comuna Belinț este așezată în golful larg de câmpie al Timișului, într-un ținut 

depresionar, înconjurat de piemonturi, ale căror înălțimi trec de 200 de metri. Relieful 

este reprezentat pe circa o treime din teritoriul comunei de o zona deluroasă, parte a 

Dealurilor Lipovei, situată la N de râul Bega si la E - SE de localitatea Gruni, cu o 

altitudine de 180 - 150 m, înclinarea generală de la N - NE spre S-SV, și de o zonă 

de câmpie, parte a Câmpiei golf a Timișului, în partea sudică a arealului, sub forma 

unei prispe aluvio-proluviale situată între Dealurile Lipovei și malul drept al Timișului, 

cu altitudini cuprinse între 105- 110 m în proximitatea localității Chizatau și 111 - 140 

m în zona Gruni - Babșa și ca un al treilea element, luncile Timișului și Begai. 

Relieful comunei este plan, slab ondulat în partea de nord înclinăndu-se puțin spre 

partea de sud – vest. În partea de nord – est și de nord est comuna este străjuită de 

Dealul Gruniului și de piemonturile podișului Lipovei, puțin abrupte. 

Pieţele, scuarurile, străzile pietonale constituie atractori de fluxuri, în măsura în care 

sunt atractive și accesibile. Pentru o mai bună înțelegere a atributelor de atractivitate 

și accesibilitate, în sensul specialității de urbanism și în contextul comunitatilor 

competitive, acestea sunt contextualizate mai jos.  

Atractivitatea este acel atribut asociat comunitatii sau unei zone ale sale, care 

determină și trezește interesul „consumatorilor”. O zonă atractivă este acel teritoriu 

comunitar care răspunde cât mai corect necesităților de utilizare cerute de factorul 

social- fie că vorbim aici despre calitatea locuirii, despre design-ul și dotările urbane 

pentru activități culturale și de loisir sau despre succesul economic. 

In ceea ce privește atractivitatea unui spațiu comunitar la nivelul imaginii și a 

proiectării urbane, specialiștii arată faptul că ea este tangibilă prin realizarea unor 

spații gândite la scară umană, cu o ofertă diversă de activități (servicii, cultură, 

educație, transporturi, sănătate ș.a.). 

Accesibilitatea este, la rândul ei, un atribut esențial pentru un spațiu urban calitativ. 

Ea poate fi definită ca tangibilitatea unui areal de către întreaga gamă de utilizatori 
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prin intermediul mobilității de diferite tipologii (transport public urban, mergând pe 

jos, cu bicicleta, cu autovehiculul personal etc.).  

Un spațiu public cu accesibilitate sporită devine, implicit, mai atractiv. Dezvoltarea 

locală dinamică de durată pentru zonele centrale este condiționată de îmbunătățirea 

accesibilității, prin realizarea unor infrastructuri complexe, unde circulația ușoară și 

cea nepoluantă au prioritate. 

Componenta sociologică prin diversele tipologii de actori urbani definește 

atractivitatea urbană în raport cu facilitățile oferite de spațiu și calitatea lor. Oamenii 

găsesc atractive comunitatile și spațiile care le asigură bune condiții de trai, unde 

accesibilitatea este facilă și adecvată unei vaste categorii de utilizatori. 

O zonă comunitara coerentă se constituie dintr-o multitudine de elemente- 

arhitectură, instituții culturale, topografie, istorie, economie și imagine vizuală, însă 

factorul cheie ce confirmă statutul unui spațiu urban atractiv este prezența 

interacțiunii sociale.  

Cât despre atractivitatea economică, ea face referire la condițiile de piață care 

favorizează vandabilitatea produselor urbane și în deosebi, la climatul competitiv, 

unde necesitățile și comportamentul de consum au o relevanță ridicată în structura 

societală. Parte a elementului economic, componenta turistică are o importanță 

deosebită în definirea conceptului de atractivitate urbană.  

Un spațiu comunitar devine obiectiv turistic atât în sensul comun al 

termenului, pentru vizitatori externi, cât și pentru utilizatorii locali, iar aici 

intervine validitatea conceptului de identitate culturala. 

 

In ceea ce priveste functionalitatea spatiilor, pentru comuna Belinț se valideaza unul 

dintre principiile psihologiei comportamentului maselor: oamenii atrag oameni. 

Direcţia de gospodărie comunală gestioneaza aceste spatii. 

Spatiile verzi s-au aflat in mod constant in atentia Consiliului Local. Astfel, a fost 

realizata o aplicatie de finantare si s-a implementat cu success un proiect important 

de imbunatatire a calitatii vietii cetatenilor. Toate spațiile publice din zonele centrale 

și din cartierele de locuit din Belinț beneficiaza de îmbunătățirea zonelor verzi. 
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Practic, vorbim despre constructia, modernizarea si extinderea spațiilor publice verzi 

din tot Belinț, astfel:   

- Dezvoltarea perdelelor de protecție verzi prin plantarea de aliniamente de 

arbori și arbuști.  

- Protejarea traficului pietonal de circulația auto prin delimitări alcătuite din 

plantații de vegetație joasă, medie sau înaltă.  

- Păstrarea vegetației înalte actuale și restructurarea spațiilor verzi într-un mod 

eficient și uniform astfel încât acestea să poată deveni un loc de joacă 

interactiv în zona centrală; 

- Utilizarea apei ca element comunitar interactiv în spațiile publice pentru 

revitalizare, cu fântâni arteziene care să țâșnească direct din trotuar.  

Toate spațiile de joacă pentru copii vor conține elemente potrivite fiecărei grupe de 

vârstă, începând cu cei mai mici dintre utilizatori, până la adolescenți, astfel încât să 

aducă bucurie tuturor copiilor și tinerilor din comuna  Belinț. 

 

Se poate spune că relieful, condiţiile climatice la care se adaugă structura geologică 

şi litologică influenţează regimul hidrografic al zonei, atât cel de suprafaţă, cât şi pe 

cel subteran. Cursurile principale de apă sunt reprezentate de râurile Timiș și Bega, 

iar pârâurile Miniș, Hisiaș, Glavița, precum și canalul de alimentare Timiș-Bega, 

întregesc rețeaua hidrografică. De menționat faptul că Bega, Minișul și Hisiașul 

colectează și apele văilor de eroziune și ale elementelor torențiale din zona colinară, 

care au ca trasatură comună fluctuațiile mari de debit, maxime înregistrându-se mai 

ales pe seama precipitațiilor de primăvară și de la începutul verii. Actualul aspect 

hidrografic este rezultatul unor importante lucrari hidro ameliorative si hidrotehnice, 

începute din anul 1728, care au avut ca rezultat, printre altele, canalizarea Begăi și 

îndiguirea albiei minore a Timișului. Pânza freatică se găsește la o adâncime de 3 – 

5 m, iar apa de adâncime la aproximativ 200 – 300 m. 

Resursele pe care se bazează poţenţialul economic al comunei sunt în mare parte 

resurse proprii (vii, pomi fructiferi, terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse 

animaliere şi vegetale). Apropierea de resedinţa judeţului Timiș la numai 45 km şi 

accesul excelent la căile de comunicaţie principale, conferă comunei Belinț 

numeroase avantaje economice. 
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Dezvoltarea economică a comunitatii şi dezvoltarea zonelor comerciale: 

Tinând cont că sectorul primar al activității economice al comunei este agricultura, 

creșterea animalelor reprezintă o sursă de venit importantă pentru locuitorii comunei 

Belinț. O contribuție importantă la dezvoltarea zootehniei în comuna Belinț o are 

suprafață de pașune existentă de aproximativ 1104 ha și 45 ha fânețe. 

Predomină categoria de păsări cu un procent de 48%, apoi ovinele și caprinele cu un 

procent de 44% , familile de albine cu 4%, bovinele și porcinele cu 2% iar cabalinele 

si iepurii de casă cu un procent sub 1%. În mare măsură, la nivel naţional, 

diminuarea efectivului de animale este cauzată de insuficiența nutrețurilor și 

respectiv creşterea preţurilor la nutreţuri dar trebuie să ţinem cont şi de ceilalţi factori 

care au dus la scăderea efectivului de animale ca:  

 vârsta înaintată a crescătorilor de animale în zona rurală,   

 lipsa unor politici guvernamentale coerente în domeniu,  

 secetă, etc. 

La nivel național, producţia de legume a fluctuat foarte mult de a lungul anilor cu o 

tendință ușor crescătoare în ultimii trei ani. Necesarul de consum nu este încă 

asigurat din resursele interne și nu reușesc să acopere necesarul de legume timpurii 

deoarece suprafaţa de sere este în scădere, iar cea de solarii nemodernizată, aflată 

încă în stadiu gospodăresc. În comuna Belinț se cultivă tomate pe aproximativ 35 ha 

și si varză pe 50 ha. 

Infrastructura de transport 

 

Infrastructura de circulație și transporturi pe teritoriul comunei este asigurată atât de 

drumul european Timișoara –București, cât și de drumurile comunale Belinț – Babșa, 

Belinț – Gruni – Țipari. Calea ferată magistrală Timișoara – București deasemena 

traversează teritoriul comunei cu stații la Chizătău și Belinț.  

Distanțele față de orașele apropiate, aeroport, gară sunt următoarele: • Orașul 

Timișoara - 40 km; • Oraș Lugoj – 15 km; • Aeroportul Timișoara - 40 km. Accesul în 

și dinspre localitate se face prin următoarele drumuri:  Drum European E70  

Drum comunal DC 83 – Babșa;  Drum comunal DC91 – Grumi. 

Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale: 
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DJ 609A = 1,66 km; 

DC 83 = 8,2 km; 

DC 89 = 1,0 km; 

DC 90 = 2,0 km; 

DC 91 = 3,5 km; 

DC 92 = 1,1 km. 

Transportul în comun este asigurat de operatorii de transport prin curse regulate sau 

curse speciale. 

Domeniul social si Ocuparea fortei de munca 

 

În prezent, în localitatea Belinț există o serie de obiective de interes public şi 

economic: Primăria, sediul Biroului de Poliţie, cămin cultural, liceu, şcoală, grădiniţă, 

bibliotecă, farmacie, dispensar uman, cabinet stomatologic, biserici, cimitire, 

magazine alimentare, mici spaţii de prestări servicii şi altele.  

Structura pe ramură a agenţilor economici privaţi este determinată de activităţile 

comerciale.  

În regiune există posibilitatea ca aceste servicii să se îndrepte mai mult spre 

producţie şi servicii. 

În comuna Belinț piaţa muncii este evidenţiată prin diferite specializări (administraţie 

publică, medicină, teologie, industrie, comerţ, zootehnie, agricultură). Cei mai mulţi 

salariaţi sunt agricultori, constructori, lăcătuşi, sudori, strungari, şoferi, tractorişti, etc. 

Legea nr. 76/2002 (cu completarile ulterioare) privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă reglementează măsurile pentru 

realizarea strategiilor şi politicilor elaborate în vederea protecţiei persoanelor pentru 

riscul de şomaj, asigurării unui nivel ridicat al ocupării şi adaptării forţei de muncă la 

cerinţele pieţei muncii. 

Măsurile prevăzute de această lege au drept scop realizarea următoarelor obiective 

pe piaţa muncii: 

          a) prevenirea şomajului şi combaterea efectelor sociale ale acestuia; 
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          b) încadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor în căutarea unui loc 

de muncă; 

          c) sprijinirea ocupării persoanelor aparţinând unor categorii defavorizate ale 

populaţiei; 

d) asigurarea egalităţii şanselor pe piaţa muncii; 

e) stimularea şomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă; 

f) stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc 

de muncă; 

g) îmbunătăţirea structurii ocupării pe ramuri economice şi zone geografice; 

h) creşterea mobilităţii forţei de muncă în condiţiile schimbărilor structurale 

care se produc în economia naţională; 

i) protecţia persoanelor în cadrul asigurărilor pentru şomaj. 

A.J.O.F.M. Timis, parte activă pe piaţa forţei de muncă zonale, a avut permanent în 

vedere, prin toate acţiunile întreprinse implementarea strategiei privind combaterea 

şomajului, strategie ce are ca ţintă diminuarea efectelor fenomenului şomajului 

şi activizarea resurselor de muncă neocupate. Şomerii neindemnizaţi sunt, de 

regulã, persoane care fie cã au ieşit din perioada de acordare a indemnizaţiei de 

şomaj fără a se putea încadra, fie că nu au lucrat cel putin 12 luni în ultimii doi ani şi 

nu au dreptul să li se acorde această indemnizaţie. Se evidenţiazã tendinţa clarã de 

aplatizare a curbei ratei şomajului şi de menţinere a acesteia la nivelul cel mai 

scãzut din ultimii ani. 

Acest fenomen isi are explicaţia în capacitatea economiei de a reancadra mai mulţi 

şomeri ca urmare a creşterii economice continue cât şi în efectul pozitiv al aplicãrii 

mãsurilor active cuprinse în Legea nr. 76/2002. Pentru persoanele disponibilizate, 

protecţia socialã s-a realizat prioritar prin implementarea mãsurilor active, în vederea 

angajãrii lor pe locurile de muncã vacante şi/sau nou create ca urmare a cresterii 

economice, dezvoltãrii economiei la nivel zonal si national, implementãrii 

programelor de investitii, dar şi prin acordarea indemnizaţiei de şomaj şi, în unele 

cazuri, a veniturilor de completare stabilite prin actele normative în vigoare.Piata 

muncii nu a suferit dezechilibre majore datoritã, în primul rând, continuãrii cresterii 
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economice care a consolidat locurile de muncã existente în unele ramuri si a generat 

noi locuri de muncã. S-a acordat o atenţie sporită forţei de muncă tinere, deoarece 

tinerii sunt cei mai în măsură de a se ajuta singuri - prin capacitatea lor de a asimila 

rapid cunoştintele necesare  - şi pot face rapid proba eficienţei serviciilor noastre 

astfel încât agenţii economici să capete încredere în noi şi să ne solicite într-un mod 

din ce în ce mai intens, dând şanse din ce în ce mai mari şi celorlalte categorii de 

personal. 

Autorităţile publice locale au încheiat cu A.J.O.F.M. convenţii conform art.78 din 

Legea nr.76/2002, prin care s-au subvenţionat cheltuielile cu forţa de muncă, 

cheltuieli efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea 

temporară a forţei de muncă pentru executarea unor lucări de interes pentru 

comunităţile locale.  

Activitatea de formare profesională este o masură activă de stimulare a ocupării 

forței de muncă, având ca scop final adaptarea forței de muncă la cerințele pieței 

muncii. Formarea profesionala trebuie sa le permita unora sa-si schimbe profesia, 

altora sa-si schimbe meseria, iar altora sa dobandeasca o crestere a nivelului de 

pregatire – perfectionare, in scopul de a raspunde unor nevoi reale ale agentilor 

economici de personal calificat. Măsura activă de combatere a șomajului, asigurând 

cresterea si diversificarea competentelor profesionale, prin initierea, calificarea, 

recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de 

munca, in vederea realizarii mobilitatii si (re)integrarii acestora pe piata fortei de 

munca. 

Formarea profesionala este un proces complex care se adreseaza in general 

adultilor care nu au o experienta reala. De asemenea, se adreseaza oricarei 

persoane care a fost instruită în cadrul sistemului național de educație și care are 

nevoie de formare suplimentară pentru a obține un loc de muncă și pentru a se 

reorienta profesional.  

Infrastructura scolară și bisericească este reprezentată de: 

                                                       - Scoala Gimnaziala Belint 

    - Gradinita Belint 

                                                                  - Gradinita Chizatau 
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                                                                  - 134 elevi 

                                                                  - 4 biserici ( Belint, Babsa, Cizatau, Gruni ) 

  

S-a acţionat la nivelul Inspectoratului Şcolar Timis pentru atingerea următoarelor 

obiective: asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; deschiderea sistemului 

educaţional către societate; asigurarea echităţii în educaţie ; asigurarea calităţii 

proceselor de predare precum şi a seviciilor educaţionale; asigurarea bazei 

materiale a învăţământului preuniversitar; monitorizarea învăţării permanente ca 

dimensiune majoră a politicii educaţionale; întărirea dimensiunii europene în 

educaţie şi facilitarea unui acces cât mai larg la resursele educaţionale din Europa.  

Turismul 
 

Obiective turistice istorice: 

- În fiecare din localitățile apartinațoare au fost construite monumente ale 

eroilor căzuți la datorie pentru apărarea patriei atât în primul război mondial 

cât și în cel de-al doilea. 

Trei obiective cuprinse în lista monumentelor istorice ale judetului Timiș,  respectiv - 

Biserica "Învierea Domnului” sat Belinţ; Biserica "Naşterea Maicii Domnului” sat 

Chizătău; Casă în sat Chizătău. 

Case memoriale: 

- Localitatea Belinț: Casa memorială Gherasim Sârbu Nr.431; Casa memorială 

Damaschin Carabas Nr.621; 

- Localitatea Chizătău: Casa memorială a Sepetenilor Nr. 272; Casa memorială 

a Răduleștilor Nr. 347; 

 

 Menționăm că toate aceste case și-au păstrat structura originală. 

Muzee: 

- Muzeul de Istorie al Școlii Belint; 

- Muzeul Mineralogic al Banatului de câmpie din localitatea Belinț. 

 

Resursele culturale si traditionale 
 

Tot ca atracţii turistice mai ales în zona rurală putem aminti de ,,Tradiţii şi obiceiuri,, 

care sunt specifice fiecărei zone. Deşi diferă ca formă, mărime sau construcţii, satele 

de pe întreg cuprinsul ţării păstrează elemente comune, dar specific totodată, 
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exprimate prin modul de organizare al gospodăriilor, al activităţilor rurale etc. precum 

şi viaţa spirituală. 

Activitatea culturală în Belinț trebuie sa aiba ca obiect de activitate promovarea 

folclorului şi a tradiţiilor locale. 

În toate unităţile şcolare ar trebui sa se desfăşoare cursuri de informatică şi diverse 

activităţi culturale şi concursuri specific şcolare. 

Fiind aşezat într-o zonă de interferenţe a culturii populare, la interferenţa subzonelor 

etnofolclorice, Belințul este depozitarul unor impresionante obiceiuri folclorice si 

tradiţii populare.  

Analizand obiceiurile din subzonele etnofolclorice, dorim sa amintim sărbătoarea 

„«Înstruţatul boului» -  un spectacol folcloric al încrederii omului în triumful Soarelui a 

cărui energie dă siguranţa belşugului şi speranţa de bunăstare. Obiceiul este o 

perpetuare a unor ritualuri mitice din vremea dacilor care atribuiau unor forţe divine 

puternica revărsare de lumină, căldură şi culoare ce declanşează spre sfârşitul 

primăverii o fantastică explozie vegetativă care înveseleşte lumea şi sufletul omului. 

În duminica Rusaliilor, celui mai falnic patruped încornorat din sat i se pune cununa 

pe creştet, iar apoi este înhămat şi împodobit cu flori şi panglici colorate. Taurul este 

purtat de feciori de-a lungul satului, fiind însoţit de fete de măritat, îmbrăcate în straie 

populare şi de călăreţi costumaţi, de asemenea, în portul de sărbătoare. Cam pe la 

jumătatea drumului, boul este lăsat liber, pentru ca fetele care-l aşteaptă să-l poată 

atinge. Tradiţia spune că fata care reuşeşte să prindă unul dintre coarnele boului se 

va mărita prima, în anul respectiv. În timpul ceremonialului, doi flăcăi cu paparuga la 

brâu şi cu feţele acoperite aproape în totalitate sunt stropiţi cu galeţi pline cu apă de 

oamenii care urmăresc obiceiul de pe margine, pentru ca anul să fie unul mănos. 

Sărbătoarea este anunţată, popularizată şi animată de flăcăi călare, care întrerup din 

când în când ritualul, trecând în viteză prin mijlocul oamenilor. 

Siguranta si sanatatea publica 

 

Ca principale activităţi desfăşurate de Direcţia de Sănătate Publică Județeană Timiș 

amintim: 
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            - Realizarea imunizărilor conform Calendarului Naţional de Vaccinări, unde s-

a făcut şi informarea populaţiei privind implicaţiile vaccinărilor, cu materiale 

informative; 

- Supravegherea principalelor boli infecţioase; 

- Controlul infecţiilor cu transmitere sexuală; 

- Monitorizarea calităţii apei potabile; 

- Monitorizarea calităţii habitatului uman; 

- Monitorizarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor prin triajul epidemiologic 

şi examenele medicale de bilanţ; 

- Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică a copiilor şi tinerilor; 

- Identificarea şi cuantificarea riscului specific pentru sănătate (droguri, fumat, 

alcool, comportament alimentar, agresivitate); 

- Monitorizarea şi inspecţia condiţiilor de mediu din colectivităţile de copii; 

- Igiena mediului; 

- Igiena copilului şi adolescentului. 

- Participarea la campaniile de imunizări, focare de boli transmisibile, 

calamităţi naturale – în colaborare cu Compartimentul Epidemiologie din 

cadrul Serviciului de Supraveghere a Stării de Sănătate; 

- Verificarea condiţiilor de mediu şi circuitelor funcţionale în laboratoare, 

farmacii, depozite de medicamente şi materiale sanitare. 

- realizarea de monitorizari pentru bolnavii Covid ; 

Ca şi activităţi desfăşurate de Direcţia pentru Sănătate Publică Timiș în toate 

comunele apartinatoare, încă din anul 2009 până în prezent amintim:  

- organizarea microcampaniilor lunare şi a campaniilor şcolare; 

- achiziţionarea şi distribuirea vaccinurilor precum şi seringilor monoutilizabile şi 

materialelor necesare administrării în condiţii de siguranţă a acestora; 

- distribuirea carnetelor de vaccinare tuturor nou-născuţilor; 
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- supravegherea activă a reacţiilor postvaccinale; 

- organizarea de instruiri ale personalului medical din cabinetele de medicină de 

familie şi şcolare; 

- vizarea periodica de către DSP a planurilor de conformitate în vederea menţinerii în 

parametrii de potabilitate a apei de băut; 

- avizarea de către DSP a procedurilor privind monitorizarea de control a apei de 

către Serviciul public de apa-canalizare conform unui program care trebuie să 

cuprindă cel puţin eficienţa tehnologiei de tratare, îndeosebi a dezinfecţiei și calităţile 

organoleptice și microbiologice ale apei; 

- evaluarea capacităţii de adaptare a elevilor la activitatea şcolară pentru depistarea 

sindromului de suprasolicitare; 

- instruire şi formare profesională. 

-activităţi de colectare şi raportare a datelor necesare elaborării sintezelor naţionale 

privind sănătatea în relaţie cu alimentul.  

Măsuri întreprinse:  

- comunicarea rezultatelor analizelor de laborator factorilor de decizie si operatorilor 

în domeniul alimentar; 

- impunerea  măsurilor necesare pentru remedierea deficienţelor; 

- urmărirea realizării  acestor măsuri la termenele stabilite prin controale şi repetarea 

analizelor de laborator.  

Igiena mediului  : 

o Calitatea apei potabile şi de îmbăiere; 

o Gestionarea deşeurilor menajere solide şi lichide; 

o Gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală; 

o Calitatea serviciilor (frizerie, coafură, cosmetică); 

o Monitorizarea distribuţiei pe piaţă a produselor biocide; 

o Igiena copilului şi adolescentului: 

o Asigurarea condiţiilor de mediu pentru ocrotirea copiilor şi starea de 

sănătate a personalului de educaţie şi îngrijire; 
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o Condiţiile de mediu în unităţile  de învăţământ: 

o Prevenirea apariţiei îmbolnăvirilor în colectivităţile de copii şi tineri 

permanente sau sezoniere . 

     

Asigurarea ordinii publice, combaterea criminalității și terorismului 

  

Având în vedere contextul prezent, obiectivele prioritare ale Strategiei de 

modernizare a Poliţiei Române, strategia de acţiune a Poliţiei Belinț, activităţile  au 

constatat în  combaterea fenomenului infracţional, cunoaşterea şi ţinerea sub control 

a stărilor de pericol  care afectează sau pot afecta ordinea publică, asigurarea unui 

climat real de siguranţă civică, apărarea drepturilor cetăţeneşti, protejarea integrităţii 

corporale şi sănătăţii persoanei, apărarea avutului public şi privat , diminuarea 

fenomenului infracţional violent stradal şi menţinerea unui climat de siguranţă civică 

la cote calitativ superioare.  

Pentru o mai bună acoperire a teritoriului din punct de vedere poliţienesc, reducerea 

timpului de reacţie şi îmbunătăţirea sistemului de intervenţie la evenimente, 

dispozitivul de siguranţă publică a fost adaptat permanent, prin constituirea de patrule 

mixte. 

Serviciul Judetean de Ambulanță, asigură intervenția medicală permanentă în 

comuna și zona limitrofă. 

Poliția Locală, în subordinea primarului, asigură liniștea și ordinea publică, paza 

bunurilor, disciplina în construcții, afișajul stradal, protecția mediului, circulația pe 

drumurile publice. 

SISTEMUL LOCATIV 
 

Eficienţa energetică: Izolaţiile termice la pereţii clădirilor realizate de către populaţie 

pe cheltuieli proprii, inclusiv montarea de ferestre termoizolante sunt benefice prin 

reducerea consumului de agent termic necesar încălzirii imobilelor, cu o perioadă de 

amortizare a investiţiilor de 5 – 8 ani. 

    TRANSPORTUL INTERN ŞI EXTERN DE PERSOANE 

Este asigurat de către diferiţi agenţi economici de pe raza localităţii, judeţului sau 

altor judeţe; 
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Serviciile de asistența la nivelul comunității 
 

Obiectul principal de activitate al Serviciului public de asistență socială îl constituie 

realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi și servicii specializate de protejare a 

persoanelor cu probleme speciale aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza 

prin mijloace și eforturi proprii, un mod normal și decent de viață.  

SPAS acordă solicitanţilor servicii sociale primare, constând în măsuri şi acţiuni de 

proximitate şi prevenţie, în scopul identificării şi limitării situaţiilor de risc în care se pot 

afla la un moment dat persoanele familiile sau grupurile. Principalele criterii care stau la 

baza activităţii de acordare a prestaţiilor sociale sunt: 

-evaluarea contextului familial; 

-veniturile familiei; 

-condiţiile de locuire; 

-starea de sănătate şi gradul de dependenţă a membrilor familiei. 

Categoriile de persoane care constituie in mod special beneficiarii programelor SPAS 

sunt: 

                      -familii sărace: familii fara venituri sau cu venituri mici in care unul 

dintre parinti este somer, familii monoparentale, familii cu multi copii al caror necesar 

depaseste veniturile parintilor, persoane care datorită lipsei studiilor sunt supuse riscului 

de excluziune socială; 

                      -minori delincventi, tineri neintegrati 

                      -persoane cu handicap fizic si/sau psihic; 

                      -persoane cu boli cronice si degenerative fara sustinatori legali; 

                      -persoane in varsta aflate in incapacitate de autoservire; 

                      -persoane care au suferit in urma calamitatilor naturale, sociale; 

Principalele obiective ale Serviciului Public de Asistenţă Socială vizează aplicarea 

strategiei şi politicilor sociale stabilite de autorităţile centrale şi locale, aplicarea 

legislaţiei protecţiei sociale, acordarea de servicii şi prestaţii pentru asigurarea nevoilor 

sociale, creşterea calităţii vieţii, promovarea principiilor de coeziune şi incluziune 
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socială, prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale 

unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, 

familiei, grupurilor ori comunităţilor.  

Principalele direcţii de acţiune ale serviciului sunt: familia şi copiii, persoanele 

vârstnice, persoanele cu handicap, asistenţa famililor şi persoanelor cu venituri reduse 

precum şi integrarea persoanelor de etnie romă.  

 Familia şi copiii 

 Prestaţii sociale  

 O latură importantă a sistemului de asistenţă socială o reprezintă prestaţiile sociale, 

transferurile financiare cuprinzând ajutoarele sociale acordate în situaţii de dificultate 

financiară a familiei sau persoanei, alocaţiile familiale acordate familiilor în situaţia 

naşterii copiilor, pentru creşterea şi educarea acestora, indemnizaţiile şi facilităţile 

acordate în unele situaţii pentru favorizarea incluziunii sociale şi asigurarea unei vieţi 

autonome. Aceste prestaţii sociale se acordă în bani sau în natură, din bugetul de stat 

şi din cel local, sunt reglementate prin legi speciale şi se acordă, în principal, după 

următoarele criterii: evaluarea contextului familial, veniturilor solicitantului sau ale 

familiei acestuia, condiţiilor de locuire, starea de sănătate şi gradul de dependenţă al 

persoanelor.  

Alocaţii familiale complementare şi de susţinere pentru familia monoperntală: 

Familiile ale căror venituri au fost sub sub 530 lei/membru, au beneficiat de prevederile 

Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susținerea familiei.  

  

 Asistenţa persoanelor cu situaţie socio-economică dificilă 

Ajutorul social prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

garantat se afla in permanente preocupare a Autoritatii Publice Locale din comuna 

Belinț. 
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ANALIZA INDICATORILOR MACROECONOMICI ȘI PERSPECTIVELE DE 

DEZVOLTARE 

 

Pandemia de coronavirus reprezintă un șoc major pentru economii, în UE și la nivel 

mondial, cu consecințe foarte grave din punct de vedere socioeconomic. În ciuda 

răspunsului politic rapid și amplu, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, economia 

UE va cunoaște anul acesta o recesiune de proporții istorice. 

 

Considerente la nivel European 

 

Economia zonei euro a înregistrat o contracție-record de 7¾ % în 2020, urmând ca în 

2021 să cunoască o creștere de maxim 3¼ %. Previziunile în materie de creștere 

pentru UE și zona euro au fost revizuite în sens negativ cu aproximativ nouă puncte 

procentuale față de previziunile economice din toamna anului 2019. 

Șocul resimțit de economia UE este simetric prin faptul că pandemia a lovit toate 

statele membre, însă atât scăderea producției în 2020 (de la -4¼ % în Polonia la -

9¾ % în Grecia), cât și capacitatea de redresare în 2021 urmează să varieze 

considerabil de la o țară la alta. Redresarea economică a fiecărui stat membru va 

depinde nu numai de evoluția pandemiei în țara respectivă, ci și de structura 

economiei și de capacitatea de reacție prin politici des stabilizare. Având în vedere 

interdependența economiilor din UE, dinamica redresării din fiecare stat membru va 

afecta în același timp și capacitatea de redresare a altor state membre. 

Pandemia de coronavirus a afectat grav cheltuielile de consum, producția industrială, 

investițiile, comerțul, fluxurile de capital și lanțurile de aprovizionare. Relaxarea 

progresivă a măsurilor de izolare care se anunță ar trebui să pregătească terenul 

pentru redresare. Cu toate acestea, nu se așteaptă o recuperare în urma pierderilor 

suferite anul acesta de economia UE înainte de sfârșitul anului 2021. Investițiile vor 

rămâne modeste, iar piața forței de muncă nu se va redresa în totalitate. 

Menținerea unor măsuri de politică eficace la nivelul UE și la nivel național ca răspuns 

la criză va fi crucială pentru limitarea daunelor economice și pentru facilitarea unei 

redresări rapide și robuste, astfel încât economiile să poată reveni pe traiectoria unei 

creșteri sustenabile și favorabile incluziunii. 
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Se preconizează că șomajul se va accentua, deși măsurile adoptate de unele 

state membre UE ar trebui să limiteze creșterea acestuia. 

Unele state membre vor înregistra creșteri mai semnificative ale șomajului decât 

altele. Cele cu o proporție ridicată a lucrătorilor cu contracte pe termen scurt și cele în 

care o mare parte a forței de muncă depinde de turism sunt deosebit de vulnerabile. 

Tinerii care intră pe piața forței de muncă în acest moment vor avea la rândul lor 

dificultăți în a-și asigura un prim loc de muncă. 

Statele membre au reacționat decisiv prin măsuri bugetare de limitare a pagubelor 

economice provocate de pandemie. „Stabilizatorii automați”, printre care se numără 

plățile aferente prestațiilor de securitate socială, împreună cu măsurile bugetare 

discreționare vor determina, după cum se pare, creșterea cheltuielilor. Ca urmare, se 

preconizează că deficitul public agregat al zonei euro și al UE va crește de la doar 

0,6 % din PIB în 2019 la aproximativ 8½% în 2020, după care va scădea din nou la 

aproximativ 3½% în 2021. 

După ce a înregistrat o tendință descrescătoare începând cu 2014, ponderea datoriei 

publice în PIB va crește la rândul său. În zona euro, se estimează că va urca de la 

86 % în 2019 la 102¾ % în 2020 și apoi va scădea la 98¾ % în 2021. În UE, se 

preconizează că rata datoriei va crește de la 79,4 % în 2019 la circa 95 % în acest an, 

după care va scădea la 92 % anul viitor. 

O pandemie mai severă și mai îndelungată decât se preconizează în prezent ar putea 

duce la o scădere a PIB-ului mult mai mare decât cea estimată în scenariul de referință 

pe care se bazează actualele previziuni. În absența unui răspuns comun ferm și rapid 

la nivelul UE, există riscul ca criza să provoace denaturări grave în cadrul pieței unice, 

precum și decalaje economice, financiare și sociale profund înrădăcinate între statele 

membre din zona euro. Există, de asemenea, riscul ca pandemia să declanșeze 

schimbări mai drastice și cu caracter permanent ale atitudinilor față de lanțurile 

valorice globale și cooperarea internațională, fapt care ar afecta economia europeană, 

foarte deschisă și interconectată. Totodată, pandemia ar putea lăsa sechele 

permanente prin falimente și pagube pe termen lung aduse pieței forței de muncă. 
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Realitati macroeconomice pentru perioada de referinta 

 

Examinând cele mai recente date statistice relevante, se observă la nivelul 

principalelor evoluții macroeconomice că au început să se evidențieze efectele 

adverse ale pandemiei de coronavirus şi ale măsurilor restrictive aplicate pe plan 

global şi național în scopul limitării extinderii acesteia.  

Pe de o parte, prețurile la produse alimentare (31.32% din coșul de consum) s-au 

redus cu 0.45% lună/lună - iulie, ca urmare a incorporării recoltei de fructe şi legume 

din 2020 (preturile acestora au scăzut cu ritmuri lunare de 1.19%, respectiv 4.40%.) 

Pe de alta parte, preturile la bunuri nealimentare (48.37% din coș) au crescut cu 0.19% 

lună/lună în iulie. Evoluția a fost determinată de majorarea prețurilor la combustibili (în 

contextul creșterii cotațiilor internaționale la petrol) (cu 0.97% lună/lună) și tutun (cu 

un ritm lunar de 2%). 

De asemenea, tarifele la servicii (20.31% din coșul de consum) au urcat cu 0.31% 

lună/lună în iulie. 

Ritmul anual al prețurilor de consum a accelerat de la 2.58% în iunie la 2.80% în iulie 

(cel mai ridicat nivel din martie). Prețurile la bunuri alimentare au accelerat de la 5.35% 

an/an în iunie la 5.57% an/an în iulie, cel mai ridicat nivel din aprilie. 

Totodată, tarifele serviciilor au urcat cu 3% an/an în iulie (în accelerare de la 2.78% 

an/an în iunie), nivelul maxim din aprilie. Nu in ultimul rând, prețurile la bunuri 

nealimentare au accelerat de la 1.68% an/an în iunie la 2.88% an/an în iulie, cel mai 

ridicat nivel din martie. 

Prin urmare, în primele zece luni din 2020 prețurile de consum au crescut cu 7.86% 

an/an, evoluție puternic influențată de incidența pandemiei și consecințele acestui șoc 

fără precedent în perioada postbelică. 

Pe indicele armonizat UE inflația a accelerat de la 2.2% an/an în iunie la 2.5% an/an 

în iulie și s-a situat la 2.6% an/an în intervalul ianuarie-iulie. 

Evoluția și prognoza pe rata inflației, inclusiv cu intervalul de incertitudine se regăsesc 

în graficul de mai jos: 
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Graficul 1. Evolutia preturilor de consum (%, an/an)  

 

 

Consumul gospodăriilor populației (principala componentă a PIB) a scăzut cu 13.3% 

an/an în T2, date fiind majorarea ratei de economisire (la 18%, maxim istoric) și 

restricțiile implementate pentru contracararea crizei sanitare. 
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Într-un studiu efectuat la final de 2019 de Institutul de Cercetare a Calității Vieții din 

cadrul Academiei Române pentru Banca Mondială asupra culturii financiare din 

Romania, pe un eșantion reprezentativ de aproape 5000 persoane, legat de 

gestionarea bugetelor zilnice au rezultat următoarele concluzii :  

 aproape 65% din populația României se luptă să își gestioneze nevoile zilnice și 

angajamentele curente cu un venit lunar mai mic de 150 euro pe membru de familie;  

 mai puțin de o pătrime din populație (23%) ține o evidență a cheltuielilor efectuate, 

dar totuși 66% cunosc sumele pe care le au disponibile pentru cheltuieli viitoare; 

 peste jumătate din populație (61%) cheltuiește toți banii de la un salariu la altul, 

26% din aceștia rămân fără bani înainte de data plății salariului “întotdeauna” sau 

“foarte des”, iar 35% “câteodată”. 

 

Ca și concluzie, în semestrul I 2020 economia internă a scăzut cu 4.5% an/an, 

evoluție determinată, în principal, de ajustarea consumului gospodăriilor 

populației (cu 5.3% an/an). 

De asemenea, industria a scăzut cu 14,1% an/an, iar sectorul primar s-a ajustat 

cu 6,7% an/an în Semestrul I 2020. 

 

 

Rata anuală a inflației IPC și-a continuat și în trimestrul III 2020 parcursul 

descendent observat de la începutul acestui an, plasându-se în luna septembrie în 

vecinătatea punctului central al țintei staționare, respectiv la valoarea de 2,45 la 

sută, comparativ cu 2,58 la sută în luna iunie.  

Tendința ușor dezinflaționistă a reflectat cu precădere efectele recoltei favorabile de 

legume și fructe din acest an pe plan local și comunitar. În același timp, însă, 

suprapunerea șocurilor pe partea cererii și a ofertei, cele din urmă asociate măsurilor 

adoptate în scopul ținerii sub control a pandemiei, a imprimat o tendință de stabilitate 

ratei anuale a inflației CORE2 ajustat, aceasta continuând să se situeze în jurul 

valorii de 3,7 la sută. Dată fiind traiectoria sub așteptări a prețurilor volatile, în luna 
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septembrie, dinamica anuală a IPC s-a plasat cu 0,3 puncte procentuale sub nivelul 

din cea mai recentă proiecție macroeconomică (Raportul asupra inflației din august 

2020).  

În același timp, pe parcursul trimestrului III, rata medie anuală a inflației IAPC s-a 

redus marginal comparativ cu media europeană, coborând până la nivelul de 2,8 la 

sută. Rata anuală a inflației CORE2 ajustat și-a menținut dinamica ridicată și în 

intervalul iulie-septembrie, plasându-se la un nivel similar celui înregistrat în luna 

iunie. Astfel, revenirea semnificativă a cererii de consum pe parcursul trimestrului III 

este posibil să fi atenuat presiunile dezinflaționiste, după ce gap-ul PIB se 

deschisese la valori puternic negative în trimestrul anterior. 

Dată fiind restrângerea semnificativă a activității economice în trimestrul II, precum și 

tendința companiilor de a menține un surplus de forță de muncă pe durata 

manifestării unui șoc negativ (comportament prevalent și în criza anterioară), ritmul 

anual de creștere a costurilor unitare cu forța de muncă pe ansamblul economiei a 

consemnat un salt în trimestrul II 2020 (până aproape de 11 la sută). Tot o 

accelerare, ușor mai redusă (până la circa 8 la sută), se observă și după excluderea 

din calcul a salariaților care au fost încadrați în șomaj tehnic, ale căror indemnizații 

au fost suportate de către stat (ajustare de natură a surprinde cu mai multă acuratețe 

presiunea costurilor cu forța de muncă resimțită de companii). 

Incertitudinile asociate noilor previziuni macroeconomice continuau să fie extrem de 

ridicate și de natură a induce riscuri în dublu sens la adresa perspectivei inflației. 

Sursa lor majoră rămânea pandemia de coronavirus – care s-a reintensificat în iulie 

– și măsurile restrictive asociate, condiționând viteza și traiectoria redresării 

economiei. Incertitudini și riscuri crescute decurgeau din conduita politicii fiscale și a 

celei de venituri, date fiind posibila creștere mai amplă a deficitului bugetar în 2020, 

dar și probabila inițiere în perspectivă apropiată a consolidării fiscale, posibil a fi 

totuși parțial contrabalansată ca impact economic de fondurile europene alocate 

României prin pachetul de redresare economică și prin bugetul multianual agreate 

recent la nivelul UE. Și mediul extern constituia o sursă de incertitudini mari și riscuri 

mixte, în condițiile unor semnale ceva mai favorabile privind evoluția economiilor 

europene, dar și ale recentei reacutizări a pandemiei. 

La ce ne putem aștept in 2021 ? 
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Fără îndoială la o schimbare bruscă și amplitudine fără precedent a coordonatelor 

macroeconomice; 
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Prognoza si estimarile pentru Romania 

 

Însă, este îngrijorător faptul ca doar 2 săptămâni de izolare (16-31 martie) din primul 

trimestru aproape au înjumătățit rata de creștere economică în România, de la 4,1%, 

cât era prognozată în proiectul de buget, la doar 2,7%.  

La nivelul Romaniei perspectivele sunt : 

- Se estimeaza o depreciere a leului pe urmatoarele 12 luni; 

- Cresterea economica la final de 2019 s-a datorat exclusiv cresterii consumului; 

- Bugetul practic este aruncat in aer, cheltuielile si consumul sunt „pe datorie”; 

- Certitudinea este că deficitul bugetar va creşte semnificativ, că cifrele legate de 

creşterea economică vor scădea semnificativ, şi că deficitul de cont curent, 

celălalt deficit care ne îngrijorează, se va consolida undeva peste 4% pentru 

că, chiar dacă balanţa bunurilor comerciale pare a fi uşor modificată, pentru că 

nu mai sunt importuri semnificative, cel puţin aşa pare deocamdată, România 
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fiind un exportator de servicii, de transport, de exemplu, acestea sunt puse sub 

semnul întrebării, cel putin pana la redeschiderea completa a Europei; 

 

 

 

Economia se va schimba, va fi mai digitalizată, iar unele relații comerciale se vor 

modifica. 

 

Potrivit previziunilor economice din primăvara anului 2020, în România, PIB va scădea 

cu 6% în 2020, urmând să crească cu 4,2% în anul 2021. Inflația va atinge valoarea 

de 2,5% în cursul anului 2020, fiind urmată de un procent de 3,1% în 2021, în timp ce 

rata șomajului va ajunge la 6,5% în 2020 și la 5,4% în 2021. 

 

În ceea ce privește cererea externă, estimarea noastră privind PIB-ul Zonei Euro 

este de -3,5% pentru 2020. Presupunând că cea mai mare parte a șocului de ofertă, 

care a început la jumătatea lunii martie, s-ar estompa până la sfârșitul lunii mai, PIB-

ul în al doilea trimestru ar putea scădea cu -15,2% față de T1, care ar putea avea la 

rândui o contracție de -0,5%, în pofida evoluțiilor pozitive ale indicatorilor lunari din 

economia reală și a celor de încredere din primele două luni ale anului. 
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Recuperarea completă va mai dura câteva trimestre, deoarece unele entități 

economice nu vor supraviețui șocului, iar altele ar putea avea nevoie de mai mult 

timp pentru a ajunge la capacitate maximă și să reia procesul de angajare. Prin 

urmare, șomajul este probabil să se mențină ridicat, iar recuperarea completă a 

locurilor de muncă pierdute ar putea dura mai mult de un an. 

BNR pare determinată să folosească "orice este necesar” pentru a susține 

redresarea rapidă în urma crizei, iar ratele dobânzilor ar trebui să scadă în 

continuare pe fondul condițiilor ample de lichiditate și reducerilor suplimentare de 

rate de dobânzi, în tandem cu băncile centrale regionale. Este dificil pentru BNR să 

mențină stabilitatea monedei naționale în timp ce injectează mai multă lichiditate în 

piață prin relaxare cantitativă.  

O corecție preconizată a deficitului de cont curent în acest an ar trebui să contribuie, 

de asemenea, la diminuarea presiunii asupra monedei. Estimăm rata dobânzii la 3 

luni să se încadreze în intervalul 1,00-1,50% față de 3,00% anterior, iar paritatea 

leului față de euro să ajungă la 4,90 până la sfârșitul anului, puțin peste prognoza 

anterioară de 4,87.  

Deteriorarea accentuată a perspectivei de creștere economică ar trebui să 

adâncească deficitul bugetar cu aproximativ 2,8% din PIB, presupunând că semi-

elasticitatea estimată în studiul 098 al Comisiei Europene se menține stabilă în 

perioadele de stres. Totodată, cheltuielile publice legate de criză ar putea crește 

deficitul bugetar cu până la 1,5% din PIB, fiind prea puțin spațiu pentru economii, de 

cel mult 0,6% din PIB față de planul bugetar, prin întârzierea unor cheltuieli. Deficitul 

bugetar ar putea atinge 7,3% din PIB în acest an. Riscurile indică un deficit bugetar 

mai larg. În acest scenariu, rata datoriei / PIB ar putea crește cu 6,1 pp, la 41,5%, 

presupunând că Guvernul apelează la rezerva de valuta acumulată în trecut. 

Toate aceste elemente ne conduc la concluzia că, cel mai probabil, vom asista 

la o adâncire a crizei economico-financiare, cu impact semnificativ asupra 

sferei sociale. 
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Când ai multe necunoscute și variabile pe care ești nevoit să le gestionezi, singura 

soluție viabilă este să te concentrezi pe resursa perenă. La nivelul comunităților, 

aceasta resursa o reprezinta OAMENII!!! 

 

Cele cinci crize suprapuse pe care le traversăm sunt și vor rămâne factorul extern 

care contribuie la vulnerabilizarea rezultatelor, din perspectiva piedicilor consistente 

puse obiectivelor setate. 

Pandemia a venit cu lecția cea mai eficientă, aceea de a învăța din practică cum 

abordăm o situație mult diferită față de așteptările uzuale. 

Claritatea, o comunicare permanentă și specifică și o viziune de dezvoltare și 

consolidare pe termen lung sunt câteva dintre ingredientele salvatoare pentru 

autoritatile publice locale în noile condiții. 

Pentru că oamenii sunt motorul după care funcționează orice organizație, una dintre 

marile provocări ale dezvoltarii la nivelul comunitatilor o reprezintă perfecționarea 

continuă a resurselor umane, deschiderea către noutăți și conștiința lucrului bine 

făcut. 

Digitalizarea este marea provocare a perioadei curente. 
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Revoluția Digitală este incorporată gradual în sfera economiei reale și economiei 

sociale, contribuind la eficientizarea procesului de alocare a resurselor și la 

ameliorarea contribuției productivității totale a factorilor de producție la dinamica PIB 

potențial. 

În sfera economiei sociale și semi-sociale, digitalizarea susține ameliorarea calității 

serviciilor, dezvoltarea de noi canale de integrare la nivelul comunităților, creșterea 

gradului de rezilienta sociala și consolidarea autonomiei strategice in domeniul 

serviciilor sociale. 

 

Previziunile socio-economice țin seama de estimările oficiale emise de Comisia 

Nationala de Prognoza pentru perioada 2021-2024, precum și de raportările statistice 

din anul 2020. 

 

    PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI      

      
     - - modificare procentuală faţă de perioada 

corespunzătoare an anterior, %      

  2020 2021 2022 2023 2024 

PRODUSUL INTERN BRUT                          - mld. lei 1041 1117 1204 1302 1404 

                                                                 - creştere 
reală, % 

-4,4 4,3 4,7 5,0 4,9 

din care, valoarea adăugată brută în:         

     - Industrie -8,7 5,7 4,4 4,7 4,5 

  - Agricultura, silvicultura, pescuit -21,9 14,8 6,7 3,0 2,7 

     - Construcţii 10,6 5,9 8,6 9,1 8,8 

     - Servicii -2,3 3,0 4,3 4,7 4,8 

Impozite nete pe produs -9,4 5,0 4,8 5,1 5,0 

Consum final -2,3 3,5 4,1 4,4 4,3 

Consum privat -4,0 3,7 4,5 4,9 4,7 

Consum guvernamental 3,9 3,0 2,9 2,8 2,9 

Formarea brută de capital fix 3,8 6,5 8,8 9,3 9,0 

Export de bunuri şi servicii -10,6 8,1 5,7 6,2 5,8 

Import de bunuri şi servicii -5,9 10,6 8,0 8,2 7,5 

Export de bunuri (FOB)                                - miliarde 
euro 61,8 66,6 71,0 76,2 81,6 
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                                                                     - % -10,4 7,7 6,6 7,3 7,1 
Import de bunuri (CIF)                                  - miliarde 
euro 80,2 87,9 95,3 103,4 111,8 

                                                                     - % -7,1 9,7 8,3 8,5 8,2 

Soldul balanţei comerciale      - (FOB-CIF)     - miliarde 
euro -18,4 

-
21,4 

-
24,3 -27,2 -30,2 

Soldul contului curent                                   - miliarde 
euro      -10,9 

-
10,6 

-
10,8 -10,8 -11,0 

                                                                   -  % în PIB -5,0 -4,6 -4,4 -4,1 -3,9 

Indicele preţurilor de consum (IPC)           

         - sfârşitul anului 2.06* 2,5 2,4 2,3 2,2 

         - medie anuală 2.63* 2,4 2,6 2,5 2,4 

 

EVOLUŢIA PRODUSULUI INTERN 
BRUT PE RAMURI    

      
 - - modificări procentuale faţă de anul 

anterior, %  -    

  2020 2021 2022 2023 2024 

PRODUS INTERN BRUT -4,4 4,3 4,7 5,0 4,9 

Industrie           

 Producţie -9,1 5,6 4,3 4,6 4,4 

 Valoare adăugată brută -8,7 5,7 4,4 4,7 4,5 

Agricultură, silvicultură, 
pescuit     

      

 Producţie 
-

22,3 14,7 6,6 2,9 2,6 

 Valoare adăugată brută 
-

21,9 14,8 6,7 3,0 2,7 

Construcţii           

 Producţie 10,2 5,8 8,4 9,0 8,7 

 Valoare adăugată brută 10,6 5,9 8,6 9,1 8,8 

Total servicii           

 Producţie -3,0 3,2 4,4 4,8 4,9 

 Valoare adăugată brută -2,3 3,0 4,3 4,7 4,8 

Total economie           

 Producţie -4,6 4,6 4,9 5,1 5,1 

 Valoare adăugată brută -3,9 4,3 4,7 5,0 4,9 

Impozite nete pe produs -9,4 5,0 4,8 5,1 5,0 
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CREAREA PRODUSULUI INTERN BRUT      

         

                                         - miliarde lei şi % -  

  2020 2021 

Ramura 

Indice 
de 

volum 

Valoare 
la pret 
2019 

Indice 
de 

pret 

Valoare 
la pret 
curent 

Indice 
de 

volum 

Valoare 
la pret 
2020 

Indice 
de 

pret 

Valoare 
la pret 
curent 

 

 

PRODUS INTERN 
BRUT 95,6 1013,3 102,7 1040,8 104,3 1086,0 102,8 1116,8 

 

Industrie            

 Producţie 90,9 575,9 100,3 577,6 105,6 609,9 101,9 621,7  

 Consum 
intermediar 90,7 365,2 99,8 364,5 105,5 384,6 101,9 391,9 

 

Valoare adăugată 
brută 91,3 210,7 101,2 213,1 105,7 225,3 102,0 229,9 

 

Agricultură, 
silvicultură, 
pescuit           

 

 Producţie 77,7 71,6 106,4 76,2 114,7 87,4 103,3 90,2  

 Consum 
intermediar 77,4 37,7 106,7 40,2 114,6 46,0 103,2 47,5 

 

Valoare adăugată 
brută 78,1 33,9 106,1 36,0 114,8 41,3 103,4 42,7 

 

Construcţii            

 Producţie 110,2 211,0 101,0 213,1 105,8 225,4 103,3 232,9  

 Consum 
intermediar 110,0 136,2 104,6 142,4 105,7 150,6 103,2 155,4 

 

Valoare adăugată 
brută 110,6 74,8 94,5 70,7 105,9 74,8 103,4 77,4 

 

Total servicii            

 Producţie 97,0 1058,8 104,0 1101,4 103,2 1136,6 103,0 1170,5  

 Consum 
intermediar 96,1 456,7 103,4 472,3 103,4 488,5 103,1 503,5 

 

Valoare adăugată 
brută 97,7 602,1 104,5 629,2 103,0 648,1 102,9 667,0 

 

Total economie            

 Producţie 95,4 1917,2 102,7 1968,3 104,6 2059,3 102,7 2115,3  

 Consum 
intermediar 94,8 995,8 102,4 1019,4 104,9 1069,8 102,7 1098,3 
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Valoare adăugată 
brută 96,1 921,5 103,0 949,0 104,3 989,5 102,8 1017,0 

 

Impozite nete pe 
produs 90,6 91,8 100,1 91,9 105,0 96,4 103,5 99,9 

 

 

 

STRUCTURA PRODUSULUI INTERN 
BRUT PE RAMURI    

     
    -  %  - 

  2021 2022 2023 2024 

Industrie 20,6 20,5 20,3 20,2 
Agricultură, silvicultură, 
pescuit 3,8 3,9 3,8 3,8 

Construcţii 6,9 7,2 7,5 7,8 

Total servicii 59,7 59,5 59,4 59,3 

Impozite nete pe produs 8,9 9,0 9,0 9,0 

PRODUS INTERN BRUT 100 100 100 100 

 

 

 

CONTRIBUŢII LA CREŞTEREA REALĂ A 
PRODUSULUI INTERN BRUT    

     

     

 - 
procente  
-  

  2021 2022 2023 2024 

Produs intern brut 4,3 4,7 5,0 4,9 

Cererea internă 5,7 6,0 6,1 6,0 

Consum final 2,9 3,4 3,6 3,4 

   Consum privat 2,4 2,8 3,1 2,9 

     Cheltuiala pentru consum final 2,3 2,8 3,0 2,9 

     -- cumparari de marfuri 0,9 1,4 1,6 1,5 

     -- servicii  0,8 0,7 0,8 0,7 
     -- autoconsum si  piata 
taraneasca 0,2 0,2 0,1 0,1 

     -- alte consumuri 0,4 0,5 0,6 0,6 
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    Cheltuiala pt. consum individual al 
IFSLSG 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Consum guvernamental 0,6 0,5 0,5 0,5 

Formarea brută a capitalului 2,8 2,6 2,5 2,5 

      Formarea brută de capital fix 1,6 2,3 2,5 2,4 

      Modificarea stocurilor 1,1 0,3 0,1 0,1 

Export net  -1,4 -1,2 -1,1 -1,0 

      Export de bunuri şi servicii 3,0 2,2 2,4 2,2 

      Import de bunuri şi servicii 4,4 3,4 3,5 3,2 

 

 

PRODUCŢIA INDUSTRIALĂ*    

(serie brută)    

         - modificări procentuale faţă de anul anterior, %  -    

  2021 2022 2023 2024 

Industrie-total, din care: 5,8 4,3 4,6 4,4 

a) Industrie extractivă -0,3 0,5 0,9 0,2 

Extracţia cărbunelui superior şi inferior -1,1 -2,5 -3,0 -4,0 

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 1,5 0,0 0,2 -0,3 

Extracţia  minereurilor metalifere 5,3 2,1 -2,5 -3,0 

Alte activităţi extractive  -2,9 0,2 1,2 0,5 

Activităţi de servicii anexe extracţiei -4,8 3,2 4,3 3,8 

b) Industrie prelucrătoare 7,3 5,2 5,5 5,0 

Industria alimentară  2,4 3,2 4,3 4,0 

Fabricarea băuturilor 3,2 3,8 4,3 4,7 

Fabricarea produselor din tutun 4,0 4,5 4,2 3,8 

Fabricarea produselor textile 3,4 4,8 3,7 2,7 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 2,1 3,7 2,5 2,3 

Tăbăcirea şi finisarea pieilor  3,7 5,0 3,9 3,7 

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din 
lemn 2,3 3,8 3,5 3,1 

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie -1,5 0,2 1,5 1,3 

Tipărirea şi reproducerea pe suporturi a 
înregistrărilor 0,2 1,8 1,3 1,1 

Fabricarea produselor de cocserie, prelucrarea 
ţiţeiului 5,2 2,6 2,7 2,5 
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Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 3,4 2,7 3,3 3,0 

Fabricarea produselor farmaceutice 0,7 1,2 2,3 3,2 

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 5,3 3,6 3,3 2,7 

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 2,7 3,8 4,0 3,5 

Industria metalurgică 5,5 3,4 2,7 2,3 

Industria construcţiilor metalice 4,7 4,2 3,8 3,6 

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor 
electronice şi optice 3,8 3,5 4,3 4,1 

Fabricarea echipamentelor electrice  8,5 7,4 8,3 7,5 

Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente 9,6 8,2 8,5 8,3 

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 17,8 9,0 8,8 7,8 

Fabricarea altor mijloace de transport 7,4 4,8 5,2 4,7 

Fabricarea de mobilă 5,6 4,2 4,5 3,8 

Alte activităţi industriale n.c.a. 2,5 1,4 4,0 3,5 

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor si 
echipamentelor 14,6 1,6 2,0 1,6 

c) Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 
termică -0,8 -0,3 0,0 -0,4 

Producţia şi furnizarea de energie electrică si 
termică, gaze, apă caldă, aer condiţionat -0,8 -0,3 0,0 -0,4 

     

             *Conform CAEN Rev. 2     
 

 

EVOLUŢIA PRINCIPALILOR 
INDICATORI PRIVIND FORTA DE 

MUNCA – AMIGO    

     
   mii persoane 

  2021 2022 2023 2024 

Populaţia activa totala  9005 9010 9025 9050 

 - populaţia activa in vârsta de 
munca (15-64 ani) 8782 8795 8817 8848 

Populaţia inactivă totală 10165 10050 9925 9797 
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 - populaţia inactiva in vârsta de 
munca (15-64 ani) 3713 3563 3406 3243 

Populaţia ocupata totala 8600 8670 8720 8760 

 - populaţia ocupata in vârsta de 
munca (15-64 ani) 8377 8455 8512 8558 

 - Salariaţi 6570 6710 6835 6945 

 - Alte categorii de populaţie 
ocupata 2030 1960 1885 1815 

Şomeri BIM 405 340 305 290 

 

 

EVOLUŢIA PRINCIPALILOR 
INDICATORI PRIVIND FORŢA DE 

MUNCĂ – AMIGO    

     
modificare procentuala fata de anul 

anterior     

  2021 2022 2023 2024 

Populaţia activa totala  0,3 0,1 0,2 0,3 

 - populaţia activa in vârsta de 
munca (15-64 ani) 0,4 0,1 0,3 0,4 

Populaţia inactivă totală -1,5 -1,1 -1,2 -1,3 

 - populaţia inactiva in vârsta de 
munca (15-64 ani) -4,9 -4,0 -4,4 -4,8 

Populaţia ocupata totala 0,9 0,8 0,6 0,5 

 - populaţia ocupata in vârsta de 
munca (15-64 ani) 1,0 0,9 0,7 0,5 

 - Salariaţi 1,6 2,1 1,9 1,6 

 - Alte categorii de populaţie 
ocupata -1,5 -3,4 -3,8 -3,7 

Şomeri BIM -10,0 -16,0 -10,3 -4,9 

     
 

În scopul de a avea o baza corectă pentru previziunile la nivel de județ, Consultantul 

a trebuit să estimeze media veniturilor pe cap de familie din județul Timiș la nivel 

urban și rural.  

Venitul mediu pe cap de familie pentru județul Timiș derivă din media veniturilor la 

nivel național la care se aplică un factor de corecție care este calculat ca raport intre 

salariul mediu la nivel național si salariul mediu in județul Timiș. Aceasta abordare 
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este relativ schematica dar pe deplin suficientă pentru scopul calculării acestor 

estimări. 

- veniturile pe cap de familie vor creste in raport cu PIB; rata de creștere reală 

a veniturilor a fost considerată a fi aleatoare pentru perioada 2021-2038 

(media = 2,50% și deviația standard de 2,0%); 

- pentru a calcula valorile veniturilor pentru gospodăriile cu venituri mici 

Consultantul a realizat o analiza pentru gospodăriile cuprinse în primele trei 

decile de venituri. 

- media veniturilor la nivel de județ = media Regiunii 2 
- raportul venituri urban/media jud. Timiș = 1,05 
- raport venituri urban/media jud. Timiș = 1,00 
- raportul venituri rural/jud. Timiș = 0,92 
- coeficient decila 1 = 0,583416138 
- coeficient decila 2 = 0,751427802 
- coeficient decila 3 =0,766978075 
 
 
 

Analiza diagnostic SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si 

amenintarilor)  
 

Provenind din acronimele cuvintelor englezești Strenghts (Puncte tari), Weaknesses 

(Puncte slabe), Opportunities (Oportunități), Threats (Riscuri/Amenintari), SWOT este 

una dintre metodele de analiză, care se utilizează tot mai des în fundamentarea 

strategiilor de dezvoltare pe termen mediu și lung.  

Acest instrument face posibilă analizarea rapidă a punctelor strategice cheie, precum 

și identificarea alternativelor strategice, ajutând astfel comunitățile în domeniul 

adoptării deciziilor corecte, precum și al planificării strategice. Rolul analizei SWOT 

este acela de a realiza o generalizare și o esențializare critică a realității teritoriale 

pornind de la analiza diagnostic (auditul teritorial), în vederea unei mai bune 

fundamentări a strategiilor și politicilor de dezvoltare în dialogul cu decidenții locali, 

regionali sau naționali. 

În orice analiză SWOT, avem de-a face cu un mediu intern, ce include analiza atuurilor 

(punctelor tari) și a punctelor slabe, și unul extern, reprezentat de oportunitățile, 

respectiv riscurile care pot pune în discuție realizarea obiectivelor de dezvoltare la 
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nivelulunei comunității. Punctele tari și punctele slabe sunt concepte “statice”, bazate 

pe parametrii descriptivi ai unei zone, într-o perioadă determinată de timp, 

reprezentând “ceea ce există”. Oportunitațile și riscurile au în vedere “ ceea ce va fi” 

și ajută decidenții în luarea deciziilor în procesul de planificare. În procesul de analiză 

a acestora se recurge la stabilirea unei ierarhii în ce privește importanța lor pozitivă și 

negativă pentru dezvoltarea viitoare. 

Analiza SWOT este capabila sa sintetizeze punctele cheie ale elementelor analizate. 

In primul rand, gruparea problemelor si avantajelor pe baza celor patru categorii 

SWOT permite identificarea mai simpla a unei strategii si a unor modalitati de 

dezvoltare si va contribui la adaptarea rapida a acestora la cerinte.  

Pe baza datelor şi concluziilor rezultate din analiza socio-economică se urmăreşte 

furnizarea unei imagini clare a punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi 

riscurilor caracteristice teritoriului studiat. Elementele evidenţiate de analiza SWOT a 

teritoriului sunt rezultatul unei analize de ansamblu a aspectelor prezentate în cadrul 

analizei diagnostic. La baza elaborării analizei SWOT au stat pe de o parte datele şi 

analiza socio- economică prezentată în cadrul strategiei, iar pe de altă parte 

informaţiile furnizate în urma consultării diferiţilor parteneri locali - administraţii publice 

locale, ONG-uri, inclusiv datele oficiale statistice si cele regasite la ADR Vest.  

În dezvoltarea analizei SWOT au fost analizate şi dezbătute o serie de probleme 

specifice, în scopul identificării influenţei acestora asupra performanţelor locale. 

Procesul abordat a permis identificarea unor importante concluzii legate de direcţiile 

strategice care trebuie luate în considerare în vederea unei mai bune exploatări a 

potenţialului economic, social şi de mediu al teritoriului Belintului.  

Pentru o comunitate, strategiile de dezvoltare trebuie să fie construite în aşa fel  încât 

să includă mai multe variabile, pentru a fi flexibile şi capabile să se adapteze la 

schimbările care apar în societate. Ele trebuie să valorifice la maximum atuurile 

(punctele tari), să atenueze sau chiar să elimine punctele slabe, să depisteze și să 

intuiască oportunitățile oferite de mediu extern și să diminueze riscurile. 

În funcţie de situaţia specifică la nivel local,  strategiile de dezvoltare pot fi de  mai 

multe tipuri:  strategii orientate către schimbare, sprijinite de programe bazate pe 

oportunități ce permit contracararea punctelor slabe; strategii ofensive, sprijinite de 
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programe bazate pe oportunități ce susțin  punctele tari; strategii defensive, sprijinite 

de programe bazate pe puncte slabe și amenințări; strategii de diversificare,  sprijinite 

de programe bazate pe puncte tari și amenințări. 

Strategia construită la nivelul BELINȚULUI este una de tip ofensiv, bazată pe 

numeroasele puncte tari definite în urma auditului teritorial, dar și pe oportunitățile care 

favorizează dezvoltarea.   

Pentru a acoperi domeniul larg al problemelor, cele patru elemente care definesc 

structura analizei SWOT sunt prezentate în legătură cu teritoriul, populatia, activitatile 

economice si organizarea institutionala si sociala. Masurile propuse in strategie vin sa 

acopere intr-o masura cat mai mare punctele slabe identificate si sa utilizeze la maxim 

oportunitatile. 

Pentru rigurozitatea demersului, vom realiza si prezenta in cele ce urmeaza o analiza 

diagnostic globala, la nivelul Regiunii Vest (intrucat intercatiunile regionale vor potenta 

atat capacitatea de crestere a Belințului, cat si materializarea riscurilor), urmata de 

actualizarea si revizuirea analizei (déjà existente) la nivelul comunitatii. 

Analiza diagnostic la nivelul Regiunii Vest 

 

Din punct de vedere economic, la nivelul Regiunii Vest principalele Puncte FORTE 

de care poate sa beneficieze Belințul sunt : 

- indice de dezvoltare ridicat al întregii regiuni 

- structură economică diversificată şi echilibrată (industrie/servicii) 

- existenţa unei infrastructuri de susţinere a activităţii economice (parcuri industriale, 

incubator de afaceri, centru regional de afaceri etc.). 

- deschiderea administraţiilor locale faţă de investitori. 

- piaţa de consum mare 

- existenţa clusterelor în domenii reprezentative: TIC, automotive, energii 

regenerabile. 

- pondere însemnată a exporturilor (balanţa comercială pozitivă) 
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- deschidere către pieţele din Europa de Vest şi alte pieţe externe 

- structură industrială diversificată. 

- tradiţia industrială, în special în domeniul industriei construcţiilor de maşini, industriei 

textile, încălţămintei şi industriei alimentare. 

- prezenta marilor investitori în sectorul telecomunicaţii, IT, electronică, electrotehnică. 

- existenţa unei infrastructuri de susţinere a activităţilor industriale, de tipul parcurilor 

industriale. 

- structuri industriale diversificate care facilitează cooperarea inter şi intra-ramuri 

economice. 

- existenţa si dezvoltarea unor zone speciale cu destinaţie industrială  

- reconversia funcţională a zonelor industriale din centrul oraşului (instituţii, servicii, 

dar şi locuinţe) şi refuncţionalizarea altor zone industriale. 

- concentrarea treptată a industriei în zone speciale, situate la contactul dintre oraş şi 

mediul rural periurban. 

- conservarea şi înnoirea spiritului de întreprindere în sectorul industrial. 

- forţă de muncă numeroasă şi bine calificată în domeniul construcţiilor. 

- introducerea de tehnici şi practici moderne în construcţii, inclusiv prin aportul formării 

universitare locale. 

Principalele Puncte SLABE la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest se refera la: 

- productivitatea industrială este încă scăzută, raportat la cea din Uniunea Europeană. 

- pondere semnificativă a activităţilor industriale bazate pe mâna de lucru ieftină şi 

numeroasă şi pe producţia cu valoare adăugată redusă. 

- slabă conştientizare a beneficiilor clusterelor şi a networking-ului. 

- insuficienţa utilităţilor necesare realizării unor parcuri industriale în mediul rural. 

- lipsa unor spaţii pentru desfăşurarea unor târguri şi expoziţii care să promoveze 

firmele din zonă. 
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- dezvoltarea slabă a activităţilor industriale în a doua centură de comune din mediul 

rural, concentrarea acestora in zonele locuite. 

- existenţa unor suprafeţe industriale de mari dimensiuni, învechite şi depăşite din 

punct de vedere fizic şi moral. 

- existenţa unor industrii poluante, mari consumatoare de energie. 

- ponderea mare a activităţilor în sistem lohn, în special în industria textilă şi a 

încălţămintei. 

- nivel slab al cooperării între C&D şi   mediul de afaceri. 

- insuficienta preocupare pentru promovarea modelelor autohtone de arhitectură în 

construcţii. 

- poluarea mediului prin activităţile de construcţii desfăşurate haotic. 

OPORTUNITATILE la nivelul Regiunii Vest pot fi sintetizate astfel : 

- realizarea unui târg/centru expoziţional care să ofere agenţilor economici 

posibilitatea de a-şi prezenta ofertele. 

- definirea unor clustere economice prioritare pentru dezvoltarea sectorială a 

industriei. 

- creşterea productivităţii şi a potenţialului de inovare în rândul companiilor locale. 

- programele de finanţare a Parcurilor Industriale şi a Parcurilor Tehnologice. 

- existenţa unor spaţii de producţie şi capacităţi de producţie nefolosite.  

- dezvoltarea activităţilor productive în mediul rural, prin valorificarea materiilor prime 

locale. 

- reconversia şi ecologizarea zonelor industriale dezafectate. 

- creşterea iniţiativei antreprenoriale, prin stimularea tinerilor bine formaţi în sistemul 

universitar local. 

- posibila afirmare a unor modele cu amprentă şi impact identitar în sfera construcţiilor 

civile locale. 
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RISCURILE / AMENINTATILE la nivelul Regiunii Vest din perspectiva economica pot 

fi sintetizate astfel: 

- creşterea costurilor de acces la resursele energetice. 

- prelungirea crizei economice globale, care a afectat toate sectoarele economiei. 

- creşterea concurenţei pe o piaţă europeană integrată. 

- invadarea pieţei cu produse din import. 

- incapacitatea de formare a unor parteneriate locale puternice şi de promovare a 

potenţialului endogen al teritoriilor. 

- lipsa resurselor financiare necesare investiţiilor şi cofinanţării proiectelor. 

- posibile politici fiscale naţionale descurajatoare pentru mediul de afaceri 

- falimentarea unui număr mare de firme locale care nu vor face faţă competiţiei în 

perioada de criză economică şi financiară. 

- creşterea poluării ca urmare a incapacităţii de a ecologiza zonele industriale 

dezafectate. 

- accentuarea activităţii în sistem lohn. 

- migraţia unor activităţi industriale către locaţii externe cu costuri mai reduse. 

- reducerea mâinii de lucru calificate în activităţi industriale, prin continuarea emigrării. 

- scăderea capacităţii polului de a atrage şi reţine forţa de muncă specializată în 

industrie, din lipsa unor politici sociale adecvate. 

- creşterea decalajului dintre formarea profesională şi nevoile reale ale industriei 

locale. 

- pierderea identităţii locale prin importul exagerat de modele din afară în domeniul 

construcţiilor 

- creşterea decalajului dintre formarea profesională şi nevoile angajatorilor 

- constrângeriler financiare introduse de finanţarea per student pot afecta pe termen 

mediu şi lung resursa umană (prin blocarea angajărilor în sisetm), calitatea procesului 

didactic (prin reducerea bugetului destinat bazei materiale şi activităţilor specifice) 

impietând asupra competitivităţii centrului uiversitar, în contextul concurenţial 

inetrnaţional; 

- migrarea tinerilor universitari şi cercetători în străinătate, în urma mobilităţilor 

inernaţionale; 

- migrarea elitelor şcolare pentru a urma licee şi universităţi în străinătate; 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ MULTISECTORIALĂ A COMUNEI BELINȚ 

 

 
121 

- dispariţia interesului tinerilor bine pregătiţi de a urma cariera didactică; 

- creşterea ratei de părărsire a sistemului de învăţământ preuniversitar de către 

cadrele didactice de calitate; 

- accentuarea scăderii calităţii procesului de învăţământ; 

- renunţarea la absolvirea studiilor liceale din partea elevilor care nu-şi permit costurile 

deplasării zilnice sau cazării în municipiu; 

- creşterea proporţiei elevilor cu nivel scăzut de pregătire şcolară şi formare; 

- perpetuarea incapacităţii financiare şi organizatorice a statului român de a asigura 

un sistem de învăţământ finanţat corespunzător şi care să încadreze elevii într-un 

program de activtăţi curriculare şi extracurriculare în intervalul orar 8-17 va determina 

un nivel modest de pregătire pentru o bună parte din tânăra generaţie. 

 

Analiza diagnostic la nivelul BELINȚULUI 

Principalele elemente de diferentiere (avantaje competitive) ale comunitatii Belinț pot 

fi sintetizate astfel: 

DIFERENTIATORI POZITIVI PENTRU BELINȚ 

 Spaţiu geografic omogen  

 Distanţa relativ redusă fata de principalele oraşe mari din zona  

 Clima şi tipurile de sol favorabile diversificării activităţilor economice  

 Reţea hidrografică bine dezvoltată  

 Bogaţia resurselor naturale  

 Peisajul natural oferă posibilităţi excelente pentru practicarea diferitelor forme 

de turismului Patrimoniu istoric şi cultural relativ bogat  

 Implicarea activa a Consiliului Local Belinț pentru accesarea de fonduri 

nerambursabile si dezvoltarea / implementarea de proiecte de investitii / in 

folosul comunitatii locale 

 Preocuparea comunităţilor pentru păstrarea tradiţiilor şi a obiceiurilor locale  

 Varietatea şi bogăţia biodiversităţii  
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 Posibilități de practicare a vânatului și pescuitului în zonă;  

 Posibilități de dezvoltare a turismului prin valorificarea obiectivelor de 

patrimoniu natural si cultural;  

 Posibilitati de dezvoltare a teritoriului, prin constituirea Grupului de Actiune 

Locala si astfel, facilitarea accesului la finantare a micilor intreprinzatori;  

 Posibilitatea constituirii unor forme asociative în vederea valorificării superioare 

a produselor agricole.  

 Intensificarea zootehniei pe fondul climei si reliefului favorabil acestei activitati, 

prin dezvoltarea fermelor individuale  

 Forţă de muncă, adaptabilă, creativă şi relativ ieftină - populatie activa în 

special în sectoarele de servicii, sector comercial si agicol;  

 Existenta initiativei economice la nivel local;  

 Existenta, la nivel local, a micilor meseriasi autorizati in lucrari de zidarie, 

comert, artizanat, croitorie, etc 

 Facilitatea accesului la informatii prin posibilitatile de organizare in zona a unor 

cursuri de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte;  

 Posibilitatea de crestere a numarului de locuri de munca (si implicit a populatiei 

active) prin facilitatea accesului la finantare a microintreprinderilor;  

 Promovarea, prin finantari nerambursabile, a integrării tinerilor în viața mic-

urbană si rurală învecinată Belințului;  

 Promovarea, prin finantare nerambursabile, a formarii profesionale a 

fermierilor; Stimularea revenirii in tara a persoanelor plecate in strainatate, o 

data cu dezvoltarea zonei.  

 Posilitati de certificare a marcilor de origine;  
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 Posibilitati de dezvoltare turistica datorita potentialului ridicat al patrimoniului 

natural si cultural al zonei;  

 Exista sarbatorilor cu specific local (zilele orasului, festivaluri folclorice) 

Pastrarea traditiilor si obiceiurilor stravechi (obiceiuri legate de nastere, de 

casatorie, obiceiuri funerare, obiceiuri legate de sarbatorile de iarna si de 

sarbatorile pascale)  

 Mosternirea mestesugurilor traditionale;  

Analiza interna la nivelul judetului Timis 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Conditii naturale locale 

Pastrarea si valorificarea traditiilor si a 

patrimoniului cultural-istoric 

Retea hidrografica bogata, cu potential 

energetic, care acopera consumul de apa a 

populatiei judetului in procent de 100% 

Varietatea faunei si florei 

Numar pasuni 

Conditii naturale locale 

Promovare insuficienta la nivel European a 

patrimoniului cultural-istoric 

 

Exploatarea slaba a produselor procesate 

pentru comercializare 

 

Potentialul economic 

Majoritatea agentilor economici din judetul 

Timis  sunt cu capital privat, dintre care peste 

91% sunt start up-uri si intreprinderi mici si 

mijlocii 

Poductia agricola a judetului este 

diversificata si este in crestere 

Proprietate privata in agricultura reprezinta 

96% 

Potentialul economic 

Rata de crestere a intreprinderilor nou create 

este scazuta (2,7%) 

Numar scazut de firme care au implementat 

ISO 9000 de management al calitatii 

Densitate redusa a activitattilor economice 

(9,6 unitati/1000 locuitori) 

Ponderea serviciilor din totalul activitatilor 

economice este scazuta (<15%) 

Infrastructura Infrastructura 
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Procent ridicat de gospodarii racordate la 

reteaua de energie electrica (97,44%) 

Exista agenti economici care valorifica 

deseuri (rumegus, hartie, textile, fier vechi, 

sticla) 

 

 

 

Densitatea medie a drumurilor este mult sub 

media pe tara (0,241 km drum/km2) 

Situatia drumurilor comunale modernizate 

este alarmanta 

Pondere insemnata din reteaua de drumuri 

locale modernizate sunt cu durata de viata 

depasita 

Retelele de cai ferate electrificate reprezinta 

doar 60% 

Zona rurala a judetului este deficitara in 

privinta retelelor de distributie a apei potabile 

si a retelelor de evacuare a apelor menajere 

uzate 

  

Potentialul uman (inclusiv la nivelul 

Consiliului Local Belint) 

Ponderea somerilor este in scadere 

Exista un bun echilibru intre numarul de 

femei si barbati si repartizarea lor pe zone 

rurale si urbane 

Populatia tanara la oras este de 3 x mai mare 

decat populatia imbatranita 

Atitudine deschisă spre dezvoltare a 

administrației publice locale 

Interes al administrației publice locale pentru 

procesele de planificare strategică  

Experiență în derularea proiectelor cu 

finanțare nerambursabilă națională și 

europeană  

Orientarea angajatilor Consiliului Local Belint 

spre rezultate – atitudine pozitiva si 

profesionista 

Rata medie a migratiei este in scadere 

Potentialul uman 

Educatia ecologica este insuficienta 

Rata insuficienta de crestere a populatiei 

active ocupate 

Insuficienta structurilor si retelelor de 

informare, perfectionare si orientare 

profesionala 

Scaderea populatiei ocupate in invatamant si 

structura deficitara pe varste 
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Turism 

Potential turistic natural foarte bogat si variat 

Existenta statiunilor turistice si 

balneoclimaterice 

Existenta unui numar ridicat de unitati 

turistice 

Traditii etnofolclorice bine conservate 

Numeroase agentii de turism 

 

Turism 

Numar foarte redus al populatiei ocupate in 

turism 

Serviciile oferite sunt limitate care trebuie mai 

bine puse in valoare 

Potential turistic nevalorificat corespunzator 

Informatie turistica limitata 

Neintegrarea unor zone turistice in retelele 

turistice nationale 

Numar redus de turisti straini  

Zone protejate 

Numeroase zone protejate declarate 

Marea deversitate privind valoarea si 

importanta ariilor protejate 

 

Zone protejate 

Zonele protejate nu sunt clar delimitate, nu 

sunt bornate si supravegheate curent 

Suprafata redusa a unor zone protejate   

Informarea privind regulamentele zonelor 

protejate este deficitara 

 

 

Analiza externa 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

Suport legislativ si financiar din partea 

organismelor Uniunii Europene si Institutii 

Financiare Internationale 

Transpunerea si implementarea Directivelor 

U.E. in legislatia nationala 

Implicarea autoritatilor locale (Consiliul 

Judetean, Prefectura) in realizarea unor 

proiecte de interes judetean: extindere si 

Insuficienta corelare a legislatiei de mediu 

cu legislatia din alte domenii 

Implementarea dificila a legislatiei datorita 

situatiei economice in plina pandemi COVID 

Instabilitatea structurilor administrative 

guvernamentale 
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modernizare retelei de apa-canal, 

amenajare parc industrial, amenajare centru 

de marketing, extinderea infrastructurii in 

mediul rural, amenajarea unor zone libere, 

etc. 

Existenta unei structuri institutionale la nivel 

regional 

Depopularea anumitor zone cu o precara 

dezvoltare economica 

 

Economia 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Locatia în vest-ul ţării din 

punct de vedere geografic,  

Existenta caii ferate 

Sectorul tertiar al economiei 

este angajatorul celei mai 

mari parti din populatia activa  

 

Oportunităţi de angajare a 

forţei de muncă în turism, 

servicii  

 

 

Existenta mai multor tipuri de 

industrie în zona rural-

urbana 

 

Se lucrează în sistem loan, mai ales în 

confecţii (se foloseşte doar forţa de muncă 

locală) unde sunt salarii mici 

Incidenta BREXIT-ului asupra industriei locale 

ar putea fi resimtita prin pierderea de locuri de 

munca 

Locurile de muncă (legate de serviciile 

turistice) sunt sezoniere, de 4 – 6 luni pe an 

Industria HORECA nu genereaza suficiente 

incasari pentru sustinerea angajatilor si pe 

perioada de extrasezon 

În întreprinderile mici şi micro se lucrează cel 

mai mult cu muncitori necalificaţi 

Exista anumite practici de plata a personalul 

cu salar minim pe economie şi încă un 

supliment „la negru” 
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Ofertă servicii bancare 

variată 

 

Existenta magazinelor cu 

produse de stricta necesitate 

 

Sunt persoane cu studii superioare angajate 

cu salariul minim pe economie 

Lipsa educatiei financiare la nivelul adultilor 

Lipsa instituţiilor de recalificare a personalului  

Reţineri faţă de formarea continuă din partea 

angajatorilor 

Migraţia forţei de muncă. Aceştia lucrează mai 

ales în agricultură în Germania, Italia, Spania, 

Irlanda. Migrarea tinerilor, a elitelor 

O piata preponderent a consumului  

  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Specializarea pe produse 

ecologice. 

Lemnul este o resursă locală 

care poată fi exploatată 

pentru producţia locală de 

mobilier pentru care este 

cerere.  

Fiscalitate excesivă – duce la faliment sau 

evaziune fiscală. 

Scheme nationale insuficiente pentru 

dezvoltarea ideilor de afaceri 

 

Turismul  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Producatorii agricoli sunt un 

brand. 

 

Localizarea langa Timisoara, 

care este în sine un brand: 

Lipsa ofertei culturale pentru turişti 

Lipsa activităţilor de ocupare a timpului liber 

pentru turişti 

Lipsa bazelor sportive de anvergura 

regionala/nationala 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ MULTISECTORIALĂ A COMUNEI BELINȚ 

 

 
128 

vin turişti care poate nu au 

auzit de Romania, dar sigur 

au auzit de Timisoara 

 

Necunoaşterea serviciilor care pot fi oferite 

pe plan local pentru pensiuni 

Inexistenta programelor de tip e-tourism 

Oferim servicii de masă de bună calitate – 

acestea sunt multe la număr şi diverse. 

Participarea la târguri şi expoziţii unde 

promovăm imaginea, şi ca oferte de servicii, 

produse agro-alimentare 

Inexistenţa unei asociaţii turistice stabilita la 

nivelul mai multor comune din zona 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Oferirea a unor servicii 

turistice de calitate prin 

colaborarea între operatorii 

de transport public urban, 

interurban şi CFR. 

Lipsa legislaţiei care sa oblige proprietarii sa 

reabiliteze cladirile.  

 

 

Educaţia şi învăţământul 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Cadre didactice cu 

experienţă, toate titulare 

Cadre didactice motivate – 

organizează activităţi 

extraşcolare pentru copii 

Asociaţiile de părinţi sunt puţine.  

Agresivitatea unor părinţi, bunici sau elevi 

Lipsa de siguranţă a elevilor şi a cadrelor 

didactice în şcoală 
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Organizarea in bune conditii a 

activitatilor didactice online 

Există fonduri pentru cabinete 

psihologice şi de logopedie  

Colaborare bună cu ONG-

urile şi cu unele firme  

Abandon şcolar, absenteism datorate lipsei 

de educaţie a părinţilor şi comportamentului 

părinţilor faţă de copil. 

Fenomenul de excluziune educationala 

pentru elevii fara performante scolare 

Nu există o bază legală pentru a asigura 

prezenţa elevilor la şcoală / online 

Scoala online poate reduce şansele de 

dezvoltare ale elevilor la un nivel care să le 

permita sa fie competitivi pe actuala piaţă a 

muncii. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Colaborări cu alte entitati 

educationale la nivel national 

sau european prin realizarea 

de proiecte finantate prin 

ERASMUS 

Cresterea gradului de 

mobilitate atat pentru elevi, 

cat si pentru cadrele didactice 

Colaborarea cu organizaţii 

neguvernamentale 

Migraţia populaţiei 

Natalitatea scăzută - scăderea numărului de 

copii – poate duce la desfiinţarea unora din 

unităţile de învăţământ 

Migraţia profesorilor către oraşe 

Curriculă încărcată – program aglomerat. 

Manuale neadaptate (care contin termeni 

complicaţi) 

 

Cultura  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE  

Organizarea de festivaluri 

Trecut istoric bogat. 

Evenimentele mici nu sunt suficient 

promovate şi cunoscute.  
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Patrimoniu etnografic 

Există ONG-uri interesate şi 

active în domeniu  

Existenţa formaţiilor corale.  

Existenţa  unui cenaclu literar. 

Patrimoniu bisericesc. 

Persoanalităţi recunoscute la 

nivel naţional. 

 

Lipsa unei strategii pe termen lung în 

domeniul cultural. 

Infrastructura, deşi există, nu este dotată 

corespunzător  

Lipsa spaţiilor pentru expoziţii. Implicarea 

oamenilor lasă de dorit. Lipsa educaţiei 

culturale. 

Lipsa mediatizării evenimentelor culturale. 

Mass media nu se implică – apar rar articole 

despre cultură. 

Lipsa unei instituţii de cultură la nivelul 

comunei, etc. 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

Crearea unei retele de 

festivaluri pentru minorităţi: în 

ţară există mai multe 

evenimente unde sunt invitaţi 

reprezentanţii minorităţilor. O 

reţea a acestor evenimente ar 

putea fi o atracţie pentru 

turistii străini şi nu numai. 

Limitarea interctiunilor umane ca urmare a 

manifestarilor epidemiologice 

 

Social 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Programul „SNAC” al 

Ministerului educaţiei – 

sprijină implicarea elevilor din 

Reducerea finanţărilor din partea unor 

fundaţii Legislaţia din domeniul social 
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şcoli în calitate de voluntari în 

activităţile ONG-urilor sociale 

Realizarea de proiecte cu 

fonduri nerambursabile 

(standarde exagerate, greu de atins, 

nejustificate) 

 

 

 

Administraţia publică 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Primăria are un număr mare 

de angajaţi; 

Pregătire de specialitate a 

personalului angajat; 

Echipă tânără; 

Logistică bogată: 

calculatoare, imprimante; 

Atunci când sunt sarcini clare, 

de exemplu de completat o 

evidenţă statistică sub formă 

tabelară, totul este foarte uşor 

de rezolvat 

În primărie au apărut mai 

multe servicii pentru a ajuta la 

rezolvarea şi înţelegerea 

diferitelor probleme, există 

mai multe specializări; 

Instituţia primăriei este una 

căutată; 

Colaborarea între departamente trebuie 

eficientizata 

Lipsa follow-upului pentru sarcinile multiple 

Nu există supervizare pe sarcini  

Nefinalizarea sarcinilor; 

Munca în echipă trebuie imbunatatita 

Există mulţi absolvenţi de facultate care încă 

nu au experienţa practică, doar cunoştinţe 

teoretice; 

Există baze de date, dar nu exista suficiente 

cunostiinte pentru gestionarea lor; 

Mass-media influenţează negativ cetăţenii: 

nu sunt prezentate doar informaţii corecte, ci 

presa caută senzaţionalul din orice acţiune,  

Informaţiile sunt date corect, dar mass media 

le receptează incorect; 

Cetăţeanul nu e întotdeauna interesat să afle 

problemele cu care se confruntă 
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Credibilitatea instituţiei; 

Gratuitatea unor servicii, 

informaţii, adică angajatul 

este deschis pentru a asculta 

problemele cu care se 

confruntă cetăţeanul; 

Amabilitate în relaţia cu 

cetăţenii; 

Multe dintre informaţiile şi 

problemele locale sunt puse 

la dispoziţia cetăţeanului, prin 

diferite căi: on – line, pe site-

ul primăriei sau în incinta 

instituţiei; 

Sprijinul acordat de instituţie 

pentru diferite specializări, 

cursuri, traininguri; 

comunitatea: nu se uită la avizierele 

primăriei, pe site-ul acesteia, sau pe 

materiale publicate 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Există un volum de probleme 

şi de sarcini în creştere, 

sarcinile care revin primăriei 

s-au mărit; 

Posibilităţi mari de finanţare 

pentru rezolvarea diferitelor 

probleme ale comunităţii; 

Centralizare excesiva; 

Volumul de probleme în creştere; 

Limbajul tehnic folosit de consultanţii sau 

firmele externe care folosesc limbaj de 

specialitate; 

Modificarea continuă a legislaţiei: se cere 

aplicarea ei de pe o zi pe alta; 
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Organizaţii neguvernamentale 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Spirit civic - conceptul şi 

practica de „mică 

comunitate”, „mica burghezie” 

care se autoadministrează.  

Multiculturalitate-toleranta-

cooperare. 

Există deschidere din partea 

autorităţilor publice locale 

(APL) în ceea ce priveşte 

activităţile ONG-urilor. 

Existenţa unui număr mare de 

ONG-uri la nivelul judetului 

Timis, raportat la numarul de 

locuitori. 

ONG-urile se implică în 

organizarea unor evenimente 

importante   

Există rapoarte anuale care 

reflectă activităţile ONG-urilor. 

Se cunosc beneficiarii ONG-

urilor. 

Relaţii bune cu beneficiarii.  

Relaţii bune cu şcolile. 

ONG-urile promovează 

voluntariatul. 

Calitate slabă a învăţământului în ceea ce 

priveşte formarea practică  

Beneficiarii activităţilor ONG-urilor nu sunt 

cuantificaţi (nu se cunoaşte numărul 

acestora). 

Implicare insuficientă a sectorului economic 

în susţinerea activităţilor ONG-urilor. 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ MULTISECTORIALĂ A COMUNEI BELINȚ 

 

 
134 

Imaginea pozitivă a ONG-

urilor = garanţie pentru 

credibilitate. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Crearea unor reţele regionale 

ale ONG-urilor, datorita 

locaţiei geografice 

Contextul actual dat de 

raspunsul Comisiei Europene 

la provocarile crizei COVID 

prin lansarea noilor 

axe/programe de finantare 

este favorabil extinderii 

activităţilor ONG-urilor, creării 

de parteneriate între ONG-uri, 

alti actori economici si 

autoritatile publice locale 

Dezvoltarea de proiecte in 

parteneriat cu actori din sfera 

economiei sociale si semi-

sociale 

Ingreunarea colectarii 2% din venituri pentru 

ONG-uri in special in noul context 

economico-social 

Neîncredere în posibilităţile de atragere a 

finanţărilor generate de: 

- regulile de finanţare; 

- modul de alocare al fondurilor; 

- necunoaşterii legislaţiei; 

- imposibilitatii asigurării cofinanţării din resurse 

proprii (nevoia de a se recurge la alte proiecte 

pentru obţinerea sumei ce reprezintă 

cofinanţărea proprie). 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE PE PERIOADA 2021-2027 

 

PERSPECTIVE LA NIVEL REGIONAL 

Întreaga regiune se confruntă cu scăderi demografice în centrele urbane, una dintre 

provocările următoarei perioade de planificare (orizont 2020) fiind stoparea 

fenomentul migrator (spre alte state membre UE), dar și întărirea legăturii urban-

rural și crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă. 
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În vederea creșterii mobilității și accesibilității este nevoie de o extindere și o 

organizare mai eficientă a rețelei stradale, în special în noile cartiere rezidențiale. De 

pildă, la nivelul României, în ultimul deceniu suprafața intravilanului aproape s-a 

dublat, în schimb rețeaua stradală nu a crescut nici cu jumătate.  

Pentru creşterea accesibilităţii şi mobilităţii în interiorul municipiului este nevoie de 

piste pentru biciclişti şi o încurajare a populaţiei în ceea ce priveşte mersul pe 

bicicletă. Pe lângă rolul bine ştiut în protejarea mediului înconjurător, construcţia de 

piste pentru bicicliști şi încurajarea populaţiei în utilizarea acesteia contribuie la 

creşterea economiei locale, imbunatateste starea de sanatate si confortul psihic. 

 

PERSPECTIVE MACROECONOMICE CU IMPACT DIRECT ASUPRA 

POTENȚIALULUI DE DEZVOLTARE – BELINȚ 

 

Angajații români ocupă penultimul loc în Europa în ceea ce privește câștigurile orare 

medii în Uniunea Europeană, conform unui clasament făcut de publicația Euronews 

pe baza datelor adunate de Eurostat din toate statele europene la nivelul anului 

2019. Conform acestei statistici, un român primea pe oră 2,03 de euro, față de un 

1,67 de euro pe care îi încasa un bulgar. Ceva mai mult, au încasat ungurii, 3,59 de 

euro pe oră, letonii, 3,35 de euro pe oră, lituanienii, 3,35 de euro pe oră. Câștigurile 

cele mai însemnate s-au consemnat în Danemarca, 25,52 de euro pe oră, Irlanda, 

20,16 euro pe oră, și Suedia, 18,46 de euro pe oră. 

Mediul de afaceri naţional şi regional se confruntă cu o serie de probleme legate de 

specializarea angajaţilor. Angajaţii români nu se perfecţionează în timp, iar firmele 

sunt prea puţin interesate să investească în îmbunătăţirea performanţelor, potrivit 

studiilor realizate cu privire la piaţa muncii din România. Micii întreprinzători sunt cei 

care au o contribuţie importantă la formarea Produsului Intern Brut şi asigură 

aproximativ două treimi din locurile de muncă pe plan naţional. Acestea sunt 

argumentele pentru sprijinirea acestui sector în ultimii ani. Astfel, conform datelor 

Ministerului Finanţelor şi Oficiului Registrului Comerţului, la finalul lunii ianuarie a 

anului 2017 au fost activi 1.192.32984 operatori economico-sociali, însa pandemia 

de Corona Virus a sters in doar 8 luni jumatate din numarul agentilor economici activi 

la nivelul Romaniei. 
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Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii este deosebit de important în orice economie 

naţională, deoarece capacitatea acestor întreprinderi de a se adapta la modificările 

pieţei este mult mai mare comparativ cu a marilor companii. Însă pentru a sprijini 

sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, economia naţională trebuie să promoveze 

spiritul antreprenorial, iar pe baza acestuia să îmbunătăţească competitivitatea 

economiei româneşti, atât pe plan intern, cât şi internaţional. Trebuie ţinut cont însă 

şi de faptul că sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii este unul neomogen, şi trebuie 

acordată o atenţie deosebită domeniilor serviciilor şi industriei, care au un potenţial 

de creştere sustenabilă pe termen mediu, şi mai puţină comerţului. 

Luând în considerare datele colectate în cadrul programului de cercetare Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), respectiv anchetele populaţiei adulte din România, 

în ceea ce priveşte motivul care a stat la baza luării deciziei de implicare într-o 

activitate antreprenorială poate fi identificat ca fiind dorinţa de independenţă a 

indivizilor, respectiv, cea de-a doua categorie de indivizi care urmăresc majorarea 

veniturilor pe care le obţin, cel mai adesea din salarii. Pe lângă cele două categorii, 

cercetarea a identificat o a treia categorie de antreprenori, respectiv cei care şi-au 

bazat decizia pe faptul că nu aveau o alternativă precum şi cei care doreau să îşi 

menţină veniturile pe care le aveau în mod obişnuit. Aceste motivaţii pot fi clasificate 

în două mari grupe, respectiv motive legate de oportunitate, cele care se referă la 

indivizii care văd în antreprenoriat o modalitate de a-şi asigura independenţa sau de 

a-şi îmbunătăţi nivelul veniturilor obţinute, respectiv motive legate de necesitate 

specifice indivizilor care nu au o altă alternativă sau care doresc să îşi menţină 

veniturile pe care le înregistrează la acelaşi nivel. Orientarea către antreprenoriat 

bazată pe necesitate, pe lipsa unei alte alternative de realizare a veniturilor, tinde să 

înregistreze niveluri mai ridicate în ţările mai puţin dezvoltate, în timp ce în 

economiile dezvoltate, cele care sunt bazate pe cunoştinţe, nivelurile mai ridicate se 

înregistrează pentru cei care au ales alternativa antreprenorială pentru a-şi asigura 

independenţa şi pentru posibilitatea de a înregistra venituri mai mari. 
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DEZVOLTAREA TERITORIALĂ ȘI A SPIRITULUI ANTREPRENORIAL LA NIVELUL 

COMUNITĂȚII BELINȚ 

 

VIZIUNEA UNIUNII EUROPENE PRIVIND PROMOVAREA SPIRITULUI 

ANTREPRENORIAL  

Uniunea Europeană promovează spiritul antreprenorial ca factor-cheie al creşterii 

competitivităţii economice, ceea ce se poate obţine doar dezvoltând o cultură 

antreprenorială la scară europeană încurajând conturarea unei mentalităţi 

corespunzătoare şi a unor competenţe adecvate în domeniul antreprenorial. 

Educaţia antreprenorială este deosebit de importantă în cadrul oricărui sistem de 

învăţământ. Acest lucru este confirmat şi de studiile realizate de către Comisia 

Europeană, care evidenţiază faptul că persoanele care au participat în cadrul unor 

programe de educaţie antreprenorială şi-au manifestat intenţiile şi aptitudinile 

antreprenoriale într-o măsură mai mare decât cei care nu au participat, şi-au găsit 

mai repede un loc de muncă după finalizarea studiilor, s-au remarcat la locurile de 

muncă prin iniţiativă şi inovativitate şi au demarat mai multe companii comparativ cu 

cei care nu au beneficiat de astfel de programe (DG Education and Culture, 2019).  

 

Androulla Vassiliou, comisar pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret, a 

declarat: „Educaţia antreprenorială este un motor pentru creşterea viitoare şi o sursă 

de inspiraţie pentru antreprenorii de mâine. Pentru a rămâne competitivă, Europa 

trebuie să investească în cetăţenii ei, în competenţele lor şi în capacitatea lor de a 

se adapta şi de a inova. În acest sens, este necesar să încurajăm o schimbare reală 

a mentalităţilor cu privire la atitudinile antreprenoriale în Europa şi aceasta începe în 

primul rând prin insuflarea unui spirit antreprenorial încă din primii ani de şcoală”. 

Premize şi tendințe de dezvoltare teritorială a Belinț (o abordare preponderent 

geografică)  

Principalele aspecte:  

 Numeroasele atuuri pe care Belinț le deţine constituie o bază solidă pentru o 

creştere a influenţei sociale, culturale şi economice pe care acesta le are asupra 
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zonelor înconjurătoare. Astfel, Belinț reprezintă cea mai importantă pârghie de 

implementare a diferitelor politici de dezvoltare la nivel de judeţean, zonal şi regional. 

 Poziţia geografică şi structura poli-funcţională, asigură municipiului Timisoara 

premisele necesare dezvoltări unor puternice relaţii de interdependenţă cu ariile lor 

înconjurătoare, fie ele rurale sau urbane.  

 "Consolidarea poziţiei în teritoriu şi totodată amplificarea funcţiilor determină 

formarea de arii de convergență social-economică, a căror întindere este influenţată 

de mărimea demografică şi importanţa funcţiilor pe care le exercită oraşele ȘI 

COMUNELE" .  

 Comunitatile au o poziţie cheie în furnizarea şi consolidarea competitivităţii. Însă, 

să nu se piardă din vedere faptul că această competitivitate se produce între entităţi 

cu nivele egale.  

 În dezvoltarea spaţială trebuie în primul rând să se ţină cont de cerere şi ofertă, iar 

acesta este punctul de pornire în planificarea dezvoltării spaţiale urbane. 

 Dezvoltarea unei infrastructuri conective va permite zonelor dinamice să-şi 

dezvolte masa demografică şi masa construită. Rolul infrastructurii conective este să 

lege oamenii de oportunităţi, cee ace trebuie sa se intample in urmatoarele 

luni/urmatorii ani si cu Belinț; 

 

IDEI DE PROIECTE CARE POT FI DEZVOLTATE SI IMPLEMENTATE CU 

AJUTORUL FONDURILOR NERAMBURSABILE 2021-2027 

 

Comunitatile sunt considerate atât sursa, cât și soluția provocărilor economice, de 

mediu și sociale din zilele noastre. Zonele urbane ale Europei adăpostesc peste 

două treimi din populația UE, reprezintă circa 80 % din consumul de energie și 

generează până la 85 % din PIB-ul Europei. Aceste zone urbane sunt motoarele 

economiei europene, dar și catalizatori ai creativității și ai inovării în întreaga Uniune. 

În aceleași zone întâlnim însă și manifestările cele mai grave ale unor probleme 

persistente, cum ar fi șomajul, segregarea și sărăcia. Prin urmare, politicile urbane 
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au o însemnătate transfrontalieră mai largă, dezvoltarea urbană fiind astfel esențială 

pentru politica regională a UE. 

ECONOMIA CIRCULARĂ 
 

Economia Circulară este o nouă abordare, preluată în intreaga Europa, pentru a da 

asigurări că resursele sunt utilizate eficient de catre societate, și acolo unde este 

posibil, sunt menținute în ciclul economic prin reutilizare, reciclare și recuperare. Doar 

în cazul în care nu mai reprezintă nici o valoare, deșeurile ar trebui eliminate. Această 

ierarhie a abordarilor de gestionare a deseurilor este consacrata in legislatia 

europeana. Cu toate acestea, pentru a fi într-adevar eficace, economia circulara are 

nevoie de industrii si de întreprinderi pentru a lucra la noi modele de afaceri care 

încearca sa "faca mai mult cu mai putin"; sa regandeasca serviciile si produsele 

furnizate; si sa gaseasca oportunitati de extindere a duratei de viata a produselor, prin 

imbunatatirea designului ecologic și prin selectarea materialelor și Economia 

Circulară.  

O astfel de abordare a economiei circulare are nevoie de angajarea întregii forțe de 

munca, de la producătorii agricoli la cei cu abilități și cunoștiințe privind produsul și 

performanța procesului. Se cere angajatilor, intelegerea principiilor de baza și 

dobandirea cunoștințelor necesare în ceea ce privește îmbunătățirea produselor și 

serviciilor care conduc la utilizarea eficienta a resurselor. Această abordare verde a 

întreprinzătorului se află in programul de formare oferit prin intermediul proiectului 

ReJoyLife. Acesta incurajeaza: - Inovarea la locul de munca - Descrierea principalelor 

modele de afaceri pentru o economie circulara - Informarea cursantulului despre o 

abordare ierarhica privind gestionarea materialelor si deseurilor intr-o organizatie, prin 

studiile de caz si utilizarea inovatoare a sabloanelor si a tehnicilor de realitate 

augmentata. 

Proiect Erasmus+ / VET pe tema Economiei Circulare - ReJoyLife 

Instruire și educație vocatională Formarea profesională urmarește să formeze cursanți 

cu abilitati specifice în conformitate cu o anumită carieră sau meserie. Aceasta 

abordare bine definita se refera la nevoia de invatare a fiecarui student. Ei sunt 

aproape intotdeauna aliniati la anumite calificari, deseori concepute si aprobate de 
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organismele care reprezinta un anumit sector industrial. Formarea profesionala este 

de asemenea recunoscuta de Cadrul National al Calificarilor (EQF) care ofera 8 nivele 

de invatare, care aliniaza in linii mari, standardele nationale ale educatiei in Europa cu 

Nivelurile 4/5 reprezentand acele calificari specifice carierei, in urma carora se 

elibereaza certificate sau diplome. Nivelurile 6/7 reprezinta standarde internationale 

acordate de catre Universtitate, cu nivelul 6 echivalent cu diploma nivelului de studii, 

si nivelul 7 echivalent cu studii postuniversitare sau de master. 

Cu toate acestea, fiecare afacere este diferita, iar modul de gandire in ceea ce priveste 

economia circulara este unic in functie de organizatie. Unele afaceri se ocupa de 

cantitati semnificative de conversii materiale si de productie de produse, alte 

organizatii pot fi mai mult concentrate pe servicii. Cu toate acestea, fiecare are un 

potential de a implementa gandirea economica circulara, de la simple decizii ecologice 

de achizitii la optiuni materiale sau de a redefini proiectarea produsului. Proiectul 

ReJoyLife va avea de dezvoltat trei module cu unsprezece unitati de instruire asociate. 

Fiecare unitate va avea de definit rezultate de invatare, materiale de prezentare pentru 

instructorii VET si a sugerat planuri de lecție pentru utilizarea ulterioară de catre 

formatorii VET în modelarea propriilor programe de învatare. Sectiunea 2: Învatarea 

orientata pentru nivelurile EQF 4/5 Formarea profesionala educationala acopera o 

gama larga de abilitati si cai de cariera. La un nivel simplu a fost propus sa se ia in 

considerare 4 grupuri de baza de cursanti si caile lor de cariera asa cum este 

evidentiat in tabelul de mai jos:  

 

Domeniul VET Domeniul de activitate Principiile EC 

Mediul de birou (aplicabil 
pentru funcționarii 
publici) 

Lucrand intr-un birou sau 
intr-un mediu de vanzare 
cu amanuntul, cu putine 
posibilitati pentru 
influentarea produsului. 
Concentreaza-te pe 
serviciu clienti. 

Intelegerea de baza a 
principiilor EC necesare. 
Intelegerea rolului 
achizitiei publice in ceea 
ce priveste cumpararea 
produselor eficiente din 
punct de vedere al 
resurselor si serviciilor de 
la furnizori 

Mediul de producție 
(aplicabil pentru grupurile 
de producători agricoli) 

Munca intr-un mediu de 
productie, unde resursele 
(materiale/subcomponente) 
sunt furnizate si 
transformate si ambalate. 

Întelegerea in amanunt a 
tuturor aspectelor CE la 
locul de munca este 
necesara. Cunoasterea 
oportunitatilor de 
prevenire, reutilizare a 
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deseurilor. Importanta 
reciclarii eco-designului 
si trecerea de la produs 
la serviciu. De 
asemenea, cunoștințe 
despre cum sa inovati la 
locul de munca si sa 
implementati 
schimbarea. 

 

ECONOMIA VERDE ȘI ECONOMIA CIRCULARĂ 

 

Tranziția către economia circulară este o oportunitate excepțională de a transforma 

economia și de a o face mai durabilă, de a contribui la realizarea obiectivelor privind 

clima și a conserva resursele lumii, de a crea locuri de muncă locale și a genera 

avantaje concurențiale pentru Europa într-o lume aflată în profundă schimbare. 

Importanța economiei circulare pentru industria europeană a fost subliniată recent în 

strategia reînnoită privind politica industrială a UE. Tranziția către economia circulară 

va contribui, de asemenea, la îndeplinirea obiectivelor Agendei 2030 pentru 

dezvoltare durabilă.  

În planul de acțiune pentru economia circulară, aceasta este definită ca fiind o 

economie în care „valoarea produselor, a materialelor și a resurselor este menținută 

în economie cât mai mult timp posibil, iar generarea de deșeuri este redusă la 

minimum.” În tranziția către o economie mai circulară, monitorizarea principalelor 

tendințe și modele este esențială pentru a înțelege modul în care diferitele elemente 

ale economiei circulare se dezvoltă în timp, a identifica factorii de succes din statele 

membre și a evalua dacă au fost luate suficiente măsuri.  

Pe rezultatele monitorizării trebuie să se bazeze stabilirea unor noi priorități pentru 

îndeplinirea obiectivului pe termen lung al economiei circulare. Acestea nu sunt 

relevante numai pentru factorii politici de decizie, ci trebuie să inspire pe toată lumea 

și să determine întreprinderea de noi acțiuni. Din acest motiv, Comisia s-a angajat, 

în planul de acțiune pentru economia circulară, să prezinte un cadru de monitorizare 

simplu și eficace.  

Acest aspect a fost reluat de Consiliul Uniunii Europene în concluziile sale referitoare 

planul de acțiune pentru economia circulară, în care a subliniat „necesitatea unui 
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cadru de monitorizare care să consolideze și să evalueze progresul către o 

economie circulară, reducând în același timp sarcina administrativă”. De asemenea, 

Parlamentul European a invitat Comisia să elaboreze indicatori privind eficiența 

utilizării resurselor, pentru a urmări progresul în direcția economiei circulare. 

Economia, lato sensu, reprezintă ansamblul activităților umane desfășurate în sfera 

producției, distribuției și consumului bunurilor materiale și serviciilor. Din momentul 

revoluției industriale, noi, ca și populație, am trăit într-o economie lineară, în care 

resursele naturale şi energiile înglobate în materii prime şi produsele finite sunt 

aruncate, mai devreme sau mai târziu, afectând tot mai mult mediul înconjurător. 

Resursele naturale ne asigură produsele necesare pentru producția la nivel de 

fabrici, resurse care de altfel sunt folosite pentru a crea bunuri menite a fi cumpărate 

și, în general, aruncate după o singură utilizare. Ceea ce rămâne după folosire este 

considerat deșeu, rămânând să meargă la depozitul de deșeuri, în loc ca părți din el 

să fie refolosite sau reutilizate în alte scopuri. Cu toate acestea, această acțiune nu 

descrie și nu surprinde tabloul complet a ceea ce presupune întreg ciclul economic 

al resurselor existente pe Terra. 

 Potrivit datelor statistice furnizate de experți din domeniul energiei și ecologiei, se 

consideră că există marele risc de a ne îndrepta rapid spre diminuarea resurselor 

naturale.  

Energia utilizată azi pentru autovehicule, lumină și alte tehnologii care funcționează 

pe baza acesteia, are nevoie de miliarde de ani pentru ca planeta să o poată colecta 

și să o stocheze în plante și în combustibili fosili. Îngrijorător este faptul că ajungem 

să utilizăm mai mult decât planeta noastră poate să producă.  

Se observă astfel că acest tip de economie lineară amenință epuizarea capitalului 

natural de pe planetă, care de altfel este și casa noastră . 

Mai mult decât atât, capitalul nostru natural își diminuează stratul și prin aceasta 

afectează mediul ecologic, chiar și în condițiile în care încercăm să aducem inovații, 

ceea ce în prezent producem nu mai este la fel de bun, ceea ce s-a dovedit a fi un 

regres considerabil de productivitate de-a lungul timpului. 
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Modul în care producem și consumăm contribuie la multe dintre problemele de 

mediu din prezent, cum ar fi încălzirea globală, poluarea, epuizarea resurselor 

naturale și pierderea biodiversității. 

Așa cum reiese din însăși aspectul cronologic al conceptului de economie circulară, 

acesta reprezintă o derivație a altor concepte utilizate anterior acestuia. Aceste 10 

concepte au furnizat în bloc datele necesare înțelegerii economiei circulare.  

Cele 10 concepte se regasesc enunțate mai jos:  

1. Dezvoltarea durabilă;  

2. Tranziția ecologică;  

3. Economia ecologică;  

4. Economia funcțională; 

 5. Gândirea bazată pe ciclul de viață;  

6. Gândire de tip „cradle-to-cradle”  

7. Valoarea partajată;  

8. Ecologia industrială;  

9. Responsabilitatea producătorului;  

10. Design ecologic. 
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Deja de ani buni, in cercurile decizionale europene si mondiale se vehiculeaza un 

concept care nu este atat de nou, insa care abia acum incepe sa capete vizibilitate si 

atentia cuvenita: economia circulara. 

In cele mai simple cuvinte, economia circulara este o economie care produce zero 

deseuri. Este o paradigma noua, un circuit economic in care, inca din faza de 

design, totul se proiecteaza in asa fel incat ceea ce intra intr-un produs sau proces, 

se incadreaza in doua categorii: fie este o componenta biodegradabila, fie este o 

componenta cu 100% potential de reciclare. 

Implicatiile unei asemenea definitii sunt uriase. Insa e nevoie de o astfel de 

schimbare uriasa pentru a reusi, la nivel de umanitate, sa inversam cateva tendinte 

pe care economistii si sociologii le-au identificat. 

 

Resursele secatuiesc si, astfel, devin din ce in ce mai scumpe.  

 

In paradigma actuala a economiei liniare, procesele sunt destul de clare. Este ceea 

ce se numeste „take-make-dispose pattern”: companiile extrag sau cumpara 

materiile prime, care intra in fabricarea unor produse pe care le vand consumatorilor, 

iar acestia le folosesc pana cand nu mai au nevoie de ele. Cu alte cuvinte, va fi 

nevoie de din ce in ce mai multe resurse, iar depozitele planetei nu sunt nelimitate. 

Economistii au identificat riscul si cresterea accelerata a pretului real al produselor, 

in ultimii 10 ani, iar concluzia a fost clara: cu totii avem interesul sa iesim din aceasta 

capcana a consumului liniar.  

 

Companiile și comunitățile au nevoie sa nu mai fie dependente de furnizorii de 

materii prime si sa nu mai aiba riscuri economice mari. Populatia are nevoie de 

produse si servicii la preturi corecte, realizate intr-o maniera care sa tranforme omul 

din consumator, in utilizator. Mediul si planeta au nevoie de o gura de aer, de o 

pauza in exploatarea continua si, cateodata, nechibzuita a resurselor naturale. 

 

Fara schimbare, consumul liniar duce la stagnare.  
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Intr-un sistem in care inca se produce profit, lucrurile au o tendinta naturala spre 

stagnare. Acum, imaginati-va ce ar insemna pentru civilizatia umana schimbarea 

perspectivei si metodelor in modelul economic.  Ce boom! Sigur ca nimeni nu isi 

doreste o schimbare de dragul schimbarii, insa vorbim de o schimbare necesara 

pentru viitorul nostru pe aceasta planeta. 

 

OAMENII SUNT CONSUMATORI 

 

Înseamna că oamenii sunt obisnuiti, în actualul model economic, să dețină, să aibă, 

să folosească și apoi să arunce. Iar si iar. Intrebarea care se pune insa acum este 

urmatoarea: vom mai avea de unde lua in 20-30 de ani? Cat va costa, in termeni 

financiari si de impact asupra mediului, doar sa consumam si sa nu punem la punct 

un sistem care sa recupereze ceea ce generam in urma consumului? 

 

Ideea care stă la baza acestui concept este aceea de a asigura o calitate mai bună a 

vieţii pentru toţi locuitorii planetei, atât pentru generaţia prezentă, cât şi pentru 

generaţiile viitoare. Tranziția ecologică are menirea de a îndrepta societatea și părțile 

interesate spre o dezvoltare economică compatibilă cu limitele planetare. Economia 

ecologică propune soluții de natură economică pe o scară largă pentru probleme de 

mediu.  

Economia funcțională este una dintre principalele direcţii de acțiune al ADN-ului 

economiei circulare.  

Gândirea bazată pe ciclul de viață are ca scop principal reducerea impactului asupra 

mediului printr-o metodologie bazată pe standarde de calitate ISO.  

Gândire de tip „cradle-tocradle” se referă la faptul că toate intrările și ieșirile de 

materiale sunt văzute ca nutrienți tehnici sau biologici. Nutrienții tehnici pot fi reciclați 
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sau reutilizați, fără nicio pierdere biologică sau de calitate a nutrienților consumați sau 

compostați. Valoarea partajată reprezintă un termen dezvoltat de Michael Porter și 

Mark Kramer și se referă la solicitarea de afaceri pentru a crea valoare prin 

identificarea și abordarea nevoilor sociale, prin intermediul noilor produse și piețe, 

lanțurilor valorice redefinite și crearea de grupuri de dezvoltare a comunității.  

Ecologia industrială reprezintă un alt stâlp al economiei circulare care se concentrează 

pe crearea și menținerea unui ecosistem industrial în buclă închisă.  

Responsabilitatea producătorului este o condiție a principiului „poluatorul plătește” și 

are ca scop schimbarea responsabilității față de mediu a unui produs pe durata ciclului 

de viață complet, reîntorcându-se înapoi către producător. Designul ecologic se 

bazează pe integrarea aspectelor de mediu în dezvoltarea produsului, luând în calcul 

cantitatea de energie consumată pe durata vieţii de către acesta sau modul de 

reciclare după utilizare 

 

Romania reciclează și transformă în compost numai 1% din deșeuri, față de media 

europeană de 42%. Avem oportunități noi de creștere economică, de investiții și de 

creare de locuri de muncă în zona economiei circulare. Din păcate, în România 

ultimilor 25 de ani s-a vorbit mult prea puțin despre rolul economiei circulare care 

înseamnă reutilizarea, renovarea și reciclarea materialelor și a produselor. Ceea ce 

este considerat „deșeu” devine resursă. 

 

Materialele reciclate sunt mai ieftine decât materiile prime și contribuie la reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră și diminuează dependența de importurile de materii 

prime. 

 

Nicio comunitate, oricât de mică sau de mare este nu poate ignora această 

oportunitate de creare de locuri de muncă și de dezvoltare economică. Nici nu poate 

rămâne în afara trendului european de creștere a eficienței resurselor prin reutilizare 

și reciclare. 

 

Transferul către o economie circulară se află în centrul agendei de eficientizare a 

resurselor stabilită prin strategia Europa 2030 pentru dezvoltare inteligentă, durabilă 

și inclusivă. 
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Prevenirea generării de deșeuri, proiectarea ecologică, reutilizarea și alte măsuri 

similare ar putea aduce economii în valoare de 600 de miliarde euro sau ar conduce 

la creșterea cu 8% a cifrei de afaceri anuală pentru întreprinderile din UE-20, 

contribuind în același timp la reducerea cu 2%-4% a emisiilor totale anuale de gaze 

cu efect de seră. 

 

a) Implicațiile economiei circulare? 

 

Figura - Principalele faze ale modelului economiei circulare

 

 

O economie circulară prezervă cât mai mult valoarea adăugată a unui produs, chiar și 

atunci când un produs a ajuns la capătul ciclului de viață, astfel încât să continue să 

fie folosite în mod productiv și să genereze în continuare valoare. 

Aceasta presupune: 

 Creșterea timpului în care poate fi utilizat produsul înainte de sfârșitul ciclului 

său de viață obișnuit (durabilitate); 

 Reducerea utilizării materialelor periculoase sau dificil de reciclat (înlocuire); 

 Crearea de piețe pentru materiale reciclate (standarde, achiziții publice); 

 Crearea de produse care sunt mai ușor de reparat, de modernizat și de reciclat 

(eco-design); 

 Stimularea reducerii deșeurilor și a unei separări de înaltă calitate de către 

consumatori; 

 Stimularea sistemelor de separare și de colectare care să minimizeze costurile 

de reciclare și reutilizare; 

http://www.andreeapaul.ro/wp-content/uploads/2014/07/economie-circulara.jpg
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 Simplificarea creării clusterelor industriale care fac schimb de produse pentru 

a le împiedica să devină deșeuri (simbioză industrială); 

 Încurajarea consumului prin închiriere sau leasing în loc de achiziție a noilor 

produse (noi modele de afaceri). 

Economia circulară diferă de modelul „a lua – a face – a consuma – a arunca”, bazat 

pe ipoteza că resursele sunt abundente, disponibile și ieftin de utilizat. Suntem tot mai 

conștienți că acesta nu este un model sustenabil de creștere economică. 

 

b)     Obiectivele Comisiei Europene cu privire la economia circulară 

Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă pentru revizuirea țintelor de 

colectare și reciclare din Directiva Cadru pe Deșeuri 2008/98/EC, Directiva privind 

depozitarea deșeurilor 1999/31/EC și Directiva privind ambalajele și deșeurile de 

ambalaje 94/62/EC. 

Scopul acestei propuneri este de a contribui la transformarea Europei într-o economie 

circulară, la stimularea reciclării, șa securizarea accesului la materiile prime și la 

crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Atingerea acestor obiective este 

posibilă prin stabilirea unor ținte ambițioase și adăugarea de prevederi cheie la 

instrumentele de obținere și monitorizare. 

Țintele UE prevăd reciclarea a cel puțin 50% din deșeurile menajere până în anul 2020 

și de minim 70% până în anul 2030. La momentul actual, 7 state membre reciclează 

mai mult de 40% din deșeuri, alte 7 state membre reciclează între 30%-40% și 14 

state membre au o rată de reciclare de sub 30%. 

 

Începând cu anul 2025 va fi implementată interdicția privind depozitarea deșeurilor 

reciclabile (provenind din mase plastice, metale, sticlă, hârtie și carton, și a deșeurilor 

biodegradabile), cu obiectivul de elimina depozitarea deșeurilor municipale până în 

anul 2030. 

 

UE a implementat ținte progresive pentru reciclarea deșeurilor, conform Tabelului 

alăturat. Pentru anul 2030 a fost stabilită ca țintă reciclarea în  proporție de 80% a 

deșeurilor provenind din ambalaje. 
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Tabel - Țintele stabilite pentru reutilizarea și reciclarea materialelor la nivelul UE 

 2020 2025 2030 

Deșeuri din ambalaje 60% 70% 80% 

Deșeuri din plastic 45% 60% – 

Deșeuri din lemn 50% 65% 80% 

Deșeuri din metale feroase 70% 80% 90% 

Deșeuri din aluminiu 70% 80% 90% 

Deșeuri din sticlă 70% 80% 90% 

Deșeuri din hârtie și carton 85% 90% – 

Sursa: Comisia Europeană 

 

Economia circulară oferă multiple mecanisme de creare de valoare, care sunt 

decuplate de la consumul de resurse finite. Într-o economie circulară adevărată, 

consumul se întâmplă numai în biocicluri eficiente. Resursele sunt regenerate în 

ciclul biologic sau recuperate și restaurate în ciclul tehnic. În ciclul biologic, 

procesele naturale regenerează materia cu sau fără intervenția umană. În ciclul 

tehnic, cu suficientă energie disponibilă, intervenția umană recuperează materialele 

și recreează produsul. Menținerea sau creșterea de capital are caracteristici diferite 

în cele doua cicluri.  

Principiile sunt:  

1. Conservarea și sporirea capitalului natural prin controlul stocurilor finite și 

echilibrarea fluxurilor de resurse regenerabile.  

2. Deșeul este materie primă.  

Componentele biologice și tehnice ale unui produs sunt proiectate cu scopul de a se 

încadra într-un ciclu material unde pot fi desfăcute/dezasamblate și folosite în alte 

scopuri. Sistemul circular selectează în mod inteligent și alege tehnologii și procese 

care utilizează resurse regenerabile, cu performanțe mai bune, acolo unde este 

posibil. Componentele tehnice: plastice, polimeri, aliaje, sticla și alte materiale create 

de mâna omului sunt astfel proiectate ca să poate fi refolosite cu efort și consum de 

energie minim.  
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3. Optimizarea randamentelor de resurse prin circularea produselor, componentelor 

și materialelor cu cea mai mare utilitate și prioritate. Acest lucru înseamnă că 

remanufacturarea, recondiționarea și reciclarea componentelor și materialelor 

care circulă, să contribuie efectiv în economie. Sistemele circulare se deosebesc 

prin extinderea duratei de viață a produselor și optimizarea reutilizării. Folosirea în 

comun, crește utilizarea produsului.  

Sistemele circulare maximizează utilizarea materialelor biodegradabile ca materiale 

de bază, utilizarea materialelor biochimice urmând a fi folosite din ce în ce mai puțin.  

4. Promovarea eficienței sistemului prin denunțarea și combaterea efectelor nocive 

ale sistemului economic industrial actual, denumit și gândire la nivel de sistem. 

Astfel, capacitatea de a înțelege cum părțile interacționează și se influențează într-

un întreg este esențială. Acest lucru presupune reducerea efectelor negative pe care 

le au unele produse și servicii asupra omului. Vorbim de produsele alimentare, de 

transport, adăpost, educație, sănătate, divertisment, precum și efectele de proastă 

gestionare, cum ar fi utilizarea defectuoasă a terenurilor, aerului, a apei și a 

zgomotului, eliberarea de substanțe toxice, precum și schimbările climatice.  

5. Diversitatea este tărie. Sistemele versatile cu multe legături sunt mai elastice în 

cazul șocurilor externe, spre deosebire de cele ce au avut drept obiect de creație 

doar eficiență. 

 

Date fiind toate cele enunțate mai sus, este imperios necesar realizarea de 

către APL de proiecte / programe pe tematica economiei circulare / economieie 

verzi. 
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PROIECTAREA ECOLOGICA - DIRECTIVA  PROIECTĂRII CIRCULARE 

 Produs focusat, limitat la consumul de energie si grupurile de produse legate 

de 

 energie 

 Abordarea sistemului: lantul valorii, abordarea inter-organizationala si 

intersectoriala 

 Cadru directiv: nu stabileste in mod direct solicitarile minime ale mediului 

 Promoveaza crearea valorii si a inovatiei focusate pe noi oportunitati de 

afaceri 

 Incercarea de a imbunatati eficienta energiei produselor si reducerea emisiilor 

de CO2 

 Proictarea de modele circulare de afaceri si energia curata 

 Scopul de a minimaliza impactul negativ de mediu prin concentrarea energiei: 

“fii mai putin rau” 
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 Focusarea pe maximizarea unei amprente pozitive: o asa zisa abordare net 

pozitiva (nu doar zero emisii sau zero deseuri, dar crearea unui impact 

regenerativ): “fii mai bun” 

 Mentinerea abordarii unei economii lineare: Introduce standardele de mediu in 

sistemul actual. 

 Necesitatea sustinerii intregului ecosistem. Nici o organizatie singura nu 

 poate face tranzitia spre Economia Circulara. 

 Proiectarea ecologica este o problema de mediu 

 Proiectarea circulara este o oportunitate economica. 

 

Tranziția către economia circulară nu se limitează la anumite materiale sau sectoare. 

Este o schimbare sistemică ce influențează întreaga economie, precum și toate 

produsele și serviciile. În mod ideal, indicatorii ar trebui să capteze în primul rând 

tendințele înregistrate atât în ceea ce privește păstrarea valorii economice a 

produselor, materialelor și resurselor, cât și în ceea ce privește generarea deșeurilor.  

Nu există un indicator universal recunoscut de „circularitate” și sunt puțini indicatori 

solizi gata elaborați, care să descrie cele mai relevante tendințe. 

Cu o singură măsură sau cu un singur scor nu ar fi posibilă captarea adecvată a 

complexității și a numeroaselor dimensiuni ale tranziției către economia circulară. 

Din acest motiv, se va utiliza un set de indicatori relevanți pentru acest cadru de 

monitorizare. 

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: „Avem 

doar o singură planetă Pământ și, totuși, până în 2050, vom consuma ca și cum am 
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avea trei. Noul plan va integra conceptul de circularitate în viața noastră și va 

accelera tranziția către o economie verde. Propunem astfel măsuri hotărâte pentru a 

schimba vârful lanțului durabilității – proiectarea produselor. Măsurile orientate spre 

viitor vor crea oportunități de afaceri și locuri de muncă, le vor acorda noi drepturi 

consumatorilor europeni, vor valorifica inovarea și digitalizarea și, la fel cum se 

întâmplă în natură, vor asigura faptul că nimic nu se irosește.” 

Comisia va propune acte legislative privind politica în materie de produse durabile 

pentru a se asigura că produsele introduse pe piața UE sunt concepute să dureze 

mai mult, să fie mai ușor de reutilizat, de reparat și de reciclat și vor include cât mai 

multe materiale reciclate în locul materiilor prime principale.  

Unica folosință va fi restricționată, se vor găsi soluții pentru obsolescența prematură 

și se va interzice distrugerea bunurilor de folosință îndelungată rămase nevândute.  

Capacitatea de acțiune a consumatorilor este consolidată.  

Consumatorii vor avea acces la informații fiabile cu privire la aspecte cum ar fi 

potențialul de reparare și durabilitatea produselor ceea ce îi va ajuta să facă alegeri 

durabile din punctul de vedere al mediului. Cetățenii vor beneficia de un veritabil 

„drept la reparare”.  

Atenția este concentrată pe sectoarele care utilizează cele mai multe resurse și în 

care potențialul pentru circularitate este ridicat.  
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Comisia introduce măsuri concrete privind:  

produsele electronice și TIC – „Inițiativa pentru circularitate în domeniul electronicii” 

pentru a dispune de produse cu o durată de viață mai mare și pentru îmbunătățirea 

colectării și a tratării deșeurilor  

bateriile și vehiculele – un nou cadru de reglementare pentru baterii în scopul 

îmbunătățirii durabilității și al stimulării potențialului de circularitate al bateriilor  

ambalajele – noi cerințe obligatorii cu privire la ceea ce este permis pe piața UE, 

inclusiv reducerea ambalajelor (excesive)  

materialele plastice – noi cerințe obligatorii pentru conținutul de materiale reciclate, o 

atenție deosebită fiind acordată atât microplasticelor, cât și materialelor plastice de 

origine biologică și biodegradabile  

materialele textile – o nouă Strategie a UE pentru textile în scopul de a consolida 

competitivitatea și inovarea în acest sector și de a stimula piața UE a reutilizării 

materialelor textile construcțiile și clădirile – o Strategie cuprinzătoare pentru un 

mediu construit în mod durabil care să promoveze principiile de circularitate în cazul 

clădirilor  

alimentele – o nouă inițiativă legislativă privind reutilizarea, cu scopul de a înlocui 

ambalajele, vesela și tacâmurile de unică folosință cu produse reutilizabile în cadrul 

serviciilor alimentare  

Se produc mai puține deșeuri . 

Se va acorda atenție evitării producerii de deșeuri, în ansamblu, și transformării 

acestora în resurse secundare de înaltă calitate care beneficiază de pe urma unei 

piețe funcționale a materiilor prime secundare.  

Comisia va analiza posibilitatea de a se stabili un model armonizat la nivelul UE 

pentru colectarea separată a deșeurilor și pentru etichetarea acestora. Planul de 

acțiune propune și o serie de acțiuni menite să reducă la minimum exporturile de 

deșeuri de către UE și să abordeze problema transporturilor ilegale din acest 

domeniu.  

Pactul verde european, prezentat de Comisia von der Leyen la 11 decembrie 2019, 

stabilește o foaie de parcurs ambițioasă către realizarea unei economii circulare 
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neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei, în care creșterea 

economică este decuplată de utilizarea resurselor.  

O economie circulară reduce presiunea asupra resurselor naturale și este o condiție 

prealabilă pentru atingerea neutralității climatice până în 2050 și pentru stoparea 

pierderii biodiversității. Jumătate din emisiile totale de gaze cu efect de seră și peste 

90 % din pierderea biodiversității și stresul hidric provin din extracția și prelucrarea 

resurselor. Economia circulară va avea beneficii nete pozitive sub forma creșterii 

PIB-ului și a creării de locuri de muncă, deoarece aplicarea în Europa a unor măsuri 

ambițioase legate de economia circulară poate duce la creșterea PIB-ului UE cu încă 

0,5 % până în 2030 și la crearea a aproximativ 700 000 de noi locuri de muncă. 

 

Ecoinovarea și cercetarea care promovează soluții inovatoare sunt esențiale pentru 

trecerea la o economie circulară. Inovarea nu se limitează doar la procesele de 

producție, ci ar putea încuraja și sprijini noi modele de afaceri. Există deja 

numeroase exemple de soluții inovatoare care se axează pe furnizarea de servicii în 

locul comercializării de produse: de exemplu, nu trebuie să dețineți o mașină pentru 

a vă rezolva nevoia de transport.  

Astfel de modele colaborative de afaceri, care se axează pe furnizarea de servicii, ar 

putea beneficia de pe urma noilor mecanisme de finanțare, dat fiind că, raportat la 

timp, investițiile și profitul urmează tipare de evoluție diferite. 

Fondurile publice din întreaga Europă sprijină deja ecoinovarea, dar pot juca un rol și 

mai important decât o fac în prezent. Investițiile în infrastructură, în cercetare și în 

orașe ar putea fi direcționate spre facilitarea tranziției către o economie verde. Un 

angajament ferm pentru sustenabilitate, susținut de un cadru financiar și de 

reglementări clare, transmite mesajul potrivit către toate părțile interesate. 

MOBILITATEA RURAL – URBAN (Proiect propus a fi implementat cu ajutorul 

fondurilor norvegiene) 

O aplicație inteligentă de mobilitate rural- urbană pentru telefon mobil poate susține 

următoarele operațiuni: alegerea rutei optime (ex. în funcție de timp sau trafic), 

rezervări la distanță, identificarea locurilor de parcare, vizualizarea stațiilor de 
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încărcare a vehiculelor electrice, verificarea disponibilității și a timpilor de așteptare a 

mijloacelor de transport public (autobuze, vaporașe, biciclete ș.a.), diverse notificări 

de interes pentru utilizatori (auto-configurabile), posibilitatea de a trimite informații de 

la locul faptei cu privire la accidente sau ilegalități comise, plată electronică etc. 

Toate aceste facilități ar conduce în mod categoric către următoarele efecte pozitive: 

 descongestionarea traficului, pentru că populația va opta pentru alegerea 

celor mai rapide și sigure vehicule: biciclete publice, mijloace de transport în comun, 

mașini personale etc.; 

 reducerea noxelor, efectelor de seră și a poluării fonice cauzate de trafic; 

 reducerea cheltuielilor de transport, atât publice, cât și private; 

 reducerea numărului de accidente pentru toți participanții în trafic (șoferi, 

bicicliști, motocicliști, pietoni, pasageri ai transportului în comun ș.a.), prin evitarea 

supraaglomerării anumitor rute; 

 descongestionarea mai rapidă a zonelor afectate de accidente, prin 

participarea comunității la oferirea informațiilor în timp real către centrele de 

comandă; 

 combaterea comiterii ilegalităților în trafic, prin trimiterea de către cetățeni a 

informațiilor și probelor text/audio/video către poliție; 

 sprijinirea indirectă a economiei, prin eliminarea timpilor morți și a întârzierilor 

profesionale nepermise; 

 reducerea stresului și a tensiunilor sociale, creșterea confortului și a condițiilor 

de trai; 

 calcularea unor indicatori de performanță cu ajutorul aplicației și a sistemelor 

inteligente de transport, care să favorizeze îmbunătățirea continuă a mobilității 

urbane și adoptarea obiectivă și optimă a deciziilor aferente de către factorii politici și 

administrativi; 

 susținerea dezvoltării altor aplicații inteligente, utile din punct de vedere 

economic și social pentru comunitatea locală, prin furnizarea datelor deschise și a 

interfețelor de programare (API) de către aplicația în discuție; 

 și altele. 
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O astfel de aplicație ar trebui bineînțeles să se bazeze pe hărți digitale în timp real, 

lățimi de bandă suficiente pentru transmiterea datelor și sisteme inteligente 

funcționale, prin dotarea cu inteligență (ex. senzori și transmițători) a flotei de 

transport în comun, parcărilor, șoselelor (inclusiv cele care sunt mai puțin circulate), 

bicicletelor și scuterelor publice etc., precum și interfațarea cu alte sisteme 

specializate (ex. pentru rezervare la distanță sau plată electronică). Unele module 

sunt prezente deja în orașele mari ale României, însă este nevoie ca ele să 

funcționeze impecabil, să fie interconectate și totodată integrate într-o platformă 

generală pentru mobilitate, la care să adere și aplicația de mobilitate vizată. 

Se poate ca aplicația să fie creată de furnizori privați de soluții generale, la care să 

fie conectate soluțiile publice locale, însă în acest caz intră în discuție dependența 

față de acești furnizori. Un exemplu în acest sens este Google, care pune la 

dispoziție o aplicație dedicată performantă, ce integrează de asemenea alte facilități 

de interes, de ex. turistice și de business. 

 

Conceptul de comunitate verde 

 

La nivel european există ca tendinţă în desfăşurare, aplicarea următoarelor criterii 

pentru a fi comunitate verde: 

- calitatea aerului și a apei; 

- reciclarea și gestionarea eficientă a deșeurilor; 

- procentul de clădiri (spatii publice si private) certificate LEED; 

- suprafaţa în hectare de teren destinate spatiilor verzi; 

- utilizarea surselor regenerabile de energie; 

- acces ușor la produse și servicii care fac stilul de viaţă verde (produse 

ecologice, transport curat). 

Programul şi criteriile au fost elaborate de Asociația Programul ENO Torikatu 12 B 

14 80100 Joensuu FINLANDA şi promovate la nivelul Uniunii Europene. 

Primaria Bdelint va trebui sa elaboreze un proiect complex cu finantare europeana 

pentru a se conforma cu aceste criterii. 
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Visul de a trăi într-o localitate care să îmbine toate facilitățile urbane cu farmecul 
rural probabil că este comun unei mari părți dintre oameni, fie că vin din oraș, fie că 
vin de la țară. Însă de curând, mai mulți entuziaști s-au reunit și au pus pe hârtie întâi 
visele lor, apoi propuneri concrete pentru a le transpune în practică. Trebuie să 
spunem de la început că aceștia nu sunt doar niște visători, ci sunt și specialiști în 
diferite domenii: construcții, sănătate, agricultură, economie, urbanism, administrație, 
IT etc. Așa s-a născut proiectul satului inteligent, pe cale de a fi transpus în practică. 

Un sat tradițional, structurat după principii moderne 

Satul inteligent este deosebit de alte așezări rurale atât prin componenta sa 

structurală, cât și prin organizare. Din punct de vedere fizic este o localitate rurală 

compusă din locuințe moderne, cu magazine, unități de prestări servicii, spații de 

recreere și o fermă agricolă mixtă, vegetală și zootehnică, care oferă o gamă largă 

de produse. Tuturor celor enumerate înainte li se adaugă un sistem de management 

în ceea ce privește mentenanța și serviciile publice. 

Dar diferența cea mai mare față de alte așezări rurale va consta în modul de 

organizare a acestui sat inteligent. Sistemul de management este astfel gândit încât 

să îi ajute pe locuitori să ducă o viață sănătoasă împreună prin asigurarea tuturor 

elementelor pe care le presupune un astfel de deziderat: hrană bio, asistență 
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medicală personalizată clasică și alternativă, antrenamente sportive individualizate, 

condiții optime de recreere și, nu în ultimul rând, o viață socială. Toate aceste servicii 

sunt oferite de companii conduse, deservite și chiar deținute de către locuitorii 

satului. În acest mod sunt create premisele ca serviciile oferite să fie de calitate, 

adaptate nevoilor locale. 

Zonele rurale din toată Europa suferă schimbări rapide. Pe de o parte, provocările 

persistente, precum infrastructura slabă, serviciile rurale de calitate scăzută și 

emigrarea tinerilor, continuă să pună sub presiune multe comunități rurale și 

accelerează rapid declinul acestora. Pe de altă parte, există și oportunități noi și 

interesante pentru oamenii din mediul rural și pentru întreprinderile rurale care rezultă 

din „factorii cheie ai schimbării rurale din secolul XXI”, factori ce includ o serie de 

modificări de valori sociale și preferințe ale consumatorilor, impactul tehnologiilor 

digitale, imperativul dezvoltării economiilor circulare și  emisiilor reduse de carbon, 

bioeconomia emergentă și așa mai departe. 

Politica de dezvoltare rurală a UE are o înregistrare de lungă durată a stimulării 

diverselor forme de inovare, ca răspuns la astfel de provocări și oportunități, și o 

inițiativă relativ nouă care are potențial să adauge – și să se bazeze pe – 

acest  concept de  „Sate inteligente”. 

Pe scurt, Satele Inteligente pot fi înțelese ca și „comunități rurale care refuză să 

aștepte să se întâmple o schimbare”. Astfel de comunități sunt formate din oameni din 

mediul rural care iau inițiativa de a se mobiliza și de a explora soluții practice pentru 

provocările de zi cu zi cu care se confruntă, precum și de a profita de noi oportunități 

pentru îmbunătățirea calității lor de viață și a nivelului de trai. Și, desigur, există mii de 

comunități rurale din UE care fac acest lucru în diferite moduri. 

În semn de recunoaștere a fenomenului în creștere al satelor inteligente, Comisia 

Europeană a lansat o acțiune a UE pentru satele inteligente în primăvara lui 2017, iar 

acest lucru a atras un interes larg, de la instituțiile UE, guvernele naționale și regionale 

până la părțile interesate din teren. Satele inteligente au fost evidențiate în continuare 

în Comunicarea Comisiei privind viitorul alimentelor și agriculturii (noiembrie 2017) ca 

o prioritate pentru a ajuta „comunitățile locale să abordeze problemele legate de 
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conectivitatea în bandă largă inadecvată, oportunități de angajare și furnizarea de 

servicii într-un mod clar și cuprinzător”. 

Conceptul de „Sate inteligente” este acum încorporat în proiectul de legislație pentru 

politica agricolă comună post-2020 (PAC), iar statele membre vor avea, prin urmare, 

oportunitatea de a pune la dispoziție sprijinul în planurile strategice ale PAC pentru 

comunitățile rurale care doresc să dezvolte sate inteligente. Unele cadre strategice 

existente la nivel superior pentru satele inteligente (a se vedea capitolul 2 al revizuirii 

rurale ENRD 26) există deja în unele state membre și oferă inspirație în acest sens. 

 

 

CUM POATE BELINȚ SĂ INOVEZE? 

 

 

Se vorbește de câțiva ani despre comunitati smart, inovative și antreprenoriale 

în România. Mânați de o schimbare a priorităților la nivelul Uniunii Europene și 

stimulați de alocări generoase (aproximativ 6 miliarde Euro pentru perioada de 

programare 2021-2027) pentru o Românie mai “smart” (prin inovare, 

digitalizare, transformare economică și sprijin pentru IMM-uri), tot mai multe 
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administrații publice și-au asumat ca țel un/o oraș/comunitate/județ/regiune 

mai smart. 

Aproximativ 68% din populația globală ar putea locui în zonele urbane până în 

2050. Orașele inteligente vor fi probabil, parte din acest viitor, promițând să ne 

facă viața mai convenabilă, mai sigură și mai durabilă. În mare parte, părțile 

interesate ale proiectelor de oraș inteligent sunt politicieni, consultanți, cadre 

universitare și companii de tehnologie. Cu toate acestea, cel mai important 

grup de părți adesea, lipsește: și anume, cetățenii obișnuiți care vor trăi în 

aceste orașe transformate. În consecință, strategiile și proiectele se 

concentrează prea mult pe tehnologie și nu pe locuitorii comunitatilor. 

Piața comunitatilor inteligente crește rapid și multe grupuri interesate speră să profite 

de acest fapt. Nu este profitabil doar pentru companiile de tehnologie să dezvolte 

hardware și software, ci să ofere și servicii suplimentare. Printre altele, majoritatea 

orașelor nu sunt capabile să gestioneze afluxul de date nou dobândite, să deducă idei 

semnificative sau să le moneteze, motiv pentru care administrațiile orașului caută 

ajutor în sectorul privat. Din cauza lipsei de personal IT calificat, cybersecurity este 

deseori un serviciu externalizat. 

Datorită popularității comunitatilor inteligente, factorii de decizie politică pot utiliza 

proiectele de oraș inteligent pentru branding, stimulând în același timp investițiile. Din 

nefericire, există o mare gaură la nivelul cunoștințelor de tehnologie în lumea politică, 

lucru ce inhibă dezvoltarea unor strategii rezonabile. Lipsa de cunoștințe este 

compensată prin solicitarea de asistență din partea unor terți care ar putea avea 

propriile lor agende. 

Această dependență de sectorul privat induce o consolidare pozitivă a unei strânse 

colaborări între administrația orașului și sectorul privat, ceea ce duce la o mai mare 

excludere a cetățenilor obișnuiți. 

Topul orașelor inteligente ar trebui să înceapă să facă cercetări și să utilizeze 

indicatori, cum ar fi existența unei platforme de colaborare digitală, mijloace de 

angajare offline (de exemplu, un birou dedicat, sondaje din ușă în ușă și de telefonie), 

procentul populației intervievate, reprezentanți ai comunității în comitetele de 

conducere, încorporarea feedback-ului continuu al cetățenilor, numărul de evenimente 

publice, educația gratuită privind alfabetizarea digitală, posibilitatea de a renunța la 
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colectarea datelor, raportul dintre proiectele inițiate de jos în sus și cele de sus în jos, 

comunicarea transparentă și transparența în ceea ce privește contractarea cu 

parteneri comerciali (cum ar fi utilizarea datelor sau generarea de bani). 

În plus, clasamentul comunităților inteligente ar trebui să atribuie o pondere relativ mai 

mare indicatorului de implicare a locuitorilor atunci când se construiește un punctaj 

total. Când acesta nu reflectă atenția centrată pe locuitori, acest lucru poate duce la 

stabilirea de stimulente false și exemple înșelătoare pentru viitoarele proiecte de oraș 

smart. 

Pentru a împlini promisiunea unui viitor sustenabil, trebuie să regândim modul în care 

proiectăm comunitati inteligente, in acest sens Belinț trebuie sa urmareasca cu 

adevărat strategia: Locuitorii mai întâi de toate! 

Pentru a se asigura că beneficiile dezvoltarii sunt pe deplin împărtășite, politicile de 

gestionare a creșterii urbane trebuie să asigure accesul la infrastructură și servicii 

sociale pentru toți, concentrându-se asupra nevoilor populației sărace și a altor grupuri 

vulnerabile. 
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Dar acum dezvoltarea este mai puțin despre infrastructură și mai mult despre un 

sistem interconectat de dispozitive, cunoscut sub numele de „Internet of Things – 

IoT” („Internetul Lucrurilor”). „Internetul Lucrurilor” este un concept ce presupune 

folosirea Internetului pentru a conecta între ele diferite dispozitive, servicii și sisteme 

automate, formând astfel o rețea de obiecte. 

Cu noua tehnologie 5G, „Internetul Lucrurilor” poate permite instalarea altor tehnologii 

noi în orașe. 

Orașele smart nu sunt doar o soluție tehnologică, ci mai mult o colaborare strânsă 

între comunități și administrațiile publice. Tehnologiile inteligente pot oferi soluții 

pentru orașe ajutându-le să economisească bani, să reducă emisiile de carbon și să 

gestioneze fluxurile de trafic. Dar complexitatea noului trend împiedică progresul 

acestuia. Acesta implică un număr mare de părți interesate (autorități locale, 

cetățeni, companii de tehnologie și cadre universitare), fiecare având propria viziune 

asupra a ceea ce ar trebui să fie o comunitate inteligenta. 

Dispozitivele de înaltă tehnologie au la bază costul prelucrării datelor cu caracter 

personal, iar oamenii sunt preocupați de ce înseamnă acest lucru pentru viața lor 

privată. În timp ce orașele devin tot mai inteligente, autoritățile trebuie să câștige 

încrederea cetățenilor în a proteja și a folosi responsabil datele lor private. 

Pe măsură ce orașele beneficiază de tehnologie avansată, hackerii devin mai 

periculoși. 

Comunitatea inteligentă Belinț, serviciile publice online și tehnologia „Internet of 

things” vor continua să avanseze și să îmbunătățească viața de zi cu zi, dar adoptarea 

continuă a acestor servicii și tehnologii trebuie sa fie paralelă cu investiții similare în 

domeniul securității. Cu alte priorități bugetare, apărarea cibernetică va trebui sa fie 

suficient finantata si va trebui gasit personal competent. 

PROIECTE DE DIGITALIZARE 
 

Registratură online 

Platformă Digitală - e-Autorizări 

Platformă Digitală - e-Urbanism 

Sisteme de plată moderne ale taxelor și impozitelor 
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Oferirea de îmbunătățiri privind 
accesibilitatea pentru persoane cu 
mobilitate redusă 

Asigurarea accesibilității persoanelor cu 
mobilitate redusă la spațiului public și 
accesul la sistemul public de transport 
prin:  

 Constituirea unui centru independent 
de consultanta pentru accesibilizare  

 Eliminarea tuturor obstacolelor 
montate în spațiul public cu 
nerespectarea Normativului 51/2012 
(Revizuire NP 051/2000).  
 
Exemple: bolarzi, panouri publicitare, 
chioșcuri etc  

 Accesibilizarea unei rețele primare 
formată de străzile unde circulă 
transportul public (trotuare, signalistică, 
intersecții, refugii etc)  

 Accesibilizarea unei rețele secundare 
din străzi care să conecteze rețeaua 
primară de instituții publice și private 
(sănătate, educație, servicii sociale, 
cultură, comercial, clădiri de birouri etc), 

 Accesibilizarea sistemului public de 
transport și a stațiilor aferente (automate 
de eliberare a biletelor, signalistică, 
accesul la stații, accesul în vehicule, 
vehicule, facilități etc)  

 Planificarea călătoriei (hărti, informații, 
telefon dedicat etc )  

 Ghid de accesibilizare pentru instituții 
publice si private (amenajări obligatorii, 
recomandări etc )  

 Amenajarea unui centru de instruire 
pentru funcționarii publici (relația cu 
persoanele cu dizabilități) si de calificare 
pentru persoanele cu dizabilități 

Dezvoltarea de politici și campanii de 
educare privind politicile de siguranță 
rutieră 

Realizarea de programe educaționale 
pentru promovarea politicilor de 
siguranță rutieră în școlil (Programul 
”Safe Routes to School”). Identificarea 
riscurilor privind siguranța rutieră și 
îmbunătățirea dotărilor din vecinătatea 
unităților de învățământ precum 
amplasarea, vizibilitatea și controlul 
trecerilor de pietoni, precum și locurilor 
special amenajate pentru autobuzul 
școlii sau mașinile private cu care 
sosesc/pleacă elevii. Campanie 
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publicitară pentru promovarea metodelor 
sigure de condus. 

 

ECONOMIA COLABORATIVĂ 

 

 

 

Fenomenul economiei colaborative (sharing economy) a luat amploare acum 

aproximativ un deceniu ca răspuns la criza financiară din 2008. Ca urmare a crizei, 

mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă și s-au confruntat cu dificultăți economice; 

astfel, oamenii au căutat noi modalități de a câștiga bani, precum și de a avea acces 

mai ieftin la diferite resurse. 

În prezent, lumea se confruntă cu o altă criză, care pare să aibă un impact și mai grav 

asupra economiei globale. Însă de data aceasta, pandemia de coronavirus îi obligă 

pe oameni să rămână separați fizic, multe țări impunând măsuri stricte de distanțare 

socială menite să prevină răspândirea virusului. 

https://urbanizehub.ro/perfecklik-portalul-catre-economia-de-acces/
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Acest fapt are clar consensințe negative, elementul de bază al economiei colaborative 

reprezentându-l interacțiunea și schimbul de resurse între colegi. Au apărut mai multe 

rapoarte conform cărora uriașii din industrie au fost puternic afectați de pandemie. 

Deși sentimentul general este unul de nesiguranță, datele arată că multe companii din 

economia colaborativă sunt din nou pe drumul cel bun și că oamenii își redobândesc 

încrederea de a folosi o aplicație de ride-sharing sau de a sta în casa unui străin pentru 

o escapadă de weekend. Deși se pare că platformele de sharing se redresează, 

trebuie să ne întrebăm cum se poate remodela acest sistem economic pentru a ajuta 

orașele noastre să devină cu adevărat reziliente și să facă față la provocările viitorului? 

În primul rând, cu atât de multe necunoscute despre ceea ce ne rezervă viitorul și 

modul în care „noul normal” ne va defini interacțiunile personale și dorința dea 

împărtăși, orice viitor sistem bazat pe economia de tip sharing trebuie să răspundă 

provocărilor noastre noi, precum și provocărilor noastre în curs, fie că sunt de natură 

ecologică, socială sau economică. Sustenabilitatea a fost pe agenda politică de ceva 

timp și va rămâne așa, deoarece sistemul nostru economic trebuie reinventat. 

De aceea, platformele de sharing trebuie să fie umile și să recunoască punctele 

vulnerabile din propriile lor sisteme. Trebuie să fie agile în reproiectarea sistemelor 

din societatea noastră. Exemplele de platforme care deja pivotează modelele lor de 

afaceri – cum ar fi cele care sunt complementare sistemului de transport public – și 

care ajută cetățenii demonstrează că acestea pot sprijini și sprijină deja orașele 

noastre să își crească gradul de reziliență. 

În al doilea rând, merită luat în considerare faptul că organizațiile mai mici, care 

acționeză mai degrabă la nivel local, se pot adapta mai ușor la nevoile unei comunități 

și ar putea răspunde mai rapid apelurilor de acțiune în comparație cu platformele 

comerciale cu structuri de management tradiționale. O economie colaborativă care ne 

ajută să construim orașe reziliente este una care valorifică spiritul comunității și 

bunăvoința, construind astfel rețele de cetățeni și societăți incluzive. Vedem deja 

numeroase inițiative comunitare – cum ar fi grădinile comunitare și platformele 

locale de schimb – care pot fi și mai bine organizate și replicate pentru un bun comun. 

Și nu în ultimul rând, o economie de tip sharing care promovează cu adevărat 

reziliența în orașele noastre ar trebui să lupte împotriva inegalităților socio-

economice. Este greu să nu recunoaștem importanța lucrătorilor din economia 
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colaborativă, mai în aceste vremuri dificile. Totuși, dacă îi privim numai ca simpli 

contractori independenți poate fi dăunător pe termen lung, nu doar firmelor și 

bunăstării generale, ci de cele mai multe ori lucrătorilor înșiși. Dacă vrem să oferim 

șansa la echitate și la o recunoaștere adecvată a acestora și pe lângă să evităm 

acutizarea inegalității sociale în mediul urban, atunci platformele, lucrătorii și organele 

de guvernanță trebuie să se reunească și să convină asupra unei clasificări 

intermediare a lucrătorilor în economia comună – între angajați și contractanți 

independenți, pentru a putea garanta unele drepturi și beneficii sociale sau de 

sănătate care în mod tradițional revin angajaților. 

Născută ca urmare a unei crize anterioare, economia colaborativă ne poate ajuta să 

depășim criza actuală și să construim comunități urbane reziliente. Dar, pentru a 

evolua și a evita revenirea la status- quo, va trebui să punem în mod constant sub 

semnul întrebării sistemul și să avem pretenția la agilitate și acțiuni 

sustenabile din partea platformelor de sharing, în același timp trăgându-le 

la răspundere pentru comunitățile locale și lucrătorii lor. 

 

PROIECTE PENTRU COMUNITATEA BELINȚ PRIN ERASMUS + 
 

Teme orizontale care vor fi rezolvate la nivelul comunității : 

- problematica educatională 

- problematica legata de economia socială 

- dezvoltarea civica, responsabilitatea grupurilor, reziliența comunității 

- Specialiștii din domeniile psiho-pedagogiei și psiho-sociologiei definesc 

abandonul școlar drept o "conduită de evaziune definitivă ce constă în 

încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul 

la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale 

complete sau înaintea încheierii actului de studii început” . Este o problemă 

socială extrem de gravă prin consecințele sale și care se exprimă în plan 

individual prin lipsă de interes față de actul educativ, resimțit ca traumatizant, 

și o identificare scăzută cu obiectivele și aspirațiile grupului de elevi de 

apartenență.  
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- Sunt multe motive care pot explica de ce unii tineri renunță prea devreme la 

studii: probleme personale sau familiale, dificultăți de învățare sau o situație 

socio-economică precară.  

- Alți factori importanți sunt funcționarea sistemului de învățământ, atmosfera 

din școli și relațiile dintre profesori și elevi.  

În literatura de specialitate sunt consemnate două perspective explicative pentru 

abandonul şcolar:  

- a. concepţia cu fundamentare în spaţiul şcolar, cunoscută drept tendinţă 

tradiţională, ce impută întreaga responsabilitate a abandonului şcolar chiar 

elevilor şi operează cu sintagma de drop-out (această perspectivă induce 

ideea că decizia de a părăsi şcoala, independentă şi definitivă, aparţine doar 

individului/elevului);  

- b. a doua concepţie îi percepe pe cei care renunță la şcoală ca pe nişte 

excluşi, plecând de la premisa potrivit căreia un număr crescut de elevi sunt 

„expulzaţi” din şcoală ca urmare a experienţelor traumatizante de eşec şi de 

frustrare trăite deja în acest mediu şcolar (este perspectiva lui push-out, în 

care responsabilitatea pentru abandonul şcolar este plasată la nivelul 

instituţiei şcolare şi a comunităţii acesteia).  

Teoria excluderii face uz de variabilele conexe statutului şcolar, care este determinat 

prin performanţele şcolare ale elevilor, acestea fiind privite ca simptome şi nu drept 

cauze directe pentru abandonul şcolar.  

Foarte multe studii de specialitate au arătat faptul că inegalităţile economice, politice 

sau structura socială, cât şi unele practici şcolare, precum exmatricularea ori 

eliminarea din şcoală pe anumite perioade determinate de timp, au drept scop 

descurajarea, stigmatizarea şi chiar excluderea elevilor (Rousselet J.), încurajând 

astfel decizia de întrerupere completă şi definitivă a studiilor de educaţie formală.  

Această a doua perspectivă subliniază mai puternic impactul activităţii şi 

personalităţii profesionale ale profesorului asupra deciziilor elevilor. Ambele 

perspective admit faptul că o anumită rată de eşec, un factor cauzal în abandon, se 

regăseşte în majoritatea şcolilor (şi a sistemelor şcolare, în general) şi că şcoala, 

fără să vrea, ierarhizează într-un mod inevitabil elevii, fapt ce vine în totală 

contradicţie cu baza sa democratică. Abandonul școlar este anunțat printr-o serie de 
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manifestări comportamentale observabile : tendința de însingurare, ca expresie a 

tensiunilor intra- sau/și interpersonale ; o atitudine defensivă față de autoritatea unui 

sistem ; absenteismul selectiv sau fuga de la ore, ce poate evolua treptat către un 

absenteism generalizat care prefigurează astfel abandonul școlar. Interesantă este, 

paralel cu izolarea treptată a individului față de școală, persistența dorinței de 

apartenență la o comunitate, alta decât cea școlară, ceea ce poate conduce la așa 

numitele ritualuri de inițiere, ce pot îmbrăca forme periculoase și ajunge la 

comportamente antisociale. Din cauza acestor dificultăți de comportament, elevii 

care abandonează școala sunt cei care se fac cel mai adesea remarcați prin 

sancțiunile primite în mod repetat. De reținut, din această înșiruire, că primul factor 

asociat în mod direct cu abandonul școlar este absenteismul. Cauza principală 

generatoare de absenteism este considerată în sine ca fiind o caracteristică a 

adolescenţei. Este vorba despre incapacitatea adolescentului de a anticipa 

consecinţele faptelor sale. Fuga de la ore este o problemă predominant emoţională, 

o formă de evadare fizică şi psihologică dintr-o situaţie percepută ca traumatizantă. 

Ea poate fi și o formă de manifestare a devianţei şcolare, semnal tardiv al existenţei 

unor probleme neidentificate sau nesoluționate. 

 

Efectele abandonului şcolar se resimt pe termen lung asupra evoluţiei societăţii şi 

creşterii economice. Cei care au părăsit timpuriu şcoala au tendinţa să participe mai 

puţin la procesul democratic şi sunt cetăţeni mai puţin activi. Abandonul şcolar 

afectează şi procesul de inovare şi creştere, pentru că aceasta se bazează pe forţa 

de muncă competentă în întreaga economie, nu doar pe cea din sectoarele de înaltă 

tehnologie. Potrivit Comisiei Europene, „reducerea cu numai un punct procentual a 

ratei europene medii de părăsire timpurie a şcolii ar permite economiei europene să 

dispună în fiecare an de aproape o jumătate de milion de tineri lucrători calificaţi.” 

Cercetările din domeniul educațional relevă un adevăr incontestabil și anume faptul 

că mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai 

importante variabile în reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Altfel spus, 

climatul familial are un rol hotărâtor. Dezorganizarea vieții de familie, consecință a 

divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența 

metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă 
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sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre 

abandonul şcolar. De ce ? Pentru că, pentru fiecare copil, părintele sau persoana în 

grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”. Adulții care îngrijesc copilul trebuie 

să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun bazele de care acesta 

are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes. Este foarte 

importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. Ca mediu responsabil de a asigura 

școlarizarea copilului, familiile pot fi de multe ori la originea absenteismului. O fac, 

așa cum arătam în capitolul precedent, în multiple forme: folosind în mod abuziv 

copiii ca forță de muncă în gospodărie; neasigurând cumpărarea rechizitelor, plata 

navetei, a vestimentației, a obiectelor de igienă; făcând uz de pedepse sau 

recompense nepotrivite, atunci când sunt, ambele, excesive, etc. Există cazuri în 

care părinţii încurajează încălcarea normelor și valorilor şcolare, tolerând fuga de la 

şcoală și, în general, absenteismul, vandalismul, conduitele violente, toxicomania și 

alte comportamente deviante. Tot nocivă se poate dovedi, pe de altă parte, 

supraîncărcarea programului educativ al copiilor în funcție de aspirațiile părinților, 

care proiectează viitorul cestora conform dorințelor lor neîmplinite. 

Accesul limitat la un învăţământ de calitate sau la forma de studiu preferată îi poate 

determina pe tineri să abandoneze. Un efect direct este demotivarea elevilor cu 

performanţe scăzute, care s-au confruntat cu un risc mai mare de a abandona şcoala, 

decât de a finaliza programul de studii în care erau deja înscrişi şi, acest fapt, a 

contribuit la creşterea procentului de tineri şomeri, neînscrişi în nicio formă de educaţie 

sau formare (numiţi şi NEET). Problemele legate de calitatea mediului şcolar sau 

prestaţia demotivantă la unele disciplinele de studiu, în special relaţia cu cadrele 

didactice şi cu alţi elevi sunt, de asemenea, importante. În general, abandonul şcolar 

este rezultatul unui proces progresiv şi cumulativ de scădere a implicării. 

România susţine principiul egalităţii de şanse în educaţie, indiferent de caracteristicile 

individuale. În acest sens, provocarea ţării este de a îmbunătăţi performanţa 

educaţională în rândul tuturor copiilor pentru a satisface cerinţele unei societăţi şi a 

unei economii bazate pe cunoastere. Deşi în ultimii cincisprezece ani, rata de PTŞ a 

scăzut constant și ţara noastră şi-a propus să atingă ţinta de 11,3% în 2020, criza 

financiară globală din 2008-2009 a anulat progresul anilor anteriori, iar pandemia de 

COVID-19, ale cărei consecințe nu au fost încă determinate, va avea efecte încă și 

mai drastice. Se știe, populaţia României a scăzut semnificativ în ultimele două 
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decenii. Cauzele nu sunt un secret : rata scăzută a nașterilor, emigrarea adulţilor tineri 

pentru asigurarea unui trai mai bun și îmbătrânirea rapidă sunt cele mai importante.  

Dacă se menţin previziunile actuale, numărul total al copiilor de vârstă școlară și al 

tinerilor va scădea, față de anul 2015, cu 40% până în 2025. În contextul declinului 

demografic, amploarea abandonului şcolar indică şi faptul că mulţi tineri din rândul 

populaţiei școlare părăsesc sistemul de învăţământ fără a deţine abilităţile și formarea 

solicitate pe piaţa muncii. Aflaţi în incapacitatea de a se angaja, ei întăresc rata 

şomajului, ceea ce determină scăderea contribuţiei lor la cresterea economică a ţării.  

Conchidem trist că România este o ţară a cărei rată de abandon şcolar este ridicată 

şi se va confrunta cu probleme grave legate de forţa de muncă și somaj, de coeziune 

socială și de competitivitate, în general. 

În Raportul Europa 2020 România: Politici bazate pe date concrete privind 

productivitatea, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea aptitudinilor (Banca 

Mondială) se menționează că, deși discrepanțele dintre mediul urban și mediul rural 

continuă să existe, un element ce contribuie la reducerea acestor diferențe este 

îmbunătățirea metodelor de predare în școlile noastre, mai ales în cele din mediul 

rural. Raportul evidențiază, de asemenea şi rolul fundamental al cadrelor didactice în 

furnizarea unei educații de calitate, iar atragerea celor mai buni profesioniști în 

domeniu reprezintă o prioritate. Conform studiilor întocmite prin finanţări ale Băncii 

Mondiale cuprinse în „Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane 

Locale din România” și „Atlasul zonelor urbane marginalizate din România”, s-au 

reliefat câteva dimensiuni utile de analiză a fenomenului de abandon şcolar, mai ales 

pentru identificarea cauzelor şi a unor posibile soluţii.  

Astfel, din aceste anchete şi studii aplicate aflăm că abandonul şcolar este o problemă 

pregnantă, mai ales în mediul rural. La nivelul învăţământului secundar, rata de 

abandon a fost de 1,5 ori mai mare în şcolile din mediul rural, decât în cele din mediul 

urban.  

Elevii săraci rămân în urma celor mai înstăriţi, iar accesul lor la învăţământul secundar 

superior şi post-secundar este limitat. Reiese de asemenea că ratele de repetenţie, 

unul dintre cei mai importanţi predictori ai PTŞ, sunt mari în România, mai ales în 

rândul băieţilor şi al elevilor din mediul rural din şcolile din învăţământul secundar 

inferior. Elevii de etnie romă se află în situaţie de risc din cauza condiţiilor precare de 
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trai şi a sărăciei; situaţia este şi mai gravă pentru fetele de etnie romă, în parte din 

cauza tradiţiilor culturale. Cu toate acestea, lipsa unor statistici de încredere privind 

situaţia romilor în general este un obstacol important pentru estimarea corectă a 

magnitudinii acestei probleme. Elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi elevii din alte 

minorităţi sunt, şi ei, în situaţie specială de risc de părăsire timpurie a şcolii. 

Consiliul Local Belint este pe deplin motivat sa incerce sa rezolve problemele sensibile 

cu care se confrunta comunitatea, creand premisele unei dezvoltari sustenabile si 

armonioase in anii care urmeaza. 

 

Lista orientativa a ideilor de proiecte care pot fi dezvoltate de către Primăria 

Comunei Belinț în parteneriat cu alte UAT-uri invecinate cu surse 

nerambursabile ERASMUS (prin DG Education and Culture) se regaseste mai 

jos: 

 

LISTĂ IDEI DE PROIECTEPE ZONA DE ECONOMIE SEMI SOCIALĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ, 

INCLUSIV STIMULAREA ANTREPRENORIATULUI – ERASMUS  

 

SIMULARE 

PENTRU 

ANTREPRENORIAT 

– O SANSA 

PENTRU VIITOR 

Obiectivul general al proiectului este schimbul de practici 

profesionale și educaționale cu parteneri din spațiul 

European, cu privire la aspectele legate de 

manualele,curricula și metodologiile de învățare privind 

simularea ca metodă eficientă în vederea educației 

antreprenoriale a tinerilor,transferul tehnologiilor inovative 

utilizate în simularea afacerilor între două niveluri de 

educație școlară -preuniversitar și universitar VET. 

 

Obiective specifice : 

• dezvoltarea abilităților antreprenoriale, IT și limbi străine 

de către elevii ; 

• îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice, prin 

învățarea unor noi metode de formare, mai ales folosind 
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metoda "firma de exercițiu" (liceu) sau „Întreprindere 

simulată" (universitar)  

• perfecționarea cadrelor didactice, pentru a forma 

competențe cheie și profesionale în educația 

antreprenorială inițială ;  

• diversificarea oportunităților de a practica  strategii de 

predare prin sesiuni de instruire cu experți din țările 

participante la proiect, pe baza celor mai bune practici din 

aceste țări. 

 

Impactul asupra cadrelor didactice participante : 

-își vor dezvolta capacitatea de relaţionare și de integrare 

în colective noi de lucru; 

- îmbunătățirea competențelor de comunicare; 

-îsi vor valorifica eficient competentele profesionale, vor 

realiza transpunerea lor rapid în practică, formându-și o 

conduită profesională la standarde europene; 

-își vor îmbunătăți competențele profesionale, prin 

învățarea de noi metode de formare, mai ales cu ajutorul 

metodei "firmă de exercițiu" (liceu), "întreprindere simulată" 

(universitar); 

-în urma contactului cu specialiştii din instituţiile 

partenerilor, cu stilul de muncă din ţarile europene 

dezvoltate, prin accesul la tehnicile moderne de lucru 

(materiale audio, video de lucru, platforme online, site-uri 

interactive), participanţii se vor adapta mai rapid la noile 

condiţii de lucru;  

-vor învăţa cum se trăieşte într-un mediu intercultural şi 

plurilingvistic; 

-isi vor însuşi modalităţi de negociere în cadrul dialogurilor 

cu grupurile, instituţiile, managerii. 

 

Impactul asupra elevilor: 
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- dezvoltarea abilităților de comunicare în limbi străine; 

- dobândirea de noi cunoştinţe economice prezentate în 

context European şi transpuse în practică;  

- dezvoltarea de competente sociale: lucruînechipă, 

comunicare, interacţiune prin folosirea platformei virtuale 

comune; 

- dezvoltarea abilităților antreprenoriale; 

-dezvoltarea abilităţilor personale înscopul creşterii 

rezultatelor obţinute în activitatea şcolară, în viitoarea 

carieră profesională şi pe piata internationala a muncii. 

- formarea unei conduit profesionale la standarde 

internationale 

-valorificarea calităţilor de lideri sau întreprinzători (mulţi 

elevi doresc să demareze propria afacere încă din liceu) 

  

 

FORMARE PENTRU 
O CARIERA DE 
SUCCES 

Obiectivul central al proiectului este oferirea unei 

alternative viabile profesorilor si elevilor pentru cresterea 

calitatii procesului de formare profesionala initiala in 

vederea gestionarii corecte a sanselor de cariera si o 

integrare facila pe piata fortei de munca adaptand 

pregatirea in domeniul economic, turism, gastronomie prin 

desfasurarea de activitati practice in cadrul unor agenti 

economici din tara si din tarile partenere; 

Proiectul poate fi gandit si implementat cu alte entitati 

publice (Primarii) si scoli/licee ; 

 

Produsele finale elaborate in cadrul proiectului vor fi sub 

forma de webquest-uri (fiecare beneficiar va concepe cate 

un webquest -activitati interactive de grup) ce vor fi 

grupate sub denumirea ”Quest career English”, editarea a 

cateva lectii video postate pe canalul de Youtube -

Business Multimedia (joc de rol, utilizarea softurilor 
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contabile, concepere produse turistice prin valorificarea 

ofertei locale, sesiuni de gatit), ”Minghid de oferte turistice 

din zona Belint – Boldur”, ”Minighid de utilizare a softului 

contabil in firma de exercitiu”, crearea blog-ului proiectului, 

organizarea si derularea concursurilor - "Ghidaj turistic", 

"Arta culinara in farfurie", "Viitor antreprenor", elaborarea 

revistei digitale gastronomica - ”Arta culinara intr-o 

farfurie”, etc. 

 

ERASMUS PENTRU 
TINERI 
ANTREPRENORI 
SOCIALI 

Realizarea de cursuri pe o curricula vasta, adresabile 

tinerilor (inclusiv celor din categoriile de risc – NEETs). 

Exemple de cursuri ce pot fi dezvoltate si sustinute in 

cadrul unui proiect : 

Educaţia antreprenorială în contextul diversităţii europene; 

Diversitate europeană, Incluziune europeană şi Educaţie 

antreprenorială europeană. 

 

Obiectivele urmărite pentru cursul de Diversitate 

europeană pot fi: de a dezvolta strategiile privitoare la 

managementul proiectelor, de a înțelege concepte 

importante care se ocupă cu competențele 

managementului proiectelor, de a învața strategii practice 

referitoare la managementul proiectelor în clasă, de a 

dezvolta noi rețele și contacte.  

Obiectivele vizate pentru cursul de Educație 

antreprenorială europeană pot urmari ca participanții să 

dezvolte strategiile lor antreprenoriale, să înțeleagă 

concepte importante care se ocupă cu competențele 

antreprenoriale, să învețe strategii practice pentru 

abordarea antreprenoriatului în clasă, să dezvolte noi 

rețele și contacte.  
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Cursul de Incluziune europeană isi poate propune ca 

obiective: de a dezvolta competența interculturală a 

participanților, de a înțelege concepte importante pentru 

abordarea diversității, de a învața strategii practice pentru 

abordarea diversității în clasă, de a dezvolta rețele și 

contacte noi. Metodele de formare pentru cele trei cursuri 

au constat în activități de team building pentru crearea 

sentimentului de siguranță și de încredere, prezentări 

privind: conceptul de competențe antreprenoriale, 

documentele UE privind educația antreprenorială, 

abordarea multidisciplinară a competențelor 

antreprenoriale la școală, trăsăturile de personalitate ale 

unui antreprenor, lucrul în echipă pentru analiza 

strategiilor, pentru dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale la școală, diverse activități destinate 

îmbunăţirii competenţelor culturale ale participanţilor prin 

conversaţii formale şi informale, prezentări de obiceiuri şi 

tradiţii ale ţărilor participanților, vizite, excursii, lucrul pe 

ateliere folosind tehnologia modernă pentru realizarea 

unui film de animaţie în contextul diversităţii și incluziunii 

europene.  

 

Competențele dobândite de participanți pot consta in 

dezvoltarea abilităților de limba engleză, învățarea unor 

cuvinte și expresii ale limbii letonă și alte limbi ale 

partenerilor, utilizarea calculatoarelor pentru desene 

animate, folosind iPad-uri în clasă, dobândirea de 

aptitudini organizatorice, abilități de colaborare, abilități de 

team building, abilități și competențe sociale, ascultare 

activă, competența interculturală și dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale. 

 

INTERVENTII 
PENTRU 

Egalitatea de șanse înseamnă a trata oamenii în mod 
corect și fără prejudecăți, dar și a crea condiții care să 
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COMBATEREA 
ABANDONULUI 
SCOLAR TIMPURIU 

încurajeze, să aprecieze diversitatea și să promoveze 
demnitatea în mediul de lucru și în societate.  

In cadrul proiectului ar putea fi dezvoltate instrumente de 
diagnostic si analiza de tipul chestionarelor> 
 
Chestionar de evaluare a riscului de abandon școlar 
Data: __/__/____/ 
Chestionat: 
______________________________________________
___ ____________________ 
(nume, prenume) (clasa) 
Durata:______ minute 
Interval orar aplicare: __:__-__:__ 
Citiţi întrebările de mai jos şi răspundeţi sincer: 
1. Sex: FEMININ _____ MASCULIN ____ 
2. Locuieşti la : ORAŞ ____ SAT/COMUNĂ ____ 
3. Naţionalitatea: 
____________________________________ 
4. Locuieşti cu : FAMILIA ___ ALTE RUDE ____ 
PLASAMENT ___ SINGUR ____ 
5. Părinţii au studii: FĂRĂ LICEU ____ LICEU ____ 
FACULTATE ____ 
6. Ocupaţia părinţilor : TATA ________________ MAMA 
__________________ 
7. Cât de mulţumit/ă eşti în general de? 
a) rezultatele tale şcolare? 

FOARTE MULŢUMIT____ 
MULŢUMIT____ 
CAM NEMULŢUMIT____ 
FOARTE NEMULŢUMIT____ 

b) de colegii tăi ? 
 

FOARTE MULŢUMIT____ 
MULŢUMIT____ 
CAM NEMULŢUMIT____ 
FOARTE NEMULŢUMIT____ 

c) de şcoală în general? 
FOARTE MULŢUMIT____ 
MULŢUMIT____ 
CAM NEMULŢUMIT____ 
FOARTE NEMULŢUMIT____ 

8. Eşti de părere că : 
a) Dl învățător/ Profesorii au o relaţie bună cu elevii : 
NU___ AŞA ŞI ASA___ DA____ 
b) Mă simt bine la şcoală ca într-o echipă/ familie: 
NU___ 
AŞA ŞI ASA___ 
DA____ 
c) Sunt tratat corect in şcoală: 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ MULTISECTORIALĂ A COMUNEI BELINȚ 

 

 
178 

NU___ AŞA ŞI ASA___ DA____ 
9. În ultimul an cât de des s-a întâmplat ca : 
a) un coleg să vorbească urât de tine, sau să râdă de tine 
: 
DES____ NU PREA DES___ DELOC___ 
b) un coleg să nu vrea să fie prieten cu mine : 
NU___ NU PREA DES___ DA____ 
c) să mă simt respins la şcoală : 
NU___ 
NU PREA DES___ 
DA____ 
d) să simt că nu mai îmi place la şcoală: 
NU___ 
NU PREA DES___ 
DA____ 
10. În ultimul semestru ai avut probleme legate de 
absenţe? 
DA (notă scăzută la purtare)___ 
AŞA ŞI AŞA (am fost atenţionat)____ 
NU____ 
11. Eşti de părere că materiile sunt interesante? 
DA___ 
AŞA ŞI AŞA___ 
DELOC___ 
12. Înveţi când ceva ţi se pare interesant? 
DA___ 
NU___ 
13. Poţi să te concentrezi la ore sau la teme? 
DA____ 
AŞA ŞI AŞA____ 
NU___ 
14. În general îţi faci temele pentru acasă? 
DA___ 
NU___ 
15. Îţi place la şcoală? 
DA___ 
NU___ 
16. Ai avut probleme la şcoală în ultimul an? 
a) bătăi cu colegii sau alţi elevi : 
DA___ 
NU___ 
b) am fost atenţionat de dl/dna învățătoare sau de director 
pentru comportament: 
DA___ 
NU___ 
17. Îţi place mai mult să faci altceva decât să vii la şcoală? 
DA___ 
NU___ 
18. Dacă la întrebarea anterioară ai răspuns DA : Ce 
altceva îţi place să faci mai 
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mult decât să vii la şcoală? 
19. Te vezi terminând școala? 
DA___ 
NU___ 
20. Dacă nu termini școala, te vezi : 
a) muncind 
b) făcând altceva? Ce? ___________ 
21.Ai prieteni care nu au terminat școala? 
DA___ (Câţi? ______) 
NU___ 
22. Familia ta este preocupată de rezultatele tale la şcoală 
? 
DA___ 
AŞA ŞI AŞA___ 
NU___ 
23. Familia te încurajează să termini școala? 
DA___ AŞA ŞI AŞA___ NU___ 
24. Sunt oameni în jurul tău care cred că şcoala e pierdere 
de vreme? 
DA___ AŞA ŞI AŞA___ NU___ 
AŞA ŞI AŞA ___ 
NU___ 
25. Ai prieteni mai învârstă decât tine? 
DA, MULŢI___ 
DA, CÂŢIVA ___ 
UNUL___ 
NICI UNUL___ 
26. Ai probleme de sănătate care ar putea să te împiedice 
să termini școala? 
DA___ 
NU___ 
27. Simţi câteodată că lecţiile sau temele sunt prea grele? 
DA___ 
NU___ 
28. Crezi că la şcoală nu găseşti înţelegere pentru 
problemele tale? 
DA___ 
NU____ 
 
 

 

Proiect de tip VET – imbunatatirea 
activitatiilor practice prin schimburi 
intre școli și licee 

Obiectivul general al proiectului poate fi: 
cresterea calitatii formarii initiale a 
elevilor de la profilul turism si 
alimentatie (liceu si/sau scoala 
profesionala) prin organizarea de stagii 
de practica in colaborare cu companii 
de profil europene si folosirea 
cunostintelor dobandite pentru 
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reorganizarea stagiilor de practica in 
Romania.  
Obiectivele specifice ale proiectului: 
- facilitatea dezvoltarii profesionale a 
unui numar minum de 50 elevi prin 
dobandirea de cunostinte, competente 
si abilitati practice specifice domeniului 
de pregatire in stagii de practica 
profesionala in Europa; 
- dezvoltarea de parteneriate cu 
companii europene ce realizeaza stagii 
de formare profesionala pentru a 
cunoaste standarde, cerintele, practice 
europene; 
- promovarea unitatilor de invatamant la 
nivel local si European pentru 
imbunatatirea imaginii si cresterea 
atractivitatii lui. 

Proiect Erasmus KA 1 – Metode 
creative de predare si invatare 

Obiectivele proiectului ar putea consta 
in : 

- creşterea nivelului de înţelegere 
a fenomenului abandonului 

şcolar şi a modalităţilor de combatere a 
acestuia 

- imbunătățirea competențelor 
pedagogice (deoarece 
participanții își vor împărtăși noile 
cunoștințe cu elevii și colegii 
profesori printr-o serie de sesiuni 
de diseminare) și aplicarea 
acestora la ore 

Proiect Erasmus KA 2- Invata sa nu 
renunti! 

Obiectivele proiectului ar putea fi : 
- prevenirea absenteismului în 

rândul elevilor prin desfășurarea 
activităților interactive în cadrul 
proiectului  

- promovarea valorilor 
culturale,sociale si lingvistice din 
cadrul proiectului  

- dobândirea abilităților tehnice – 
TIC în context european  

- dezvoltarea abilităților 
transdisciplinare-antreprenoriat  

- promovarea spațiului european 
de calificări in concordanta cu 
cerintele de pe piata muncii 
locale 
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PROIECT: Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor!  
 

Contextul proiectului 

Populaţia ocupată în agricultură reprezintă un segment de populaţie cu acces redus 
la informaţie şi servicii de pregătire şi formare profesională. Sectorul agricol în care 
activează aprox. 40% din populaţia României devine din ce în ce mai mult o prioritate 
pentru creşterea nivelului de educaţie. Acest sector are de recuperat decalaje 
substanţiale existente în domeniul formării profesionale a adulţilor faţă de ţările 
dezvoltate ale UE. Faptul că realizăm 1/3 din nivelul parametrilor tehnici şi economici 
atinşi de ţările dezvoltate UE se datorează şi formării profesionale deficitare. 

  

Activităţile care vor fi derulate în proiect, respectiv evaluarea, validarea şi 
certificarea competenţelor profesionale pentru persoanele din agricultură vor 
determina pe termen lung creşterea ratelor de ocupare, a ratelor de calificare şi 
recalificare a populaţiei care activează în acest sector 

Parcurgerea etapelor de actualizare a cunoştinţelor, validarea şi certificarea 
competenţelor profesionale va asigura pentru beneficiari, obţinerea de competenţe şi 
calificări pentru o serie de ocupaţii din domeniul agricol: mecanic agricol; agricultor în 
culturi vegetale şi crescător de animale; legumicultor; pomicultor; crescător de bovine; 
crescător de păsări, crescător de porcine; ciupercar; viticultor; fermier în producţia 
vegetală; fermier în producţia zootehnică; director societate comercială agricolă. 

Persoanele din grupul ţintă sunt, în general, slab informate în legătură cu tendinţele şi 
evoluţiile pieţei muncii, oportunităţile de ocupare şi au un grad redus de conştientizare 
faţă de avantajele formării profesionale continue şi obţinerii unei calificări care să le 
faciliteze accesul pe piaţa muncii în contextul unui mediu concurenţial şi a unei pieţe 
a muncii tot mai selective şi restrictive. 

 În prezent, principalele necesităţi ale grupului ţintă se referă la însuşirea unor 
cunoştinţe şi dobândirea unor aptitudini care să determine creşterea productivităţii şi 
calităţii muncii, recunoaşterea şi certificarea competenţelor dobândite pe alte căi decât 
cele formale, obţinerea unor calificări recunoscute şi cerute pe piaţa muncii pentru 
ocupaţii de conducere şi execuţie în agricultură. 

 

Obiectivul general: 

  

Proiectul va urmari creşterea calităţii resurselor umane din agricultură prin asigurarea 
de competenţe şi capabilităţi specifice pentru angajaţii din acest sector. 

  

Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii economice prin sprijinirea 
angajaţilor din agricultură în vederea validării şi certificării competenţelor profesionale 
dobândite în alte contexte decât cele formale. 

  

Obiectivele specifice: 

  

Obiectivele specifice sunt: 
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- OS1 – Conştientizarea angajaţilor din agricultură în legătură cu avantajele şi 
oportunităţile obţinerii unei calificări în vederea dezvoltării profesionale 

  

- OS2 - Îmbunătăţirea accesului la servicii de evaluare, validare şi certificare a 
competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale 

  

- OS3 – Sprijinirea angajaţilor din agricultură în vederea calificării prin validarea şi 
certificarea competenţelor profesionale dobândite în alte contexte decât cele 
formale. 

  

În prezent, populaţia care activează în sectorul agricol este, în general, îmbătrânită 
sau slab pregătită profesional. Există o implicare redusă a agenţilor economici din 
agricultură în procesul de pregătire profesională a forţei de muncă. Acest fapt conduce 
la existenţa unor decalaje între necesităţile existente pe piaţa muncii şi procesul de 
pregătire profesională. 

  

Validarea şi certificarea competenţelor profesionale, obţinerea de noi calificări de către 
membrii grupului ţintă le va oferi acestora noi posibilităţi de angajare, obţinerea unor 
venituri în acord cu calificarea obţinută şi munca prestată, contribuind la creşterea 
mobilităţii, flexibilităţii şi adaptabilităţii persoanelor pe piaţa muncii şi generând astfel 
o creştere a gradului de ocupare. 

  

Proiectul va contribui şi la validarea învăţării non-formale şi informale. Multe persoane 
active în sectorul agricol au dobândit cunoştinţe în familie, la locul de muncă, învăţând 
de la alţii, etc. Evaluarea şi certificarea persoanelor care au dobândit cunoştinţe pe 
alte căi decât cele formale se practică cu eficacitate în toate ţările Europei şi va 
constitui unul din obiectivele principale de atins în cadrul proiectului. 

Activităţile proiectului 

  

Activitatea 1. Desfăşurarea unei Campanii de informare şi conştientizare privind 
necesitatea şi avantajele obţinerii unor calificări pentru ocupaţii agricole de 
perspectivă. Promovarea şi publicitatea proiectului. 

  

1.1. Informarea cu privire la oportunităţile de dezvoltare a resurselor umane finanţate 
in cadrul proiectului 

  

1.2. Promovarea sistemului de învăţare pe tot parcursul vieţii, acumularea de 
competenţe şi calificări care determină dezvoltarea personală a angajaţilor. 
Mediatizarea avantajelor şi oportunităţilor de calificare sau recalificare a angajaţilor din 
agricultură (angajaţi ai societăţilor, membri ai întreprinderilor familiale şi persoane 
fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice în mod independent; manageri 
ș.a.). 

  

Activitatea 2. Studiu privind identificarea calificărilor în ocupaţii agricole de 
perspectivă pentru viitor 
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Studiul se va realiza în contextul integrării agriculturii României în agricultura UE şi a 
cerinţelor şi condiţiilor specifice comunelor Boldur si Belint, judetul Timis, Regiunea 
Vest 

Studiul va cuprinde: 

- 2.1 . Analiza situaţiei actuale a ocupării forţei de muncă în agricultură 

- 2.2. Corelaţia dintre calificările existente şi cerinţele pieţei muncii 

- 2.3. Identificarea nevoilor actuale de calificare 

- 2.4. Căi şi modalităţi de acces la calificări actuale şi de perspectivă pentru 
agricultură 

  

Activitatea 3. Selectarea grupului ţintă în vederea evaluării şi certificării 
competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale în ocupaţii 
actuale şi de perspectivă în agricultură 

  

3.1. Constituirea echipelor de selecţie şi elaborarea regulamentului de organizare şi 
funcţionare 

3.2. Întocmirea unei baze de date cu aproximativ 200 potenţiali beneficiari (din zone 
invecinate) 

  

Activitatea 4. Analiza performanţelor profesionale ale candidaţilor 

  

4.1. Explicarea şi detalierea conţinutului standardului ocupaţional. 

4.2. Elaborarea fişei de Autoevaluare specifică fiecărei ocupaţii 

4.3. Completarea fişei de către candidat 

4.4. Analiza „faţă în faţă” a rezultatelor autoevaluării. 

4.5. Elaborarea a 3 liste: 

Lista 1 – candidaţi care intră în evaluare pentru tot standardul 

Lista 2 – candidaţi care intră în evaluare pentru o parte din standard 

Lista 3 – candidaţi care, pentru a intra în evaluare, trebuie să participe mai întâi la 
o acţiune de actualizare a unor cunoştinţe în domeniul ocupaţiei. 

  

Activitatea 5. Actualizarea cunoştinţelor candidaţilor în vederea evaluării pe 
bază de standarde ocupaţionale pentru ocupaţii actuale şi de perspectivă în 
agricultură. 

5.1 Identificarea nevoilor de actualizare a cunoştinţelor candidaţilor pe tipuri de 
ocupaţii din diferite domenii şi clase de activitate: Cultivarea cerealelor, porumbului, 
legumelor, fructelor; Creşterea bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, păsărilor. 

5.2. Identificarea nevoilor de actualizare a cunoştinţelor pentru competenţe comune – 
management: managementul întreprinderii; managementul fermei; managementul 
sectorului/compartimentului. 

5.3. Elaborarea conţinutului cadru al acţiunilor de actualizare a cunoştinţelor pentru 
ocupaţii agricole actuale şi de perspectivă pe regiuni de dezvoltare. 
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5.4. Elaborarea materialelor suport pentru actualizarea cunoştinţelor 

5.5. Actualizarea propriu-zisă a cunoştinţelor candidaţilor. Această activitate se va 
realiza prin: 

- studiul individual al materialelor suport, inclusiv tutoriat, pe durata a cel puţin 3 
luni 

- pregătire practică: participarea la acţiuni colective şi vizite documentare 

Desfăşurarea activităţilor va avea un pronunţat caracter aplicativ, 75% din acţiuni se 
vor desfăşura în câmp, în adăposturi pentru animale, pe platforme de prezentare şi 
demonstraţii şi numai 25% din timp în săli de clasă. Acţiunile se vor desfăşura 
individual şi pe grupe omogene de 10-20 persoane. 

Activitatea 6. Validarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite în 
alte contexte decât cele formale. 

  

6.1. Obţinerea autorizaţiilor de funcţionare pentru evaluarea şi certificarea 
competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale pentru o serie de 
ocupaţii de bază şi de perspectivă în agricultură pentru care există cerere de evaluare. 
Apreciem că va fi nevoie de obţinerea autorizaţiilor de funcţionare pentru aproximativ 
15 ocupaţii. 

6.2. Efectuarea autoevaluării (aplicarea procedurii de autoevaluare) 

6.3. Întocmirea dosarului de evaluare 

6.4. Stabilirea metodelor de evaluare 

6.5. Planificarea evaluării 

6.6 Efectuarea evaluării prin folosirea următoarelor instrumente: întrebări orale; test 
scris; observare directă; simulare; raport din partea altor persoane. 

6.7. Înregistrarea rezultatelor 

6.8. Comentarii şi recomandări 

  

Activitatea 7 . Managementul proiectului. Diseminarea rezultatelor 

  

Managementul proiectului va fi realizat după metoda conducerii prin rezultate. 
Monitorizarea şi evaluarea vor fi făcute periodic de către directorul de proiect care 
urmăreşte graficul realizării activităţilor şi ia măsuri pentru respectarea acestuia şi 
atingerea obiectivelor propuse. 

 

 

PROIECT – Antreprenoriat social pentru inovare si incluziune 
 

Obiectiv principal: 

Obiectivul general al proiectului este promovarea activă a economiei sociale, ca 
mecanism generator de incluziune socială, pentru integrarea pe piața muncii a 
persoanelor din grupurile vulnerabile și combaterea sărăciei, prin dezvoltare 
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personala și profesională a acestora, precum și prin înființarea de întreprinderi 
sociale, în regiunea Vest, pentru a se dezvolta și funcționa într-un mod auto-
sustenabil. 

Obiective specifice: 

O1. Dezvoltarea capacității, competențelor, cunoștințelor și stimei de sine pentru cel 
puțin 150 persoane apartinand grupului tinta, prin organizarea de programe de 
formare profesionala specifice sectorului economiei sociale, pentru capacitarea 
acestor persoane de a initia si dezvolta afaceri sociale sustenabile. 

O2. Stimularea infiintarii de entitati de economie sociala de catre persoanele din 
grupul tinta, prin oferirea de suport integrat si ajutor de minimis pentru cel putin 26 
de afaceri sociale si consolidarea capacitatii acestor structuri de a actiona eficient si 
sustenabil intr-un mediu concurential, inclusiv prin know-how transnational. 

O3. Promovarea economiei sociale, ca instrument flexibil si durabil pentru 
dezvoltarea economica si pentru incluziune sociala, prin crearea de parteneriate si 
retele si prin familiarizarea cu exemple/modele de buna practica inovative in 
domeniu. 

Grupul țintă 

Grupul tinta al acestui proiect este reprezentat de 150 persoane din regiunea Vest, 
care doresc sa infiinteze o afacere sociala, in scopul crearii de noi locuri de munca si 
al dezvoltarii comunitatiilor locale, astfel: 

– 70 persoane inactive, someri, pers. din grupuri vulnerabile – pers care fac fata 
unor obstacole economice si sociale, persoane peste 45 ani; cu dizabilitati, familii 
monoparentale, etc. 

– 80 persoane cu venituri mici&medii, care au un loc de munca, fie ca angajati, fie ca 
PFA, interesate de acest tip specific de antreprenoriat. 

Persoanele eligibile pentru încadrarea in grupul tinta vizat de proiect trebuie să 
îndeplinească, cumulativ, urmatoarele condiții: 

 intenționează să înființeze o afacere socială în mediul urban sau rural din 
regiunea Vest; 

 își au reședința sau domiciliul în regiunea Vest. 

Din grupul țintă NU fac parte tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio forma de 
invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16-24 ani. 

Activități și rezultate 
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Proiectul își propune sprijinirea înființării a 26 întreprinderi sociale în regiunea Vest, 
de către beneficiari care sunt sprijiniți complex și integrat, prin măsuri de formare 
antreprenorială specifică, servicii personalizate de suport, prin finanțare și 
monitorizare optimă, astfel încât aceste structuri de economie socială să se poată 
autosusține pe termen lung, în comunitățile în care funcționează. 

 

PROIECT – Cercetare si dezvoltare de solutii inovative in agricultura 

sustenabila – Proiect in parteneriat intre mai multe UAT-uri 

 

NECESITATEA PROIECTULUI 

Termenul de ecocondiționalitate se referă la atașarea anumitor reglementări(pentru 
protecția mediului) la plățile directe în cadrul politicii agricole. 

În țara noastră, sunt situații când respectarea condițiilor de ecocondiționalitate reduce 
potențialul de producție al solelor din exploatațiile comerciale ale fermierilor din sudul 
țării și nu numai, deoarece condițiile impuse de reglementări sunt uneori extrem de 
restrictive. 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 

-furnizarea informațiilor și validarea de tehnologii la culturile de porumb, grâu, floarea 
soarelui, soia, rapiță, leguminoase pentru boabe, care vor răspunde normelor de 
ecocondiționalitate. 

-analizarea impactului adoptării tehnologiilor specifice în asigurarea normelor de 
ecocondiționalitate 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Analiza situației privind aplicarea normelor de ecocondiționalitate. Realizarea culturilor 
de acoperire 

Pentru realizarea acestui obiectiv, se are în vedere: 

– realizarea unui studiu pentru identificarea problemelor cu care se confruntă fermierii 
din țara noastră în ceea ce privesc normele de ecocondiționalitate și soluțiile găsite 
sau propuse de aceștia 

-analiza soluțiilor aplicate în alte țări europene 

-testarea și evaluarea unor specii pentru realizarea culturilor de acoperire constituite 
din: 

- o singură specie: lucernă, muștar, ovăz, hrișcă, secară, măzăriche, trifoi; etc 

- amestecuri, față de amestecurile standar din legislația din țara noastră: Lolium 
multiforum(raigrasul aristat), Lolium hybridum(raigras hibrid), triticale, mazăre (Pisum 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ MULTISECTORIALĂ A COMUNEI BELINȚ 

 

 
187 

sativum); mazăre și triticale. măzăriche de primăvară+ovăz; măzăriche, trifoi, bob 
Vicia faba minor, mazăre x triticale, ovăz, raigras aristat; 

- lucernă (de sămânță sau masă verde), semănată primăvara, în cultură ascunsă în 
floarea soarelui 

- efectuarea de observații și determinări privind gradul de acoperire. Pentru 
determinarea suprafeței foliare, acumulării de biomasă se vor folosi metode 
biometrice. Conținutul de clorofilă se va determina cu aparatul Clorophyl metru iar 
conținutul de azot se va determina prin metoda Kjeldahl iar conținutul de fosfor și 
carbon prin metode specifice standardizate. 

 

       2.Stabilirea măsurilor inovative de fertilizare a culturilor 

 

Se va avea în vedere: 

-aplicarea fertilizanților de ultimă generație; 

-stabilirea efectului fertilizării asupra compoziției chimie a solului, calității și nivelului 
producției; 

-Studiile vor fi realizate în siseme de culturi cu diferite secvențe tehnologice privind 
lucrările solului, rotații dar și diferite tratamente și metode pentru combaterea 
buruienilor, bolilor și dăunătorilor. 

 

      3. Stabilirea măsurilor tehnologice specifice pentru controlul eficient al patogenilor 

 

-Se va analiza efectul aplicării diferitelor rotații și asolamente la culturile de grâu, 
porumb, rapiță și leguminoase pentru boabe iar la floarea-soarelui pe lângă stabilirea 
efectului rotației asupra bolilor se va avea în vedere și analiza infestării cu lupoaie la 
floarea-soarelui(convențională sau cu rezistență la erbicide) în zonele predispuse la 
acest agent patogen respectiv mană, în cazul practicării rotației scurte de 2 ani. 

 

       4. Evaluarea aplicării erbicidării în benzi pentru reducerea dozelor de erbicide 
folosite 

Pentru realizarea acestui obiectiv, se vor realiza experiențe la fermieri care dispun de 
acest sistem de aplicare a erbicidelor În paralel, vor fi efectuate analize la sol și plantă. 
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IDEI DE PROIECTE CU FONDURI NERAMBURSABILE (EUROPENE, 

NORVEGIENE SI NATIONALE) PENTRU PERIOADA 2021-2027 
 

Managementul optim al resursei 

pedologice şi asigurarea fertilităţii lor 

(pe tipologii de soluri) 

Cernisoluri: a).Cernoziomuri – aplicarea 

de îngrăşăminte chimice cu azot şi 

fosfor, a îngrăşămintelor organice şi 

suplimentarea rezervei de apă prin 

irigaţie. b). Faeziomuri – fertilizări 

organominerale, lucrări de afânare 

adâncă pentru îmbunătăţirea regimului 

aerohidric al solurilor şi combaterea 

eroziunii, în cazul Faeoziomurilor 

amplasate pe versanţi Luvisoluri: a). 

Preluvosoluri – efectuarea lucrărilor 

agricole în intervalul optim de umiditate, 

aplicarea îngrăşămintelor organice şi 

minerale pentru creşterea conţinutului de 

elemente nutritive din sol. În cazul 

terenurilor amplasate pe versanţi, se 

impune combaterea proceselor de 

eroziune prin agroterase sau prin 

acoperirea terenului cu plantaţii de 

arbuşti ori împădurire. b). Luvosoluri – 

amendarea calcică pentru luvosolurile cu 

reacţie acidă, lucrări de mobilizare 

profundă pentru eliminarea excesului de 

apă şi îmbunătăţirea permeabilităţii 

solului, efectuarea lucrărilor agricole în 

perioadele optime de umiditate şi 

aplicarea de îngrăşăminte organice şi 

minerale pentru suplimentarea rezervei 

scăzute de elemente nutritive Hidrisoluri: 

Gleisoluri – lucrări de desecare şi drenaj 

pentru coborârea nivelului apelor freatice 

la o adâncime la care transportul prin 

capilaritate spre suprafaţă să nu 

depăşească 1 mm/zi (în funcţie de 

textura solului, adâncimea 

corespunzătoare a drenurilor este de 

1,5-1,8 m), lucrări de afânare adâncă a 

solului pentru mărirea spaţiului lacunar al 

solului care declanşează procese de 
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oxidare şi humificare a materiei organice 

şi a compuşilor minerali; amendarea 

calcaroasă pentru corectarea reacţiei 

acide în cazul gleisolurilor cu reacţie 

moderat acidă; fertilizarea organo-

minerală pentru creşterea conţinutului de 

elemente nutritive ale solului Protisoluri: 

a). Regosoluri – terasare, efectuarea 

lucrărilor solului pe direcţia curbelor de 

nivel, culturi de păioase în fâşii cu benzi 

înierbate, împădurirea pentru refacerea 

învelişului de sol, utilizarea 

îngrăşămintelor organice pentru 

creşterea conţinutului de materie 

organică din sol şi îmbunătăţirea 

proprietăţilor fizicochimice. b). Litosoluri 

– îndepărtarea materialului scheletic de 

la suprafaţă, folosirea îngrăşămintelor 

organice şi minerale, târlirea, iar în cazul 

litosolurilor aflate pe versanţi puternic 

înclinaţi plantarea de arbuşti Antrisoluri: 

Erosodosoluri – administrarea de 

îngrăşăminte organice şi minerale, 

aplicarea lucrărilor agricole în lungul 

curbelor de nivel (multe erodosoluri au 

apărut ca urmare a efectuării lucrărilor 

agricole şi a parcelării terenului din deal 

în vale) 

Exploatarea raţională a fondului 

funciar 

Instituirea unui areal de protecţie a 

glimeelor mai reprezentative, dată fiind 

ponderea ridicată a suprafeţelor de teren 

ocupate de alunecări de teren Instituirea 

unui Centru de studiere a fenomenelor 

geografice de risc (cu precădere a 

fenomenelor erozionale) – bază de 

cercetare aplicativă pentru specialişti din 

varii domenii (geografi, pedologi, ingineri 

agronomi) Împădurirea terenurilor 

afectate de alunecări de teren, eroziune 

şi torenţialitate şi crearea unor pepiniere 

forestiere. Oportune sunt plantările de 

arbori sau arbuşti, pinul negru şi 

salcâmul (cu predominarea celui de-al 
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doilea) fiind speciile cu un comportament 

satisfăcător. Rapiditatea cu care ocupă 

suprafeţele defrişate şi rezistenţa 

salcâmului (utilizabil în gospodărie – 

garduri, araci etc.) îl recomandă 

insistent. Propunem introducerea în 

regim silvic şi plantarea a 104 ha intens 

erodate, situate mai ales în sud-est, o 

bună parte din această suprafaţă fiind 

utilizată momentan ca şi păşune. 

Această măsură are un efect benefic şi 

asupra peisajului crescând valoarea 

acestuia. Amenajarea de perdele 

forestiere în zonele de pajişte, pe limite 

de proprietăţi, pe organisme torenţiale. 

Menţinerea suprafeţelor de păşuni, 

creşterea ponderii fânaţelor pentru 

completarea bazei furajere şi refacerea 

agroteraselor şi a plantaţiilor de protecţie 

Respectarea metodei de arat de-a lungul 

curbei de nivel în vederea stopării 

eroziunii naturale  

Impozitarea terenurilor necultivate în 

vederea încurajării utilizării terenurilor şi 

acordarea unor amenzi proprietarilor de 

teren ce nu-l utilizează  

Sporirea producţiei totală de masă verde 

şi a calităţii acesteia în vederea 

valorificării păşunilor  

Extinderea lucrărilor de fertilizare 

organică (gunoi de grajd, îngrăşăminte 

organice lichide, târlire) şi aplicarea unor 

doze moderate de îngrăşăminte chimice 

Conservarea moştenirii săteşti prin 

valorificarea sa turistică 

Introducerea fondului construit în reţele 

agroturistice (prin crearea unor ferme 

agroturistice)  

Includerea satelor în circuite turistice 

integrate  
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Delimitarea şi protejarea urgentă a 

zonelor şi unităţilor care păstrează 

caracterul tradiţional, aflate într-un rapid 

proces de degradare  

Înscrierea construcţiilor noi în tipologiile 

tradiţionale existente  

Evitarea intervenţiilor agresive – 

dublarea volumului construit, extinderea 

excesivă pe verticală, înlocuirea 

distribuţiei volumetrice tradiţionale cu o 

distribuţie de tip urban, cu locuinţa 

ocupând întreaga suprafaţă a 

gospodăriei originale  

Menţinerea alternanţei plin/gol tipică 

fondului construit a celor două sate 

Inventarierea unităților locative păstrate, 

cu evidențierea nucleelor unitare, 

întreţinerea şi valorificarea lor  

Protecţia obiectivelor clasate de 

patrimoniu – arhitectural şi arheologic. 

Acest fond construit tradiţional – integrat 

în sisteme de locuinţe transformate în 

case de oaspeţi, funcţionând ca şi 

gospodării tradiţionale vii – poate 

compensa lipsa de vizibilitate a 

obiectivelor clasate şi are posibilitatea de 

a deveni în sine un criteriu de includere 

a satelor în circuite turistice  

Realizarea unor îndrumare 

practice/ghiduri de bună practică 

(detaliate), pentru intervenţiile noi sau 

pentru modificarea construcţiilor 

existente, abordând următoarele 

tematici:  

 intervenţii noi posibile asupra fondului 

existent (extinderi, remodelări) şi tehnici 

şi materiale recomandate pentru 

intervenţiile noi – încadrare fără lezarea 

fondului tradiţional existent (tencuieli, 
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zidării, învelitori, detalii de finisaj, 

împrejmuiri etc.);  

 metode şi soluții practice pentru 

mentenanţa construcţiilor vechi, de 

factură tradiţională, materiale şi tehnici 

recomandate (tencuieli, zidării, învelitori, 

detalii, dar şi introducerea de instalaţii, 

reparaţii curente etc.);  

 construcţii noi – recomandări pe baza 

tipologiilor existente (POT şi CUT 

recomandate, aliniament şi retrageri 

recomandate, dar şi tencuieli, zidării, 

învelitori, detalii de finisaj). Alcătuirea 

unor delimitări zonale pentru fiecare 

areal de parcelar cu un caracter unitar 

(conservarea coordonatelor tradiţionale 

în special în zona centrală, unde apar 

lotizări neregulate caracteristice etapelor 

iniţiale de evoluţie ale aşezării, dar şi în 

enclave unitare – martori ai unor etape 

evolutive de interes cultural şi istoric) 

Implementarea unor programe şi 

politici sociale la nivel local 

Acordarea unor facilităţi tinerelor familii 

din mediul urban în vederea stabilirii 

domiciliului în mediul rural (lotizarea unor 

terenuri ce vor fi date în concesiune 

tinerelor familii, reducerea taxei pentru 

achiziționarea de terenuri şi imobile, 

reducerea unor impozite şi taxe 

obligatorii etc.) Încurajarea forței de 

muncă calificate la participarea unor 

programe de reconversie profesională 

(fermier, administrator pensiune agro-

turistică, ghid turistic, tâmplar etc.) 

Diminuarea fenomenului de „migraţie” a 

populaţiei preşcolare şi şcolare spre alte 

localităţi, prin menţinerea deschisă a 

principalelor unităţi educaţionale, 

modernizarea şi dotarea acestora cu o 

infrastructură modernă precum şi 

crearea unor activităţi educaţionale 

eficiente şi performante (cercuri 
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pedagogice, ateliere de lucru, 

prezentări), dar şi menţinerea 

personalului didactic (ex. un fond locativ 

gratuit (din fondul de rezervă al comunei) 

pe o anumită perioadă temporală)  

Crearea de programe sociale pentru 

sprijinirea populației nevoiaşe şi 

includerea acestora în comunitate (prin 

activităţi în folosul comunităţii, 

întreţinerea spaţiilor verzi, voluntariat 

pentru lucrările agricole sau pentru 

restaurările fondului construit tradiţional)  

Crearea unui cadru de socializare a 

întregii comunităţi pentru a evita 

segregarea unor anumite grupuri de 

populație prin întâlniri artistice lunare - 

proiectarea de filme, documentare, 

spectacole culturale sau dezbateri pe 

anumite teme 

Realizarea de parteneriate între 

autorităţile locale şi alte instituții ale 

regiunii (vezi Grupurile de Acţiune Locală 

etc.) 

Interrelaționarea politicilor şi 

programelor de revitalizare 

demografică cu cele economice şi 

sociale 

Modernizarea şi perfecționarea 

sistemelor publice, educaţionale, 

sanitare, culturale şi comerciale în 

vederea facilitării accesului întregii 

comunităţi şi asigurarea unor servicii 

performante  

Modernizarea principalelor unităţi 

sanitare şi oferirea unor servicii medicale 

competente şi menţinerea personalului 

medical (ex. reducerea unor taxe, 

scutirea de impozit pentru spaţiul în care 

este deschis cabinetul, farmacia, 

dispensarul)  

Dezvoltarea şi extinderea infrastructurii 

tehnice edilitare pentru creşterea 

standardului de viață al comunității şi 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ MULTISECTORIALĂ A COMUNEI BELINȚ 

 

 
194 

creşterea atractivității localităților 

Modernizarea şi îmbunătăţirea spaţiului 

locuibil prin dezvoltarea, extinderea şi 

racordarea populaţiei la principalele 

utilităţi tehnice (alimentare cu apă, 

canalizare, energie termică, 

telecomunicații etc.)  

Crearea unei rețele publice în cadrul 

primăriei (sală dotată cu calculatoare, la 

care să aibă acces membrii comunităţii), 

dotate cu infrastructura necesară în 

vederea consultării paginilor instituţiilor 

şi firmelor avizate în coordonarea 

activităţilor economice  

Sprijinirea localnicilor cu iniţiative 

antreprenoriale pentru a derula în cadrul 

comunei investiţii generatoare de profit şi 

locuri de muncă (ex: reduceri la taxe şi 

impozite; concesionarea unor terenuri 

sau construcţii etc.)  

Crearea unor programe de reabilitare a 

construcţiilor aflate într-un stadiu 

avansat de degradare  

Dezvoltarea serviciilor de consultanţă 

(informare permanentă şi educare) a 

populaţiei cu privire la mijloacele şi 

modul de accesare a principalelor surse 

de finanţare pentru dezvoltarea rurală şi 

a unor activităţi economice 

REȚEAUA DE LOCALITĂȚI - 

Planificarea durabilă a localităţilor 

prin promovarea coeziunii socio-

economice şi revitalizarea 

elementelor habitaţionale tradiţionale 

Odată cu revitalizarea comunei prin 

conservarea fondului construit 

tradiţional, încurajarea noilor construcţii 

sau amenajări care să respecte 

specificul local şi valorificarea poziţiei 

comunei prin întărirea funcţiei 

rezidenţiale vor apărea şi avantajele 

creşterii calităţii vieţii. Toate 

recomandările necesar a fi incluse într-

un regulament local de urbanism vor 

avea ca şi scop limitarea tendințelor de 
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suburbanizare a peisajului habitaţional al 

comunei şi conservarea elementelor 

arhitecturale tradiţionale locale 

Regenerarea fizionomiei localităţilor Crearea, respectarea şi aplicarea unui 

regulament urbanistic care să conţină 

reguli de organizare şi amenajare a 

spaţiilor construite şi a celor verzi, 

precum şi tipul materialelor şi tehnicile 

utilizate în procesul de construcție, 

extindere, reabilitare privind modul de 

organizare al viitoarelor construcţii în 

cadrul intravilanului în vederea 

eficientizării spațiului şi conservării 

rezervei de teren, modul de organizare al 

construcţiilor din cadrul gospodăriei 

(regim de înălțime, distanța dintre casă şi 

anexe, orientarea acestora), divizarea 

parcelării, amplasarea construcţiilor în 

raport cu axele de comunicaţie (stradă, 

uliță), regimul de înălțime al construcțiilor 

(P şi P+M), tipul de materiale utilizate 

(lemn, piatră, lut, perdele verzi etc.), 

cromatica utilizată pentru acoperişuri, 

tencuială, parament trebuie să fie una 

naturală şi nu stridentă, menținerea 

elementelor tradiţionale autentice (de 

decor, ornamente de fațadă, de 

împrejmuire etc.), menţinerea grădinilor 

de faţadă, a celor de legume şi pomi 

fructiferi etc.  

Amenajarea şi modernizarea 

intersecțiilor şi scuarurilor din cadrul 

comunei pentru a crea imaginea unui 

spațiu organizat şi amenajat Înlăturarea 

construcțiilor care nu au nicio valoare 

istorică sau arhitecturală, aflate într-un 

stadiu precar, şi integrarea acestora în 

fondul de rezervă al comunei  

Găsirea unor noi funcționalități pentru 

spaţiile libere rezultate în urma 

procesului de demolare sau abandonate 
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(unităţi sanitare, librărie, spaţii de joc, 

Muzeul Satului) şi menținerea estetică a 

acestora până la reintroducerea lor în 

sistem  

Reinvestirea terenurilor nefertile şi 

neproductive ca rezerve de spațiu pentru 

extinderea spațiului rezidențial sau 

comercial  

Realizarea în ambele localități a unor 

spații de joacă destinate copiilor. 

Acestea vor fi amenajate pentru fiecare 

categorie de vârstă pentru a putea 

satisface necesitățile fiecărui copil şi vor 

fi confecționate din materiale cât mai 

naturale, dar sigure, care să fie în 

concordanță cu specificul local. 

Dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare 

Desfăşurarea unor activităţi agricole ce 

au ca scop producerea de 

biocombustibili şi energie regenerabilă. 

Asigurarea unui iluminat public stradal cu 

ajutorul energiei solare prin panouri 

fotovoltaice, acţiune ce presupune 

realizarea unui studiu de fezabilitate 

privind posibilitatea alimentării prin 

amplasarea unei centrale eoliene şi 

panouri fotovoltaice  

Încălzirea gospodăriilor, instituţiilor 

publice şi a unităţilor de alimentaţie 

publică prin utilizarea unor surse de 

energie regenerabilă  

Utilizarea biomasei pentru producerea 

de energie regenerabilă – apariţia şi 

dezvoltarea unor centrale electrice de 

cogenerare pe bază de biomasă 

Încurajarea investiţiilor private de către 

autorităţile locale şi regionale în vederea 

asigurării de capital pentru valorificarea 

potenţialului surselor regenerabile 

locale. 
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Dezvoltarea infrastructurii de bandă 

largă în vederea asigurării accesului 

la informaţie şi a eliminării decalajului 

tehnologic 

Conectarea instituţiilor publice şi 

creşterea accesibilităţii publicului  

Dezvoltarea de HotSpot-uri în biblioteci 

şi locuri publice 

Achiziţionarea unor terminale la nivel 

local, cu precădere la nivelul instituţiilor 

publice (PC-uri, laptopuri, telefoane)  

Creşterea numărului de conexiuni 

broadband în rândul populaţiei până la 

50%  

Creşterea numărului de conexiuni 

broadband în rândul populaţiei până la 

80% Creşterea gradului de penetrare a 

conexiunilor de bandă largă în rândul 

IMM-urilor  

Promovarea ofertei de servicii 

electronice ca urmare a dezvoltării 

conexiunilor broadband 

Dezvoltarea managementului 

situaţiilor de urgenţă 

Crearea şi asigurarea continuităţii unui 

centru de monitorizare şi prevenire a 

fenomenelor de risc existente (cu 

precădere pentru alunecări de teren)  

Asigurarea utilajului de deszăpezire şi a 

materialului antiderapant pe perioada 

iernii  

Achiziţionarea unor vehicule de stingere 

incendii şi dotarea autospecialelor cu 

alte echipamente de salvare  

Amenajarea podeţelor şi dimensionarea 

corectă a acestora în vederea evitării 

situaţiilor de revărsare a apelor  

Asigurarea locuinţelor în cazul producerii 

unor fenomene de risc  

Asigurarea permanentă a populaţiei, 

investitorilor sau turiştilor privind 
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fenomenele de risc existente prin 

distribuirea unor materiale privind 

măsurile necesar a fi luate în cazul unor 

situaţii de urgenţă  

Crearea, în centrul de comună, a unui 

Centru pentru Situaţii de urgenţă 

Dezvoltarea activităţilor economice în 

vederea creşterii nivelului de trai şi a 

transformării comunei într-o zonă 

efervescentă economic - 

Consolidarea activităţilor economice 

prin dezvoltarea unui mediu 

investiţional şi antreprenorial 

Zonă preponderent agricolă, cu un 

potenţial industrial inexistent şi cu unul 

turistic slab valorificat, comuna Belinț 

poate deveni o zonă cu o mare 

productivitate agricolă, cu coagularea 

unor ramuri ale industriei uşoare şi cu o 

piaţă turistică extrem de atractivă odată 

cu valorificarea patrimoniului arheologic. 

Factorii cheie ai acestei perspective sunt 

investitorii atraşi, oferta investiţională 

propusă, strategia de marketing aplicată, 

crearea unor branduri, specializarea şi 

personalizarea serviciilor oferite. 

Încurajarea investiţiilor şi atragerea 

de noi investitori 

Elaborarea/actualizarea planurilor de 

amenajare existente (PUG, PUZ, RLU 

etc.) pentru a facilita celor interesaţi de 

deschiderea unor afaceri în zonă accesul 

la informaţii privind disponibilitatea 

terenurilor,amplasare, expansiune  

Crearea unor taxe locale stimulative 

pentru investitori  

Realizarea de către primărie a unei 

oferte de atragere a investitorilor privaţi 

Investiţii pentru zonele destinate 

deschiderii unor noi afaceri 

(infrastructură, alimentare cu apă, 

canalizare, alimentare cu gaz etc.)  

Atragerea de investitori cu activităţi în 

turism prin oferirea unor terenuri 

disponibile noilor afaceri  

Acordarea de subvenţii fermierilor în 

vederea deschiderii unei afaceri şi 

racordarea fermelor de subzistenţă la un 
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etalon standard pentru a nu risca 

transformarea lor în ferme mari 

Încurajarea înregistrării mărcilor locale  

Încurajarea afirmării unor afaceri de 

producere de combustibili organici  

Controlul liberalizării terenurilor agricole 

către persoane fizice străine în vederea 

evitării achiziţionării lor şi revânzării lor 

prin schimbarea destinaţiei actuale 

Dezvoltarea serviciilor pentru 

creşterea nivelului de trai al populaţiei 

dar şi pentru a deservi nevoile 

turiştilor 

Sprijinirea relansării meşteşugurilor 

tradiţionale (cojocărit, cioplit, ţesut etc.) 

prin crearea unor micro-ateliere de 

producţie artizanală Înfiinţarea unor 

servicii cu un standard ridicat de calitate 

(coafor, reparaţii încălţăminte şi 

electrocasnice etc.)  

Apariţia unor microîntreprinderi în cele 

două localităţi (Belinț și Boldur) 

Introducerea unor servicii financiare 

(ATM, bancomat), de consultanţă, 

asigurări şi continua adaptare a acestora 

la cerinţele locale 

Creşterea competitivităţii 

exploataţiilor agricole prin 

încurajarea inovării şi a unor noi 

tehnici de exploatare şi prelucrare 

agricolă 

Cu un profil predominant agricol, 

comuna Belinț prezintă toate atuurile 

pentru dezvoltarea unei zone 

competitive din punct de vedere al 

exploatării terenurilor existente, a 

prelucrării şi producerii de bunuri 

agricole sau de comercializare a 

acestora spre piaţa internă sau externă. 

Pe lângă existenţa suprafeţelor de teren 

cultivate, este necesar a fi luate în 

considerare alternative de utilizare a 

terenurilor cu erodabilitate ridicată, 

irigarea acestora fiind una din soluţiile 

eficiente. Pierderea a peste jumătate din 

agricultura României, definită de 

gospodării individuale şi exploataţii 

agricole mici şi mijlocii, pe fundalul 
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îmbătrânirii populaţiei şi a depopulării 

spaţiului rural, reprezintă un argument 

consistent pentru pledarea constituirii 

unor forme de asociere.  

Formele de asociere, menite a asigura 

funcţionarea optimă a unei zone 

agricole, pot exista doar în contextul 

susţinerii lor din punct de vedere socio-

economic şi juridic, respectiv a stabilirii 

clare a liniilor de finanţare acordate 

agriculturii, a liniilor de acordare a 

garanţiilor pentru credite şi a societăţilor 

de asigurare împotriva factorilor naturali 

de risc. Încurajarea apariţiei de noi ferme 

competitive poate aduce cu ea un suflu 

tânăr, iniţiativele de asociere prezentând 

o receptivitate mai mare în rândul 

populaţiei mai tinere.  

Însă, datorită limitărilor financiare, 

preţului terenului, lipsei unei pregătiri 

manageriale a proprietarilor de 

exploataţii şi mai ales a costurilor ridicate 

a tehnologiilor de producţie sau a lipsei 

de cerere pe piaţă internă, momentan 

acest demers întâmpină probleme, 

obiectivele propuse oferind câteva 

direcţii de urmat în vederea apariţiei unei 

concurenţe agricole competitivă. 

Eroziunea solului în urma unor lucrări 

mecanizate, tasarea solului prin 

procesele repetitive de trecere a 

suprafeţelor de teren cu agregatele de 

maşini modifică proprietăţile solului, 

influenţând calitatea produselor obţinute.  

Este inevitabilă utilizarea unor lucrări 

mecanizate, însă limitarea utilizării 

acestora devine una dintre sarcinile 

obligatoriu de urmat ale generaţiilor 

viitoare 
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Încurajarea apariţiei formelor de 

asociere agricolă cu impact 

semnificativ asupra economiei locale 

Înfiinţarea fermelor mixte (culturi şi ferme 

de animale), exploataţii agricole pentru 

culturile de câmp, ferme apicole sau 

horticole, ferme de melci, struţi  

Încurajarea apariţiei unor exploataţii 

agricole familiale prin accesarea unor 

fonduri europene  

Crearea unui Centru de Consultanţă 

agricolă care să ofere publicului interesat 

informaţii utile privind fondurile europene 

existente, posibilitatea obţinerii unor 

credite, recomandări privind întocmirea 

dosarelor de aplicaţie şi asistenţă pe 

parcursul derulării unui proiect 

Integrarea producătorilor locali în cadrul 

unor asociaţii de profil de la nivel 

judeţean sau regional  

Stoparea fărâmiţării proprietăţilor prin 

vânzare sau pe cale de succesiune şi 

introducerea unei suprafeţe minime 

pentru exploataţiile agricole (minim 5 ha) 

Încurajarea creşterii numărului de 

fermieri şi a specializării acestora 

Încurajarea utilizării grădinilor familiale, 

în special în cazul persoanelor nou 

stabilite în spaţiul rural  

Participarea şefilor de exploataţii la 

traininguri, workshopuri sau ateliere de 

specializare în agricultură  

Încurajarea tinerilor care se instalează în 

mediul rural în vederea aplicării pe 

proiecte de dezvoltare rurală prin 

acordarea unor subvenţii pe hectar în 

primii cinci ani de la instalare, faţă de alţi 

beneficiari, indiferent de tipul de 

finanţare europeană aleasă  

Participarea la târguri agricole în 

vederea asigurării unei platforme de 

comunicare cu producători, distribuitori, 

cu diverşi operatori de transport sau 
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utilaje agricole (AGRARIA – cel mai 

mare târg agricol din Transilvania, 

AgriPlanta, RomAgroTec, Indagra etc.)  

Acordarea unor facilităţi fiscale (de pildă 

reducerea TVA-ului) asociaţiilor de 

producători  

Acordarea unor prime primilor 25 tineri 

care îşi deschid o afacere în agricultură 

Utilizarea raţională şi sustenabilă a 

tehnicilor agricole 

Dezvoltarea mijloacelor de mecanizare, 

electrificare şi a serviciilor destinate 

exploatării terenurilor sau prelucrării 

bunurilor produse şi limitarea utilizării 

utilajelor agricole  

Stimularea asigurării riscurilor de 

producţie în agricultură în vederea 

diminuării/eliminării potenţialelor pagube 

(condiţii climatice nefavorabile) de până 

la 50%  

Stimularea asigurării riscurilor de 

producţie în agricultură în vederea 

diminuării/eliminării potenţialelor pagube 

de până la 80%  

Stimularea investiţiilor pentru 

achiziţionarea utilajelor agricole de către 

orice proprietar al unei exploataţii 

agricole  

Încurajarea utilizării îngrăşămintelor 

naturale  

Extinderea programului Rabla pentru 

tractoare şi alte utilaje în vederea înnoirii 

parcului agricol  

Stimularea investiţiilor pentru 

achiziţionarea unei infrastructuri 

postrecoltare şi procesare 

Dezvoltarea unui sistem de irigare a 

terenurilor agricole 

Realizarea unor studii de sol în vederea 

amplasării unui sistem de irigaţii  
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Stabilirea, la nivel regional, a unor tarife 

diferenţiate pentru captarea şi utilizarea 

apei de irigat (reduse în cazul instalaţiilor 

de picurare şi mult mai ridicate în cazul 

instalaţiilor de aspersiune)  

Acordarea unor subvenţii investitorilor 

pentru achiziţionarea unor instalaţii de 

microirigare Încurajarea utilizării apelor 

reziduale tratate pentru irigarea culturilor 

Eficientizarea sectorului zootehnic Înfiinţarea unor ferme zootehnice 

(bovine pentru lapte, ovine, păsări, ferme 

piscicole, ferme de melci) pe baza 

tradiţiei existente, a valorificării 

suprafeţelor mari de păşuni ,dar şi a 

inovării în domeniu  

Regenerarea resurselor genetice a 

animalelor de prăsilă  

Consolidarea bazei tehnico-materiale a 

exploataţiilor individuale  

Diversificarea în cadrul exploataţiilor 

agricole  

Promovarea măsurilor de biosecuritate 

în cadrul fermelor zootehnice  

Asigurarea apei pe păşune prin crearea 

unui bazin de acumulare în amonte de 

păşune şi aducerea apei în jgheaburi 

între două tarlale pe sistemul nivelului 

constant, amenajarea de adăposturi la 

pâraiele cu debite suficiente de apă 

potabilă sau construirea de fântâni cu 

jgheaburi de adăpat  

Dezvoltarea apiculturii prin încurajarea 

fermierilor de a-şi achiziţiona stupine şi 

familii de albine dar şi a apariţiei unor 

puncte de vânzare a produselor melifere. 

De menţionat faptul că stupinele nu vor fi 

amplasate în locurile unde direcţia 
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vântului este nordică sau în locurile cu 

umiditate ridicată, amplasarea optimă a 

acestora fiind pe terenurile orientate spre 

SE 

Revitalizarea pomiculturii în vederea 

transformării acesteia într-un bazin 

pomicol redutabil 

Realizarea unui inventar al soiurilor 

autohtone de pomi fructiferi (măr, prun, 

păr, cireş), achiziţionarea de noi soiuri  

Încurajarea fermierilor pentru accesarea 

unor fonduri de finanţare europeană pe 

măsura de reconversie în pomicultură şi 

crearea de noi plantaţii pomicole  

Creşterea suprafeţelor de plantaţie 

tânără şi modernizarea fermelor 

pomicole  

Crearea unei pepiniere pentru soiurile 

autohtone de pomi fructiferi  

Crearea şi menţinerea unor loturi 

demonstrative pentru pomi fructiferi  

Crearea unei suprafeţe minime de 

cultivare cu pomi fructiferi (minim 5 ha 

teren) în vederea încurajării formelor de 

asociere şi a asigurării unei productivităţi 

mai ridicate Înfiinţarea unei staţiuni de 

cercetare cu profil pomicol  

Crearea şi modernizarea drumurilor de 

acces către livezi şi suplimentarea cu linii 

de curent electric  

Cursuri de formare în tehnici tradiţionale 

de altoire pentru săteni Identificarea de 

noi tehnici pentru întreţinerea livezilor, 

crearea de noi soiuri şi adaptarea 

acestora la specificul zonei  

Organizarea de workshop-uri pentru 

elevi pentru a asista la plantarea şi 

întreţinerea acestora  
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Crearea unei mini-livezi a şcolii în 

vederea păstrării specificului tradiţional 

al zonei  

Organizarea „Balului Mărului” ca 

modalitate de promovare a rezultatelor 

de peste an în sectorul pomicol  

Achiziţionarea şi modernizarea 

mijloacelor de întreţinere a pomilor 

fructiferi Înfiinţarea unor centre de 

prelucrare a fructelor 

 Încurajarea şi menţinerea culturilor 

tradiţionale 

Utilizarea unor soiuri omologate de mare 

performanţă  

Dezvoltarea legumiculturii şi floriculturii 

şi promovarea cultivării acestora în 

cadrul unor sere sau solarii  

Revitalizarea viilor, prin introducerea 

unor suprafeţe cu viţă de vie (zona 

beneficiază de un număr crescut de 

versanţi însoriţi)  

Dezvoltarea silozurilor de cereale şi a 

unor unităţi de depozitare performante 

(la început prin mărirea capacităţilor 

existente). În vederea diminuării 

efectelor unor patogeni asupra plantelor 

cultivate, se recomandă evitarea culturii 

de păioase pe aceleaşi sole şi 

încurajarea rotaţiei culturilor  

Promovarea culturii intensive a 

ciupercilor  

Încurajarea exploatării plantelor 

medicinale şi aromatice în vederea 

valorificării terenurilor afectate de 

eroziune  

Utilizarea unor practici organice pentru 

dezvoltarea sectorului vegetal  
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Asigurarea valorificării seminţei produse 

prin contracte ferme Înfiinţarea unor 

unităţi de preluare a producţiei de 

consum de la producătorii individuali 

Dezvoltarea unor culturi agricole 

alternative 

Cultivarea unor suprafeţe de teren cu 

rapiţă, având drept scop producerea de 

combustibili  

Afirmarea unor culturi energetice, pe 

terenurile erodate, respectiv pe solurile 

brune luvice tipice, gleice şi vertisoluri  

Dezvoltarea unor suprafeţe cultivate cu 

salcâm pe terenurile necultivate  

Apariţia unor suprafeţe cultivate cu 

cătină şi specializarea acestora 

(ameliorare, pepinieră, producţie de 

fructe, procesare fructe – pentru sucuri, 

ulei, siropuri), cu piaţă mare de 

desfacere în Germania, Olanda. 

Consolidarea culturilor tradiţionale 

prin tehnologii noi 

Dezvoltarea agriculturii ecologice prin 

recursul la tehnologii ce nu afectează 

mediul înconjurător  

Încurajarea cultivării legumelor bio sau 

răsadurilor în solarii şi sere  

Utilizarea tehnologiei hidroponice în 

vederea dezvoltării sectorului vegetal (cu 

precădere legume - roşii)  

Apariţia unor loturi demonstrative pentru 

varii tipuri de culturi, pe suprafeţe mai 

mari, peste 40-50 ha, prin intermediul 

cărora fermierii sunt puşi la curent cu 

ultimele noutăţi din sectorul agricol, 

inovarea constituindu-se în provocarea 

acestora Interzicerea cultivării plantelor 

modificate genetic  

Încurajarea agriculturii conservative 

(pentru grâu, porumb, floarea soarelui) 
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pentru exploataţiile medii, cu 

productivitate mai mică dar cu beneficii 

pe teremen lung (reducerea degradării 

solului, volumul de muncă redus al forţei 

de muncă) 

Valorificarea moştenirii rurale Înfiinţarea unui Muzeu al tradiţiilor care 

să prezinte viaţa şi munca de altădată a 

sătenilor, ocupaţiile lor tradiţionale  

Crearea unei secţii muzeologice sau a 

unor expoziţii cu caracter permanent 

privind perioada romană  

Revigorarea horelor şi şezătorilor locale 

Încurajarea ansamblului folcloric şi 

participarea la varii concursuri naţionale 

de profil  

Organizarea unor festivaluri etnografice 

locale  

Adoptarea la nivel local a unor măsuri şi 

reguli restrictive arhitecturale pentru 

conservarea arhitecturii tradiţionale, dar 

cu aplicativitate şi pentru noile construcţii 

cu front la arterele principale 

Crearea, modernizarea sau 

amenajarea celor două localităţi 

(Belint si Boldur) în vederea asigurării 

unui standard ridicat de viaţă 

Reabilitarea şi modernizarea unităţilor 

de învăţământ, dotarea acestora cu săli 

de clasă performante, sală de sport, 

modernizarea instalaţiilor electrice şi de 

apă potabilă  

Modernizarea spaţiilor de joacă din 

incinta unităţilor de învăţământ  

Amenajarea unor terenuri de sport  

Încurajarea ansamblurilor în vederea 

participării la festivaluri de profil din ţară 

şi străinătate  

Crearea unui centru de socializare 

pentru populaţia vârstnică  
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Amenajarea unor spaţii de tip parc în 

zona centrală a celor două localităţi  

Dezvoltarea unei biblioteci mobile în cele 

două localităţi  

Amenajarea instituţiilor de sănătate 

existente, crearea altora, pe tipuri de 

specializări, şi dezvoltarea serviciilor 

stomatologice 

 

STRUCTURA CONCEPTUALĂ A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

MULTISECTORIALE A COMUNEI BELINȚ 

 

Obiectivele strategice sunt intercorelate, ceea ce înseamnă că măsurile referitoare la 

calitatea locuirii vor avea condiționări asupra creșterii competitivității economice și 

vor contribui și la valorificarea potențialului agricol. În același mod, măsurile de 

creștere a capacității administrative reprezintă îmbunătățirea și adaptarea actului 

public la nevoile actorilor economici și la solicitările și așteptările locuitorilor.  

Astfel, dezvoltarea Comunei Belinț are în vedere două direcții strategice de 

dezvoltare, ”regenerarea comunitatii” și respectiv ”dezvoltarea mediului de afaceri 

local”. Pentru că turismul este un domeniu care poate fi vizat în egală măsură de 

cele două direcții strategice de dezvoltare, dar starea sa de dezvoltare actuală 

raportându-ne și la potențialul local însemnat, justifică propunerea unui ”program 

prioritar de dezvoltare a comunitatii” care să fie gestionat separat în mod special. 

Pe scurt, viziunea pentru dezvoltarea durabila multisectoriala a Comunei Belinț 

poate fi rezumata astfel : 

Dezvoltarea BELINȚULUI este centrată pe construcția unui centru  dinamic, 

modern si inteligent, într-o zona cu potential turistic si antreprenorial, care să 

îmbine calitatea locuirii, prin prezervarea elementelor peisagistice si climatice, 

precum și dinamica mediului economic pentru confortul și bunăstarea intregii 

comunitati și să faciliteze transformarea comunitatii într-un centru de 

oportunități și resurse pentru regiune, cât și într-o destinație reper la nivel 

national. Dezvoltarea inteligentă, creativă și digitală la nivelul Primariei Belinț, 

precum si a serviciilor de invatamant, cultura, sanatate si ordine publica se vor 

constitui în ingrediente de succes pentru un viitor sustenabil. 
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Dezvoltarea economiei locale este înțeleasă ca rezultatul relației sistemice dintre: 

consolidarea mediului de afaceri existent, diversificarea mediului de afaceri, mai ales 

in domenii care pot utiliza resursele locale (agricultura si industrie adiacenta, servicii, 

etc.) și de creștere a calității educației, inclusiv stimulare a inovării și progresului 

tehnologic. Creșterea calității locuirii este privită prin prisma regenerării și dezvoltării 

rurale, având ca rezultat un mediu de viață curat și civilizat, ofertant pentru petrecerea 

timpului liber, susținut de o infrastructură modernă și de accesul la servicii publice de 

bună calitate. Orientarea spre aceste direcții de dezvoltare prioritară intenționează să 

contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor orașului dar și la câștigarea, pentru 

Belint, a statutului de furnizor de dezvoltare pentru localitățile din jurul acestuia, prin 

diversificarea și extinderea ofertei de servicii de calitate și a oportunităților de a realiza 

venituri în schimbul contribuției la dezvoltarea durabilă a comunitatii.  

Astfel, pentru materializarea acestei viziuni, este propusă urmărirea a două direcții de 

dezvoltare prioritare: dezvoltarea economiei locale strâns legat de educație, cercetare 

și inovare și creșterea calității locuirii, înțeleasă atât ca modernizare a infrastructurii, 

serviciilor, ofertelor pentru timp liber, pentru toate categoriile de rezidenți, dar și ca 

argument complementar care adaugă beneficii celor care muncesc sau contribuie la 

veniturile publice ale comunității. Pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile celor 

două direcții de dezvoltare și, în special, pentru că o astfel de viziune de dezvoltare 

implică intervenția și suportul susținut al instituțiilor administrației publice, este 

necesară asocierea unui obiectiv strategic comun celor două direcții de dezvoltare: 

”dezvoltarea și modernizarea administrației publice locale”. 

Urmărirea ”direcțiilor de dezvoltare prioritare” presupune realizarea unor ”obiective 

strategice” asociate fiecărei direcții. Obiectivul strategic comun (OBSC) ”Dezvoltarea 

și modernizarea Administrației publice” va fi asociat ambelor direcții de dezvoltare, 

astfel încât, propunerile din cadrul acestuia vor urmări cu prioritate, prin propriile ținte, 

să contribuie la dezvoltarea economiei locale și a condițiilor de locuit.  

Obiectivele strategice subsumate Direcției de dezvoltare 1 ”Dezvoltarea economiei 

locale” sunt următoarele :  

OS1.1 Consolidarea mediului de afaceri existent – care are în vedere întărirea 

poziției firmelor existente, consolidarea infrastructurii și serviciilor necesare dezvoltării 
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afacerilor, promovarea unor programe de pregătire a forței de muncă, eficientizarea 

relației cu administrația locală  

OS1.2 Diversificarea mediului de afaceri prin valorificarea resurselor locale – 

prin promovarea unor domenii de specializare bazate pe avantajele, naturale, 

economice și a resurselor deținute, dezvoltarea infrastructurii și a unor servicii suport 

pentru startup si dezvoltarea spiritului antreprenorial. Sprijinirea inițiativelor care 

dezvoltă bunuri și servicii (inclusiv servicii de sănătate, investigații, asistență și 

îngrijire) pentru piața și locuitorii din comunitățile apropiate.  

OS1.3 Educație, Cunoaștere Inovare si progres tehnologic – folosirea 

avantajului de a avea în comunitate două instituții de învățământ superior și unități de 

învățământ liceal atât teoretic cât și tehnologic, ceea ce permite consolidarea unor 

programe de educație si formare privind calificările și metodele de gestiune 

specializate care sunt cerute de industriile și serviciile locale, lansarea unor centre de 

cercetare inovare cu aplicativitate inclusiv în tehnologiile utilizate în producția locală, 

precum și consolidarea infrastructurii educaționale și dezvoltarea programelor de 

instruire și pregătire a forței de muncă. Setarea unui obiectiv din domeniul educației 

în cadrul dezvoltării economice locale, are în vedere și potențialul demonstrat al 

complexului de servicii educaționale, care atent dezvoltate pot deveni o adevărată 

industrie generatoare de venituri în comunitate. Aici având în vedere și nevoia de 

infrastructură de cazare, spații, resurse, materiale didactice și până la consumul de 

bunuri și servicii pentru timp liber al populației școlare, universitare, a corpului didactic 

și administrativ.  

Obiectivele strategice subsumate Direcției de dezvoltare 2 ”Creșterii calității locuirii si 

consolidarea apartenentei comunitare”, sunt:  

OS2.1 Regenerarea comunității – care implică finalizarea proiectelor de 

infrastructură a rețelelor urbane și folosirea acestora, implementarea unui sistem de 

trafic care să răspundă nevoilor rezidențiale dar și solicitărilor traficului de lucru; 

transformarea în spații de agrement a zonelor degradate. 

OS2.2 Servicii publice și siguranța cetățenilor – dezvoltarea unor servicii sanitare de 

calitate și accesibile pentru cetățenii din comunitate și pentru cei din localitățile din 

zonă; modernizarea serviciilor sociale și de îngrijire; creșterea nivelului de siguranță a 

cetățenilor 
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OS2.3 Infrastructură culturală și de petrecere a timpului liber - îmbunătățirea 

echipamentelor colective, a infrastructurii culturale si de recreere pentru a spori 

atracția orașului, dezvoltarea unor programe culturale și promovarea unei agende 

publice de evenimente;  

Obiectivul strategic OBSC3 ”Dezvoltarea și modernizarea administrației publice 

locale”, asociat celor două direcții de dezvoltare – presupune întărirea capacității 

locale de planificare si de punere in practica a planurilor, măsurilor, proiectelor de 

dezvoltare și asociază alte două obiective comune:  

OS3.1 Proiecte în asociere - întărirea legăturilor, a parteneriatelor, creșterea 

comunicării cu localitățile vecine (chiar și de peste graniță) cu scopul de a dezvolta 

proiecte, activități care să justifice dezvoltarea unor serviciilor si echipamentelor 

comune, inclusiv legături de transport persoane, mărfuri sau date;  

OS3.2 Dezvoltarea accesului la serviciile publice - inclusiv on-line, de exemplu 

e-Administrație, eSănătate si e-Învățare/formare profesionala, etc. 

Obiectivele strategice vor subsuma ”Axe prioritare” specifice fiecărui obiectiv, care vor 

include tipuri concrete de intervenții într-un anumit domeniu. Aceste intervenții pot fi: 

proiecte, măsuri, planuri, intervenții etc., a căror realizare vor conduce la atingerea 

obiectivului vizat și la dezvoltarea domeniilor strategice. În activitatea de selectare, 

prioritizare și planificare a intervențiilor, se va avea în vedere contribuția la realizarea 

cu prioritate a obiectivelor strategice, dar și rezultatele multiplicative și din alte planuri, 

cât și resursele disponibile. Intervențiilor enunțate în cadrul Strategiei de dezvoltare le 

vor fi alocate un cod de prioritate, care va indica poziția în planificarea strategică iar 

în Portofoliul de proiecte din cadrul acestei Strategii, vor fi dezvoltate cele mai 

importante intervenții la nivel de fișă de proiect, fișa măsurii, etc. indicându-se 

responsabilii de implementare și de monitorizare ale acestora. 
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Strategia de Dezvoltare Durabilă Multisectoriala urmărește să dezvolte o comunitate 

cu un grad crescut de prosperitate, cu o populaţie activă economic, ale cărei nevoi cu 

privire la mediul de muncă și locuit sunt satisfăcute. Un grad crescut de prosperitate 

va fi atins prin crearea de oportunităţi pentru mediul de afaceri și prin valorificare mai 

bună a resurselor existente. Infrastructura, forța de muncă calificată, conectivitatea și 

suportul oferit de autorități sunt principalii factori care contribuie la deciziile de 

Directia strategica I – Dezvoltarea economiei 

locale 

Consolidarea mediului de afaceri existent 

Educație, Cunoaștere Inovare si progres 

tehnologic 

 

Directia strategica II - Creșterii 

calității locuirii si consolidarea 

apartenentei comunitare 

Regenerarea comunității 

Servicii publice și siguranța 

cetățenilor 

Infrastructura culturala si de 

petrecere a timpului liber 

Directia strategica III – Dezvoltarea administratiei publice 

Proiecte in asociere 

Eadministratie, Eeducatie, Ecultura, Esanatate 

 

OAMENII, cetatenii, ca 

resursa perena a 

dezvoltarii in context 

de timp si spatiu 
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localizare ale agenților economici și cei la care se referă proiectele incluse în acest 

obiectiv. Infrastructura de afaceri se referă atât la spații necesare găzduirii de birouri 

și hale de producție cât și la dotările aferente și racordările la rețelele de utilități și 

transport. 

 

Posibile proiecte ancorate in OS1 : 

 Acordarea de facilități pentru întreprinzătorii locali, precum și pentru cei care 

doresc să dezvolte investiții în cercetare, IT sau tehnologii nepoluante  

 Acordarea de facilități fermierilor care au producții bio 

 Elaborarea unui sistem stimulativ de taxe şi impozite (ex: reducerea taxelor 

pentru domeniile economice incurajate pe plan local: turism și servicii conexe, 

agricultura; reducere de taxe pentru agentii economici care isi reabiliteaza din 

surse proprii cladirile) 

 Infiintarea unei zone inteligente de recreere  

 Înfiinţarea unei fabrici de procesare a legumelor.  

 Înfiinţarea unei pieţe en-gros care să atragă producătorii agricoli din zona 

Belint-Boldur (sau înființarea unui parc industrial cu profil agroindustrial).  

 Dezvoltarea unui accelerator de afaceri, pentru creșterea afacerilor mici 

 Realizarea și implementarea unui plan de marketing turistic care să ia în calcul 

toate posibilităţile de dezvoltare a turismului local, inclusiv promovarea unităților 

de primire turistică și a serviciilor conexe turismului 

 Sprijin pentru stimularea parteneriatelor cu scopul valorificării resurselor locale 

(ex. facilitarea interacțiunii dintre producători agricioli și unități de 

cazare/alimentație, dezvoltarea de pachete turistice integrate prin colabărări 

între unități de cazare și prestatori de servicii etc) 

 Suport local pentru cooperare între întreprinderile locale, instituții din educație, 

centre de cercetare şi diverşi catalizatori (firme de consultanţă, furnizori de 

servicii de formare profesională continuă, bănci şi instituţii de creditare, etc.) 

având ca obiectiv transferul tehnologic şi inovarea 

 Înființarea unui centru de cercetare - inovare cu aplicabilitate inclusiv în 

tehnologiile utilizate în producția locală (la nivelul agriculturii si procesarii 

produselor) 
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 Susţinerea dezvoltării de programe educaţionale pentru crearea de abilităţi 

antreprenoriale (ex. Campanii de informare privind dezvoltarea abilităţilor 

antreprenoriale în randul tinerilor, pentru facilitarea accesului acestora la 

finanţare de tip START-up) 

 Creearea unor programe de educatie si formare antreprenoriala destinate 

liceenilor  

 Sprijinirea programelor de pregătire a forței de muncă - Suport local pentru 

dezvoltarea programe de educație si formare privind calificările și abilitățile 

cerute de industriile si serviciile locale  

 Continuarea derulării cursuri de specializare pentru persoanele care lucrează 

în domeniul medical și social  

 Sprijin pentru programele de pregătire a forţei de muncă locale în domeniul 

agricol  

 Sprijin pentru programele de pregătire destinate producătorilor agricoli și 

lucrătorilor din domeniul agro-alimentar  

 Sprijin pentru formarea continuă și perfecționarea educatorilor, învățătorilor, 

instructorilor și profesorilor din unitățile de învățământ  

 Dezvoltarea competentelor in domeniul informatic ale cadrelor didactice si ale 

formatorilor  

 Promovarea oportunităţilor de calificare și angajare la nivel local a şomerilor 

 Dezvoltarea de programe de instruire şi reconversie profesională  

 Dezvoltarea de programe de instruire / specializare pentru integrarea 

persoanelor din categorii defavorizate pe piaţa forţei de muncă 

 

Posibile proiecte ancorate in OS2 : 

 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în comuna (noi servicii 

educaționale, programe pentru copii, stimulare formării și perfecționării cadrelor 

didactice, etc), sprijinirea adaptării sistemului educațional la cerințele 

angajatorilor  

 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate, inclusiv cabinetele de 

medicina de familie 

 Dezvoltarea serviciilor sociale  
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 Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber, a programelor culturale 

și de agrement a locuitorilor 

 

 

 Planul de actiune 

 

Implementarea cu succes a Strategiei de Dezvoltare Multisectoriale presupune 

implicarea activă a tuturor factorilor interesaţi de progresul economic şi social pentru 

Comuna BELINȚ: instituţii publice, organizaţii, asociaţii, investitori şi cetăţeni ai 

judeţului. 

Adoptarea strategiei reprezintă un prim pas în demersul de continuare a dezvoltării 

durabile a comunitaii, implementarea acesteia fiind condiționată de existența unor 

mecanisme de implementare, monitorizare și evaluare definite clar și transparent. 

Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei implică totalitatea pașilor care 

trebuie parcurși, a termenelor, instrumentelor manageriale și cheltuielilor necesare 

implementării strategiei: 

Acțiune 1: Stabilirea structurii de implementare a strategiei 

- Nominalizarea unui Responsabil sau a unei Structuri responsabile pentru 

implementarea strategiei, care să coordoneze procesul de implementare. 

- Nominalizarea direcțiilor din cadrul Primăriei Belinț, responsabile de 

implementarea proiectelor aferente obiectivelor strategice sau axelor prioritare 

corelate cu activitatea desfășurată.  

- Stabilirea procedurilor de lucru pentru monitorizarea și evaluarea progresului 

intervențiilor propuse reprezintă un proces care contribuie în mod direct la 

succesul implementării strategiei de dezvoltare a Comunei Belint. 
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Acțiune 2: Alocarea resurselor 

- Alocarea resurselor umane implicate în acest proces, cu trasarea clară a 

responsabilităților pentru implementarea fiecărui proiect / măsură din cele 

propuse. 

- Alocarea resurselor financiare este esențială pentru succesul implementării 

unei strategii. Astfel, pentru proiectele propuse vor fi identificate surse de 

finanțare interne sau externe. 

 

Acțiune 3: Monitorizare și raportare 

Monitorizarea reprezintă colectarea sistematică de date privind indicatori specificați, 

pentru a le oferi actorilor implicați în implementarea strategiei precum și 

responsabililor pentru implementarea strategiei o indicație despre progresele 

înregistrate și gradul de atigere a obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare 

durabilă multisectoriale. 

Pentru monitorizarea strategiei este necesară identificarea clară a surselor de 

culegere a datelor cu privire la progresul indicatorilor de realizare și de rezultat 

propuși. 

Raportarea presupune colectarea și transmiterea acestor date pe fluxul procedural 

stabilit pentru implementarea strategiei. 

 

Datele astfel colectate trebuie analizate și evaluate pentru a estima dacă intervențiile 

propuse conduc către obiectivele propuse sau dacă necesită modificări. 

Se recomandă analize semestriale cu privire la progresul înregistrat în 

implementarea proiectelor și în atingerea indicatorilor de realizare și de rezultat, 

eventual în ajustarea acestora în funcție de schimbările contextului socio-economic. 

 

Acțiune 4: Analiza intermediară a implementării strategiei 

Strategia poate fi revizuită anual sau ori de câte ori este cazul. În lipsa resurselor 

pentru realizarea acestor analize, analiza intermediară documentată la jumătatea 
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perioadei de implementare a strategiei poate fi un moment de reflecție și revizuire a 

strategiei. 

Situații care pot impuse revizuirea strategiei sunt cele legate de actualizarea surselor 

de finanțare ale proiectelor propuse odată cu aprobarea programelor de finanțare 

aferente perioadei 2021 – 2027 sau după aprobarea strategiei județene / regionale, 

în urma căreia ar putea fi necesară o actualizare a proiectelor / măsurilor propuse în 

strategia Comunei Belint. 

 

Acțiune 5: Evaluarea finală a implementării strategiei 

Evaluarea se desfășoară la sfârșitul perioadei de planificare și în momente de 

decizie esențiale ale acesteia, pentru a estima performanțele planului de acțiuni în 

raport cu obiectivele propuse sau pentru a identifica necesitatea modificării 

proceselor de planificare. 

Rezultatele sunt utilizate în următoarea perioadă de planificare și pot ajuta la găsirea 

unor soluții la întrebări cheie privind dezvoltarea durabilă. 
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NOTA CONSULTANTULUI 

 

Având in vedere că în perioada curentă, precum sunt în curs de elaborare și/sau de 

aprobare diferite Strategii sectoriale/regionale, atât la nivelul României, cât și la 

Directoratele Generale de la Bruxelles, recomandăm actualizarea semestriala a 

prezentului document strategic pentru asigurarea intercorelării cu toate documentele 

programatice. 

 

Ca prim demers după aprobarea prezentei Strategii recomandăm realizarea de către 

Primăria Belinț de focus grupuri cu principalii stakeholderi pe zona economiei sociale, 

zona ocupațională și zona serviciilor de sănătate pentru identificarea unor nevoi / 

validarea ideilor de proiecte menționate în prezentul document, care sa se 

concretizeze în aplicații de finanțare atât pe Programul Erasmus, cât și pe alte 

programe/axe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulțumim pentru implicare și suport personalului desemnat din cadrul 

Primăriei Belinț si Domnului Primar! 

 


