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Introducere 

1. Consideratii generale 

Dezvoltarea  armonioasa  si  durabila  a  orasului  Amara  implica  necesitatea  unui  parteneriat  între 

adiministratia publica locala si cetateni, între toti actorii locali/regionali/nationali care pot contribui la realizarea 

Strategiei  de dezvoltare durabila a  orasului  Amara ei.  Din acest motiv,  principalul  merit  al este acela  de a fi 

reunit pe parcursul elaborarii sale puncte de vedere si opinii diverse , într-un proces democratic si consensual 

de consultare. 

Strategia  a  fost  creata  prin  contributia 

comunitatii,  a  functionarilor  publici  din  administratia 

publica  locala,  agentilor  economici,  institutiilor  si 

organizatiilor  locale,  prin  intermediul  sondajelor, 

consultarilor  si  dezbaterii  publice  care  au  reunit 

comunitatea  într-un  exercitiu  colectiv  de  formulare  a 

prioritatilor locale. 

Având  în  vedere  perioada  extinsa  de  timp  la 

care  se  refera documentul, s-a  propus  o  prioritizare a 

actiunilor  si  o  etapizare  a  acestora  în  acord  cu 

resursele ce pot  fi mobilizate din  surse  interne  (buget 

local, parteneriate public-privat) sau  externe (buget  de 

stat,  fonduri  structurale,  credite  externe,  etc.),  în 

vederea  asigurarii  conditiilor  de  baza  (crestere 

economica,  infrastructura,  protectia  mediului 

înconjurator,  servicii  publice  locale)  pe  care  sa  se 

dezvolte oras ul în viitor. 

În  elaborarea  documentului,  s-au  avut  în  vedere  elementele  specifice  oras ului  Amara,  datele 

demografice,  cele privind  infrastructura,  economia,  amenajarea  teritoriului,  mediul,  distribut ia  serviciilor  etc., 

Strategia privind dezvoltarea durabila a orasului mara, jud. Ialomita 



 

 

 

precum  si  o  apreciere  amanunt ita  a  felului  în  care  comunitatea  locala  dores te  sa  se  dezvolte.  Au  fost 

integrate componente strategice din programele judetene, regionale, sectoriale si nationale. 

Din  punct  de  vedere  metodologic,  strategia  se  fundamenteaza  pe  urmatoarele  instrumente  si 

proceduri: 

- analiza de continut; 

- analiza de date statistice din surse organizate; 

comparatii de date statistice pe scara evolutiva; - 

interviuri cu actorii locali ai dezvoltarii; - 

- analiza SWOT; 

- realizarea,  analiza  si  interpretarea  unor  studii,  rapoarte,  cercetari,  strategii  si  norme  locale, 

judetene, regionale, nationale si europene. 

Strategia  de  dezvoltare  formuleaza  o  viziune  specific a  si  stabileste  obiectivul  general,  obiective 

specifice, actiuni si responsabilitati prin care acestea se vor materializa. 

Pentru  a  fi  pusa  în  practica  într-un  mod  adecvat,  strategia  trebuie  sa  îndeplineasca  urmatoarele 

conditii: 

- acordul si sustinerea din partea consiliului local si a comunitatii; 

- informarea permanenta a comunitatii cu privire la progresul punerii în aplicare; 

- monitorizarea permanenta a stadiului atingerii obiectivelor  propuse. 
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2. Elaborarea strategiei de dezvoltare locala a orasului Amara 

Strategia  privind dezvoltarea locala a orasului  Amara în  perioada  2014-2020 s-a  realizat  la initiativa 

autoritatilor  publice  locale.  Elaborarea  strategiei  de  dezvoltare  locala  a  presupus  un  efort  asumat  de  catre 

autoritatea executiva de la nivel local, cu sprijinul echipei de consultanta.  Pentru a asigura eficienta eforturilor 

de  elaborare  a  strategiei,  s-a  optat  pentru  o  metodologie  care  a  inclus  elemente  importante  de  implicare 

directa a comunitatii locale, prin solicitarea de puncte de vedere, chestionare, interviuri. 

Procesul de elaborare a strategiei a cuprins urmatoarele etape: 

: la nivelul Primariei, a fost constituita o echipa care 1. Organizarea eforturilor de elaborare a strategiei 

sa  sprijine  demersul  de  elaborare  a  strategiei,  formata  din  persoane  implicate  în  activita ile  de  baza  ale 

administratiei publice locale. Aceasta echipa s-a implicat prin folosirea propriilor cuno tin e, date si informatii, 

precum si ca  mediator între echipa de consultanti si întregul colectiv al primariei. 

2. Etapa de cercetare documentara pentru întocmirea 

profilului social, economic si de mediu al orasului a inclus 

doua axe: 

a.  cercetarea  documentara  a  situatiei  existente  pe 

plan  social,  economic,  de  mediu,  educational,  cultural  etc. 

Aceasta  cercetare  s -a  realizat  cu  aportul  important  al  întregii 

echipe  locale,  întâmpinându-se  dificultati,  în  principal,  din 

cauza  lipsei  de  integrare  si  coordonare  a  informatiilor  locale, 

precum  si  lips ei  unui  mod  sistematic  de  arhivare  a  datelor, 

care sa faciliteze prelucrarea acestora. 

b. evaluarea  nevoilor  si aspiratiilor  comunitatii  locale  s-a  realizat pe urmatoarele domenii de  interes 

general: social, economic, mediu, amenajarea teritoriului, educatie, cultura, institutii locale. 

3. Inventarierea si sinteza problemelor locale . Pe baza analizei situatiei curente si a evaluarii nevoilor 

si aspiratiilor  comunitatii  locale,  s -au identificat  punctele  forte si slabe,  precum  si  fortele  externe  pozitive  si 

negative care ar putea influenta dezvoltarea viitoare a orasului. 
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4. Stabilirea  viziunii de dezvoltare  a localitatii , a obiectivelor si directiilor de dezvoltare. Pornind de  la 

analiza de mai sus si de la scenariul de dezvoltare ales, a fost propusa o viziune de dezvoltare a comunitatii, 

iar pentru realizarea acesteia, un set de obiective si directii de dezvoltare. 

5. Stabilirea strategiei de dezvoltare locala – setul de proiecte. 

În  aceasta  etapa,  au  fost  utilizate  planurile  de  investitii  si  programele  elaborate  de  autoritatile  locale si 

nationale pe termen scurt si mediu. Au fost studiate si aprofundate un numar de strategii nationale, regionale 

si  judetene,  precum  si  Strategia  locala  pentru  perioada  2007 -2013,  pentru  a  corela  obiectivele  de  la  nivel 

local cu cele de la nivel judetean, regional sau national. 

6.  Finalizarea  strategiei  de  dezvoltare  locala si  adoptarea  ei  prin  hotarâre  a   consiliului  local. 

Promovarea strategiei la nivel local, judetean si regional. 

În  paralel cu etapele  de  elaborare  a  strategiei  mai sus prezentate,  a fost  aplicat  planul  de consultare a 

comunitatii  locale  pe directiile: cunoastere  a  localitatii, mediu  de afaceri,  locuire, atractivitate,  care a cuprins 

activitat i de marire a  vizibilitat ii asupra  eforturilor de elaborare a strategiei s i de animare a implicarii directe  a 

populatiei si reprezentantilor sai. Acest plan a cuprins activitati de informare pasiva si activa  asupra diverselor 

etape  de  elaborare  s i  a  propunerilor  respective,  activitati  de  sondare  a  opiniei  publice  prin  actiune  directa 

asupra subiectilor. 

3.Cadrul conceptual al strategiei 

În  elaborarea  strategiei s-a pornit  de la  ideea  ca,  astazi,  guvernarea  implica  o  filosofie  aparte, care 

urmareste  sa  transforme cetateanul  într-un  actor  important  al  dezvoltarii  te ritoriului .  Statul  este  vazut 

drept  un  „ecosistem  cu  o  pluralitate  de  dimensiuni  –  sociala,  de  mediu,  urbanistica,  economica,  politica, 

culturala etc. si o pluralitate de actori, care interactioneaza”.  (de unde citezi?) 

De asemenea, s-au  avut  în  vedere multiplele sensuri ale  guvernarii, cu scopul integrarii obiectivelor 

diferitelor  arii.  Se  poate  vorbi  de  o  „guvernare  mondiala”  strâns  legata  de  procesele  de  mondializare  si 

globalizare,  sau  de  o  „guvernare  europeana”  care  are  în  vedere  reforma  institutiilor  europene  si  relatiile 
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colectivitatilor locale cu aceste institutii. Se poate vorbi, de asemenea, de o „guvernare locala” pentru a defini 

practicile teritoriale ce urmaresc dezvoltarea endogena si exogena si mobilizarea actorilor dezvoltarii locale în 

acord cu politicile statale sau europene. 

Dezvoltarea  corespunde  unui  proces  de  mobilitate,  de  schimbare  cu  caracter  deliberativ  pentru 

atingerea  obiectivelor  economico-sociale. Specialistii identifica doua  faze  ale dezvoltarii  – cea virtuala  (DV) 1 

si  cea  reala  (DR).  Dezvoltarea  virtuala  presupune  parcurgerea  ciclului  creativitate  –  idee  de  proiect  – 

confruntarea  cu  unele  teste  de  realitate si definirea  suprastructurii si  infrastructurii proiectului,  integrarea  în 

alte  proiecte  si institutionalizarea  proiectului. Dezvoltarea reala  este  sau ar  trebui  sa  fie  însotita  de  crestere 

economica si se obtine din transformarea lui DV în dezvoltare reala, proces mijlocit de management. 

Dezvoltarea locala reprezinta  „procesul de dezvoltare, în principal economica, într-o anumita regiune 

sau  unitate  administrativ-teritoriala,  care  determina  o  crestere  a  calitatii  vietii  la  nivel  local” .  Dezvoltarea 2 

locala  are  ca  obiectiv  „prosperitatea  economica  si  bunastarea  sociala  prin  crearea  unui  mediu  favorabil 

pentru  afaceri,  concomitent  cu  integrarea  în  comunitate  a  grupurilor  vulnerabile,  folosirea  resurselor 

endogene, dezvoltarea sectorului privat” . 3 

Dezvoltarea economica locala (DEL) este „procesul prin care administratia locala si/sau comunitatea, 

bazata  pe  grupuri,  administreaza  resursele  existente  si  intra  într-un  nou  angajament  de  parteneriat  fie  cu 

sectorul privat, fie una cu cealalta, pentru a crea noi locuri de munca si pentru a stimula activitatile economice 

într-o zona economica bine definita” . 4 

Dezvoltarea  economica  presupune  „dezvoltarea  capacitatii  economice  regionale  sau  locale  si 

formularea raspunsului la schimbarile economice, tehnologice, sociale etc.” 5 

Dezvoltarea  socio-economica  locala  (DSEL)  reprezinta  un  proces   de  dezvoltare  într-o  anumita 

regiune sau arie geografica, care are ca efect  o îmbunatatire a calitatii vietii la nivel  local. DSEL se  refera  la 

dezvoltarea  capacitatii unei  economii  locale  sau regionale de a stimula  o  crestere  economica  stabila si ,  prin 

aceasta, de a crea locuri de munca si conditii pentru valorificarea oportunitatilor proprii schimbarilor rapide în 

plan economic, tehnologic si social. 

1 
Dumitrescu M., „Strategii si management strategic”, Ed. Economica, Bucuresti, 2002, p. 96. 

lat. Disolvere – a creste, a evolua. 2 

Parlagi A., „Dictionar de administratie publica”, Ed. Economica, Bucuresti, 2004, p. 86. 3 

Dezvoltare  economica –   O  modalitate  strategica  pentru  administratia  publica  locala,  Don  Morrison,  ICMA, 4 

citându-l pe Edward J. Blakelz, „Planning Local Economic Development: Teory and Practice” 

Matei L., „Strategii de dezvoltare economica locala”, Ed. Economica, Bucuresti, 2004, p. 86 5 
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Obiectivele  majore  ale  DSEL  sunt  de  a  contribui  la  prosperitatea  economica  si bunastarea  sociala 

prin  crearea  unui  mediu  favorabil  pentru  afaceri,  concomitent  cu  integrarea  în  comunitate  a  grupurilor 

vulnerabile  si  promovarea  unei  atitudini  dinamice  si  pozitive  a  populatiei  fata  de  problemele  dezvoltarii 

propriei regiuni. DSEL ia în considerare aspectele sociale si culturale ale dezvoltarii. 

Actorii  DSEL  includ  „autoritatile  si  organismele  administratiei  publice  (de  la  nivel  local,  judetean  si 

central)  responsabile  de  politicile  sectoriale  (industrie,  mediu,  munca,  lucrari  publice,  transporturi  etc.), 

reprezentantii activitatilor economice si ai serviciilor publice (întreprinderi, banci,  sindicate  etc.), institutiile de 

învatamânt, organizatiile neguvernamentale, mass -media etc.” . 6 

Dezvoltarea care, îndeplinind cerintele  generatiei actuale,  faciliteaza generatiilor viitoare îndeplinirea 

propriilor  optiuni,  este dezvoltare durabila .  Dezvoltarea  durabila  urmareste  reconcilierea  între  doua  aspiratii 

fundamentale,  si anume  necesitatea  dezvoltarii  economice  si  sociale,  dar  si protectia  si  îmbunatatirea starii 

mediului. 

Potrivit  prevederilor  stabilite  în  cadrul  Conferintei  de  la  Rio,  fiecare  autoritate  locala  are 

obligatia de a elabora propria strategie locala de dezvoltare durabila . 

Agenda  21  Locala  este  procesul  prin  care  autoritatile  locale  lucreaza  în  parteneriat  cu  toate 

sectoarele  comunitatii  locale,  punând  acc ent  pe  participarea  comunitatii  si  pe  democratia  locala  largita, 

oferind  o  modalitate  de  integrare  a  problemelor  sociale,  economice  si  de  mediu.  Ea  trebuie  sa  conduca la 

definirea de obiective, politici si actiuni la nivel local. 

Asadar,  conceptul  de dezvoltare  durabila  se  refera  la  o  forma  de  crestere  economica  ce  satisface 

nevoile societatii  în termeni de bunastare pe termen scurt,  mediu  si mai ales lung. Ea se fundamenteaza pe 

considerentul  ca dezvoltarea  trebuie sa  vina în întâmpinarea  nevoilor  prezente fara sa  le puna  în pericol  pe 

cele ale generatiilor viitoare. În termeni practici,  acest lucru înseamna crearea conditiilor  pentru „dezvoltarea 

economica pe termen lung, în acelasi timp protejând mediul înconjurator”. 

Dezvoltarea  durabila  reprezinta  o  directie  de  urmat  ce  încearca  sa  echilibreze  factorii  de  mediu, 

sociali si economici. 

În  elaborarea  Strategiei  au  fost  avute  în  vedere  componentele  dezvoltarii:  cadrul  normativ- 

procedural, parteneriatul local, obiectivele de dezvoltare locala si resursele. 

6 „Participarea cetateneasca în  luarea deciziei –  Manual de instruire”, USAID-RTI, Bucuresti 2002, Coordonato ri 

Matei L., Dinca D., p. 165. 
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Fig.  Componentele dezvoltarii locale. 
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De asemenea, au fost avute în vedere urmatoarele: DEZVOLTARE 

dezvoltarea locala este deopotriva economica, sociala si culturala; 

dezvoltarea  locala  pune  în  discutie  teritoriile  ale  caror  dimensiuni  si  statut  nu  sunt  neaparat 

echivalente; 

dezvoltarea  locala implica asocierea tuturor celor  care participa la viata economica si sociala în 

vederea stabilirii proiectelor; 

dezvoltarea  locala  difera  de  strategiile  traditionale  de  dezvoltare  prin  accentuare a  resurselor 

endogene; 

reusita unei politici de dezvoltare locala depinde de rapiditatea cu care sunt asigurate informarea 

si specializarea. 

Domenii ale dezvoltarii locale 

Strategia privind dezvoltarea durabila a orasului mara, jud. Ialomita 



 

 

 

Dezvoltarea  locala  reprezinta  un  fenomen  complex  ce  vizeaza  întreaga  viata  economic a,  sociala, 

politica si culturala de la nivelul unui teritoriu. Astfel, dezvoltarea locala trebuie sa aiba în vedere  urmatoarele 

elemente: 

- Protectia mediului; 

- Dezvoltare sociala; 

- Economie si piata; 

- Guvernare si reglementari; 

- Amenajarea teritoriului; 

- Educatie si formare; 

- Cultura, stiinta si cercetare. 

PROTECTIA MEDIULUI 

Multa vreme, între procesele de dezvoltare si protectia mediului a existat un antagonism, dezvoltarea 

economica realizându-se prin afectarea mediului înconjurator. Aceasta opozitie a fost depasita, apreciindu -se 

ca  mediul  si  echilibrul  natural  stau  la  baza  dezvoltarii  sociale  si  umane,  indiferent  de  nivel:  mondial, 

transnational,  national  si  local.  Dezvoltarea  durabila  vizeaza  tocmai  conjugarea  aspiratiilor  privind 

dezvoltarea economica cu cele privind protectia mediului. 

DEZVOLTARE SOCIALA 

Componenta sociala a dezvoltarii  are în vedere crearea unui climat de  echitate, prin lupta  împotriva 

saraciei  si promovarea identitatii individuale într-o  mare diversitate. De asemenea, dezvoltarea are în vedere 

eliminarea discriminarilor dintre generatii, îndeosebi prin atentia acordata categoriilor defavorizate. 

La modul general, se poate vorbi despre dezvoltarea umana si întarirea capacitatilor individuale, prin 

educatie,  aderarea  la  valorile  etice  si  dezvoltarea  sociala  care  are  în  vedere  relatii  sociale  si  culturale, 

participarea cetatenilor la procesul decizional din cadrul autoritatilor publice. 

ECONOMIE SI PIATA 
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Procesele  privind  dezvoltarea locala  au  în  vedere dezvoltarea  economica  si  pietele,  dar  pe  termen 

lung.  Aceasta  viziune  trebuie sa  includa  protectia mediului,  transferul  productiei  catre  servicii,  dimensiunea 

sociala si cea a resurselor umane, precum si dezvoltarea teritoriului. 

GUVERNARE SI REGLEMENTARI 

Dezvoltarea locala este influentata de toate nivelurile: international, national si local. Aceasta  implica 

noi mecanisme de decizie politica si cooperarea între diversi ac tori de la diferite niveluri. 

AMENAJAREA TERITORIULUI 

În  materie  de  amenajare  a  teritoriului,  nu  se  pot  separa  utilizarea  acestuia  (spatiul  natural,  spatiul 

agricol, urban) de repartizarea  activitatilor (locuinte, comert, productie  etc.). Mobilitatea actuala în materie de 

utilizare a teritoriului si trecerea dintr-o categorie de utilizare în alta se dovedesc neviabile pe termen lung. 

EDUCATIE SI FORMARE 

Dezvoltarea se bazeaza pe resursa umana, astfel ca la nivel local trebuie sa existe responsabilitati în 

materie de calificare a fortei de munca si crestere a capacitatii de adaptare la schimbarile de mediu. 

STIINTA SI CERCETARE 

Stiinta si cercetarea trebuie sa reprezinte punctul de plecare pentru orice proces de dezvoltare. Acest 

fapt  presupune  valorizarea  potentialului  uman  la  nivel  local  si  a  cunostintelor  si  informatiilor  existente.  În 

cadrul  fiecarui domeniu  al dezvoltarii sunt  necesare  activitati  de  cercetare care  sa  fundamenteze  programe 

de dezvoltare promovate de fiecare actor. 

Pornind de la aceste elemente, dezvoltarea poate fi privita  ca un sistem piramidal, având drept baza 

domeniile economic, social, mediu. 
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Fig. Piramida dezvoltarii locale. 
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CAPITOLUL 1 

Prezentarea generala a orasului Amara 

1.1. Localizare 

Localitatea  Amara  este  situata  în  partea  de  sud-est  a  judetului  Ialomita  si  apartine  din  punct  de 

vedere  geologic  platformei  Valahe. Relieful variaza  ca  altitudine  între  25  si  45  m.  Câmpul  Amara,  un 

interfluviu  din  cadrul  zonelor  de  câmpie  (o  suprafata  slab  denivelata  de  procesele  de  tasare)  este  parte 

componenta a Baraganului Central, marginit de Câmpul Rosiori (N),  Câmpia  Padinei (V), Câmpia Strachinei 

(E) si Lunca Ialomitei (S). 

Geografic, localitatea este situata pe urmatoarele coordonate: 40°37'12  latitudine nordica 27°19'12 

latitudine estica. 

Fig. Orasu l Amara , jud. Ialomita 7 

Ora ul  Amara este  situat  între  comunele Grivi a  (Nord), Gheorghe  Doja  i Perie i (Vest)   i 

municipiul  Slobozia  (Est   i  Sud). Orasul  include  în  arealul  sau  administrativ Sta iunea 

balneoclimaterica Amara cu caracter permanent, aflata la 2 km de ora . 

Sursa: Wikipedia 7 
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Orasul este strabatut de  oseaua na ionala DN 2C Slobozia -Buzau, aflându -se la 7 km fa a de municipiul 

Slobozia, re edin a de jude ,  i la 130 km fa a de capitala  arii. Suprafa a totala a localita ii este de 7034 ha . 

Fig . Harta orasului (sursa: Go ogle maps) 
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1.2. Resursele naturale 

Ora ul  Amara  este  amplasat  într-o  zona  de  câmpie, 

respectiv  Câmpia  Româna  -  unitatea  Baraganul  Însura eilor. 

Varietatea formelor de  relief si complexitatea  geologica a  acestora 

duc  la  o  diversitate  a  resurselor  naturale  ale  regiunii:  gaze 

naturale,  marne  calcaroase,  sulf  si  izvoare  minerale.  Sunt 

raspândite  depozitele  cuaternare   i  predomina  loess-ul,  roca 

formata  în  special  prin  acumularea  prafului  argilos  transportat  de 

vânt. 

A EZARE GEOGRAFICA 

Microrelieful a ezarii urbane este în general plat, cu usoare depresionari, având un  climat continental de 

câmpie, cu veri calduroase, uneori  toride,  i ierni reci.  Din punct  de vedere geomorfologic, teritoriul localitatii 

este  pozitionat  într-o  zona  de  interferenta  între  terasa,  câmpul   i  lunca  Ialomitei.  Cea  mai  mare  parte  din 

teritoriul localitatii o ocupa terasa Ialomitei, cu altitudinea relativa de 8-12 m  i numeroase limane fluviatile. 

O  alta  caracteristica  o  reprezinta  existenta  unui curs  parasit  al râului  Ialomita,  cu  o structura  specifica, 

rezultata în  urma proceselor  de tasare  i  abraziune lacustra. În urma  acestor fenomene  a  luat  nastere lacul 

Amara,  complet  izolat  de reteaua hidrografica  majora  a  teritoriului,  dar  supus  influentei  conditiilor  de  mediu 

specifice Baraganului. 

În  zona  se  întâ lnesc  movile cu  înal imi  de 40-50  m, care  au aparut  ca  puncte  de  reper si  observatie  în 

zona de stepa. 

CLIMA SI HIDROGRAFIA 

Climatul  zonei  este  continental  de stepa,  cu  veri  calduroase  (sunt  înregistrate  temperaturi  cu  mult 

peste  30 de  grade Celsius)  i  ierni  relativ  reci.  Spa  iul Baraganului înregistreaza cea  mai  mare  diferen a  de 

temperatura între vara  i iarna. Reducerea suprafetelor cu vegetatie forestiera, ca urmare a defrisarii abuzive, 

a  condus  la  modificari  climatice,  accentuând  tendinta  de  aridizare,  cantitatea  medie  de  precipita ii  variind 

undeva  între  450-500mm.  Umezeala  aerului  este  influentata  de  masele  de  aer  aflate  în  miscare   i  de 

evaporatia apei de  pe  suprafata lacului  Amara  i  a  bal ilor luncii umede. Vânturile  au un  regim  influentat de 
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formele  de relief,  viteza medie anuala  fiind  de 3,1 m/s. Vânturile predominante sunt Crivatul  (direc ia NE)   i 

Austrul (directia SV). 

Re eaua hidrografica  este  formata de pânza freatica, aflata  la  o adâncime de  4-12  m, ce  da na tere 

unor  izvoare  subterane  sau  de  suprafa a  care  alimenteaza  continuu  Amara,  un  lac  natural  -- 

fost liman fluviatil barat cu aluviuni -- situat într-o depresiune (Crivaia), veche matca a râului Ialomi a, care nu 

mai  are  legatura  cu  râul.   Lacul  este  alimentat  nu  numai  de  catre  apele  subterane  (freatice),  ci   i  de 

precipita ii.  Prin  lipsa  alimentarii  constante  cu  apa  dulce  tot  timpul  anului   i  prin  procesul  de  evaporare  pe 

fondul  climatului  uscat,  a  crescut  concentra ia  în  saruri a  apei.   Lacul  are  forma  literei  S,  cu  o  suprafa a  de 

aproximativ  132  ha,  cu  un volum  de  2,6  milioane  m ,  o  lungime  de  4,2 km   i o  la ime  între  200   i  800  m. 3 

Adâncimea maxima actuala este de 3 m. 

În  structura  chimica a  apei  se  afla  un  tip  de  sulfatat  sodic,  iar  pe  fundul  lacului  se  gaseste  namol 

sapropelic;  efectele  terapeutice  ale  apei  si  namolului  au  fost  semnalate  înca  din  1847,  intrând  empiric  în 

utilizare în 1870; primele analize chimice ale lacului au fost realizate în 1887 de catre chimistul Petru Poni, iar 

consacrarea  interna  si  internationala  a  lacului  Amara  s-a  realizat  în  anul 1898,  cand Ion  Lahovary  publica 

"Marele dictionar geografic al României ". 

FLORA SI  FAUNA 

Vegetatia  este  variata,  aspect  specific  zonei.  Vegetatia  lemnoasa  este  reprezentata  prin  specii  de 

arbori  precum  salcâmul,  frasinul,  plopul,  stejarul,  fagul,  teiul,  salcia,  mesteacanul,  aninul.  Arbustii  cei  mai 

întâlniti sunt macesul, sângerul, paducelul si porumbarul. 

Vegetatia  ierboasa  este  abundenta  si  foarte  variata. Dintre  plantele 

ierboase  întâlnite  pe  terenurile  arabile  amintim  palamida,  papadia,  stirul, 

pirul,  pelinul,  ciulinele,  matraguna,  maselarita.  În  zona  statiunii,    pe  lânga 

livezile de nuci, caisi si planta iile de  plopi,  mai pot fi  întâlniti stejari,  salcâmi 

si salcii, iar specii de arbusti precum macesul. 

În cadrul ora ului se regasesc  si o serie de plante medicinale cum ar 

fi  menta,  musetelul,  coada  soricelului,  sunatoarea,  cimbrul,  rostopasca, 

cicoarea,  traista-ciobanului.  Fertilitatea  terenurilor  orasului  este  scoasa  în 

evidenta  de  varietatea  mare  de  culturi:  grâu,  secara,  porumb,  floarea 
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soarelui, cartofi etc. 

Dintre animale,  gasim specii  precum  popândaul,  hârciogul,  soarecele  de câmp, nevastuica, iepurele 

de  câmp,  fazanul,  cioara,  cotofana,  turturica,  gugustiucul,  rândunica,  privighetoarea  si  pupaza.  În  zon a 

lacului,  mai  pot  fi întâlni i sarpele de apa,  broasca testoasa  de apa, broasca  de lac, buhaiul  de balta, egreta 

mica,  stârcul  de  noapte,  barza  alba,  lebada  de  vara,  eretele  de  stuf,  chira  de  balta,  dumbra veanca, 

ciocanitoarea de gradina, ciocârlia de Baragan, corcodelul mare, rata mic a si rata sulitar. 

1.3. Istoricul orasului Amara 

Numele  oficial  de  Amara apare pentru  prima data în raportul doctorului  judetului Ialomita, Desborn 

Stefanovici, raport adresat Ocârmuirii judetului, prin care se solicita popularizarea apelor minerale din lacurile 

Amara si Fundata pentru efectele lor terapeutice. 

Descoperiri  arheologice atesta  existen a  a ezarilor  omene ti  pe  teritoriul  ocupat  astazi  de  ora  ul 

Amara înca din perioada neoliticului târziu (obiecte de ceramica specifice culturii Boian – faza Giule ti). 

Arealul a fost  atestat documentar  înca din 

timpul  domnitorului Matei  Basarab,  care  a 

înzestrat  manastirea ridicata  de  el  în Slobozia  cu 

numeroase  terenuri  pe  marginea  lacului  Amara. 

Documente scrise se pastreaza din cea de-a doua 

jumatate a secolului al XVI -lea (acte de schimb de 

terenuri,  hrisoave domne ti,  hotarnicii,  etc.). 

În 1864, prin secularizarea  averilor  manastire  ti, 

aceste terenuri au fost preluate de stat. 

Primele a ezari stabile în actualul teritoriu al localita ii au fost consemnate în anii 1857-1859, când s- 

au stabilit aici grupuri de mocani veni i din par ile Fagara ului  i Muscelului. Ace tia  i-au construit  bordeie  i 

colibe în preajma lacului, formând un catun numit atunci Ba ica Galbena sau Movila Galbena. 

Localitatea  a  luat  fiin a  între  anii 1879-1882 (când  a   i  fost  atestata  documentar),  prin 

împroprietarirea  participan ilor  la  Razboiul  de  Independen a  al  României  i  a  tinerilor  casatori  i.  Au  primit 

pamânt  atunci peste  300 de  familii provenite  din jude ele Buzau, Prahova  i Ialomi a. La sfâr itul secolului al 

XIX-lea, Amara era un catun cu câteva familii al comunei Slobozia Veche. În 1950, comuna Amara a trecut în 
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administrarea  raionului  Slobozia  din regiunea  Ialomi a,  iar  dupa 1952 a  intrat  în  componen a  regiunii 

Bucure ti. În  1968,  comuna, cuprinzând satele Amara, Amara  Noua  i Motâlva,  a  revenit la jude ul Ialomi a, 

reînfiin at. Din aprilie 2004, sta iunea a devenit ora , potrivit Legii nr. 83 din 7 aprilie 2004. 

Stema actuala a orasului contine urmatoarele elemente: 

a. scut triunghiular cu marginile rotunjite, încarcat cu un chevron (caprior) de aur; 

b. în partea superioara a scutului,  în  câmp albastru, se afla  doua dropii  de  aur, amplasate dreapta- 

stânga.  Dropia de  aur  este  pasarea-emblema  a  Baraganului  si  are importante  conotat ii  simbolice;  asociata 

ideii  de  întelepciune,  rezistenta  si  continuitate,  este  o  pasare  foarte  greu  de  prins.   Aceasta  pasare,  în 

mitologia  populara,  este  vazuta  ca  un  intermediar  între  lumea  divina  si  cea  terestra,  între   cer  si  pamânt, 

pentru ca, desi este o pasare, ea nu poate zbura. 

c. în vârful scutului, în câmp rosu, se afla o fântâna heraldica, auriu cu negru; 

d. scutul este timbrat cu o coroana  murala cu 3 turnuri corespunzatoare rangului de oras al localitatii. 

1.4. Populatia 

Date recente releva o usoara scadere a populatiei stabile în ultimii ani, dar nu una considerabila. 

Popula  ia ora  ului Amara este de 7.345  de locuitori (recensamânt 2011). Majoritatea  locuitorilor  sunt 

români (95,06%),  iar pentru  4,44%  din popula ie, apartenen a etnica nu este cunoscuta. Din punct de vedere 

confesional,  majoritatea  locuitorilor  sunt ortodoc  i (95,18%)  iar  pentru  4,48%  din  popula ie,  nu  este 

cunoscuta apartenen a confesionala. 

Structura  pe  sexe  a  populatiei se caracterizeaza  printr-o  usoara predominare  numerica a  populatiei 

feminine  –  50,5%  fata  de  49,5 % barbati,  aflându-se  în  media  na ionala.  Evolutia  structurii  pe  vârste  a 

populatiei  releva  atât  scaderea  ponderii  populatiei  tinere  cât  si  aparitia  unui  proces  lent,  dar  constant ,  de 

îmbatrânire demografica. 
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1.5. Resurse create de om 

CAILE DE COMUNICATII 

Artera  principala  de  circulatie  este  DN  2C.  Cea  mai  apropiata  gara  este  Slobozia  Veche  –  în 

ora ul Slobozia – gara accesibila pe liniile  andarei–Slobozia. 

DOTARI SOCIO-CULTURALE 

Formele  de  învatamânt  organizate  în  unitati  distincte  pe  teritoriul  orasului  sunt  relativ   putine, 

începând  de  la  învatamântul  pregatitor,  pâna  la  scolile  cu  clasele  1-8,  astfel  ca  p e  teritoriul  orasului 

functioneaza doar  o scoala si o gradinita. 
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Foto: scoala din orasul Amara 

În oras functioneaza doua biblioteci, o casa de cultura si un club sportiv. 

UTILITATILE PUBLICE 

Exista  în  oras o retea de alimentare  cu  apa  potabila  si canalizare  importanta (41,7 km  de conducte 

de  apa  si  24,9  km  conduct e  de  canalizare).  În  prezent  sunt  circa  2800  de  utilizatori  ai  sistemelor  de 

alimentare cu apa, canalizare si energie electrica. 

ACTIVITATEA ECONOMICA 

Cadrul economic al localitatii este caracterizat prin urmatoarele aspecte generale: 

Valori ale unor indicatori ai dezvoltarii economice sub cele existente la nivel de tara; 

Preponderenta agriculturii si turismului; 

Declinul unor sectoare industriale traditionale ; 

Dupa anul 1989, economia regiunii a avut în general o evolutie descendenta, datorata dezechilibrelor 

mostenite, a  neconcordantei  dintre componentele  reformei  economice si a  utilizarii  nerationale  a  resurselor 

naturale si umane, cu impact negativ asupra productivitatii, eficientei si ratei de angajare. 
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Fenomenul  de declin  economic,  generator  al unor  probleme sociale, precum  reducerea gradului  de 

ocupare a fortei de munca, persistenta  somajului de lunga durata, accentuarea unor dezechilibre structurale, 

reducerea nivelului de trai si deteriorarea calitatii vietii, s -a atenuat pe parcursul ultimilor ani, înregistrându-se 

în  aceasta  perioada  o  evolutie  lenta,  dar  pozitiva  a  economiei,  având  cu  efecte  benefice  asupra  mediului 

social. 

Economia  orasului  se  bazeaza  cu  preponderenta  pe  servicii,  inclusiv  turistice,  având  o  istorie 

importanta. 

Statiunea Amara este situata pe marginea lacului în parcul dendrologic Amara, cel mai mare parc din 

Baragan, si dispune de un potential considerabil pentru turism balnear , datorita proprietatilor curative ale apei 

minerale  si ale namolului sapropelic, desi  afluenta turistilor  nu este atât de ridicata ca  în statiunile  montane. 

Locurile  de cazare  sunt  grupate  în  principal  în  hoteluri,  care  au  baze  de  tratament  recuperator  ce  asigura 

executarea  procedurilor  de  peloidoterapie,  hidroterapie, terapie  fizicala  i kinetoterapie.  Toate  au  plaje 

proprii. 

Spatii de cazare: 

o Hotel Lebada , categoria doua stele, cu o capacitate de cazare de 944 locuri; 

o Hotel Ialomita , categoria trei stele; 
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o Hotel Parc , categoria doua stele, societate cu capital integral privat; are o capacitate de 360 

locuri; 

o Vila Irina , capacitate 56 de locuri, aflata în administrarea Ministerului Justi iei prin 

Administra ia Na ionala a Penitenciarelor; 

Tabara  de  copii  „Pavilioane” ,  este  amenajata  din 1975,  fiind  situata  într-o  padure  de o 

salcâm, cu planta ie  de foioase  i  livada  de nuci.  Are o capacitate  de 110  locuri  iar în curte 

se afla o baza sportiva; 

Numeroase alte unita i de cazare – moteluri, vile – completeaza oferta turistica; o 

o Exista  i un camping , cu casu e  i loc pentru corturi. 

În  cadrul  Regiunii  de  Sud  Muntenia,  judetul  Ialomita  ocupa  locul  al  treilea  din  punct  de  vedere  al 

suprafetei agricole si al suprafetei de teren arabil, fiind devansat de judetele Teleorman si Calarasi. Conditiile 

naturale ale regiunii si calitatea solului sunt favorabile dezvoltarii tuturor ramurilor din domeniul agriculturii. 

Industria  localitatii  este  slab  reprezentata.  Cauza  acestui  fapt  o  regasim  în  perioada  de  dinaintea 

anului 1989 si  este reprezentata atât de resursele  reduse ale subsolului cât  si  de politica  regimului comunist 

de a avea în aceasta regiune o economie preponderent agrara, datorita solului propice. Productia de covoare 

si artizanat ce  luase  avânt înaintea anului  1989, stimulata de mecanismele  economiei  centralizate, nu a mai 

putut face fata noilor conditii impuse de economia de piata, disparând. În prezent, industria localitatii  cuprinde 

urmatoarele ramuri: 

Morarit si panificatie; 

Prelucrarea carnii; 

Marochinarie; 

Confectii; 

Constructii; 

Tâmplarie PVC; 

Fabricare de mobilier; 
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TELECOMUNICATII 

În  domeniul  telecomunicatiilor,  în  Amara functioneaza  un  oficiu  postal.  În  domeniul  noilor  tehnologii  în 

comunicatii, exista tendinte deosebit de favorabile în domeniile: 

o Comunicatii mobile GSM (Vodafone, Orange, Cosmote etc.); 

Comunicatii  fixe:  se  realizeaza  prin  intermediul  companiei  Romtelecom  (majoritatea  prin  centrale o 

digitale); 

o Internet: exista doi furnizori care sunt, de asemenea, furnizori de televiziune prin cablu. 

REPERE CULTURALE 

Trofeul Tinere ii de la Amara 

Trofeul  Tinere ii  de  la  Amara este  un  festival  de muzica  u oara  româneasca,  ce  s-a  impus  ca  fiind  al 

doilea  de  gen  din   ara dupa  Festivalul  Na ional de  Muzica  U oara  de  la  Mamaia. Acesta  se  desfa oara  în 

luna  august la  gradina  de  vara  din  ora ul  Amara.  Este  singurul care  apar ine genului  în România  i care  a 

ajuns la 44 de edi ii fara a fi întrerupt. 

Obiceiuri  i tradi ii 

Sunt obiceiuri care au rezistat în timp, nu numai pentru ca par a fi manifestari folclorice, ci pentru ca ele 

reprezinta  un  mecanism  activ  al  vietii  sociale,  al  colectivitat ii  acestor  meleaguri,  pentru  ca  însumeaza 

întelesuri profunde legate de rela iile om-natura  i rela iile interumane, de mersul normal al vie ii sociale. 

Astfel,  începutul  perioadei  Postului Mare este  marcat de  petrecerile  din  seara  de Lasatul Secului.  În 

aceeas i seara se  obis nuieste  ca, pe fiecare strada, tinerii s i copiii din Amara sa aprinda focuri în  jurul carora 

se  danseaza  si  se  cânta  pâna  în  zori.  Acest  obicei,  denumit Dihornita ,  tine  în  mare  masura  de  fondul 

folcloric,  el  marcând  încheierea  perioadei  casatoriilor  s i  începutul  muncilor  de  primavara.  Focul,  element 

purificator, are menirea de a alunga gerul iernii si duhurile rele si de a întâmpina primavara . 

Un  alt  obicei  stravechi, pastrat  pâna în zilele noastre, este Caloianul (Scaloianul),  obicei  de invocare 

a ploii, practicat de copiii din Amara  în zilele de dupa Pas te. Caloianul este de fapt o papu a din lut de forma 
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unui om mort în miniatura (50 cm), ornat cu coji de oua vopsite ramase de la Sarbatoarea Pascala , împodobit 

cu flori s i având o cruce la cap. 

În concluzie, toate aceste obiceiuri celebrate în comunitate au,  dincolo de rolul lor ritualic, o functie de 

consolidare  a  lega turilor  spirituale  între  generatii  s i  definesc  specificul  mediului  socio-cultural  în  care  se 

desfasoara. 
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1.6. Perceptia asupra orasului Amara 

În  perioada  iulie-august 2013,  Public  Research  a  realizat  un studiu  privind identificarea  problemelor 

majore  din  orasul  Amara  si  formularea   viziunii  de  dezvoltare  locala  –  componenta  a  proiectului  privind 

elaborarea strategiei de dezvoltare locala. 

Studiul s-a derulat pe doua niveluri: 

1. Cvasitotalitatea  angajatilor  din  cadrul  primariei  orasului  Amara,  dimensiunile  cercetarii  corelând 

urmatoarele directii majore: 

- identificarea problemelor locale; 

caracterizarea activitatii administratiei publice – aspecte relevante, ierarhizarea acestora; - 

- descrierea calitatii vietii în orasul Amara . 

2. Populatia orasului Amara. 

Au fost chestionati locuitori ai orasului, urmarindu -se: 

- ierarhizarea problemelor locale; 

- formularea asteptarilor fata de activitatea administratiei publice locale. 

I. ANGAJATII PRIMARIEI ORASULUI AMARA 

1.1. Grupul tinta 

Grupul tinta a fost reprezentat de  angajati ai primariei orasului Amara, functionari publici si personal 

contractual, grup cu urmatoarele caracteristici majore: 
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Distributia pe sexe a grupului investigat este una nefireasca pentru institutiile publice locale din România 

(unde ponderea este de 60% femei si 40% barbati). 
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În ceea ce priveste vârsta grupului investigat, se constata o suprapopulare a intervalului  30-50 de ani 

– 64%, ceea ce poate fi benefic din perspectiva experientei de munca si a cunostintelor dobândite, dar este o 

categorie  cu  o  ostilitate  crescuta  fata  de  procesele  de  schimbare.  Ponderea  tinerilor  este  una  destul  de 

scazuta. 

Din  perspective  studiilor,  se  constata  ca  59%  reprezinta  studii  superioare,  aflându-se  în  media 

nationala din institutiile publice locale. 

În  ceea  ce  priveste  atitudinea  fata  de  serviciile  oferite  de  institutie,  în  general,  angajatii  se  declara 

multumiti (41%) si foarte multumiti (41%), dar exista si un numar de nemultumiti (6%). 

Strategia privind dezvoltarea durabila a orasului mara, jud. Ialomita 



 

 

 

 

 

Desi se declara, în general, multumiti fata de serviciile furnizate, angajatii apreciaza ca sunt necesare 

ajustari, adaptari la noile realitati (48%). 

Din  punct  de  vedere  al  atitudinii  generale fata  de viata,  se  constata  ca  cele  mai  mari  multumiri  vin  din 

partea familiei. Cele mai multe nemultumiri sunt legate de vecini. 
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1.2. Problemele localitatii în viziunea angajatilor primariei 

Strategia privind dezvoltarea durabila a orasului mara, jud. Ialomita 



 

 

 

Ierahizând problemele, constatam ca, în viziunea celor intervievati, cele mai grave sunt urmatoa rele: 

Foarte grav  Grav 

1 Alimentarea cu apa;  Persoanele sarace; 

2 Persoanele sarace;  Alimentarea cu apa; 

3 Spitalele;  Alimentarea cu gaze; 

4 Locurile de munca.  Scolile. 

Asadar, ordinea de prioritate a gravitatii problemelor este urmatoarea: 

1. Alimentarea cu apa; 

2. Persoanele sarace si locuri le de munca; 

3. Spitalele. 

Nu reprezinta probleme: 

- iluminatul public; 

curatenia; - 

- locuintele. 
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II. POPULATIA ORASULUI  AMARA 

2.1. Grupul tinta 

Locuitori ai orasului Amara, grup cu urmatoarele caracteristici majore: 

În functie de vârsta, distributia a fost urmatoarea: 
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În ceea ce priveste studiile, situatia este urmatoarea: 

În ceea ce priveste ocupatia, au fost alese categorii diverse, dupa cum se poate observa: 
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2.2. Problemele localitatii în viziunea populatiei 

În opinia oamenilor intervievati, ordinea problemelor este urmatoarea: 

locurile de munca; - 
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- organizarea si functionarea pietelor; 

- persoanele sarace; 

- alimentarea cu apa. 

În  continuare  exista  confirmarea  acestor  constatari:  prin  raspunsurile  la  întrebarea  “Ce  va  doriti  în 

localitatea dumneavoastra?” 
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Prin  suprapunerea  ariilor  investigate,  concluzionam  ca  principalele  asteptari  la  nivelul  orasului  ce 

sunt în sfera de responsabilitate a administratiei locale sunt legate de: 

- dezvoltare economica în vederea aparitiei de locuri de munca; 

îmbunatatirea unor servicii, precum alimentarea cu apa sau functionarea pietelor agroalimentare; - 

- sprijin pentru extinderea serviciilor de asistenta medicala. 

2.3. Atitudinea fata de autoritatile locale 

Atitudinea  fata de primarie este una multumitoare. 86% dintre  cei chestionati sunt multumiti,  iar  14% 

nemultumiti fata de activitatea primariei. 

62% dintre cei intervievati  au  declarat ca, în ultimul an, ei sau cineva din  familie au avut de  rezolvat 

diverse probleme la primarie. 

Dintre cei ce  au declarat ca au avut de  rezolvat o problema la primarie , 37% au fost  nemultumiti  de 

modul de rezolvare. 
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2.4. Informatii cu privire la activitatea administratiei locale 

Principalele  informatii  legate  de  actiunile  administratiei  locale  sunt  obtinute  din  mass-media  sau 

sediul primariei. 
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Capitolul 2 

Analiza SWOT a orasului Amara si obiectivele strategice 

Strategia  de  dezvoltare  durabila  trebuie  fundamentata  pe  o  analiza  relevanta  a  starii  existente  a 

comunitatii. Pentru a putea lua deciziile  corecte, trebuie  analizate  optim cerintele,  constrângerile  si optiunile 

de  dezvoltare.  Specificul  analizei  SWOT  este  ca  ea  studiaza  concomitent  caracteristicile  interne  sau 

endogene si influentele mediului extern sau exogen, tinând cont atât de factorii pozitivi, cât si de cei negativi. 

În cadrul analizei SWOT se evalueaza mai întâi specificul intern al entitatii pentru care se elaboreaza 

strategia,  puncte  forte  si  puncte  slabe.  Apoi  se  analizeaza  influentele  exterioare,  efect ele  pozitive  fiind 

considerate oportunitati, iar cele negative, pericole. 

Dupa o prima evaluare în cadrul diagnozei  realizate în  cadrul Partii  I , se poate constata  ca  deciziile 

sunt dificil de luat, în primul rând pentru ca nevoile sunt foarte diversificate si o prioritizare trebuie sa aiba la 

baza  un  suport stiintific de  alocare.  În  principal,  analiza  situatiei  existente  a  furnizat  o  privire  de  ansamblu 

care contine  cele  mai bune  informatii  posibile  care  sa  ajute  la întelegerea fortelor,  tendintelor  si  a  cauzelor 

care pot sa intervina la un moment dat. 

Aceasta  analiza  a  resurselor  de  care dispune comunitatea  va  releva  punctele  tari  si  punctele  slabe 

ale comunitatii si mediului ei, oportunitatile de dezvoltare si posibilele riscuri ce trebuie evitate. 

Punctele  tari sunt  acele  valori  sau  competente  distinctive,  cu  caracteristici  legate  de  localizarea 

ora ului,  pe  care  aceasta  le poseda  la  un  nivel  superior  în  comparatie  cu  alte  zone,  ceea  ce  îi  asigura  un 

anumit  avantaj.  Altfel  prezentate,  punctele  forte  reprezinta  acei  factori  care  îi  dau  ora ului  un  avantaj 

competitiv si îi confera atractivitate. 

Punctele  slabe sunt reprezentate  de acei factori  sau  acele  tendinte care creeaza  obstacole în  calea 

dezvoltarii economico-sociale si pot lua forme sociale, financiare, de infrastructura sau legislative. 

Oportunitatile reprezinta  factori  de  mediu  externi  pozitivi  pent ru  procesul  de  dezvoltare  vizat;  altfel 

spus,  sanse  oferite  de  mediul  extern,  a  caror  anticipare  permite  stabilirea  strategiei  în  scopul  exploatarii 

profitabile a oportunitatilor aparute.  Oportunitati  exista,  dar acestea  trebuie identificate  pentru a  se  stabili la 

timp strategia necesara fructificarii lor. 
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Amenintarile includ factorii din afara sistemului analizat care ar putea sa puna strategia de dezvolt are 

într-o pozitie  de risc.  Acestia  sunt  factori  externi  care  nu pot  fi  controlati, dar care pot  fi  anticipati  si  permit 

elaborarea unor planuri de urgenta pentru prevenirea  i rezolvarea acestor probleme. 

Utilitatea analizei  SWOT consta în faptul  ca procesul decizional bazat pe aceasta analiza  trebuie sa 

includa urmatoarele elemente: 

• construieste pe punctele tari; 

• elimina punctele slabe; 

• exploateaza oportunitatile; 

• îndeparteaza amenintarile. 

Puncte tari ale orasului Amara:  Puncte slabe: 

Localitate cunoscuta, cu un element de Structura economica relativ învechita; 

Resursele  bugetare  alocate  dezvoltarii identificare foarte clar; 

Resurse naturale importante – lacul Amara, economice  locale  insuficiente  nevoilor 

terenuri agricole; existente ale comunita ii; 

Fond funciar important; PUG neactualizat; 

Conditii climatice favorabile; Retea scolara si de sanatate slab dezvoltate; 

Relatii comerciale favorabile cu pietele regionale Slaba dotare tehnico-materiala din scoala; 

si nationale; Numar redus de obiective culturale; 

Existenta în regiune a unor firme cu traditie în Proprietate agricola divizata, farâmitata; 

practicarea agriculturii si zootehniei; Lipsa sistemului de irigatii; 

Existenta  retelelor  de  comunicat ii  (telefonie, Uzura  avansata a  bazei  tehnico-materiale  în 

internet, cablu); agricultura; 

Existenta retelei electrice si a apei potabile; Exploatatii de dimensiuni mici care conduc la 

Apropierea  de  municipiul  Slobozia  si  acces  la randamente scazute la hectar; 

infrastructura rutiera; Grad  redus  de  prelucrare  a  produselor 

agricole obtinute în regiune; Structura economica diversificata a zonei; 

Autoritati locale deschise; Productivitate  scazuta  a  muncii  în 

Forta de munca flexibila, ieftina si disponibila; agricultura; 

Strategia privind dezvoltarea durabila a orasului mara, jud. Ialomita 



 

 

 

Existenta  unei  baze  de  cazare  si  tratament Capacitati reduse de prelucrare a productiei; 

importante; Nivel relativ scazut al motivarii salariatilor; 

Existenta unei activitati culturale importante; Educat ie, cultura civica slab  dezvoltate, grad 

Grad  ridicat de toleranta, nivel redus de conflicte redus de participare civica; 

sociale între cetateni; Scaderea  nivelului  de pregatire  al resurselor 

Ponderea  majora  a  populatiei  din  grupa  de umane; 

vârsta  adulta  (20-60 ani)  de  aproximativ 60% din Spirit antreprenorial redus; 

totalul populatiei; Lipsa conexiunilor cu circuitul turistic intern s i 

Sprijin  financiar  din  partea  administratiei  publice extern; 

pentru serviciile de asistenta sociala; Lipsa  marcajelor  rutiere,  turistice,  ceea  ce 

Accesarea  de  programe  finantate  din  fondurile face  dificil  accesul  turistilor  la  obiectivele 

structurale. turistice din zona; 

Numar redus al investitiilor straine î n turism; 

Absenta unor politici si programe coerente 

de dezvoltare a turismului; 

Numar redus de centre de informare 

turistica; 

Fluctuatie mare de personal specializat în 

turism; 

Calitate redusa a serviciilor si standardelor în 

turism; 

Utilizare redusa a mijloacelor informatice 

si internetului pentru  informare,  marketing si 

rezervare turistica; 

Scaderea proprietatilor terapeutice ale apei 

lacului; 

Scaderea rezervei de namol; 

Exploatarea namolului cu utilaje învechite; 

Defrisarea perdelei forestiere; 
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Lipsa educatiei ecologice a populatiei. 

Oportunita i:  Amenin ari: 

Integrarea în Uniunea Europeana, care a Resurse  bugetare  reduse  fa a  de  nevoia  de 

determinat cre terea gradului de descentralizare, investi ii în infrastructura; 

ini ierea autonomiei locale  i cre terea rolului pe Legislatia instabila, incoerenta; 

care orasul îl are în economia jude ului; Extinderea  Uniunii  Europene  va  duce  la 

Integrarea  în  strategiile  de  dezvoltare  ale cresterea  competitiei  pentru  produsele  agricole, 

judetului; putând  defavoriza  unele  sectoare  traditionale, în 

Potential  mare  de  dezvoltare  a  sectorului prezent competitive; 

serviciilor; Aparitia de probleme sociale generate de criza 

Posibilitatea practicarii agriculturii ecologice; economica; 

Asocierea  între  fermieri  pentru  cresterea Sprijin redus din partea unor autoritati publice 

profitabilitatii în agricultura ; centrale; 

Existenta resurselor nerambursabile din fondurile Concurenta zonelor turistice din regiune; 

structurale; Nerealizarea unor proiecte de turism; 

Potential mare de dezvoltare a sectorului Eroziunea si degradarea calitatii solului. 

serviciilor; 

Perspective bune pentru dezvoltarea 

agroturismului s i a turismului de weekend; 

Posibilitatea de a atrage turisti în regiune în toate 

anotimpurile; 

Premisele dezvoltarii unui parteneriat public- 

privat; 

Interes crescut la nivel international pentru 

conservarea biodiversitatii si promovarea 

turismului durabil; 

Cresterea cererii de servicii destinate 

persoanelor si firmelor etc.; 

Cresterea numarului de investitii straine care pot 
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determina o crestere a competitivitatii. 

Pe baza diagnosticului din capitolul precedent si cu ajutorul analizei SWOT de mai sus, suntem în 

masura sa evidentiem obiectivele strategice de dezvoltare pentru orasul  Amara. Identificarea directiilor 

de  dezvoltare  a  orasului  a  avut  la  baza  principiul  dezvoltarii  locale  integrate,  întelegând  prin  aceasta 

dezvoltarea prin  corelarea  celor trei componente majore ale  dezvoltarii unei comunitati si  anume dezvoltarea 

economica,  dezvoltarea  sociala  si  gestionarea  echilibrata  a  resurselor  si  mediului  natural,  astfel  încât 

realizarea  fiecarui  obiectiv  strategic, apartinând  oricarei componente de  dezvoltare,  actuale  sau  viitoare,  sa 

aiba  un  impact pozitiv  sau cel  putin  sa  nu afecteze realizarea  obiectivelor  din celelalte  componente  majore 

ale dezvoltarii. 

Viziunea de dezvoltare 

Pâna în anul 2020, oras ul Amara va fi lider zonal al turismului balnear, m odel regional al dezvoltarii 

economice durabile. 

Misiunea 

Orasul  Amara va oferi  locuitorilor sai si  turistilor  servicii publice,  infrastructura  si dotari socio-edilitare la 

standarde europene. 

Obiectivul  general  al  Strategiei  de  Dezvoltare  Locala consta  în  crearea  unei comunitati  dinamice si 

performante,  bazata  pe o  crestere  economico-sociala  reala,  un  oras  cu  care  localnicii  sa  se  identifice  si în 

care turistii sa se simta bine. 

În vederea realizarii obiectivului general, se va urmari atingerea urmatoarelor obiective specifice: 

Domeniul  economie – agricultura: 

Generalizarea  agriculturii  moderne,  intensiva,  racordata  la  principiile  economiei  de  piata,  pe  coordonatele 

protejarii mediului natural si îmbunatatirii nivelului de trai, conform cu standardele acquis –ului comunitar. 

Domeniul economie – industrie: 

Cresterea competitivitatii si a performantei domeniului industrial de la nivelul orasului Amara. 

Domeniul mediu: 
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Promovarea activa a masurilor de protectie a mediului. 

Domeniul dezvoltare sociala: 

Cres terea calitatii vietii si a starii de sanatate a populat iei. 

Domeniul administratie publica locala: 

Întarirea capacitatii administrative. 

Domeniul educatie si formare: 

Dezvoltarea resurselor umane prin îmbunatat irea infrastructurii educationale si asigurarea accesului la diferite 

forme de educatie. 

Domeniul cultura, sport si agrement: 

Dezvoltarea infrastructurii pentru cultura, sport si agrement. 
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Capitolul 3 

Domeniile dezvoltarii orasului Amara, obiectivele si proiectele specifice 

3.1. Economia locala 

3.1.1. Prezentare generala 

Cadrul economic al localitatii este caracterizat prin urmatoarele aspecte generale: 

Valori ale unor indicatori ai dezvoltarii economice sub cele existente la nivel de tara; 

Preponderenta agriculturii si turismului; 

Declinul unor sectoare industriale traditionale ; 

Dupa anul 1989, economia regiunii a avut în general o evolutie descendenta, datorata dezechilibrelor 

mostenite,  a neconcordantei  dintre componentele  reformei  economice  si  a utilizarii  nerationale a  resurselor 

naturale si umane, cu impact negativ asupra productivitatii, eficientei si ratei de angajare. 

Fenomenul  de declin  economic,  generator  al unor  probleme sociale, precum  reducerea gradului  de 

ocupare a fortei de munca, persistenta somajului de lunga durata, accentuarea unor dezechilibre structurale, 

reducerea nivelului de trai si deteriorarea calitatii vietii, s -a atenuat pe parcursul ultimilor ani, înregistrându-se 

în aceasta perioada o evolutie lenta, dar pozitiva a economiei, având efecte benefice asupra mediului social. 

Ca  urmare  a  procesului  de  privatizare  si  de  trecere  la  economia  de  piata,  s-a  înregistrat  un  declin 

fundamental al numarului  si marimii întreprinderilor de stat , concomitent cu  cresterea numarului de societati 

comerciale private. 

Sectorul  privat  caracterizat  de  o  evolutie  în  timp  lenta,  dar  constant  pozitiva,  este  relativ  bine 

reprezentat  la  nivelul  localitatii,  fiind  sustinut  de  crearea  si  dezvoltarea  continua  a  Întreprinderilor  Mici  si 

Mijlocii (IMM). 

Agentii economici de pe teritoriul localitatii Amara sunt preponderent cu capital privat autohton. 

Functioneaza în acest  moment  122  de  societati  comerciale  (una  la  60  de  locuitori,  raport în  media 

nationala a spatiului rural). 

La nivelul orasului Amara activitatea economico-sociala se axeaza pe urmatoarele domenii: 

- Agricultura – 12; 

- Industria alimentara – 3; 
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- Fabricarea articolelor de îmbracaminte – 2; 

- Tabacarie – 1; 

- Prelucrarea lemnului si mobilei – 2; 

Constructii civile si industriale – 15; - 

Comert – 39; - 

Hoteluri si restaurante – 10; - 

- Informatii si comunicatii – 4; 

- Tranzactii imobiliare – 2; 

- Activitati juridice, contabile si arhitectura – 5; 

Paza, protectie, administrare cladiri – 2; - 

Cultura si sport – 2; - 
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Exista o mare diversitate de activitati, fara a se profila un profil economic dominant. 

Asezarea  orasului  Amara  si  sprijinul  acordat  de  autoritatile  administratiei  publice,  prin  eliminarea 

birocratiei  si  eliberarea  rapida  a  autorizatiilor,  pot  favoriza  însa  activitatea  investitionala.  Este  de  dorit  ca 

aceasta  activitate  inve stitionala  sa  fie  orientata  în  zona  serviciilor  turistice  si  a  productiei  si  prelucrarii 

produselor agricole. Dar,  poate  la  fel  de importante  ca  investitiile  straine,  sunt  cele  ce  privesc  dezvoltarea 

potentialului  local  de  crestere  a  unor  activitati  existente,  mai  ales  printr -un  marketing  adecvat,  unitar. 

Cei mai importanti agenti economici, dupa cifra de afaceri, sunt: 

Nume Firma  Domeniu de activitate 

OYL COMPANY LOGISTIC SRL Comert cu ridicata al materialului lemnos, al 
materialelor de constructie si echipamentelor sanitare; 

ZURMILL SRL 
Depozitari; 

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase si a plantelor producatoare de seminte TRITIPAN SRL 

oleaginoase; 

SANDRU A.P.A. SRL Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al 

pieilor prelucrate; 

Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, 
SYM AGRO IMPEX SRL 

cu vânzare predominanta de produse alimentare, 

bauturi si tutun; 

RO MEAT PROD SRL 
Prelucrarea si conservarea carnii; 

AMARA TURISM SRL 
Hoteluri si alte facilitati de cazare similare; 

Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, 
COMALIMENT SRL 

cu vânzare predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun; 

MATACHAND PROTECTION SRL 
Comert cu ridicata nespecializat; 

CONSIND SRL 
Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 
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Agricultura 

Jude ul  Ialomi a ocupa,  în  cadrul  Regiunii  de  Sud  Muntenia,  locul  al  treilea  din  punct  de  vedere al 

suprafe ei  agricole   i  al  suprafe ei  de  teren  arabil,  primele  locuri  fiind  ocupate  de  jude ele  Teleorman   i 

Calara i.  Fertilatea  solului   i  condi iile  naturale  din  regiune  sunt  propice  dezvoltarii  tuturor  sectoarelor 

agricole. 

Productia  de  vegetale  are un  rol  important,  fiind  orientata  în  special  spre  cultura  cerealelor  pentru 

boabe, a plantelor uleioase, a plantelor de nutret si a legumelor. 

Cu toate ca exista conditii naturale deosebite, în prezent nu se poate spune ca exista o productivitate 

agricola competitiva si eficienta, acest aspect fiind determinat atât de dotarile tehnice necorespunzatoare, cât 

si de modul de exploatare practicat. 

Regiunea detine si în domeniul zootehnic un real potential, dar care, ca si celelalte sectoare, nu este 

suficient exploatat. 

În ceea ce priveste orasul Amara, structura culturilor este urmatoarea: 

Suprafata arabila (ha) 4648 ha 

Suprafata pomicola si viticola (ha) 142 ha 

Pasuni si fânete (ha) 125,96 ha 

Tipuri de culturi dominante (ha): 

Grâu ha 

2010 1747 

2011 1528 

2012 1217 

Porumb ha 

2010 638 

2011 1003 

2012 1109 

Floarea soarelui ha 

2010 708 

2011 1116 

2012 789 

Leguminoase    ha 

2010 207 

2011 309 

63 mazare, 2012 

76 pepeni 

Altele    ha 

Strategia privind dezvoltarea durabila a orasului mara, jud. Ialomita 



 

 

 

 

2010 761 rapi a 

2011 34 rapi a 

2012 57 rapi a 

Turismul 

Locurile de cazare sunt grupate în principal în hoteluri, care au baze de tratament recuperator ce asigura 

executarea  procedurilor  de  peloidoterapie,  hidroterapie, terapie  fizicala   i kinetoterapie.  Toate  au  plaje 

proprii . 8 

Lebada :  categoria  doua  stele,  capacitate 

de  944  locuri  repartizate  în  doua  corpuri  de 

cazare,  ac  ionari  sunt  marile confedera ii 

sindicale; 

Ialomi a :  categoria  trei  stele,  capacitate 

de  480  locuri,  a  beneficiat  de  investi ii,  în 

special dupa 1998. 

Complexul  balnear Parc : este  format din 

2 hoteluri  de trei stele (Hotel Parc)  cu  432 de 

locuri,  respectiv  patru  stele  (Hotel  Dana)  cu 

78  locuri,  capital  integral  privat.  Este  complet 

renovat. 

:  capacitate  56  de  locuri,  aflata  în  administrarea Ministerului  Justi iei prin  Administra  ia Vila  Irina 

Na ionala a Penitenciarelor. 

Tabara  de  copii  Pavilioane este  amenajata  din 1975,  fiind  situata  într-o  padure  de salcâm,  cu 

planta ie de foioase  i livada de nuci. Are o capacitate de 110 locuri, iar în curte se afla o baza sportiva . 

Numeroase  alte unita  i de  cazare  - moteluri,  vile  - completeaza oferta  turistica.  Exista  i un camping,  cu 

casu  e   i loc pentru corturi. 

Plaje: 

Hoteliere: Lebada, Splendid (Hotel Ialomi a), Mirce ti (Complexul Parc); 

Sursa – www.wikipedia.ro 8 
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Plaja pentru copii - amenajata în cadrul Taberei de copii; 

Plaja (în regim privat) (Hotel Parc). 

3.1.2. Analiza SWOT pentru domeniul “Economie” 

Puncte tari ale orasului Amara:   Puncte slabe: 

Soluri  fertile  care  favorizeaza  dezvoltarea  unei Proprietate agricola divizata, farâmit ata; 

agriculturi diversificate; Inexistenta  unor  forme  avansate  de  promovare 

Forta de munca importanta în agricultura; a produselor agricole locale; 

Traditie în cresterea de animale; Forta  de  munca  slab  calificata  în  domeniu  (nu 

Autoritat i locale deschise; corespunde cu nevoia); 

Existenta  ret elelor  de  comunicatii  pentru Inexistenta unor forme organizate de exploatare 

promovarea produselor agricole; agricola; 

Suprafata agricola importanta; Sistem educational inexistent în domeniu; 

Utilizare  redusa  a  pesticidelor  si Lipsa contactelor externe si  lipsa de integrare în 

îngrasamintelor; circuitul  national  al  producatorilor  agricoli, 

Numar important de agenti economici informatii neactualizate; 

Existenta retelei electrice si a celei de apa ; Lipsa  unor  contacte  directe  cu  marii 

Spatii  si  terenuri  disponibile  pentru  dezvoltari comerciant i; 

antreprenoriale; Slaba  eficienta  economica  a  exploatatiilor 

Structura economica diversificata. agricole; 

Acces  limitat  la  specialisti,  informatii  si 

consultanta în domeniu; 

Infrastructura de afaceri neuniform repartizata; 

Lipsa unor investitii economice de tip Parteneriat 

Public – Privat; 

Lipsa  unei  strategii  de  marketing  local  si 

insuficienta  promovare  a  produselor  si  serviciilor 

locale; 
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Utilizarea pe  o  scara relativ  mica a tehnologiilor 

avansate; 

Productivitatea  industriala  este  înca  scazuta, 

raportat la cea din Uniunea Europeana ; 

Antreprenoriat local scazut ; 

Structura economica relativ învechita; 

Lipsa sistemului de irigatii; 

Uzura  avansata  a  bazei  tehnico-materiale  în 

agricultura; 

Productivitate scazuta  a muncii în agricultura; 

Capacitati reduse de prelucrare a productiei; 

Lipsa  conexiunilor  cu  circuitul  turistic  intern  si 

extern; 

Lipsa marcajelor rutiere, turistice, ceea ce face 

dificil accesul turistilor la obiectivele turistice din 

zona; 

Numar redus al investitiilor straine în turism; 

Absenta unor politici si programe coerente de 

dezvoltare a turismului; 

Numar redus de centre de informare turistica; 

Fluctuatie mare de personal specializat în 

turism; 

Calitate redusa a serviciilor si standardelor în 

turism 

Baza de tratament învechita; 

Utilizare redusa a mijloacelor informatice 

i  internetului  pentru  informare,  marketing  si 

rezervare turistica; 

Scaderea proprietatilor terapeutice ale apei 
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lacului; 

Scaderea rezervei de namol; 

Exploatarea na molului cu utilaje învechite. 

Oportunita i:  Amenin ari: 

Existenta  resurselor  nerambursabile  din Slaba  informare  a  agricultorilor  cu  privire  la 

fondurile  structurale  pentru  agricultura  si  IMM- normele europene; 

uri; Concurenta  importului  de  produse 

Integrarea  în  strategiile  de  dezvoltare  ale agroalimentare de pe piata Uniunii Europene; 

judetului; Sprijin redus din partea altor autoritati publice; 

Posibilitatea practicarii agriculturii ecologice; Existenta  unui  cadru  institutional  si  legislativ 

Asocierea  între  fermieri  pentru  cresterea destul de stufos; 

profitabilitatii în agricultura ; Concurenta zonelor turistice din regiune ; 

Înfiint area  de  puncte  de  colectare  si  prelucrare Nerealizarea unor proiecte de turism; 

a materiilor prime rezultate din agricultura. Eroziunea si degradarea calitatii solului. 

3.1.3. Obiective pentru domeniul economie 

Obiectivul general al orasului Amara în domeniul agriculturii este: 

–  Generalizarea  agriculturii  moderne,  intensiva,  racordata  la  principiile  economiei  de  piata,  pe 

coordonatele  protejarii  mediului  natural  si  îmbunatatirii  nivelului  de  trai  în  zona  rurala,   conform  cu 

standardele acquis-ului comunitar. 

Obiectivele specifice sunt: 

1. Realizarea unor structuri care sa contribuie la relansarea productiei agricole, prin: 

Atragerea  si  stimularea  producatorilor  agricoli  pentru  a  se  organiza  în  sisteme  de  cooperare  si 

asociere în scopul aplicarii unor tehnologii moderne; 

Dezvoltarea activitat ii de consultanta agricola care sa aiba  în sarcina rezolvarea  operativa  a  tuturor 

problemelor agricole: 
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· sistematizarea si  organizarea teritoriului, definitivarea reformei funciare,  evidenta terenurilor 

agricole; 

mecanizarea agriculturii si aplicarea tehnologiilor adecvate; · 

· îmbunatatirea  activitatilor  specifice  cresterii  animalelor  (servicii  sanitar-veterinare,  baze 

furajere etc.); 

servicii pentru achizitionarea si valorificarea produselor agricole vegetale si animale. · 

2. Integrarea productiei agricole cu industria alimentara, reteaua de depozitare, transport; dezvoltarea 

agentilor economici pentru prestari de servicii în agricultura. 

3.  Reactualizarea  studiilor  pedologice  si  agrochimice  si  stabilirea  notelor  de  bonitare,  pe  sole,  în 

cadrul fiecarei proprietati;  reactualizarea pe baza de bonitate a zonarii si microzonarii productiei agricole; 

studii  de  amenajare  integrata  a  diferitelor zone,  pentru  protejarea si ridicarea  potentialului productiv  al 

pamântului; studii de elaborare a noilor tipologii de exploatatii agricole specifice. 

4. Conservarea si ameliorarea biodiversitatii fondului forestier. 

Obiective pentru domeniul industrie si servicii 

Obiectivul  general îl  reprezinta cresterea  competitivitatii  si  a  performantei  domeniului  industrial  si  al 

serviciilor de la nivelul orasului Amara, în vederea întaririi capacitatii de adaptare la cerintele pietei interne 

si internationale, pe fondul unei dezvoltari durabile si echilibrate a economiei pe ansamblu. 

Obiectivele specifice sunt: 

1. Promovarea bunurilor si serviciilor locale; 

2.  Atragerea  de  noi  investitii,  îndeosebi  din  industrii  nepoluante ,  prin  utilizarea  capacitatilor  de 

productie, a resurselor existente si facilitarea accesului la utilitati; 

3. Încurajarea antreprenoriatului autohton. 
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3.1.4. Fise de proiect 

Fisa 1 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Agricultura Titlul: 

Sprijin pentru producatorii agricoli 

Cadrul general Exista  posibilitatea  eficientizarii  activitatilor 

agricole prin asociere si cooperare; 

Grup tint a Fermierii locali; 

Obiective Atragerea  si  stimularea  producatorilor  agricoli, 

pentru a  se  organiza  în  sisteme  de  cooperare  si 

asociere  în  scopul  aplicarii  unor  tehnologii 

moderne; 

Motivatia proiectului Exploata ii mici, agricultura de subzistenta; 

Modul de implementare aproiectului Institutionalizarea  a  doua  întâlniri  pe  an  între 

autoritatile  publice  (primar,  prefectura ,  Consiliul 

Judetean,  Ministerul  Agriculturii),  agenti 

economici  specializati,  institute  de  educat ie  si 

cercetare  în domeniul  agricol si  fermierii locali,  în 

vederea promovarii actiunilor agricole moderne; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul local/PO Dezvoltare rurala; 

Institutia  care  raspunde  de  realizarea Consiliul Local; 

proiectului 

Termen de realizare Operational în 12 luni; 

Indicatori 2  întâlniri  pe  an,  participarea  a  cel  put in  5 

institut ii, 2 agenti economic  i 15 fermieri locali; 

În  2015 –  existent a  a  cel putin doua  noi  asociatii 

ale fermierilor. 
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Fisa 2 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Agricultura Titlul: 

Consiliere si  consultanta  pentru  fermieri  prin 

extinderea  activitatii  de  informare,  consiliere 

si consultanta 

Cadrul general Nu  exista  o  forma  coerenta  de  informare  pentru 

fermierii locali; 

Grup tint a Fermierii locali; 

Obiective Dezvoltarea  activitatii  de  consultanta  agricola, 

care  sa  aiba  în  sarcina  rezolvarea  operativa  a 

tuturor problemelor agricole; 

Motivatia proiectului O forma  permanenta de  consultanta poate creste 

nivelul  de  informare  si  în  final  performanta 

agriculturii locale; 

Modul de implementare a proiectului Dezvoltarea la nivel local a centrului de informare, 

consultanta si  consiliere  pentru  fermieri,  care  sa 

se  ocupe  inclusiv  de  orientarea  productiei 

agricole  în  concordanta  cu  tendintele  previzibile 

ale  pietei  interne  si  externe, promovarea 

agriculturii ecologice; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare - Bugetul local; 

- PO Dezvoltare rurala; 

Institutia care raspunde de realizarea - Consiliul Local; 

proiectului - Directia Judeteana pentru Agricultura; 

Termen de realizare 2016; 

Indicatori activitat i de consiliere si consultanta operationale . 
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Fisa 3 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Agricultura Titlul: 

Incubator  de  afaceri  general  si  pentru 

agricultura 

Cadrul general Activitatea  societatilor  comerciale  în  domeniul 

agricol poate fi dinamizata ; 

Grup tint a Fermieri  locali,  agen i  economici  cu  activitate  în 

domeniu; 

Obiective Integrarea  productiei  agricole  cu  industria 

alimentara,  reteaua  de  depozitare,  transport; 

dezvoltarea  agentilor  economici  pentru 

prestari de servicii în agricultura ; 

Motivatia proiectului Este  nevoie  de  o  integrare  a  activitatilor  de 

productie,  transport,  prelucrare  a  produselor 

agricole, ceea ce presupune existenta unor agenti 

economici, de preferinta locali, în domeniu; 

Modul de implementare a proiectului Crearea si s pecializarea Centrului de informare, 

consiliere  si  consultan a  în  marketing-ul 

agricol  si  incubator  de  afaceri  general  si 

pentru agricultura; 

Organizarea  anuala  a  unui  seminar  cu  exemple 

de succes de afaceri în domeniul agricol; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare - Buget local; 

- PO Dezoltare rurala; 

- PO Regional; 

Institutia  care  raspunde  de  realizarea Consiliul Local; 

proiectului 
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Termen de realizare 2016; 

Indicatori Cel  putin  3  proiecte  de  afaceri  în  domeniul 

agriculturii  lansate,  minimum  5  activitat i  de 

consultanta pe luna; 

Un seminar cu exemple de succes pe an. 

Fisa 4 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Agricultura Titlul: 

Reactualizarea  zonarii  si  microzonarii 

productiei agricole 

Cadrul general În ultimii 20 de ani nu s-au realizat astfel de studii; 

Grup tint a Fermierii si agent ii economici locali; 

Obiective Reactualizarea  studiilor  pedologice  si 

agrochimice  si  stabilirea  notelor  de  bonitare,  pe 

sole,  în  cadrul  fiecarei  proprietati;  rea ctualizarea 

pe  baza  de  bonitate  a  zonarii  si  microzonarii 

productiei agric ole; 

Motivatia proiectului Este necesara  orientarea activitatii agricole locale 

în  concordanta  cu  resursele  naturale  (cultivarea 

plantelor în acord cu terenurile); 

Modul de implementare a proiectului Studii  de  amenajare  integrata  a  diferitelor  zone, 

pentru  protejarea  si  ridicarea  potentialului 

productiv  al  pamântului;  studii  de  elaborare  a 

noilor tipologii de exploatatii agricole specifice; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul judet ean si  local; 

Institutia care raspunde de realizarea - Consiliul Local; 

proiectului - Consiliul Judetean; 
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Termen de realizare 2014; 

Indicatori Studiu pedologic si agrochimic; 

Zonarea productiei agricole. 

Fi a 5 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Agricultura Titlul: 

Agricultura conservativa 

Cadrul general Agricultura  conservativa  are  în  vedere 

perturbarea  minima   a  solului  pentru  a  conserva 

structura, fauna si materia organica  a solului; 

Grup tint a Fermierii locali; 

Scopul proiectului/Obiective Dezvoltarea  activitatii  de  consultanta  agricola 

care  sa  aiba  în  sarcina  rezolvarea  operativa  a 

tuturor problemelor agricole; 

Motivatia proiectului Diverse  rotatii  si  combinatii  ale  culturii,  care 

stimuleaza  microorganismele  din  sol  si  elimina 

dauna torii plantelor, buruienile si  bolile; 

Modul de implementare a proiectului Evidenta  clara  a  terenurilor  care  permit 

desfasurarea agriculturii conservative; 

Promovarea unei astfel de agriculturi; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare - Surse private; 

- Bugetul local; 

- PO dezvoltare rurala; 

Institutia  care  raspunde  de  realizarea - Centrul de consiliere; 

proiectului - Fermierii locali; 

Termen de realizare 2016 – demareaza informarea; 

2017 – primele culturi conservative; 
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Indicatori 2016 o activitate de informare realizata; 

2017 – min. 5 ha de culturi conservative. 

Fisa 6 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Agricultura Titlul: 

Conservarea,  ameliorarea  si  extinderea 

biodiversitatii fondului forestier 

Cadrul general Actualele  zone  verzi  sunt  limitate  ca  suprafata, 

motiv pentru care necesita o atent ie speciala; 

Grup tint a Populat ia localitatii; 

Obiective Conservarea  si  ameliorarea  biodiversitatii 

fondului forestier ; 

Motivatia proiectului Este  necesara  ment inerea  si  dezvoltarea 

actualelor zone verzi; 

Modul de implementare a proiectului Dezvoltarea ac iunilor locale de  control si  crearea 

unui  parteneriat  cu  un  ONG,  eventual  crearea 

unui  organism  – Garda  de  mediu  a  copiilor , 

care sa urma reasca: 

stoparea defrisarii padurilor si  a vegetatiei 

forestiere din afara fondului forestier; 

excluderea pasunatului din paduri; 

conversia arboretelor din lastari la codru; 

reconstructia  ecologica  a  padurilor 

destructurate; 

extinderea  suprafetei  padurilor  si  a  altor 

forme de vegetatie forestiera în zonele destinate 

si amenajate pentru sport, agrement, recreere; 
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Sursa de finantare/posibile surse de finantare - Surse private; 

- Bugetul local; 

- PO Dezvoltare rurala; 

Institutia  care  raspunde  de  realizarea - Autoritati locale; 

proiectului - ONG-uri; 

-  coala; 

Termen de realizare 2014; 

Indicatori - 1 parteneriat cu un ONG; 

- crearea Garzii de mediu a copiilor 

-  1  act iune  pe  an  de  curatire  a  zonelor  verzi  cu 

voluntari; 

- plantarea anuala a 100 de arbori cu voluntari. 

Fisa 7 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Industria Titlul: 

Clusterul  –  motor  de  dezvoltare  pentru 

economia locala 

Cadrul general Clusterele  reprezinta  o  concentrare  sau 

aglomerare  teritoriala  de  firme  mici  si  mijlocii 

specializate  într-un  domeniu  comun  (serviciu, 

produs  sau  cunostinte)  sau  domenii 

interrelationale  în  sectorul  respectiv.  Fiind 

considerat  un model de  succes  la  nivel european 

în  domeniul  sprijinirii  mediului  de  afaceri, 

clusterele  vor  fi  promovate  în  România  în  anii 

urmatori  datorita  posibilitatii  de  a  finanta 

integrarea  întreprinderilor  românesti  în  lanturi 
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cluster; 

Grup tint a Agentii  economici  locali,  ONG-uri,  autoritati 

publice, mediul academic; 

Obiective Mentinerea  investitiilor  actuale,  prin  construirea 

parteneriatului cu mediul de afaceri; 

Motivatia proiectului Lipsa  unui  parteneriat  între  mediul  de  afaceri   i 

autoritati  publice  poate  conduce  la  diminuarea 

activitatii economice, îndeosebi în conditii de criza 

economica.  Pe  de  alta  parte,  orasul  dispune  de 

infrastructura necesara dezvoltarii de clustere; 

Modul de implementare a proiectului -  Initierea  unui  parteneriat  strategic  în  vederea 

elaborarii  unui  studiu  privind  oportunitatea 

constituirii unui cluster; 

- În  analiza constituirii unui cluster  în zona se  vor 

avea în vedere si urmatoarele aspecte: 

existenta a numerosi agenti economici  în · 

domeniul serviciilor; 

activitati  de  relationare  cu  mediu · 

academic  din  zona,  dat  fiind  ca  elementul  de 

succes  al  unui  cluster  îl  reprezinta  cooperarea 

între mediul de afaceri si mediul academic; 

-  Invitarea  firmelor  de  consultanta  în  cadrul  unor 

sesiuni  de  informare  a  mediului  de  afaceri  local 

privind  posibilitatile  de  finantare  în  domeniul 

cresterii  productivitatii,  dezvoltarii  resurselor 

umane, utilizarii tehnologiilor inovative; 

-  Organizarea  unor  misiuni  economice  pentru 

mediul de afaceri local; 

- Organizarea, împreuna cu Camera de Comert si 
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Industrie,  a  unor  seminarii  de  informare  a 

mediului de  afaceri  local  privind  accesul  pe Piata 

Unica  prin  certificarea  produselor  sau  serviciilor, 

conform cerintelor europene; 

Sursa de finantare/posibile resurse de - Bugetul judetului; 

finantare -  Bugetul  de  stat,  programe  guvernamentale, 

programe nationale; 

- Programul Operational Cresterea Competitivitatii 

Economice; 

- Programul Operational Capital uman; 

Institutia care raspunde de realizarea - Consiliul Local; 

proiectului - Agenti economici; 

Termen de realizare 2016; 

Indicatori -  Încheierea  parteneriatului  strategic  autoritati  - 

mediu de afaceri - mediu academic; 

- Elaborarea studiului de oportunitate; 

-  2  seminarii  de  informare  pe  an  privind  posibi- 

litatile de finantare pentru sectorul privat; 

- O misiune economica pe an; 

- Un seminar pe an privind modalitatile de patrun- 

dere pe Piata Unica . 

Fisa 8 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Industria Titlul: 

Cresterea  vizibilitatii  produselor  si  serviciilor 

locale,  precum  si  a  oportunitatilor  pentru 

dezvoltarea de afaceri 
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Cadrul general Amara  este  o  localitate  cu  atractivitate  medie 

pentru  investitii.  Oportunitat ile  locale  trebuie 

promovate, ca si produsele si serviciile existente; 

Grup tint a Agentii economici; 

Obiective Promovarea bunurilor si serviciilor locale; 

Motivatia proiectului Comunitatile  locale  se  afla  în  competit ie  pentru 

dezvoltare  economica  si  atragerea  de  investitii. 

Promovarea  poate  constitui  un  element  de 

diferentiere în atragerea de capital; 

Modul de implementare a proiectului Elaborarea unei strategii de marketing local; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul local/sponsorizari; 

Institutia  care  raspunde  de  realizarea Consiliul Local; agentii economici; 

proiectului 

Termen de realizare 2015; 

Indicatori strategia de marketing realizata. 

Fisa 9 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Industria Titlul: 

Facilitarea  accesului  la  utilitati  pentru 

întreprinderi 

Cadrul general Utilita ile  dau  unei  zone  atractivitate  pentru 

investi ii; 

Grup tint a Agentii economici; 

Obiective Atragerea  de  noi  investit ii,  îndeosebi  din  industrii 

nepoluante,  prin  utilizarea  capacitatilor  de 

productie,  a  resurselor  existente  si  facilitarea 
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accesului la utilitati; 

Motivatia proiectului Prin  accesul  facil  la  utilitati  se  sprijina  mediul  de 

afaceri de catre autoritatile locale; 

Modul de implementare a proiectului Facilitarea  accesului  la  reteaua  de  alimentare  cu 

apa si canalizare pentru agentii economici; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul  local/Resurse ale agentilor economici/PO 

Regional 

Institutia  care  raspunde  de  realizarea Consiliul Local; agentii economici; 

proiectului 

Termen de realizare 2016 –  extinderea retelei  de canalizare  si a celei 

de apa; 

Indicatori nr.  agent i  economici  racordat i  la  canalizare  si 

alimentare cu apa. 

3.2. Mediu 

3.2.1. Prezentare generala 

Aerul 

Poluarea aerului în orasul Amara  se realizeaza prin: 

- transportul rutier (N2O) – DN 2C tranziteaza orasul; 

- utilizarea combustibililor fosili pentru încalzirea locuintelor (CO2); 

- arderi în industria prelucratoare (CH4, CO2, N2O). 

Apa 

Orasul  beneficiaza  de  un  sistem  insuficient  de  alimentare  cu  apa  si  canalizare,  ceea  ce  asigura 

partial premisele protectiei starii de sanatate a populatiei.  Principalele  probleme  sunt  legate  de  asigurarea 

protejarii adecvate a apelor de suprafata. 
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Solul 

Poluarea solului este influentata în special de: 

- depuneri uscate si umede din atmosfera; 

- depozitarea  neadecvata  de  deseuri si  reziduuri  menajere si  industriale  pe  terenuri  neamenajate 

corespunzator – principala sursa de poluare a solului în orasul Amara; 

- deversarea de namoluri, slamuri si ape uzate, pe unele terenuri agricole sau de alta natura; 

- chimizarea unor terenuri si culturi agricole. 

Emisiile  de  la  aceste  surse    influenteaza  negativ  solul  prin 

încorporarea  de  elemente  chimice  cu  caracter  toxic.  Încarcarea 

solului  cu  astfel  de  elemente  chimice  (metale  grele,  sulf,  etc.) 

degradeaza însusirile fizice, chimice si biologice, contribuind astfel la 

reducerea  capacitatii  productive.  Modificarile  antropice  ale  solului, 

datorate  constructiilor  de  toate   felurile,  prin  operatiuni  de 

decopertare,  modelare  etc.,  au  dus  la  crearea  altor  tipuri  de  soluri, 

asa numitele protosoluri antropice. 

Agricultura  poate  constitui  o  sursa  de  poluare  a  mediului 

înconjurator,  implicit  a  solurilor,  în  principal  prin  administrarea  unor 

doze  excesive  de  îngrasaminte  minerale  si  organice,  prin  utilizarea 

unor  pesticide  cu  perioada  lunga  de  degradare  si  în  cantitati 

supradozate.  Astfel,  au  aparut  fenomene  de  poluare  a  solurilor  pe 

suprafete  mici  pe  care  se  dorea  obtinerea  de  randamente  ridicate. 

Aceste suprafete  fac parte din solurile destinate cultivarii legumelor. 

Dintre poluantii proveniti din  îngrasaminte,  cei mai cunoscuti 

sunt  nitratii,  datorita efectelor  negative  provocate  de  prezenta  lor  în 

exces. 

Zgomotul 

Reteaua de  drumuri  ce strabat oras ul  reprezinta  o  sursa permanenta  de poluare fonica, alaturi  de 

zgomotele rezultate din activitatea industriala si agricola. 
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3.2.2. Analiza SWOT 

Puncte tari ale orasului Amara:  Puncte slabe: 

Autorita i locale deschise; Lipsa unei re  ele extinse de apa  si canalizare; 

Inexistenta  unor  agent i  economici  cu  potential Depunerea necontrolata a deseurilor urbane; 

major de poluare; Educatie   i  cultura  civica  în  probleme  de  mediu 

Sistem functional de colectare a deseurilor; slab dezvoltate; 

Colectarea selectiva a deseurilor; Lipsa unei delimitari clare  între zona  industriala si 

cea rezidentiala; Utilizarea redusa a pesticidelor; 

Inexistenta unei rute ocolitoare a orasului. Inexistenta poluarii solului si apei. 

Oportunita i:  Amenin ari: 

Existen a  resurselor  nerambursabile  din  fondurile Resurse  bugetare  reduse  fa a  de  nevoia  de 

structurale; investi ii  în  infrastructura,  re ele  de  utilita i  (apa, 

canalizare, iluminat public, colectare deseuri); Integrarea în strategiile de dezvoltare ale judetului 

în ceea ce prives te problematica de mediu; Sprijin redus din partea altor autoritati publice; 

Potential mare de dezvoltare a sectorului Întârzieri  în aplicarea legislatiei de mediu de catre 

serviciilor urbane ce vizeaza protect ia mediului; unii agenti economici; 

Posibilitatea practicarii agriculturii ecologice; Cresterea numarului de autoturisme. 

Presiunile exercitate de UE vor conduce la 

sustinerea masurilor de protectie a mediului; 

Dezvoltarea  pietei  de  reciclare  a  deseurilor   i  a 

materiei prime rezultate din procesarea deseurilor. 

3.2.3. Obiective pentru domeniul mediu 

Obiectivul  general  în  materie  de  mediu  este  reprezentat  de  promovarea  activa  a  masurilor  de 

protectie a mediului, iar obiectivele specifice sunt: 

1. Mentinerea calitatii aerului; 

2. Împiedicarea degradarii solului; 
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3.  Îmbunatatirea  sistemului  de  protejare  a  apelor  de  suprafata  si  subterane  în  vederea  cres terii 

gradului de sanatate a populat iei. 

3.2.4. Fise de proiecte 

Fisa 10 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Mediu Titlul: 

Adoptarea  de  tehnologii  nepoluante  de  catre 

agentii economici 

Cadrul general Exista  pe  teritoriul  oras ului  agent i  economici  cu 

potent ial de poluare (nu major); 

Grup tint a Agenti economici cu potential de poluare; 

Obiective Mentinerea calitatii aerului; 

Motivatia proiectului Modernizarea  si  adoptarea  unor  tehnologii 

nepoluante;  la  agentii  economici  susceptibili  de 

emisii de noxe atmosferice peste limita CMA este 

o  masura  ce  poate  conduce  la  îmbunatatirea 

calitatii aerului; 

Modul de implementare a proiectului Promovarea si  sustinerea  adoptarii  de  tehnologii 

nepoluante; 

Monitorizarea  modului  în  care  sunt  reduse 

efectele poluante ale activitatii economice; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Resurse ale agentilor economici; 

Institutia  care  raspunde  de  realizarea Consiliul  Local;  Garda  de  mediu;  Agenti 

proiectului economici; 

Termen de realizare 2016; 

Indicatori 2016  –  toti  agent ii  economici  de  pe  teritoriul 
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orasului  adopta  tehnologii  nepoluante,  conform 

standardelor europene. 

Fi a 11 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Mediu Titlul: 

Supravegherea  si  eliminarea  totala  a 

practicilor  ilegale  de  deversare  pe  sol  a 

oricaror substante lichide  poluante, precum si 

a depozitarii necontrolate de deseuri 

Cadrul general Exista  pe teritoriul  orasului  riscul  de deversare  si 

depozitare de materiale poluante pe sol; 

Grup tint a Agenti economici si  populatie; 

Obiective Împiedicarea degradarii solului; 

Motivatia proiectului Este  necesara  protejarea  solului  prin 

monitorizarea  si  controlul  deversarilor  si  al 

depozitarilor de materii pe sol; 

Modul de implementare a proiectului Monitorizarea,  controlul  si  sanctionarea  celor  ce 

nu  respecta   legislatia  în  materie  de  utilizare  a 

solului; 

Sursa definantare/posibile surse de finantare Bugetul local; 

Institutia  care  raspunde  de  realizarea Autoritati  locale;  Garda  de  mediu;  Agenti 

proiectului economici; Populatia; 

Termen de realizare 2014; 

Indicatori 2014  –  reducerea  cu  80%  a  deversarilor  si 

depozitarilor  necontrolate  de  substante si  materii 

pe sol. 
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Fi a 12 

Domeniu Programul / proiectul propus 

Mediu Titlul: 

Realizare  platforma  de  gunoi  si  generalizarea 

colectarii selective a deseurilor 

Cadrul general In  acest  moment  nu  exista  un  spatiu  adecvat 

pentru  depozitarea  deseurilor  iar  colectarea 

deseurilor  se  face selectiv dar  nu  este  o  practica 

generalizata. 

Grup tint a Agenti economici si populatie 

Obiective Împiedicarea degradarii solului 

Motivatia proiectului Realizare  platforma  de  gunoi  si  c olectarea 

selectiva  a  deseurilor  ce  pot  genera  venituri  si  o 

reducere a masei de deseuri de depozitat 

Modul de implementare a proiectului - amenajare platforma de gunoi 

-campanie de constientizare a populatiei 

-generalizarea  sistemului  de  colectare 

selectiva 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul local si bugetul consiliului judetean, PO 

Regional 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul local, societate de salubrizare, populatia 

proiectului 

Termen de realizare 2017 

Indicatori 2017 –60% din deseuri colectate  selective 

Platforma de gunoi amenajata 

Fisa 13 

Domeniu  Programul/proiectul propus 
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Mediu Titlul: 

Desfiintarea  sistemelor  individuale  de 

colectare  a  apelor  uzate – fose septice,  puturi 

absorbante  –  de  catre  toti  detinatorii  de 

locuinte individuale sau colective 

Cadrul general În  conditiile  existentei  si  extinderii  canalizarii, 

aceste  fose  trebuie  desfiintate,  deoarece  sunt 

poluante; 

Grup tint a Popula  ia si agentii economici; 

Obiective Îmbunatatirea  sistemului de  protectie a apelor de 

suprafata  si  subterane,  în  vederea  cresterii 

gradului de sanatate a populat iei; 

Motivatia proiectului Extinderea  sistemului  de  canalizare  nu  mai 

justifica existenta acestor fose,  cu  impact negativ 

asupra solului si pânzei freatice; 

Modul de implementare aproiectului Desfiintarea foselor septice; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Resurse ale populat iei si agentilor economici; 

Institutia  care  raspunde  de  realizarea Consiliul Local; agent i economici; populat ia; 

proiectului 

Termen de realizare 2020; 

Indicatori 2020 – 100% din fosele septice desfiintate; 

Fisa 14 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Mediu Titlul: 

Iluminat  public  ecologic,  cu  panouri  solare; 

Modernizare  iluminat  public  în  zonele  Drumul 
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fermei si Mircesti 

Cadrul general În  acest  moment  exista   iluminat  public  cu  lampi 

cu energie electrica; 

Grup tint a Populat ia si agentii economici; 

Obiective Cres terea calitatii aerului; 

Motivatia proiectului Reducerea  poluarii  aerului  prin  iluminat  public  si 

nevoia reducerii cheltuielilor bugetare; 

Modul de implementare a proiectului Achizitia de stâlpi ecologici de iluminat public; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul  local/  bugetul  jude ului/  PO 

Competitivitate; 

Institutia  care  raspunde  de  realizarea Consiliul Local; 

proiectului 

Termen de realizare 2019; 

Indicatori 2019 – 50% din iluminatul public ecologic; 

Fisa 15 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Mediu Titlul: 

Generalizarea  utilizarii  gazului  metan, 

curentului  electric  si  a  energiei  solare  pentru 

încalzirea locuintelor si a institutiilor publice; 

Cadrul general Extinderea  retelei  de  alimentare  cu  gaz, 

extinderea solutiilor tehnice  de utilizare a energiei 

solare; 

Grup tint a Locuitorii orasului; 

Obiective Cresterea calitatii aerului; 

Motivatia proiectului Utilizarea  combustibililor  solizi  reprezinta  o 

importanta sursa de poluare a aerului; 
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Modul de implementare a proiectului Sustinerea si  sprijinirea populatiei  pentru a utiliza 

gazul  metan  si  energia  solara  ca  sursa  de 

încalzire a locuintelor; 

Sursa de finantare Bugetul local; 

Resurse ale populatiei; 

Fondul de mediu; 

POR 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local; locuitorii orasului; 

proiectului 

Termen de realizare 2019; 

Indicatori 2019 – 50% din locuinte si 90 din cladirile publice 

folosesc  pentru  încalzire  gazul  metan,  curentul 

electric sau energia solara. 

Fisa 16 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Mediu Titlul: 

Extindera  sistemului  de  alimentare  cu  apa  si 

canalizare. Extindere  front  captare  apa, statie de 

epurare; 

Cadrul general În  oras  exista  un  sistem  de  alimentare  cu  apa  si 

canalizare  ce  trebuie  extins  în  concordanta  cu 

expansiunea orasului 

Grup tinta Populatia si agen ii economici; 

Obiective Îmbunatatirea sistemului de  protejare a apelor de 

suprafata  si  subterane  în  vederea  cresterii 

gradului de sanatate a populatiei; 

Motivatia proiectului Expansiunea orasului; 
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Modul de implementare a proiectului Proiectare,  executie,  bransare  la  sistemul  de 

canalizare  si  alimentare  cu  apa;  Extindere  front 

captare apa, statie de epurare; 

Sursa de finantare Fonduri  structurale/bugetul  local/resurse  ale 

populatiei  si  agentilor  economici/resurse 

guvernamentale; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local; agentii economici; populatia; 

proiectului 

Termen de realizare 2018; 

Indicatori 2018  –  90%  din  locuin e  si  agenti  economici 

racordati  la  sistemul  de  alimentare  cu  apa  si 

canalizare. 

3.3. Dezvoltare sociala 

3.3.1. Prezentare generala 

Populatia 

Populatia  orasului  este  într-o  usoara  descrestere.  Astfel,  în  ultimii  10  ani,  numarul  de  locuitori  a 

scazut  de la 7627 la 7345. 

Tabelul Populatia stabila dupa etnie, categorii de localitati, în judetul IALOMITA si în orasul Amara 

(Recensamânt 2011  - COMISIA JUDETEAN A PENTRU RECENSAMÂNTUL POPULATIEI SI AL LOCUINTELOR, 

JUDETUL IALOMITA) 

P O PUL AT I A 
JU DET UL 

S TA B ILA 
M UNI CI PI I  S I  O RA SE E  T  N    I  A 

COM UNE 
T OT AL 
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Rom âni   Rom i  Ru si - N S N S 
L ipov eni 

O RA S  A M A RA   734 5  6982  3 0  3 3 2 6 3 2 6 

Predomina persoanele de sex feminin – 50,5%. 
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Structura pe grupe de vârste evidentiaza o populatie echilibrata, cu o oscilatie în intervalul 45-55 ani: 

Evolutia duratei medii de viata este influentata de factori multipli, între care se regasesc: 

Modul de viata; 

Starea de sanatate; 

Alimentatia; 

Nivelul educatiei sanitare; 

Conditiile economico-sociale; 
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Din  punct  de  vedere  confesional,  majoritatea  locuitorilor  sunt ortodoc i (95,18%),  iar  pentru  4,47% 

din popula ie, nu este cunoscuta apartenen a confesionala. 

Fondul de locuinte 

În  2011, fondul de  locuinte  din  oras  era de  2747,  media fiind  de 2,67 persoane/locuinta.  Locuintele 

sunt atât individuale, unifamiliale, cât si  multifamiliale, în  blocuri construite  în anii  '80, ca urmare  a procesului 

de urbanizare. 

Forta de munca 

Tranzitia  la  economia de  piata si-a  pus amprenta asupra  caracteristicilor  pietei  muncii,  determinând 

modificari semnificative  de volum si structura a le principalilor  indicatori  ai fortei  de munca. Fata  de evolutia 

demografica  si  structura  demografica,  se  remarca  faptul  ca  indicele  demografic  se  afla  pe  o  curba 

descendenta , fapt care influenteaza potentialul fortei de munca. 

În ceea ce priveste somajul, fenomen social cu influente negative asupra dezvoltarii societati, rezultat 

direct al proceselor de restructurare a economiei, se poate observa o scadere a ratei somajului. 

Sanatatea 

Organizarea  si  asigurarea  serviciilor  de  sanatate  pentru  populatie  din  orasul  Amara  se  realizeaza 

prin  reteaua  unitatilor  sanitare  publice,  mixte  si  particulare,  alcatuita  din  cabinete  medicale  în  incinta 

dispensarului orasenesc. Nu exista policlinica sau spital. 
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Siguranta 

În  ceea  ce  priveste  siguranta,  exista  un  post  de  politie  la  nivel  local.  Functioneaza  un  serviciu  de 

politie locala cu 4 angajati si este constituit Serviciul pentru Situatii de Urgenta cu 27 de voluntari. 

Servicii sociale 

Ca efect al  descentralizarii unor componente la nivel  local, activitatea de asistenta sociala  s -a extins 

foarte mult. 

Activitatea  de  protectie  sociala  se  desfasoara  conform  prevederilor  Legii  47/2006  pr ivind  sistemul 

national de asistenta sociala si Legii 466/2006 privind statutul asistentului social. 

Exista în oras 57 de beneficiari ai venitului minim garantat. 
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3.3.2. Analiza SWOT 

Puncte tari ale orasului Amara:  Puncte slabe: 

Forta de munca importanta; Forta  de munca slab calificata; 

Autoritati locale deschise; Scaderea nivelului de pregatire a resurselor 

Existenta activitatii de asistenta sociala; umane; 

Retea si infrastructura de sanatate; Migrarea populatiei tinere catre alte zone; 

Fond de locuinte ridicat; Participarea civica redusa; 

Structura echilibrata a populatiei; Locuinte neizolate termic; 

Existenta serviciului de politie locala. Lipsa  locurilor  de  munca  cu  statut 

permenent; 

Starea  bazei  materiale  din  sistemul  sanitar 

este înca sub nivelul din UE; 

Infrastructura  sanitara  este  deficitara  sub 

aspectul  echipamentelor  medicale  de 

investigatie si tratament; 

Baza materiala care deserveste sistemul de 

protectie  sociala  si  protectie  a  copilului  este 

insuficienta; 

Servicii medicale si de urgenta precare în 

comparatie cu standardele Uniunii Europene. 

Oportunita i:  Amenin ari: 

Cre terea  rolului  pe  care  orasul  îl  are  în Exodul fortei de munca; 

dezvoltarea sociala; Aparitia  de  probleme  sociale  generate  de 

Cresterea  atractivitatii  orasului  pentru  turism criza economica; 

balnear si de familie; Resurse  bugetare  limitate  pentru  domeniul 

Existenta  resurselor  nerambursabile  din asistentei sociale. 

fondurile structurale; 
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Integrarea în strategiile de dezvoltare ale ju- 

detului; 

Dezvoltarea  unor  relatii  de  parteneriat,  în 

vederea  dezvoltarii  infrastructurii  de  asis- 

tenta sociala; 

Investitii prívate în domeniul sanitar; 

Interesul  Consiliului  Judetean  în  dez - 

voltarea unui sistem de protectie sociala ; 

Crearea  a  noi  locuri  de  munca  prin 

încurajarea investitiilor private. 

3.3.3. Obiective pentru domeniul dezvoltare sociala 

Obiectivul  general în  materie  de dezvoltare  sociala este reprezentat de îmbunatatirea  nivelului de 

trai si a starii de sanatate ale populatiei , iar obiectivele specifice sunt: 

1. Facilitarea accesului la locuri de munca; 

2. Îmbunatatirea conditiilor de locuire ale populatiei; 

3. Cresterea starii de sanatate a populatiei; 

4. Sporirea nivelului de siguranta în oras; 

5. Asigurarea unor prestatii adecvate de asistenta sociala. 

3.3.4. Fise de proiect 

Fisa 17 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Dezvoltare sociala Titlul: 

Bursa locurilor de munca 

Cadrul general Exista  o  lipsa  de  comunicare  între  agentii  eco- 

nomici  locali  si  populatie  în  ceea  ce  priveste 
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locurile de munca disponibile; 

Grup tint a Populatia si agentii economici; 

Obiective Facilitarea accesului la locuri de munca; 

Motivatia proiectului Nevoia  de a  facilita  populatiei  orasului  accesul  la 

locurile de munca disponibile; 

Modul de implementare a proiectului Organizarea,  o  data  pe  an,  a  unei  burse  a  lo- 

curilor de munca din oras ; 

Sursa de finantare Bugetul local/contributii ale agentilor 

economici/PO Capital Uman 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local; agentii economici; 

proiectului 

Termen de realizare 2015 – prima bursa organizata 

Indicatori 2020 – 6 burse organizate; 

Cresterea  cu  10%  a  numarului  de  locuri  de 

munca din oras ocupate de populatia autohtona. 

Fisa 18 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Dezvoltare sociala Titlul: 

Baza de date a ocupatiilor 

Cadrul general Nu  exista  la  nivelul orasului o evidenta  exacta  cu 

nivelul  de  pregatire  si  ocupatiile  populatiei,  ca 

punct  de  referinta  pentru  formularea  unor 

obiective  strategice,  îndeosebi  în  materie  de 

reconversie profesionala; 

Grup tint a Populatia; 

Obiective Facilitarea accesului la locuri de munca; 
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Motivatia proiectului Nevoia  de a  avea o  evidenta exacta cu structura 

ocupationala a populatiei; 

Modul de implementare a proiectului Organizarea si completarea bazei de date; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul local; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local; 

proiectului 

Termen de realizare 2014; 

Indicatori Baza de date completa cu ocupatiile populatiei. 

Fisa 19 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Dezvoltare sociala Titlul: 

Construirea de locuinte sociale 

Cadrul general Exista  numeroase  familii  sarace,  tinere,  care  nu 

au  suficiente  resurse  pentru  a-si  construi  o  lo- 

cuinta; 

Atragerea  unor  specilisti  în  educatie    i  sanatate 

carora  sa li se poata oferi o locuinta; 

a Grup tint Tineri,  populatia  saraca,  specialisti  ce  vor  sa  se 

stabileasca în oras; 

Obiective Îmbunatatirea conditiilor de locuire ale po pulatiei; 

Motivatia proiectului Fondul de locuinte scazut la nivelul orasului; 

Modul de implementare a proiectului Realizarea a 50 de locuinte sociale; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul loca;, bugetul de stat; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local; 

proiectului 

Termen de realizare 2018; 

Indicatori 2018 – 50 de locuinte sociale realizate. 
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Fisa 20 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Dezvoltare sociala Titlul: 

Centru  pentru  persoanele  defavorizate  si 

cantina sociala 

Cadrul general Exista  în  oras  persoane  defavorizate,  fie  datorita 

starii  sociale,  fie  datorita  unor  probleme  de 

sanatate; 

Grup tint a Populatia defavorizata a orasului; 

Obiective Asigurarea  unor  prestatii  adecvate  de  asistenta 

sociala; 

Motivatia proiectului Nevoia  de  a  asigura  adapost,  hrana  si  consiliere 

temporara  pentru persoanele  fara adapost, femei 

abuzate, copii, persoane cu handicap; 

Modul de implementare a proiectului Înfiintarea centrului pentru  persoane  defa vorizate 

si  cantina  sociala,  eventual  în  parteneriat  cu  un 

ONG; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul local/fonduri structurale; PO Regional; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local; 

proiectului 

Termen de realizare 2018; 

Indicatori Centru  si  cantina  cociala  functionale  cu  20  de 

locuri. 

Fisa 21 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Dezvoltare sociala Titlul: 

Sporirea  confortului  termic  prin  anveloparea 
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blocurilor 

Exista  pe  teritoriul  orasului  blocuri  de  locuit, Cadrul general 

neizolate termic; 

Grup tint a Populatia orasului ce locuieste la bloc; 

Îmbunatatirea conditiilor de locuire ale populatiei; Obiective 

Motivatia proiectului Nevoia  de  a  creste  confortul  de  locuire  prin 

anveloparea blocurilor; 

Modul de implementare a proiectului Anveloparea blocurilor; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul local/bugetul de stat/contributii ale 

proprietarilor; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local; 

proiectului 

Termen de realizare 2018; 

Indicatori 2018 - toate blocurile anvelopate. 

Fisa 22 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Dezvoltare sociala Titlul: 

Dotari  pentru  serviciu  voluntar  pentru  situatii 

de urgenta 

Cadrul general În  acest  moment,  nu  exista  dotarile  adecvate 

pentru aceste servicii; 

Grup tint a Populatia orasului; 

Obiective Sporirea nivelului de siguranta în oras; 

Motivatia proiectului Nevoia  de  a  creste  capacitatea  de  interventie  în 

situatii de urgenta; 

Modul de implementare a proiectului Achizitionarea  de  materiale  si  utilaje  pentru 

serviciului voluntar pentru situatii de urgenta; 
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Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul local; 

Institutia care raspunde de r ealizarea Consiliul Local; 

proiectului 

Termen de realizare 2014; 

Indicatori Serviciu voluntar dotat. 

Fisa 23 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Dezvoltare sociala Titlul: 

Sprijin  pentru  dotarea  adecvata  a  unitatilor 

sanitare si crearea unei policlinici 

Cadrul general În  acest  moment,  nu  exista  dotarile  adecvate 

pentru unitatile sanitare; 

Grup tint a Populatia orasului; 

Obiective Cresterea starii de sanatate a populatiei; 

Motivatia proiectului Nevoia  de  a  creste  nivelul  de  dotare  a   unitatilor 

sanitare; 

Modul de implementare a proiectului Sprijin  pentru  achizitionarea  de  echipamente  în 

unitatile sanitare; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul local/POR/donatii/resurse private; 

Institutia care raspunde de realizarea Unitatile sanitare; Consiliul Local; 

proiectului 

Termen de realizare 2018; 

Indicatori Echipamente  noi  achizitionate,  înfiintarea  unei 

policlinici. 

Fisa 24 

Domeniu  Programul/proiectul propus 

Strategia privind dezvoltarea durabila a orasului mara, jud. Ialomita 



 

 

 

Dezvoltare sociala Titlul: 

Piata volanta de legume si fructe 

Cadrul general Studiile  premergatoare  elaborarii  strategiei  au 

evidentiat dorinta locuitorilor pentru existenta unei 

astfel de piete; 

Grup tint a Populat ia orasului; 

Obiective Cres terea starii de sanatate a populatiei; 

Motivatia proiectului Nevoia  de  a  avea  acces  la  produse  sanatoase, 

verificate,  altele  decât  cele  din  gospodaria 

proprie; 

Nevoia  de  a  exista  un  spatiu  alternativ  de 

desfacere a produselor din gospodaria proprie; 

Modul de implementare a proiectului Organizarea  duminica  a  pietei  volante  cu  legume 

si fructe; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul local/contributia celor ce comercializeaza 

legume si fructe; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local; 

proiectului 

Termen de realizare 2014; 

Indicatori piata volanta functionala, cu min. 15 tarabe. 

Fis a 25 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Dezvoltare sociala Titlul: 

Înfiintarea unui camin de batrâni 

Cadrul general Nu exista în oras  o  activitate  importanta dedicata 

asistarii persoanelor de vârsta a treia; 

Grup tint a Populat ia în vârsta a oras ului; 
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Obiective Asigurarea  unor  presta ii  adecvate  de  asistenta 

sociala; 

Motivatia proiectului Este  nevoie  de  un  sistem  institut ionalizat  de 

asistare a persoanelor de vârsta a treia; 

Modul de implementare a proiectului Înfiint area caminului de batrâni; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul local/PO Regional; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local; 

proiectului 

Termen de realizare 2019; 

Indicatori Camin de batrâni functional  cu 20 de locuri. 

3.4. Amenajarea teritoriului si infrastructura de transport 

3.4.1. Prezentare generala 

În  acest moment, utilizarea  terenurilor este stabilita prin PUG ce  necesita revizuire. Conform datelor 

interpretate din imaginile de teledetectie prin metodologia FAO, utilizarea terenului în oras este: 

*Suprafata totala a localitatii – 7034 ha; 

*Suprafata arabila – 4648 ha; 

* Luciu de ape -132 ha; 

În  oras ul  Amara  nu  exista  gara,  accesul  realizându-se  exclusiv  pe  DN  2C. În  localitate  exista  o  retea 

stradala extinsa, cu multe drumuri locale, majoritatea acoperite cu asfalt sau piatra. 
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3.4.2. Analiza SWOT 

Puncte tari ale orasului Amara:  Puncte slabe: 

Existen a  unor  legaturi  directe  între  oras     i PUG neactualizat; 

municipiul  Slobozia  prin  intermediul Suprafete mici de spat ii verzi amenajate; 

transportului public; Lipsa unei delimitari clare a zonei industriale de 

Autoritat i locale deschise; cea de locuit; 

Retea locala de drumuri reabilitate; Inexistent a unui studiu de trafic; 

Inventarierea bunurilor domeniale realizata. Inexistenta unei rute ocolitoare a orasului. 

Oportunita i:  Amenin ari: 

Cresterea atractivitatii orasului pentru locuire; Resurse  bugetare  reduse  fa a  de  nevoia  de 

Existenta  resurselor  nerambursabile  din investi ii în infrastructura; 

fondurile structurale; Sprijin redus din partea altor autoritati publice. 

Integrarea  în  strategiile  de  dezvoltare  ale 

judetului; 

Dezvoltarea  unor  relatii  de  parteneriat  în 

vederea dezvoltarii infrastructurii. 
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3.4.3.  Obiective  pentru  domeniul  amenajarea  teritoriului  si  infrastructura  de 

transport 

Obiectivul general în materie de amenajare a teritoriului  i infrastructura de transport este reprezentat 

de „utilizarea optima a teritoriului orasului si îmbunatatirea infrastructurii de transport”, iar obiectivele specifice 

sunt: 

1. Zonarea functionala a teritoriului oras ului în acord cu tendint ele de dezvoltare ale acestuia; 

2.  Îmbunatat irea  infrastructurii  de  transport,  astfel  încât  sa  fie  reduse  influent ele  negative  asupra 

mediului si confortului populatiei; 

3. Crearea design-ul sustenabil arhitectonic . 

3.4.4. Fi e de proiect 

Fisa 26 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Amenajarea teritoriului Titlul: 

Actualizarea  PUG,  extinderea  intravilanului  si 

cadastrul general 

Cadrul general Este  necesara  o  revedere a  zonarii functionale  a 

orasului; 

Grup tint a Populat ia orasului si agentii economici; 

Obiective Zonarea functionala  a teritoriului oras ului în acord 

cu tendintele de dezvoltare ale acestuia; 

Motivatia proiectului Nevoia de a delimita clar zona industriala de zona 

de locuit si de a spori spatiile verzi; 

Modul de implementare a proiectului Actualizarea PUG, având în vedere: 

- delimitarea clara a zonei industriale; 

- identificarea de noi spatii verzi; 

- extinderea intravilanului. 
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Sursa de finantare/posibile surse de finantar e Bugetul local; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local; 

proiectului 

Termen de realizare 2016 

– PUG actualizat; Indicatori 

– cadastrul general realizat. 

Fisa 27 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Amenajarea teritoriului Titlul: 

Realizarea de noi drumuri orasenesti 

Cadrul general Expansiunea  intravilanului  trebuie  însotita  de 

realizarea infrastructurii aferente; 

Grup tint a Populatia orasului; 

Obiective Îmbunatatirea  infrastructurii  de  transport ,  astfel 

încât  sa  fie  reduse  influentele  negative  asupra 

mediului si confortului populatiei; 

Motivatia proiectului Este necesara  crearea unei infrastructuri adecvate; 

Modul de implementare a proiectului Realizarea a 5 km de drumuri orasenesti noi; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantar e Bugetul local/bugetul de stat/fonduri structurale; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local; 

proiectului 

Termen de realizare 2018; 

Indicatori 5 km de drum  realizat. 

Fisa 28 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Amenajarea teritoriului Titlul: 
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Proiect integrat de reabilitare a drumurilor 

Cadrul general Drumurile  orasenesti  necesita  o  întretinere 

permanenta; 

Grup tint a Populatia orasului; 

Obiective Îmbunatatirea  infrastructurii  de  transport ,  astfel 

încât  sa  fie  reduse  influentele  negative  asupra 

mediului si confortului populatiei; 

Motivatia proiectului Este  necesara  cresterea  atractivitatii  pentru 

turism prin crearea unei infrastructuri adecvate; 

Modul de implementare a proiectului Preluarea  în  administrare  a  DN  2C,  refacere 

carosabil,  trotuare,  spatii  verzi,  iluminat  public, 

retea  subterana  de  cabluri  electrice,  semne  de 

circulatie; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul local/Bugetul de stat/Fonduri structurale 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local; 

proiectului 

Termen de realizare 2016; 

Indicatori drumuri orasenesti reabilitate. 

Fisa 29 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Amenajarea teritoriului Titlul: 

Sistem  de  monitorizare  video  a  drumurilor 

orasenesti 

Cadrul general Un  sistem  de  monitorizare  video  poate  conduce 

la utilizarea adecvata a drumurilor orasenesti si la 

cresterea sigurantei de utilizare; 

Grup tint a Populatia orasului; 
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Obiective Îmbunatatirea  infrastructurii  de  transport ,  astfel 

încât  sa  fie  reduse  influentele  negative  asupra 

mediului si confortului populatiei; 

Motivatia proiectului Este  necesara  asigurarea  infrastructurii  care  sa 

permita  monitorizarea  utilizarii  adecvate  a 

drumurilor orasenesti; 

Modul de implementare a proiectului Instalarea  unui  sistem  video  de  supraveghere  a 

drumurilor orasenesti; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul local/Investitie privata; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local Amara; 

proiectului 

Termen de realizare 2015; 

Indicatori 30  de  km  de  drumuri  orasenesti  monitorizate 

video. 

Fisa 30 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Amenajarea teritoriului Titlul: 

Sistem  de  indicatoare  cu  denumirile  strazilor, 

de  intrare/iesire  din  localitate  si  semne  de 

circulatie 

Cadrul general Design-ul  local  si  orientarea  pe  teritoriul  orasului 

se  pot  îmbunatati  prin  utilizarea  unui  sistem  de 

indicatoare adecvat; 

Grup tint a Populatia oras ului, agenti economici, turisti; 

Obiective Crearea design-ul sustenabil arhitectonic ; 

Motivatia proiectului Sistem de indicatore cu numele strazilor, marcare 

a  intrarilor/iesirilor  din  localitate  si  semnele  de 
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circulatie trebuie îmbunatatite continuu ; 

Modul de implementare a proiectului Realizarea si  montarea  de:  placute cu denu mirile 

strazilor  si  indicatoare  de  orientare;  plachete  de 

marcare a intrarilor/iesirilor din localitate; 

Semne de circulatie adecvate; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul local; 

Institutia care raspunde de Consiliul Local Amara; 

realizarea proiectului 

Termen de realizare 2015; 

Indicatori Toate strazile marcate; 

Toate intrarile si iesirile din oras marcate; 

Toate intersectiile semnalizate adecvat . 

Fisa 31 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Amenajarea teritoriului Titlul: 

Achizitionarea  de  utilaje  pentru  amenajarea 

spatiilor  verzi  si  lucrari  de  gestiune  a 

domeniului public 

Cadrul general Este  necesara  îmbunatatirea  imaginii  orasului 

prin amenajarea domeniului public; 

Grup tint a Populatia orasului, turisti; 

Obiective Crearea design-ul sustenabil arhitectonic ; 

Motivatia proiectului Armonia  arhitecturala  sustenabila  trebuie  sa  fie 

mentinuta; 

Modul de implementare a proiectului Achizitionare utilaje specifice; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul local; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local Amara; 
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proiectului 

Termen de realizare 2015; 

Indicatori Utilaje achizitionate. 

Fisa 32 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Amenajarea teritoriului Titlul: 

Ruta ocolitoare a orasului 

Cadrul general Este  necesara  devierea  traficului  din  centr ul 

orasului si reducerea efectelor poluarii; 

Grup tint a Populatia orasului, agenti economici; 

Obiective Îmbunatatirea  infrastructurii  de  transport ,  astfel 

încât  sa  fie  reduse  influentele  negative  asupra 

mediului si confortului populatiei; 

Motivatia proiectului Orasul  este  traversat  de  DN  2C,  astfel  ca  este 

supus  unui  trafic  intens  ce  genereaza  poluare  si 

afecteaza populatia; 

Modul de implementare a proiectului Construirea rutei ocolitoare; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul judetean/Guvern; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local Amara, Consiliul Judetean, 

proiectului Guvern; 

Termen de realizare 2019; 

Indicatori Ruta ocolitoare realizata. 

Fisa 33 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Amenajarea teritoriului Titlul: 
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Pista pentru biciclete 

Cadrul general Este  necesara  crearea unor puncte de  atractie în 

oras; 

Grup tint a Populatia orasului, agenti economici; 

Obiective Îmbunatatirea  infrastructurii  de  transport ,  astfel 

încât  sa  fie  reduse  influentele  negative  asupra 

mediului si confortului populatiei; 

Motivatia proiectului Orasul  poate  deveni  un  punct  de  atractie  pentru 

biciclisti; 

Modul de implementare a proiectului Construirea  pistei  de  biciclete  între  Amara  si 

Slobozia si în jurul lacului Amara; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul judetean/Guvern/PO Regional; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local Amara, Consiliul Judetean, 

proiectului Guvern; 

Termen de realizare 2018; 

Indicatori Pista de biciclete realizata. 

3.5. Administratia publica locala 

3.5.1. Prezentare generala 

Aparatul  de  specialitate  al  primarului  orasului  Amara  este  organizat  si  functioneaza  potrivit 

prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare si 

în conformitate cu hotarârile Consiliului Local Amara privind aprobarea organigramei,  a numarului  de posturi 

si a statului de functii ale aparatului propriu de specialitate. 

Primarul,  viceprimarul,  secretarul,  împreuna  cu  aparatul  propriu  de  specialitate,  constituie  o 

structura  functionala  cu  activitate  permanenta, denumita  Primaria  Orasului  Amara ,  care  duce la  îndeplinire 

hotarârile Consiliului Local si dispozitiile primarului, solutionând problemele curente ale colectivitatii locale. 
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Primarul  este  seful  administratiei  publice  locale  a  orasului  Amara  si  al  aparatului  propriu  de 

specialitate,  pe  care  îl  conduce  si  controleaza,  conform  art.  66(1)  din  Legea  nr.  215/2001  privind 

administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 286/2006. 

În ceea ce priveste situatia personalului angajat , situatia este urmatoarea: 

Numar total personal angajat, din care (exclusiv dem- 44 

nitarii publici, inclusiv secretarul orasului) 

Functionari publici de executie  19 

Functionari publici de conducere (inclusiv secretarul 1 

orasului) 

Personal contractual  21 

Personal contractual în functii de conducere  1 

Femei  29 

Barbati  15 

Absolventi de studii postuniversitare de 

specializare/cursuri de perfectionare postuniversitare 4 

Absolventi studii universitare de licenta   14 

Absolventi studii postliceale  - 

Absolventi studii liceale  24 

Absolventi studii gimnaziale  2 

Peste 50 de ani  10 

Între 30 si 50 de ani  32 

Sub 30 de ani  2 
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Dotari existente: 

Numar total calculatoare, din care:   21 

Achizi ionate dupa anul 2011, inclusiv  7 

Cu acces la imprimanta  21 

Cu acces permanent la internet  21 

Numar total copiatoare, din care:   5 

Achizi ionate dupa anul 2011, inclusiv  1 

Numar total aparate foto  1 

Numar total camere video  1 

3.5.2. Analiza SWOT 

Puncte tari ale orasului Amara:  Puncte slabe: 

Autoritati locale deschise; Imposibilitatea  transmiterii  de  solicitari, 

Existenta  unui  site  si  a  panourilor  de cereri on-line; 

informare; Numar  mic  de  angajati  în  administratie  în 

Imagine buna si încredere în primar; raport cu nevoile orasului; 
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Dotare adecvata a institutiei; Cunoastere neadecvata a statisticii orasului; 

Accesare de fonduri structurale; Lipsa  de  motivare  pentru  o  mare  parte  din 

Resurse  financiare  importante  în  bugetul angajati datorita nivelului de salarizare. 

local; 

Spatiu  util  adecvat  pentru  sediile 

administrative. 

Oportunita i:  Amenin ari: 

Cre terea  gradului  de  descentralizare  si Educatie,  cultura  civica  slab  dezvoltate, 

autonomie locala; grad redus de participare civica; 

Existenta  resurselor  nerambursabile  din Blocarea  accesului  la  functtiile  publice 

fondurile structurale; vacante; 

Dezvoltarea  unor  relatii  de  parteneriat  în Migrarea  personalului  calificat  catre  alte 

vederea dezvoltarii institutionale; institutii publice. 

Elaborarea  strategiei  de  resurse  umane 

care sa cuprinda si aspectele de planificare, 

recrutare,  selectie,  motivare,  cariera  în 

general; 

Crearea  unui  sistem  electronic  de  mana- 

gement  al documentelor pentru  o  mai buna 

organizare  si  comunicare  interna,  precedat 

de  pregatirea  în  domeniul  utilizarii  noilor 

tehnologii; 

Înfratirea cu o localitate (recomandat – tarile 

nordice)  si  utilizarea  schimburilor  de 

experienta; 

Existenta  unor  institutii similare  cu  exemple 

de bune practici; 

Crearea  unei  culturi  a  informarii  si  par- 

Strategia privind dezvoltarea durabila a orasului mara, jud. Ialomita 



 

 

 

ticiparea  la  evenimentele  din  domeniul  de 

activitate – conferinte, seminarii; 

Existenta  de  organizatii  profesionale  ale 

functionarilor  publici,  spatii  utile  de 

informare:  asociatia  contabililor,  infor- 

maticienilor, oraselor etc. 

3.5.3. Obiective pentru domeniul „Administratie publica” 

Obiectivul general în materie îl reprezinta Cresterea capacitatii de planificare a administratiei publice 

locale , iar obiectivele specifice sunt: 

1. Îmbunatatirea capacitatii administrative; 

2. Îmbunatatirea relatiei cu cetatenii si mediul de afaceri; 

3. Introducerea de noi instrumente si tehnologii. 

3.5.4. Fise de proiect 

Fisa 34 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Administratie publica Titlul: 

Adaptarea structurii organizatorice 

Cadrul general Organigrama,  ROF-ul,  fisele  de  post  sunt 

instrumente  manageriale  ce  sprijina  atingerea 

obiectivelor propuse; 

Grup tint a Autoritatea locala; 

Obiective Îmbunatatirea capacitatii administrative; 
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Motivatia proiectului Nevoia  de  a  crea  o  structura  organizatorica 

flexibila; 

Modul de implementare a proiectului Adaptarea  anuala  a  organigramei,  a  regulamen- 

tului  de  organizare  si  functionare  si  a  fiselor  de 

post la nevoile institutiei si schimbarile legislative; 

Realizarea altor regulamente specifice; 

Aplicarea prevederilor HG 215/2012; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul local; 

Institutia care raspunde de realizarea Primarul 

proiectului 

Termen de realizare Luna martie a fiecarui an ; 

Indicatori Organigrama,  ROF,  fise  de  post  actualizate 

annual. 

Fisa 35 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Administratie publica Titlul: 

Analiza  nevoilor  de  formare  profesionala  ale 

functionarilor  publici  si  participarea  la  diferite 

forme de pregatire 

Cadrul general Functionarii  publici  au  dreptul  si  obligatia  sa -si 

îmbunatateasca nivelul de pregatire profesionala; 

Grup tint a Functionarii publici; 

Obiective Îmbunatatirea capacitatii administrative; 

Motivatia proiectului Nevoia  de  a  creste  nivelul  de  pregatire  profe- 

sionala; 

Modul de implementare a proiectului Realizarea  analizei  nevoilor  de  formare 

profesionala; 
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Participarea  la  cursuri  de  formare  profesionala 

generale si specifice; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul local; 

Institutia care raspunde de realizarea Primarul 

proiectului 

Termen de realizare Anual  –  analiza  nevoilor  de  formare  profesionala 

si participarea la forme de pregatire; 

Indicatori Rapoarte  individuale  si  raport  general  privind 

analiza nevoilor de formare profesionala; 

30  de  angajati/an  participa  la  diverse  forme  de 

pregatire profesionala. 

Fisa 36 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Administratie publica Titlul: 

Cresterea  nivelului  de  pregatire  prin  schimb 

de experienta si vizite de studii 

Cadrul general Administratia  locala  a  orasului  Amara  trebuie  sa 

intre în circuitul national si international; 

Grup tint a Functionarii publici si alesii locali; 

Obiective Îmbunatatirea capacitatii administrative; 

Motivatia proiectului Nevoia  de  a  creste  nivelul  de  pregatire  pro fesi- 

onala  prin  vizite  de  studiu  si  schimb  de 

experienta; 

Modul de implementare a proiectului - Înfratirea cu o localitate similara; 

- Vizite de studii anual la institutii similare din tara, 

cu exemple de bune practici; 

- Participarea la cel  putin 5 evenimente pe an din 
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domeniul de activitate – conferinte, seminarii; 

-  Aderarea  la  organizatii  profesionale  ale  functi- 

onarilor  publici,  spatii  utile  de  informare  – 

Asociatia contabililor, informaticienilor etc; 

-  Realizarea  de  abonamente  la  2  publicatii  de 

specialitate; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul local; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local; 

proiectului 

Termen de realizare 2014 – abonamente la publicatii de specialitate; 

2015 – înfatirea cu alta localitate, vizite de studiu, 

aderarea la organizatii profesionale; 

Indicatori -  Un  parteneriat  cu  o  localitate  similara  din 

strainatate; 

- 2 abonamente la publicatii de specialitate; 

- 4 asociatii profesionale la care s-a aderat. 

Fisa 37 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Administratie publica Titlul: 

Cresterea  nivelului de  informare  al  cetatenilor 

si mediului de afaceri din oras 

Cadrul general Prin  informare,  cetatenii  pot  deveni  parteneri  ai 

autoritatilor locale; 

Grup tint a Functionarii publici si alesii locali; populatia; 

Obiective Îmbunatatirea  relatiei  cu  cetatenii  si  mediul  de 

afaceri; 

Motivatia proiectului Nevoia  de  a  informa cetatenii cu  privire  la modul 
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de  lucru,  obiectivele,  proiectele  si  realizarile 

autoritatilor locale; 

Modul de implementare a proiectului Site functional si actualizat permanent; 

Organizarea  unei  zile  a  „Portilor  deschise”  la 

primarie, pentru elevi; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul local; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local Amara; 

proiectului 

Termen de realizare 2014; 

Indicatori Site actualizat saptamânal; 

50 de vizitatori în cadrul zilei “Portilor deschise”. 

Fisa 38 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Administratie publica Titlul: 

Cresterea nivelului de consultare a  cetatenilor 

si mediului de afaceri din oras 

Cadrul general Prin consultare, cetatatenii pot deveni parteneri ai 

autoritatilor  locale  si  pot  oferi  solutii  pentru 

problemele locale; 

Grup tint a Functionarii publici si alesii locali, populatia; 

Obiective Îmbunatatirea  relatiei  cu  cetatenii  si  mediul  de 

afaceri; 

Motivatia proiectului Nevoia de  a consulta cetatenii cu  privire la modul 

de  lucru,  obiectivele,  proiectele  si  realizarile 

autoritatilor locale; 

Modul de implementare a proiectului -  Organizarea  de adunari  publice  pe cartiere,  cel 

putin una pe an în fiecare cartier; 
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- Organizarea de întâlniri cel putin odata pe an  cu 

tinerii; 

-  Realizarea  o  data  la  doi  ani  a  unui  sondaj  de 

consultare  a  populatiei  cu  privire  la  problemele 

majore din oras; 

- Înfiintarea Consiliului Local al elevilor; 

-  Înfiintarea  „Sfatului  Batrânilor”  ca  grup 

consultativ; 

-  Organizarea  cel  putin  o  data  pe  an  a  unor 

sesiuni  de  brainstorming  pe  probleme  de 

actualitate din oras ; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul local; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local Amara; 

proiectului 

Termen de realizare 2014; 

Indicatori - 4 adunari publice pe an; 

- 2 întâlniri pe an cu tinerii; 

- 1 sondaj de consultare la doi ani; 

- Înfiintarea Consiliului Local al Elevilor; 

-  Înfiintarea  “Sfatului  Batrânilor”  ca  grup  con- 

sultativ; 

- O sesiune de brainstorming pe an. 

Fisa 39 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Administratie publica Titlul: 

Cresterea  nivelului  de  participare  la  deci ziile 

locale  a  cetatenilor  si  mediului  de  afaceri  din 

oras 
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Cadrul general Este  un  principiu  democratic  acela  al  participarii 

cetatenilor la  procesul  decizional  local,  în  acest  fel 

asigurându-se eficienta deciziilor; 

Grup tint a Functionarii publici si alesii locali;  populatia; 

Obiective Îmbunatatirea  relatiei  cu  cetatenii  si  mediul  de 

afaceri; 

Motivatia proiectului Participarea  cetatenilor  la  adoptarea  deciziilor 

majore  din  comunitate  asigura  sustinerea  aces - 

tora; 

Modul de implementare a proiectului Invitarea a cel putin 5 cetateni la fiecare sedinta a 

Consiliului Local; 

Identificarea  a  2  consilieri  comunitari  din  fiecare 

cartier, ca parteneri ai administratiei locale ; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul local; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local Amara; 

proiectului 

Termen de realizare 2014; 

Indicatori -  Participarea  a  5  cetateni  la  fiecare  sedinta  a 

Consiliului Local, ca invitati; 

-  Câte  2  consilieri  comunitari  activi  din  fiecare 

cartier; 

Fisa 40 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Administratie publica Titlul: 

Primaria Amara online 

Cadrul general Dezvoltarea  si  implementarea  unui  sistem 

informatic integrat pentru promovarea interactiunii 
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dintre primaria Amara si cetateni prin valorificarea 

potentialului TIC; 

Grup tint a Functionarii publici si alesii locali;  populatia; 

Obiective Introducerea de noi instrumente si tehnologii; 

Motivatia proiectului Nevoia  organizarii,  eficientizarii  si  monitorizarii 

continue  a  activitatii  primariei,  asigurarea 

transparentei,  fluidizarii  comunicarii  între 

autoritate si cetateni; 

Modul de implementare a proiectului Achizitie echipamente si soft care sa permita: 

1. posibilitatea  ca  ceta enii  sa  completeze 

on-line cererile catre primarie; 

2. eficientizarea  fluxurilor  de  documente  în 

cadrul  primariei  Amara  si  reducerea 

birocratiei; 

3. crearea  unei  baze  de  date  a  docu- 

mentelor  din  cadrul  primariei,  cu  facilitati  de 

cautare si generare de rapoarte; 

4. instruirea utilizatorilor, pentru a fi  capabili 

sa  utilizeze  noile  tehnologii  ale  informatiei  si 

comunicatiei,  prin  extinderea scolii  ca  mediu 

deschis de instruire pentru cetatenii orasului; 

Sursa de finantare/posibile surse Bugetul local; fonduri structurale; 

de finantare 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local Amara; 

proiectului 

Termen de realizare 2017; 

Sistem informatic functional. Indicatori 
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3.6. Educatie si formare 

3.6.1. Prezentare generala 

Infrastructura  educat ionala  din  orasul  Amara 

cuprinde  2  unitati  de  învatamânt:  o  scoala  si  o 

gradinita. 

Scoala  functioneaza  cu  24  de  clase  pentru 

798  de  elevi.  La  gradinita  sunt  înscrisi  247  de  copii. 

Activeaza  44  de  cadre  diactice,  13  în  învatamântul 

prescolar si 31 în învatamântul primar si gimnazial. 

Exista, de asemenea,  urmatoarele dotari: 

Terenuri de sport  1 

Sali de sport  1 

Laboratoare informatica  1 

Calculatoare  21 

Laboratoare de stiinte ale naturii  1 

Pâna  acum  nu  a  existat  o  preocupare  constanta  pentru  învatarea  pe  tot  parcursul  vietii,  pentru 

organizarea unor forme de pregatire pentru someri sau educarea civica a populat iei. 

4.6.2. Analiza SWOT 

Puncte tari ale orasului Amara:  Puncte slabe: 

Infrastructura  scolara  redusa  în  raport  cu Autoritat i locale deschise; 

Spatii de învatamânt dotate, reabilitate; populatia scolara; 

Personal didactic adecvat si implicat; Sca derea  nivelului  de  pregatire  a  resurselor 

Populatie scolara importanta în  raport  cu  totalul umane; 
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populatiei; Lipsa  dotarilor  care  sa  sprijine  performant a 

Rata redusa a abandonului scolar. scolara; 

Lipsa  programelor  de  calificare,  recalificare 

pentru someri; 

Inexistent a  unor  programe  educative  pentru 

populatie; 

Inexistent a de programe „after school”; 

Spatii de joaca pentru copii insuficiente; 

Inexistent a  unui  centru  de  excelenta  pentru 

copiii cu rezultate bune. 

Oportunita i:  Amenin ari: 

Existenta  resurselor  nerambursabile  din Resurse  bugetare  reduse  fa a  de  nevoia  de 

fondurile structurale; investi ii în infrastructura; 

Integrarea  în  strategiile  de  dezvoltare  ale Exodul fortei de munca; 

judetului; Aparitia  de  probleme  sociale  generate  de  criza 

Dezvoltarea  unor  relatii  de  parteneriat  în economica; 

vederea dezvoltarii infrastructurii de educat ie. Sprijin redus din partea altor autoritati publice; 

Sca derea  gradului  general  de  pregatire  pentru 

populatia tânara; 

Riscul de abandon s colar; 

3 .6.3. Obiective pentru domeniul educatie si formare 

Obiectivul  general  în  domeniul  educatie  s i  formare  este Dezvoltarea  resurselor  umane  prin 

îmbunatatirea  infrastructurii  educationale  si  asigurarea  accesului  la  diferite  forme  de  educatie ,  iar 

obiectivele specifice sunt: 

1. Mentinerea si integrarea tinerilor în viata sociala si economica a comunitatii; 

2. Cres terea accesului si participarii la formarea continua; 

3. Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii educationale. 
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3.6.4.Fise de proiect 

Fisa 41 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Educatie si formare Titlul: 

Programe  de  consiliere  si  orientare  scolara 

pentru  combaterea  fenomenului  de  abandon 

scolar 

Cadrul general Abandonul  scolar  este  un  fenomen  frecvent 

astazi,  îndeosebi  datorita  conditiilor  sociale  si 

mediului familial; 

Grup tint a Copiii din oras; 

Obiective Mentinerea  si  integrarea  tinerilor  în  viata  sociala 

si economica a comunitatii; 

Motivatia proiectului Exista  forme limitate de  prevenire  a  abandonului 

scolar; 

Modul de implementare a proiectului Institutionalizarea  unei  forme  permanente  de 

consiliere pentru tineri; 

Sursa de finantare/posibile POS Capital Uman; 

surse de finantare 

Institutia care raspunde de realizarea - Consiliul Local; 

proiectului - Institutia de învatamant; 

- Inspectoratul Scolar; 

- Familiile; 

- ONG-uri; 

Termen de realizare 2015 – forma de consiliere functionala ; 

Scaderea  ratei  de  abandon  scolar  cu  80%  pâna Indicatori 

în 2018. 
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Fisa 42 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Educatie si formare Titlul: 

Programe  „a  doua  sansa”  pentru  tinerii  care 

au parasit timpuriu scoala 

Cadrul general Este  nevoie  de  crearea  cadrului  prin  care  cei  ce 

au  abandonat  timpuriu  scoala  sa  îsi  completeze 

studiile; 

Grup tint a Locuitorii orasului fara studii; 

Obiective Mentinerea  si  integrarea  tinerilor  în  viata  sociala 

si economica a comunitatii; 

Motivatia proiectului Existenta  unor  persoane  care  au  abandonat 

timpuriu scoala; 

Modul de implementare a proiectului - Evaluarea nevoii de dezvoltare a unor 

astfel de programe; 

- Identificarea programelor aplicabile; 

- Elaborarea proiectelor si implementarea lor; 

Sursa de finantare/posibile - Programe guvernamentale; 

surse de finantare - Programe nationale; 

- POS Capital Uman; 

Institutia care raspunde - Consiliul Local; 

De realizarea proiectului - Institutia de învatamânt; 

- Inspectoratul Scolar; 

- Familiile; 

- ONG-uri; 

Termen de realizare 2017; 

Indicatori Integrarea  a  80%  din grupul tinta în  programe de 

completare a studiilor. 
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Fisa 43 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Educatie si formare Titlul: 

Sustinerea prin burse sociale a tinerilor din 

familii sarace 

Cadrul general Sunt  tineri  cu  potential  ce  nu  pot  fi  sustinuti  de 

familie; 

Grup tint a Tineri din familii sarace; 

Obiective Mentinerea  si  integrarea  tinerilor  în  viata  sociala 

si economica a comunitatii; 

Motivatia proiectului Existenta  unor  tineri  cu  performante  scolare  ce 

nu pot fi sustinuti de familie; 

Modul de implementare a proiectului - Stabilirea unor criterii pentru identificarea 

tinerilor care vor fi sustinuti; 

- Întâlniri de informare cu elevii, parintii si 

profesorii; 

Sursa de finantare/posibile surse - Programe guvernamentale; 

de finantare - Sponsorizari; 

Institutia care raspunde - Consiliul Local; 

de realizarea proiectului - Institutia de învatamant; 

- Inspectoratul Scolar; 

- Familiile; 

- ONG-uri; 

Termen de realizare 2015; 

Indicatori Instituirea sistemului de burse. 

Fisa 44 

Domeniu  Programul/proiectul propus 
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Educatie si formare Titlul: 

Centru de excelenta pentru tineri cu rezultate 

deosebite 

Cadrul general Sunt  tineri  cu  rezultate  deosebite  al  caror  efort 

trebuie sustinut; 

Grup tint a Tinerii cu rezultate deosebite; 

Obiective Mentinerea  si  integrarea  tinerilor  în  viata  sociala 

si economica a comunitatii; 

Motivatia proiectului Promovarea tinerilor cu rezultate deosebite; 

Modul de implementare a proiectului - Analiza posibilitatilor de sustinere a acestora; 

-  Demersuri  pentru  acceptarea  si  infiintarea  unui 

astfel de centru; 

Sursa de finantare/posibile surse - Programe guvernamentale; 

de finantare - Sponsorizari; 

Institutia care raspunde de realizarea - Consiliul Local; 

proiectului - Institutia de învatamânt; 

- Inspectoratul Scolar; 

- Familiile; 

- ONG-uri; 

Termen de realizare 2015; 

Indicatori Centru de excelenta functional în 2015. 

Fisa 45 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Educatie si formare Titlul: 

Programe  de  consiliere  si  orientare  profe- 

sionala pentru someri 

Cadrul general Sunt  someri  ce  au  nevoie  de  reconversie 
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profesionala; 

Grup tint a Someri; 

Obiective Cresterea  accesului  si  participarii  la  formarea 

continua; 

Motivatia proiectului Nevoia  de  recalificare  si  reconversie  pro- 

fesionala; 

Modul de implementare a proiectului -  Identificarea  nevoii  de  instruire  (de  ex.  în 

domeniul serviciilor hoteliere si conexe); 

- Identificarea programelor care pot fi accesate; 

- Organizarea de programe; 

Sursa de finantare/posibile surse - Bugetul local; 

de finantare - Bugetul judetului; 

- POS Capital Uman; 

- Sponsorizari; 

Institutia care raspunde de realizarea - Consiliul Local; 

proiectului - AJOFM; 

- ONG-uri; 

Termen de realizare 2015; 

Scaderea  numarului  de  someri  ca  urmare  a Indicatori 

reconversiei. 

Fisa 46 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Educatie si formare Titlul: 

Cresterea nivelului de educatie civica 

Cadrul general În  oras,  participarea  civica  si  nivelul  de  instruire 

sunt reduse; 

Grup tint a Locuitorii orasului; 
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Obiective Cresterea  accesului  si  participarii  la  formarea 

continua; 

Motivatia proiectului Cresterea  nivelului  de  educatie  si  participare 

civica prin instruire; 

Modul de implementare a proiectului Organizarea  anuala  a  unei  sesiuni  de  formare 

având  ca  tema  sistemul  de  autoritati  publice, 

institutiile UE, forme de participare civica; 

Sursa de finantare/posibile surse - Bugetul local; 

de finantare - Sponsorizari; 

Institutia care raspunde de realizarea - Consiliul Local; 

proiectului - Institutia de învatamânt; 

- ONG-uri; 

Termen de realizare 2014; 

Indicatori Organizarea  unei  sesiuni  de  formare  pe  an  cu 

minimum 15 participanti. 

Fisa 47 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Educatie si formare Titlul: 

Formarea  initiala si continua  a  cadrelor  didactice si 

resurselor umane din unitatile de învatamânt 

Cadrul general Formarea  continua  a  cadrelor  didactice  asigura 

premisele unei educatii performante; 

Grup tint a Cadrele didactice din oras; 

Obiective Cresterea accesului si participarii la formarea continua; 

Motivatia proiectului Nevoia de pregatire continua a cadrelor didactice; 

Modul de implementare a proiectului - Evaluarea nevoilor de formare; 

- Identificarea programelor aplicabile; 
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- Elaborarea proiectelor si implementarea lor; 

Sursa de finantare/posibile surse - Bugetul local; 

de finantare - Bugetul judetului; 

- Bugetul de stat; 

- POS Capital Uman; 

Institutia care raspunde - Consiliul Local; 

de realizarea proiectului - Institutii de învatamânt; 

- Inspectoratul Scolar; 

Termen de realizare 2015; 

Indicatori 25%  din  cadrele  didactice  urmeaza  anual  o  forma  de 

pregatire. 

Fisa 48 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Educatie si formare Titlul: 

Reabilitarea  si  modernizarea  unitatilor  de  înva- 

tamânt – scoala si gradinita 

Cadrul general Unitatile  de  învatamânt  sunt  într-o  stare  medie  si 

necesita  îmbunatatiri  si  modernizari  continue  (ex tinderi, 

racordari la utilitati, amenajari grupuri sanitare etc.); 

Grup tint a Unitatile de învatamânt; 

Obiective Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii educationale; 

Motivatia proiectului Nevoia de a moderniza unitatile de învatamânt; 

Modul de implementare a proiectului - Evaluarea anuala a starii unitatilor de învatamânt; 

- Includerea în planul anual de achizitii; 

- Realizarea modernizarilor identificate ; 

Sursa de finantare/posibile - Bugetul local; 
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surse de finantare - Bugetul judetului; 

- Bugetul de stat; 

-POR 

Institutia care raspunde - Consiliul Local; 

De realizarea proiectului - Institutia de învatamânt; 

Termen de realizare 5 septembrie, în fiecare an; 

Indicatori Modernizarea anuala a unitatilor de învatamânt. 

Fisa 49 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Educatie si formare Titlul: 

Program after-school extins 

Cadrul general Nu  exista  suficiente  forme  de  asigurare  a  prega tirii 

elevilor  dupa  orele  de  scoala  si  de  supraveghere  a 

copiilor de gradinita pâna la venirea parintilor de la locul 

de munca; 

Grup tint a Copiii si tinerii din oras ; 

Obiective Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii educationale; 

Motivatia proiectului - Nevoia  de a realiza o pregatire a elevilor  si dupa  orele 

de  scoala,  în  conditiile  în  care  parintii  sunt  la  locul  de 

munca; 

-  Nevoia  de  a  asigura  supravegherea  copiilor  de  gra- 

dinita; 

Modul de implementare a proiectului - Organizarea de programe after school pentru minimum 

20 de elevi; 

- Gradinita cu program prelungit pentru 30 de copii, 

în sistem parteneriat; 

Sursa de finantare/ posibile surse - Contributii private; 
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de finantare - POR; 

Institutia care raspunde - Consiliul Local; 

De realizarea proiectului - Institutia de învatamânt; 

Termen de realizare 2017; 

Indicatori - 20 de elevi cuprinsi în programe after school; 

- 30 de copii înscrisi la gradinita cu program prelungit. 

Fisa 50 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Educatie si formare Titlul: 

Tabara scolara de excelenta – centru olimpic 

Cadrul general Exista  pe  teritoriul  orasului  tabere  scolare  neutilizate  la 

realul lor potential; 

Grup tint a Copiii din regiune; 

Obiective Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii educationale; 

Motivatia proiectului Nevoia de a valorifica potentialul educational existent; 

Modul de implementare a proiectului Modernizarea taberei scolare, transformarea acesteia în 

centru regional de excelenta în educatie; 

Sursa de finantare/posibile - Bugetul local; 

surse de finantare - Bugetul judetului; 

- Bugetul de stat; 

Institutia care raspunde - Consiliul Local; 

De realizarea proiectului - Inspectorat scolar; 

- MEN; 

Termen de realizare 2015; 

Indicatori Tabara scolara de excelenta functionala. 
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Fisa 51 

Programul / proiectul propus Domeniu 

Educatie si formare Titlul: 

Terenuri de sport la scoala 

-Scoala din oras nu are o baza sportiva adecvata pentru Cadrul general 

elevi 

Grup tint a -Copii din oras 

-Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii educationale Obiective 

-Nevoia  de  a  dezvolta  infrastructura  pentru  practicarea Motivatia proiectului 

sportului de catre elevi 

Modul de implementare a proiectului -Amenejare, dotare terenuri de sport: baschet, tenis, 

fotbal 

Sursa de finantare/posibile -Bugetul local; 

-Bugetul judetului; surse de finantare 

-Bugetul de stat 

-POR 

Institutia care raspunde -Consiliul Local; 

De realizarea proiectului 

Termen de realizare -2015 

-terenuri de sport amenajate si dotate Indicatori 
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3.7. Cultura, sport si agrement 

3.7.1. Prezentare generala 

Viata culturala si sportiva din oras poate fi dinamizata, având în vedere si profilul turistic al 

statiunii. Asa cum am precizat, exista  doua  biblioteci, o casa  de cultura,  un  teatru de  vara, sala  de sport si 

un mic stadion. 

Parcurile s i zonele de agrement sunt destul de slab reprezentate pe teritoriul orasului în raport cu profilul 

acestuia. 

. 
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Pe teritoriul orasului exista doua culte religioase si patru lacase de cult. 

3.7.2. Analiza SWOT 

Puncte tari ale orasului Amara:  Puncte slabe: 

Resurse naturale importante – lacul Amara; Dotari limitate pentru sport s i agrement; 

Autoritat i locale deschise; Numar redus de obiective culturale. 

Existenta  retelelor  de  comunicatii  (telefonie, Valorificare  limitata  a  potentialului  local  pentru 

cultura, sport si agrement internet, cablu); 

Existenta unor  baze  sportive,  biblioteci,  sala de 

sport; 

Existenta  unor  evenimente  culturale  la  nivel 

local si a unor competitii sportive. 

Oportunita i:  Amenin ari: 

Existen a  resurselor  nerambursabile  din Resurse  bugetare  reduse  fa a  de  nevoia  de 
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fondurile structurale; investi ii în infrastructura culturala si sportiva; 

Integrarea  în  strategiile  de  dezvoltare  ale Sprijin redus din partea altor autoritati publice. 

judetului; 

Dezvoltarea  unor  relatii  de  parteneriat  în 

vederea  dezvoltarii  de  activitati  culturale  s i 

sportive; 

Perspective  bune  pentru  dezvoltarea  turismului 

balnear s i a turismului de weekend. 

3.7.3. Obiective pentru domeniul cultura, sport si agrement 

Obiectivul  general  în  materie  îl  reprezinta Dezvoltarea  infrastructurii  pentru  cultura,  sport  si 

agrement , iar obiectivele specifice sunt: 

1. Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului cultural local si organizarea de evenimente culturale; 

2. Valorificarea infrastructurii pentru practicarea sportului si organizarea de competitii sportive; 

3. Valorificarea resurselor naturale ale orasului pentru crearea infrastructurii de agrement. 

3.7.4. Fi e de proiect 

Fis a 52 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Cultura, sport si agrement Titlul: 

Extinderea bibliotecii si a fondului de carte 

Cadrul general Biblioteca  are  un  fond  de  carte  limitat  si 

neactualizat; 

a Grup tint Locuitorii orasului, turistii; 

Obiectiv Punerea  în  valoare,  dezvoltarea  patrimoniului 
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cultural  local  si  organizarea  de  evenimente 

culturale; 

Motivatia proiectului Nevoia  de  a  dezvolta  fondul  de  carte  al 

bibliotecilor; 

Modul de implementare a proiectului Organizarea anuala a unui eveniment adresat 

locuitorilor orasului si nu numai – „Doneaza o 

carte pentru biblioteca”; 

Sursa de finantare/posibile surse - Bugetul local; 

de finantare - Sponsorizari; 

Institutia care raspunde de realizarea - Consiliul Local; 

proiectului - Scoala; 

Termen de realizare 2014; 

Cresterea fondului de carte cu 100 de exemplare/ Indicatori 

an. 

Fisa 53 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Cultura, sport si agrement Titlul: 

Organizarea de competitii sportive 

Cadrul general Organizarea  unor  competitii  sportive,  în  diferite 

domenii, pe categorii de vârsta; 

Grup tint a Locuitorii orasului, turistii; 

Obiectiv -  Valorificarea  infrastructurii  pentru  practicarea 

sportului si organizarea de competitii sportive; 

Motivatia proiectului -  Nevoia  de  socializare  si  miscare  pentru  toate 

categoriile de vârsta; 

Modul de implementare a proiectului - Organizarea de doua ori pe an a unor competitii 

sportive, pe categorii de vârsta; 
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Sursa de finantare/posibile surse - Bugetul local; 

de finantare - Sponsorizari; 

Institutia care raspunde - Consiliul Local; 

de realizarea proiectului 

Termen de realizare 2014; 

2  competitii  sportive  pe  an  organizate  cu Indicatori 

minimum 100 de participanti. 

Fisa 54 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Cultura, sport si agrement Titlul: 

Amenajare,  reamenajare  si  extindere  parcuri 

si locuri de joaca 

Cadrul general Suprafata parcurilor si a locurilor de joaca poate fi 

extinsa; 

Grup tint a Locuitorii orasului, turistii; 

Obiectiv Valorificarea  resurselor  naturale  ale  orasului 

pentru crearea infrastructurii de agrement; 

Motivatia proiectului Nevoia  de  a  amenaja  si  extinde  suprafata 

parcurilor si a locurilor de joaca; 

Modul de implementare a proiectului - Amenajarea unui nou parc; 

- Reamanajarea parcurilor existente; 

- Reamenajarea locurilor de joaca 

Sursa de finantare/posibile surse -Bugetul local; 

de finantare - POR; 

Institutia care raspunde - Consiliul Local; 

de realizarea proiectului 

Termen de realizare 2016; 
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Indicatori - Un parc reamenajat; 

- Un nou parc creat; 

- Locuri de joaca reamenajate. 

Fisa 55 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Cultura, sport si agrement Titlul: 

Centrul de promovare turistica 

Cadrul general Promovarea  potentialului  localitatii  si  crearea 

infrastructurii  în  scopul  cresterii  atractivitatii  ca 

destinatie turistica; 

Grup tint a Orasul; 

Obiectiv Consolidarea  turismului  intern  prin  sprijinirea 

promovarii produselor specifice si a activitatilor de 

marketing specifice; 

Motivatia proiectului Ca  parte  a  activitatilor  de  constructie  a  imaginii, 

este  necesar  sa  existe  o  serie  de  initiative  care 

sa influenteze publicul larg; 

Modul de implementare a proiectului Crearea unui centru permanent de promovare a 

localitatii; 

Sursa de finantare/posibile surse - Bugetul local; 

de finantare - POR; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local; 

proiectului 

Termen de realizare 2016; 

Indicatori -  Identificarea  celor  mai  eficiente  mijloace  de 

promovare a produselor turistice specifice zonei; 

- Elaborarea strategiei de marketing general; 
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-  Înfiintarea  si  operationalizarea  Centrului  de 

promovare turistica. 

Fis a 56 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Cultura, sport si agrement Titlul: 

Casa de cultura – reabilitare 

Cadrul general Este necesara reabilitarea casei de cultura; 

Grup tint a Locuitorii orasului; 

Obiectiv Punerea  în  valoare,  dezvoltarea  patrimoniului 

cultural  local  si  organizarea  de  evenimente 

culturale; 

Motivatia proiectului Casa de cultura actuala  poate fi modernizata; 

Modul de implementare a proiectului Demararea procesului de reabilitare; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare - Buget local; 

- POR; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local; 

proiectului 

Termen de realizare 2018; 

Indicatori - Spatiu identificat; 

- Casa de cultura reabilitata. 

Fisa 57 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Cultura, sport si agrement Titlul: 

Proiect  integrat  de  amenajare  a  infrastructurii 

pe lacul Amara 
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Cadrul general Este  necesara  dezvoltarea  infrastructurii  de 

agrement  pentru  cresterea atractivitatii turistice  a 

orasului; 

Grup tint a Locuitorii orasului/turistii; 

Obiectiv Valorificarea  resurselor  naturale  pentru  crearea 

infrastructurii de agrement; 

Motivatia proiectului Lacul  Amara  reprezinta  o  resursa  importanta 

pentru agrement; 

Modul de implementare a proiectului Demararea procesului de amenajare a 

infrastructurii: 

- plaja noua; 

- telegondola; 

- sporturi nautice; 

- ponton; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare - Buget local; 

- POR; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local; 

proiectului 

Termen de realizare 2017; 

Indicatori Infrastructura realizata. 

Fisa 58 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Cultura, sport si agrement Titlul: 

Gradina de vara – reabilitare 

Cadrul general Este necesara reabilitarea gradinii de vara; 

Grup tint a Locuitorii orasului; 

Obiectiv Punerea  în  valoare,  dezvoltarea  patrimoniului 
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cultural  local  si  organizarea  de  evenimente 

culturale; 

Motivatia proiectului Gradina de vara necesita lucra ri de reabilitare; 

Modul de implementare a proiectului Demararea procesului de reabilitare; realizarea 

unui muzeu al muzicii usoare românesti 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare - Buget local; 

- POR; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local; 

proiectului 

Termen de realizare 2016; 

Indicatori Gradina de vara reabilitata, muzeu realizat 

Fisa 59 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Cultura, sport si agrement Titlul: 

Nou complex balnear 

Cadrul general Este  necesara  dezvoltarea  infrastructurii  de 

agrement  pentru  cresterea atractivitatii turistice  a 

orasului; 

Grup tint a Locuitorii orasului/turistii; 

Obiectiv Valorificarea  resurselor  naturale  pentru  crearea 

infrastructurii de agrement; 

Motivatia proiectului Lacul  Amara  reprezinta  o  resursa  importanta 

pentru  agreement  ce  poate  fi  exploatata  prin 

crearea unor noi facilitati de agreement si cazare ; 

Modul de implementare a proiectului Demararea procesului de amenajare a noului 

complex: spatii de cazare, parc de aventura ; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare - Buget local; 

Strategia privind dezvoltarea durabila a orasului mara, jud. Ialomita 



 

 

 

- Contributii private; 

- POR; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local; 

proiectului 

Termen de realizare 2022; 

Indicatori Nou complex realizat. 

Fisa 60 

Domeniu Programul/proiectul propus 

Cultura, sport si agrement Titlul: 

Amenajari pentru pescuit sportiv 

Cadrul general Este  necesara  dezvoltarea  infrastructurii  de 

agrement  pentru  cresterea atractivitatii turistice  a 

orasului; 

Grup tint a Locuitorii orasului/turistii; 

Obiectiv Valorificarea  resurselor  naturale  pentru  crearea 

infrastructurii de agrement; 

Motivatia proiectului Exista  potential  pentru  practicarea  pescuitului 

sportiv în fosta crescatorie; 

Modul de implementare a proiectului Amenajarea fostei crescatorii pentru practicarea 

pescuitului sportiv; 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare - Buget local; 

- Contributii private; 

- POR; 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local; 

proiectului 

Termen de realizare 2017; 

Indicatori Amenajari realizate. 
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Fisa 61 

Domeniu Programul / proiectul propus 

Cultura, sport si agrement Titlul: 

Consolidare,  amenajare  lacase  de  cult,  realizare 

capela, extindere cimitir 

Cadrul general Lacasele  de cult din oras  sunt monumente locale 

si trebuie protejate 

Grup tint a Locuitorii orasului 

Obiectiv Punerea  în  valoare,  dezvoltarea  patrimoniului 

cultural  local  si  organizarea  de  evenimente 

culturale 

Motivatia proiectului Nevoia  de  a  consolida  s i  amenaja  lacasele  de 

cult, de a construi o capela si a extinde cimitirul 

Modul de implementare a proiectului Consolidarea s i amenajarea lacaselor de cult, 

construire capela, extindere cimitir 

Sursa de finantare/posibile surse de finantare Bugetul local 

Sponsorizari 

POR 

Institutia care raspunde de realizarea Consiliul Local 

proiectului Biserica 

Termen de realizare 2016 

Indicatori - lacase de cult consolidate si amenajate 

-capela construita 

-cimitir extins 

Strategia privind dezvoltarea durabila a orasului mara, jud. Ialomita 



 

 

 

Capitolul 4 

Metodologia de aplicare a strategiei de dezvoltare a orasului Amara 

Coordonare 

Coordonarea  implementarii  strategiei  de  dezvoltare  locala  va  fi  asumata  si  asigurata  de  autoritatile 

locale  ale  orasului  Amara. Structura  care  va  asigura  coordonarea  strategiei  va  fi noua,  creata  special  cu 

acest scop, si va  cuprinde specializari tehnice, financiar e si juridice . Structura va fi condusa  de catre 

primar sau un administrator public . Eventual, poate fi cooptat si un consultant. 

Responsabilitatile structurii de coordonare a strategiei de dezvoltare locala – propuneri: 

- Asigurarea coordonarii si urmaririi stadiului implementarii strategiei; 

- Asigurarea  unui  management  eficient  în  implementarea  strategiei,  inclusiv  a  gestionarii  financiare 

corecte a fondurilor  alocate  implementarii  actiunilor  asumate  de  Consiliul  Local  sau de  primar în  varii 

parteneriate; 

- Monitorizarea modului de implementare, respectiv realizarea indicatorilor de progres, impact si rezultat 

ale obiectivelor, directiilor si actiunilor de dezvoltare; 

Asigurarea resurselor tehnice si administrative necesare bunei implementari a strategiei; - 

- Organizarea monitorizarii, evaluarii si revizuirii periodice a implementarii; 

- Elaborarea rapoartelor de implementare si de revizuire periodica, dupa graficul de raportare agreat; 

- Urmarirea realizarii, implementarii si impactului planului de comunicare si promovare a strategiei. 

Punerea în aplicare 

Punerea  în  aplicare a  strategiei de  dezvoltare locala  este un  proces complex,  care  implica  întreaga 

comunitate.  Având  în  vedere  amploarea  si diversitatea  actiunilor  vizate  de  strategie,  se  propun  o  serie  de 

instrumente de implementare care sa faciliteze atingerea obiectivelo r de dezvoltare a strategiei. 

1. Planul  de actiuni este  o prezentare  structurata  a tuturor proiectelor propuse de  strategie, cu date 

si informatii privind modul  de abordare – în corelare cu alte actiuni  sau prin  parteneriate strategice,  resursele 
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financiare  necesare  si  sursele posibile  pentru asigurarea lor,  legislatia  care guverneaza proiectul,  indicatorii 

de rezultat care permit evaluarea implementarii actiunii. 

2. Planificarea  în  timp indica  etapele  de  parcurs   pentru  implementarea  proiectelor,  respectând 

prioritatile identificate prin exercitiile de consultare a comunitatii. 

3. Parteneriatul  local: pentru  a  asigura succesul strategiei,  aceasta  trebuie sa devina  un document 

de  lucru  nu  numai  pentru  Consiliul  Local  si  Primar, ci si  pentru  entitatile  cuprinse  în  parteneriatul  local, un 

document care sa le ghideze propriile planuri de viitor. 

Asumarea responsabilitatilor 4. de  implementare,  de catre  Consiliul  Local si  Primar, precum  si  de 

catre Parteneriatul local. 

5. Realizarea  Planului  de  comunicare si  promovare  a  strategiei  catre  comunitatea  locala  si  alte 

entitati interesate. Acesta este un  instrument care va mari vizibilitatea  asupra strategiei, va  informa si educa 

populatia,  grupurile  de interese  si de  initiativa,  astfel  încât  sa  se  asigure  implicarea  prin  propriile  proiecte si 

sustinerea strategiei. 

Monitorizare si evaluare 

Activitatile  de  monitorizare si evaluare ale impactului  si rezultatelor au  ca scop asigurarea eficientei si 

calitatii în  implementare,  urmarirea  sensului de  implementare  a  strategiei si a componentelor  sale, respectiv 

realizarea obiectivelor propuse. 

În  cazul  aparitiei  de devieri  de  la  planificare, a  situatiilor  de  criza sau  de forta  majora, modificari  ale 

elementelor de  preconditie, aparitia  de reactii negative  sau  neasteptate  din partea participantilor la  strategie 

sau  proiect  etc.,  activitatea  de  monitorizare  va  genera  actiuni  de  ajustare  –  restructurare  –  alocari 

suplimentare,  prin  care  sa  se  asigure  cele  mai  eficiente  si  rationale  solutii  de  remediere  si  readucere  a 

strategiei sau  proiectelor pe  sensul  de implementare prevazut  si, astfel, sa se asigure  realizarea  impactului 

asteptat. 

Evaluarea rezultatelor si impactului 

Sistemul  de evaluare permite sa se  aprecieze în  ce  masura strategia si  proiectele  componente si-au 

atins  obiectivele propuse, iar  rezultatele  tangibile  si  intangibile  sunt  cele  prevazute, în termeni  de  ef icienta, 

calitate si cantitate. 
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Evaluarea se realizeaza la trei momente-cheie: 

a. Evaluarea  anterioara începerii actiunii: se evalueaza impactul  potential al actiunii si corectitudinea 

presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra oportunitatii proiectului/actiunii; 

b. Evaluarea intermediara a actiunii: se efectueaza la jumatatea perioadei de implementare, analizând 

cursul corect al actiunii si rezultele intermediare; 

c. Evaluarea  finala  se  realizeaza  dupa  finalizarea  proiectului,  imediat  sau/si  dupa anumite perioade, 

pentru  a  analiza  daca  au  fost  atinse  rezultele  prevazute  de  proiect.  Aceasta  e valuare  poate  servi  ca 

justificare pentru noi priecte care sa consolideze sau sa corecteze rezultele realizate. 

Revizuire 

Revizuirea  strategiei  se  va  realiza  la  intervale  relativ  scurte,  datorita  perspectivelor  de  schimbari 

rapide  la  nivelul  întregii  societati  românesti.  Prima  revizuire  se  recomanda  la  finele  perioadei  de  „termen 

scurt” – 2015. Revizuirea va cuprinde toate etapele de elaborare. 

Revizuirea va tine cont de urmatoarele elemente: 

Rezultatele monitorizarii implementarii si evaluarii impactului strategiei pâna la momentul revizuirii; - 

- Evolutia bugetului local; 

- Legislatie noua cu efecte directe asupra orasului; 

- Modificari în strategiile nationale, regionale sau judetene, cu efecte directe asupra orasului. 

Indiferent de ritmul de revizuire, este necesara o raportare anuala a rezultelor de implementare, care 

sa includa o detaliere a proiectelor care urmeaza sa fie continuate sau atacate în urmatorul ciclu de 12 luni si 

efectele acestora asupra exercitiului bugetar. 

Strategia privind dezvoltarea durabila a orasului mara, jud. Ialomita 


