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1.ELEMENTE INTRODUCTIVE 
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1.1 Context 
 

 

             Dezvoltarea unei viziuni pe termen mediu şi lung pentru comunităţile din România este 

un element central în asigurarea unei traiectorii clare şi stabile în procesul de dezvoltare. Procesul 

de dezvoltare a viziunii şi a strategiei include o serie de consultări ale tuturor factorilor implicaţi 

în acest proces. 

Însă, pentru ca viziunea să devină realitate, este nevoie de mai mult. În realizarea viziunii este 

nevoie de implicarea şi angajamentul părţilor interesate pe tot parcursul dezvoltării viziunii. La fel 

de important este ca viziunea să se traducă într-un cadru de politici clar, cu obiective şi acţiuni 

concrete şi măsurabile, care să fie susţinute de o structură instituţională eficientă şi care să 

beneficieze de alocări financiare adecvate. 

Este evident că oportunităţile, condiţiile şi nevoile de dezvoltare variază foarte mult de la o regiune 

la alta, iar strategiile de dezvoltare trebuie să fie adaptate în consecinţă în strânsă colaborare cu 

autorităţile locale. Nu există un model unic de gestionare a dezvoltării urbane, aşa cum nu există 

un singur factor determinant al traiectoriei economice a unei regiuni. Prin urmare, politicile din 

mediul urban sunt necesare pentru a spori capacitatea locală şi participarea actorilor, pentru a 

mobiliza resursele iniţiale şi pentru a face faţă forţelor externe, răspunzând cel mai bine nevoilor 

locale. 

             Autorităţile locale pot accesa, începând din anul 2007, fonduri nerambursabile pentru 

atingerea obiectivelor, însă şi autorităţile locale trebuie să fie receptive la acest lucru. Strategia de 

dezvoltare locală, este un instrument de management. Acest instrument este utilizat pentru a 
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aborda problemele şi oportunităţile cu care se confruntă o comunitate, reprezentând, astfel, o 

condiţie esenţială pentru asigurarea dezvoltării durabile a unei localităţi. Prezenta strategie de 

dezvoltare locală a fost elaborată în urma analizelor situaţiei actuale şi în urma unor dezbateri 

organizate pentru membrii comunităţii. Pentru formarea viziunii clare ale localităţii s-a pornit de 

la următoarele elemente: importanţa regională a localităţii din punct de vedere economic, turistic, 

importanţa construcţiei unei comunităţi primitoare, a unui mediu local plăcut pentru locuitori şi 

pentru vizitatori (creşterea calităţii vieţii), necesitatea structurării unei administraţii locale 

eficiente, transparente şi responsive la nevoile comunităţii, importanţa activismului la nivelul 

cetătenilor și dezvoltarea unui mediu de afaceri bazat pe antreprenoriat, dinamism şi implicare în 

viaţa comunităţii. 

             Dezvoltarea unei viziuni pe termen mediu şi lung pentru comunităţile din România este 

un element central în asigurarea unei traiectorii clare. 

             Bazându-se pe caracteristicile şi nevoile comunităţii, o strategie de dezvoltare locală 

integrată stabileşte scopuri, obiective, programe şi proiecte ce urmează a fi urmate și dezvoltate. 

Acest lucru e realizabil prin minimalizarea punctelor slabe, prin exploatarea avantajelor locale 

(turism, infrastructura, poziţie geografică), prin identificarea şi găsirea unor soluţii în 

eventualitatea unor ameninţări viitoare (inundaţii, înzăpeziri, buget local insuficient etc.), analiza 

oportunităţilor viitoare (atragerea de noi investitori, dezvoltarea turismului, surse de energie 

regenerabilă etc.), identificarea provocărilor teritoriale ce trebuie abordate. 

              Luând în calcul şi contextul European favorabil diminuării disparităţilor de dezvoltare 

socială și economică existente între România şi statele membre ale Uniunii Europene prin 

finanţarea zonelor mai puţin dezvoltate, strategia de dezvoltare locală poate genera resurse prin 

elementele sale noi în domeniul etnic, managerial sau financiar. Fondurile structurale și de 

coeziune sunt un real sprijin pentru dezvoltarea comunităţilor locale dar pentru a le obţine este 

nevoie de proiecte care acţionează și furnizează rezultate, proiecte ce nu risipesc resurse ci care 

vor fi direcţionate către investiţii ce pot stimula creşterea economică.  

              Deşi în ultimii ani a realizat progrese şi a întreprins numeroase politici şi acțiuni în 

vederea diminuării decalajelor existente, comparativ cu statele membre dezvoltate ale Uniunii 

Europene, România mai are încă de îmbunătățit aspecte care au fost deja depăşite cu multe decenii 

în urmă de către ţările membre care formează nucleul central al Uniunii Europene, aspecte ce 
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vizează accesul la apă potabilă şi canalizare, starea generală de sănătate, infrastructura 

transporturilor, ş.a.). În vederea reducerii acestor disparităţi, în concordanţă cu priorităţile şi 

obiectivele strategice de dezvoltare ale României, Uniunea Europeană sprijină implementarea şi 

concretizarea acestor investiţii prin alocarea de fonduri nerambursabile. 

           Strategia de dezvoltare a orașului Amara  este rezultatul activităţilor derulate de membri 

comunităţii în colaborare cu societatea  SPES CONSULTING SRL. Consultantul s-a asigurat că 

documentul propus este în conformitate cu un proces de planificare locală care să asigure coerența 

politicilor de dezvoltare. Un amplu proces de consultare cu actorii locali și părțile implicate în 

procesul de planificare  este o condiție prealabilă pentru planificarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală, astfel se asigură că intervențiile de dezvoltare reflectă nevoile reale de dezvoltare ale 

comunităților locale. Participarea actorilor locali interesați este astfel o parte esențială a planificării 

și în acest sens, este important ca  actorii locali și grupurile locale interesate să fie implicați în 

proces. 

              Strategia de dezvoltare locală asigură ierarhizarea investiţiilor, pentru a obţine un impact 

maxim şi o valoare adaugată maximă din obiectivele ce le propune comunităţii locale. Este 

important ca acest document să asigure o sustenabilitate de lungă durată și să deservească atât 

interesele administrației publice locale, intereselor private dar și intereselor personale ale 

locuitorilor localității. 

               Conform unui comuncat publicat  de Ministerul Fondurilor Europene, bugetul disponibil 

pentru România în perioada 2014-2020 a fost de 31 miliarde de euro, rata de decontare până la 

finele anului 2019 a fost de doar 36 % din bugetul aprobat.  
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          Exerciţiul financiar al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 vizează obţinerea 

unei eficacităţi maxime a utilizării fondurilor europene, cu implicaţii directe asupra atingerii 

obiectivelor fixate în programele finanţate, prin stabilirea unor elemente de abordare integrată a 

planificării şi implementării acţiunilor structurale, în vederea obţinerii unei dezvoltări durabile la 

nivel european, naţional, regional şi local. 

           Conștientizând necesitatea continuării dezvoltării economice şi sociale, în anul 2008 s-a 

dezbătut şi aprobat Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României la orizontul anilor 

2013–2020–2030. Aceasta stabilește obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp 

rezonabil și realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de 

interesul pentru cunoaștere și inovare, orientat spre îmbunătățirea continuă a calității vieții 

oamenilor si a relațiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. 

Ca orientare generală, lucrarea vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe termen 

scurt, mediu si lung:  

➢ Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării durabile în 

ansamblul programelor și politicilor publice ale României ca stat membru al UE; 

➢ Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la principalii 

indicatori ai dezvoltării durabile. 

➢ Orizont 2030: Apropierea semnificativa a României de nivelul mediu din acel an al țărilor 

membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 

            Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu şi lung, o creştere 

economică ridicată şi, în consecinţă, o reducere substanţială a decalajelor economico-sociale dintre 

România şi celelalte state membre ale UE. 

            Pe baza propunerilor formulate de Comisia Europeană în mai 2018 și mai 2020, în 

contextul crizei COVID-19, Consiliul a convenit asupra unui buget global alocat pentru CFM 

2021-2027 de 1.074,3 miliarde EUR și un plan de stimulare de 750 de miliarde de EUR. Aceste 

750 de miliarde de EUR fiind alocate pentru următoarele programe individuale: 672,5 miliarde de 

EUR pentru Mecanismul de redresare și reziliență (împrumuturi de 360 de miliarde de EUR, din 

care granturi 312,5 miliarde EUR), 47,5 miliarde de EUR pentru REACT-EU, 5 miliarde de EUR 

pentru Orizont Europa, 5,6 miliarde de EUR pentru InvestEU, 7,5 miliarde de EUR pentru 
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Dezvoltare rurală, 10 miliarde de EUR pentru Fondul pentru o tranziție justă şi  1,9 miliarde de 

EUR pentru RescEU. Pornind de la necesitatea redresării economiilor statelor membre, 

angajamentele legate de planul de recuperare vor fi concentrate în perioada 2021-2023, respectiv 

70% în 2021 şi 30% în 2023. 

           Calendarul Financiar Multianual pentru perioada 2021-2027 este structurat 

astfel: „Piața unică, inovare și sectorul digital”, „Coeziune, reziliență și valori” (care include o 

subgrupă dedicată coeziunii economice, sociale și teritoriale și o subrubrică pentru reziliență și 

valori), „Resurse naturale și mediu” (care include o subgrupă pentru cheltuieli legate de piață și 

plăți directe), „Migrație și gestionarea frontierelor”, „Securitate și apărare”, „Vecinătate și întreaga 

lume”, „Administrație publică europeană”. Din acest pachet aprobat de Consiliu, România 

primește aproximativ 80 de miliarde de EUR, respectiv 46,3 de miliarde de EUR din bugetul UE 

2021-2027 şi 33,5 de miliarde de EUR prin instrumentul Next Generation EU. Aceste date se 

transpun în:  un plus de 9,6 miliarde de EUR față de alocările bugetului anterior, respectiv o 

creștere cu 26,09% față de alocările României din bugetul 2014-2020, mai multi bani pentru 

coeziune, agricultura, infrastructura).  

 

 

Arhitectura programelor operaționale, prin intermediul cărora va fi administrat bugetul alocat 

României în perioada 2021-2027 va fi semnificativ modificată față de actualul sistem. 

Politica de 
coeziune

Politica agricolă 
comună

Politica pentru 
pescuit

Fondul pentru o 
tranziție justă

ALOCĂRI FINANCIARE 2021-2027
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În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia Europeană propune 

modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE. Se preconizează cinci 

priorități investiționale: 

• Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii 

• O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și 

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

climatice 

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

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

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

sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 
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•  O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

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

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

prosperitatea relativă a statelor membre. 

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

dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în mare 

măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel 

scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai 

bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special 

de la UE. Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local 

și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană 

a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou 

program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane. 

Principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 2021- 2027: 

• Concentrare tematică 

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

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

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

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

- Min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană 

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

- 25% din FSE+ pentru incluziune socială 

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

• Aspecte financiare (CFM) 

- Forma principală de finanțare - granturile 
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- Cofinanțarea la nivel național: 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru Fondul de 

Coeziune;40% pentru regiunile mai dezvoltate. 

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

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

cost total este mai mic de 5000000 euro. 

- Dezangajarea - regula „N+2”. 

Conform unor documente publicate recent de Ministerul Fondurilor Europene (MFE), următoarea 

perioadă financiară aduce schimbări importante atât în structura instituțională, cât și în cea 

strategică. 

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

Operațional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul Agențiilor de Dezvoltare 

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

• Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

• Programul Operațional Transport (POT) 

• Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 

• Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS) 

• Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

• Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD 

• Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI) 

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

• Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 

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

2014-2020) se va întoarce la structura din 2007 – 2013, intervențiile din domeniul Mediului 

urmând a fi preluate de Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, iar cele din domeniul 

Transportului urmând a trece sub o Autoritate de Management din cadrul Ministerului de 

Transport. Se vor crea oportunități separate pentru ITI Delta Dunării și ITI Valea Jiului. 

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

administrative, această intervenție regăsindu-se conform ministerului printre direcțiile viitorului 
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Program Operațional Capital Uman.Va fi creat un Program Național de Sănătate care ar urma să 

finanțeze infrastructura pentru 3 spitale regionale (faza 2), construcția și dotarea Institutului 

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

și alte intervenții în domeniul medical. 

MADR va gestiona în continuare finanțările prin intermediul Politicii Agricole Comune și prin cea 

a Pescuitului. MAI va gestiona fondurile aferente domeniului afaceri interne (Fondul azil, migrație 

și integrare, Fondul securitate internă, Instrumentul pentru mangementul frontierei și vize). 

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

perioadă financiară granturi/instrumente financiare prin intermediul mai multor programe: 

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

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

Digitalizare va pune la dispoziție instrumente financiare. Prin Programul Operațional Dezvoltare 

Teritorială Integrată se vor finanța intervenții în domeniul turismului, culturii și patrimoniului 

cultural. 

           Planificarea Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului Amara se focalizează pe 

caracteristicile: 

➢ Vizează dezvoltarea, sprijinindu-se atât pe practicile existente, cât și pe introducerea de noi 

oportunități de acțiune; 

➢ Operează într-un teritoriu bine definit spațial și administrativ; 

➢ Abordează problemele la nivel macro și se concentrează pe cazurile izolate; 

➢ Aduce elemente noi în domeniul tehnic managerial și financiar, adaptând experiențe care 

s-au dovedit de succes; 

➢ Generează resurse, stabilind o legătură directă între planificare și implementare. 
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      Premisa întocmirii unei strategii de dezvoltare este crearea unui instrument pentru 

comunitatea locală care să contureze direcţiile viitoare de dezvoltare pornind de la resursele actuale 

de care dispune orașul Amara. Importanţa unei planificări strategice este tot mai evidentă în 

contextul aderării la Uniunea Europeană, fiind principiul de alocare şi de distribuire a fondurilor 

europene. O astfel de abordare conferă un scop şi o direcţie comunităţii de a-şi armoniza 

necesităţile şi aşteptările proprii cu politicile şi programele de dezvoltare de la nivel naţional şi 

european având ca finalitate promovarea unei dezvoltări locale durabile. 

             Strategia de dezvoltare a orașului Amara 2021-2027  reprezintă atât o analiză a situaţiei 

socio-economice şi demografice existente, cu reliefarea punctelor tari şi slabe ale zonei, 

oportunităţile de dezvoltare şi eventualele riscuri ce trebuie evitate, cât şi un document de cercetare 

care transpune viziunea comunităţii civile în priorităţi investiţionale, măsuri şi etape ce trebuie 

urmate în vederea realizării acestora. 

Incertitudinea mediului economic actual impune o anumită disciplină comunităţilor locale, în 

vederea utilizării eficiente a resurselor financiare şi umane limitate, pentru realizarea obiectivelor 

propuse. Capitalul disponibil oricărei localităţi are variaţiuni elastice, fiind direct influenţat de 

gradul de dezvoltare al potenţialului economic, social şi uman. 

Strategia de dezvoltare a orașului Amara va determina atât atragerea de capital în zonă, cât şi 

îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice locale de a gestiona infuziile de resurse atrase. O 

planificare strategică pe termen mediu şi lung va contribui la creşterea încrederii mediului 

1.2 Necesitatea planificării strategice 
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investiţional în eficienţa administraţiei publice locale de a valorifica potenţialul zonei şi de a 

armoniza resursele disponibile cu priorităţile de dezvoltare economico-socială. 

Specificul teritorial al unei zone reprezintă un factor cheie pentru politica de dezvoltare locală. 

Replicarea unor politici de dezvoltare care au fost aplicate întru-un alt spaţiu şi context nu 

garantează succesul pentru orice comunitate. Descoperirea şi punerea în valoare a elementelor 

distinctive ale fiecărei zone, cu potenţial inovativ şi cu direcţii clare de acţiune contribuie la 

promovarea unei dezvoltări policentrice cu efecte directe asupra coeziunii teritoriale. 

Realizarea Strategiei de Dezvoltare a orașului Amara  pentru orizontul de timp 2021 – 2027 

reprezintă conturarea cadrului general de coordonare şi planificare a proiectelor strategice locale, 

contribuind la asigurarea progresului economic şi social al zonei şi la absorbţia fondurilor 

rambursabile şi nerambursabile disponibile la nivel naţional şi european. 
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            Elaborarea Strategiei de dezvoltare a orașului Amara  pentru perioada 2021 - 2027 a urmărit 

în mod constant respectarea criteriilor de calitate utilizate la nivel european pentru evaluarea 

documentelor strategice, respectiv: relevanţă, eficacitate, eficienţă, consecvenţă şi coerenţă, 

pragmatism, sustenabilitate, aranjamente de management şi monitorizare. 

Strategia de dezvoltare a  orașului Amara  2021-2027, prin viziunea şi obiectivele propuse, a fost 

elaborată în concordanţă cu politicile comunitare, strategiile de la nivel naţional, programele şi 

documentele programatice de la nivel judeţean şi regional, asigurând beneficiul integrator al 

planului de investiţii propus. 

Elaborarea strategiei a avut la bază starea actuală a mediului urban și rural, respectiv potenţialul 

economico-social şi alocarea de fonduri nerambursabile în vederea reducerii decalajelor în vederea 

creării premisei de identitate cu țările membre ale Uniunii Europene. 

Din punct de vedere metodologic au fost parcurse următoarele etape: 

 

 

1. Informarea  
beneficiarului

3.Analiza situației 
actuale,identificarea 
problemelor,analiza 

SWOT

5. Prezentarea draftului 
de strategie si aprobarea 

strategiei de către 
factorii de decizie

4.Elaborarea obiectivelor 
strategice, a obiectivelor 

specifice si a planului 
local de acțiune

2.Discuții cu 
reprezentanții 

comunității locale 

1.3 Metodologia de elaborare a strategiei 
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În prima etapă s-a desfăşurat informarea beneficiarului în scopul stabilirii contactelor iniţiale cu 

reprezentanţii Primăriei, responsabili de lansarea şi coordonarea procesului de planificare 

strategică şi familiarizării acestora cu metodele şi termenii procesului de planificare participativă. 

Ca rezultat, a fost aprobat un plan preliminar de lucru pentru perioada de planificare. 

În etapa a doua au avut loc discuțiile  cu reprezentanţi ai comunităţii locale. La acestea au fost 

dezbătute problemele localităţii şi formulată viziunea orașului. A  fost prezentat un chestionar 

pentru populaţie, chestionar care viza colectarea datelor privind gradul de mulţumire a locuitorilor. 

Acest chestionar a fost distribuit în rândul localnicilor. 

În etapa a treia ca rezultat la etapele anterioare, au fost obţinute următoarele rezultate: a fost 

completat profilul economic al comunităţii cu informaţii suplimentare, s-a realizat analiza SWOT 

a fiecărui domeniu studiat, au fost identificate avantajele şi dezavantajele localităţii în contextul 

regional şi judeţean. În această etapă a avut loc şi analiza chestionarelor întocmite. 

În etapa a patra a avut loc planificarea strategică prin definitivarea Planului Strategic de 

Dezvoltare Locală a orașului. Au fost formulate obiective strategice pentru  domeniile  de activitate 

ce stau la baza planului strategic (infrastructură, economie, servicii publice, servicii sociale, 

administraţie), au fost formulate obiective specifice şi acţiuni pentru fiecare obiectiv strategic. 

Toate aceste rezultate au constituit temelia pentru elaborarea planurilor de acţiuni pentru cei 7 ani. 

Etapa a cincea cuprinde procedura de examinare şi aprobare a Planului Strategic de Dezvoltare 

Locală de către factorii de decizie. Această etapă include acumularea opiniilor cetăţenilor privind 

completarea planului de activitate. Ca activitate finală planul strategic este aprobat în cadrul 

şedinţei Consiliului Orașului Amara. 

          Principiile care au stat la baza elaborării strategiei au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, 

implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului. 

Însă pentru a da roade, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul 

administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să 

identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii. Analiza SWOT ca un 

mijloc important al planificării strategice a contribuit la identificarea punctelor tari şi la elaborarea 

unui scenariu de maximalizare a posibilităţilor. 
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Propunerile concrete de dezvoltare sunt cuprinse în programe şi proiecte. La formularea acestora 

cele mai importante condiţii au fost relevanţa intervenţiei, rezultatele şi efectele aşteptate, şi 

fezabilitatea. Considerăm că unul dintre cei mai importanţi indicatori al unei strategii este efectul 

social produs de acesta. 

Metodele şi tehnicile de cercetare utilizate pentru elaborarea studiului au fost: 

• recenzia lucrărilor (cărţi, monografii, studii, articole, etc.) publicate în Europa şi România 

pe temele planificării strategice, a caracterizării comunităţii, a judeţului etc; 

• consultarea documentelor programatice de la nivelul Uniunii Europene, României, 

Regiunii Sud-Muntenia, dar și a Judeţului Ialomița aferente perioadei de programare 

curentă, dar și a celor pregătitoare pentru următoarea perioadă de programare; 

• consultarea surselor de informaţie online; 

Primul pas în procesul cercetării l-a constituit identificarea celor mai relevante surse bibliografice. 

Am optat pentru o logică ierarhică a cercetării, o abordare de tip „up-to bottom”, plecând de la 

sursele existente la nivel european, naţional, până la cele de la nivel regional, judeţean. 

Pentru consultarea legislaţiei şi a documentelor programatice, care nu au fost disponibile în format 

tipărit, am apelat la sursele electronice, respectiv paginile web ale diferitelor instituţii (Comisia 

Europeană, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Administraţiei și 

Internelor, Agenţia pentru Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţean Ialomița, Agenţia pentru 

Protecţia Mediului, etc.). 

Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale şi financiare dobândite la 

nivel local, regional şi naţional pentru a implementa toate măsurile şi proiectele propuse în cadrul 

prezentei strategii, astfel încât afirmaţiile anterioare să poată deveni realitate. Este de datoria celor 

implicaţi să fie ferm angajaţi în asigurarea eficienţei fiecărui instrument procedural de 

implementare, urmărind îmbunătăţirea continuă a activităţii şi evaluând permanent stadiul atins, 

pentru a avea posibilitatea eliminării în timp util a deficienţelor apărute. Viitorul comunităţii este 

dependent de factorii sociali, economici şi de mediu precum şi de activităţile care vor fi întreprinse 

de autorităţile locale, organizaţiile, instituţiile şi parteneriate dezvoltate la nivel local. Acestea, 

printr-un efort conjugat şi orientat către susţinerea viziunii, pot contribui la atingerea ei. Scopul 

acestei strategii este acela de a conduce la cresterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă 
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implementând măsuri de reabilitare/modernizare, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea 

diferitelor forme ale turismului, dezvoltarea societăţii civile, dezvoltarea serviciilor sociale, 

dezvoltarea culturii si susţinerea tradiţiilor populare, sprijinirea mediului de afaceri. Toate aceste 

menţiuni vor avea ca rezultat transformarea orașului Amara  într-un pol de dezvoltare economico-

socială.  Amara va deveni un oraș mai  curat, cu o infrastructură mai modernă, cu activităţi 

educaţional-culturale intense şi cu o activitate economică ascendentă. 
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2. DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE STABILITE 

LA NIVELUL REGIUNII SUD MUNTENIA 
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2.1 Caracteristicile regiunii Sud Muntenia 

 

 Cadru geografic și caracteristici demografice generale 

Regiunea Sud Muntenia este amplasată în partea de sud a României, învecinându-se la nord cu 

regiunea Centru, la est cu regiunea Sud - Est, la vest cu regiunea Sud – Vest, iar la sud cu Bulgaria, 

limita fiind dată de fluviul Dunărea. Cu o suprafaţă de 34.453 km 2, reprezentând 14,5% din 

suprafaţa României, regiunea Sud Muntenia ocupă locul al III-lea ca mărime din cele opt regiuni 

de dezvoltare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr.1 Regiunile de dezvoltare ale României, Sursa Evoluția dezvoltării economice în 

Regiunea Sud-Muntenia  

Din punct de vedere administrativ, regiunea Sud Muntenia este formată din șapte judeţe (Argeş, 

Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), 16 municipii, 32 de oraşe şi 519 

comune cu 2019 sate. În ceea ce priveşte suprafaţa regiunii, se poate observa că cele mai mari 

ponderi sunt deţinute de judeţele Argeş (19,8%), Teleorman (16,8%) şi Călărași (14,8 %), iar cea 

mai mică de judeţul Giurgiu (10,2 %). 
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 Suprafața totală 

( km 2) 

Numărul orașelor  Numărul 

Municipiilor 

Numărul 

comunelor 

Numărul 

satelor 

Regiunea 

Sud-

Muntenia 

34467 32 16 519 2019 

Argeș 6822 4 3 95 576 

Călărași 5087 3 2 50 160 

Dâmbovița 4056 5 2 82 353 

Giurgiu 3544 2 1 51 167 

Ialomița 4455 4 3 59 127 

Prahova 4715 12 2 90 405 

Teleorman 5788 2 3 92 231 

Tabel nr. 1, Organizarea administrativ teritorială a regiunii Sud Muntenia, Sursa INS,2020 

 

Figura nr.1, Suprafața regiunii Sud Muntenia, Sursa INS, 2020, prelucrare proprie 

 

O caracteristică aparte, cu multiple implicaţii de ordin socio - economic, o reprezintă faptul că este 

singura regiune din ţară care conţine o regiune enclavă în partea mediană, şi anume regiunea 

Bucureşti – Ilfov. 

Un alt aspect important cu influenţe majore în dezvoltarea regiunii îl constituie şi prezenţa, în 

partea de sud a regiunii, a fluviului Dunărea. Declarat parte a Coridorului Pan - european de 
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transport VII al Uniunii Europene, fluviul reprezintă o cale navigabilă importantă, care face 

legătura între regiunea Sud Muntenia, portul Constanţa, centrele industriale din vestul Europei şi 

portul Rotterdam. Prin utilizarea Portului Constanţa, rutele navigabile dintre Canalul Suez, zona 

de est a Mării Mediterane şi Europa Centrală se scurtează cu cca. 300 km. Totodată, prin sistemele 

RO-RO si ferry-boat dezvoltate în portul Constanţa, se realizează conectarea dintre spațiul 

european şi Orientul Mijlociu, zona caucaziană şi zona caspică, pe trasee cu mare potențial de 

resurse energetice şi de trafic de mărfuri. Astfel, prin poziția sa ca port la Marea Neagră şi punct 

terminus al legăturii cu Marea Nordului, Portul Constanţa reprezintă principala placă turnantă a 

fluxurilor de trafic din bazinul Mării Negre. 

Porturile din regiunea Sud Muntenia sunt conectate la reţele de drumuri naţionale, europene şi de 

căi ferate, iar facilităţile portuare existente şi cele care vor fi dezvoltate permit ca unele dintre 

acestea (de exemplu portul Giurgiu) să fie transformate în noduri principale logistice pentru 

transportul multimodal. 

Cu toate acestea, din cauza unei infrastructuri de transport insuficient dezvoltată pentru traversarea 

fluviului pe zona de graniţă cu Bulgaria, Dunărea reprezintă o barieră naturală, limitând 

posibilităţile de cooperare. Astfel, prin poziția sa geografică, regiunea Sud Muntenia prezintă o 

serie de specificități care influențează conformația și dinamica sistemului de așezări. Dintre 

acestea, pot fi menționate următoarele: 

✓ Proximitatea față de municipiul București – care a împiedicat afirmarea altor orașe din 

jurul său ca poli de atracție și a absorbit majoritatea resurselor de dezvoltare din teritoriile 

învecinate acestora, ceea ce a determinat fenomenul de hipertrofiere a reţelei urbane din 

regiunea Sud Muntenia; 

✓ Axa de dezvoltare Brașov-Ploiești-București-Giurgiu care străbate regiunea de la nord la 

sud – este principalul coridor de dezvoltare al României, concentrând circa 30% din 

populația urbană a țării şi o mare parte din activitatea industrială; 

✓ Conurbația Valea Prahovei – este o aglomerare liniară de orașe de dimensiuni similare 

(mici) – Azuga, Bușteni, Sinaia, Comarnic, Breaza – cu un profil economic similar, 

dominat de sectorul turistic, nevoi și provocări comune de dezvoltare: accesibilitatea 

redusă (lipsa unei autostrăzi), infrastructura turistică deficitară, promovarea insuficientă a 

potențialului turistic, dotarea tehnico-edilitară deficitară, expansiunea necontrolată a 
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zonelor rezidențiale (secundare), îmbătrânirea demografică, managementul integrat al 

zonelor protejate, transportul în comun, etc; 

✓ Existența a 5 orașe-pereche pe Dunăre – cu potențial de dezvoltare urbană integrată 

(inclusiv în cadrul unor zone funcționale urbane cu caracter transfrontalier) dar între care 

există, la acest moment, legături de slabă intensitate din cauza infrastructurii deficitare de 

traversare a Dunării. 

În ceea ce privește populația, Regiunea de dezvoltare Sud  Muntenia  avea la 1 ianuarie  2020 o 

populație rezidentă de 2.901.376 persoane, polarizată în jurul marilor centre urbane. Cei mai mulți 

locuitori rezidenți se află în județele Prahova  (712.447 persoane), Argeș (575.027 persoane) și 

Dâmbovița ( 487.115 persoane). Județul Ialomița are cel mai mic număr de persoane rezidente 

(254.405 persoane). 

 

Figura nr.2, Populația rezidență la 1 ianuarie- în perioada 2014-2020, Regiunea Sud Muntenia, 

Sursa INS, prelucrare proprie 

 

Indicatorii privind componența etnică a populației se actualizează cu ocazia Recensământului 

populației și locuințelor care are loc odată la 10 ani. Deoarece viitorul recensământ va avea loc în 

anul 2021, ultimele date valide sunt aferente anului 2011. Analiza componenţei etnice a populaţiei 
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relevă faptul că populaţia regiunii Sud Muntenia este relativ omogenă. Astfel, în anul 2011, 

conform datelor Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, 

cea mai mare pondere în structura etnică a regiunii o deţineau românii cu 90,85% (2.849.550 de 

persoane), urmaţi de populaţia de etnie romă 3,89% (122.232 de persoane), de maghiari cu 0,03% 

(1.017 de persoane), turci 0,03% (979 de persoane), ruşi–lipoveni 0,02% (526 de persoane), 

bulgari 0,05% (1635 de persoane), şi alte etnii declarate cu 0,08% (2381 de persoane), precum și 

5,04% informație indisponibilă. 

Procentul populaţiei de etnie romă este mai ridicat în regiunea Sud Muntenia (3.89%), comparativ 

cu media naţională (3,09%). 

Comparativ cu datele de la Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor din 2002, se observă o 

scădere a ponderii românilor cu 6.04% (de la 3.274.433 în 2002 la 2.849.550 în 2011), precum şi 

o creştere a ponderii populaţiei de etnie romă cu 0,97% (de la 98.538 de persoane în 2002 la 

122.232 în anul 2011). Din analizarea datelor Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din 2011, 

s-a observat faptul că populaţia de etnie română este majoritară în toate judeţele regiunii Sud 

Muntenia. 

Scăderea constantă a populaţiei regiunii Sud Muntenia a determinat, pe cale de consecinţă, şi o 

scădere corespunzătoare a densităţii populaţiei din regiune. Astfel, în perioada 2011 - 2017, 

suprafaţa administrativ teritorială a judeţelor a rămas constantă, singura influenţă asupra densităţii 

populaţiei din regiune şi asupra judeţelor care o compun a avut-o diminuarea populaţiei, semnalată 

în toate judeţele care compun regiunea. În acest context, dinamica densităţii populaţiei urmează 

strict dinamica evoluţiei populaţiei din regiunea Sud Muntenia, precum şi din judeţele 

componente. 

Din punct de vedere al densităţii populaţiei se poate afirma că partea de nord a regiunii Sud 

Muntenia este o zonă extrem de densă, în comparaţie cu alte zone din ţară (densitatea este ridicată 

în special judeţele Prahova şi Dâmboviţa). În ceea ce priveşte situaţia judeţelor de câmpie, acestea 

prezintă zone mai dense în aproprierea Bucureştiului şi în jurul zonelor urbane. În rest, aceste 

judeţe au o densitate a populaţiei pe alocuri extrem de scăzută (cazul judeţelor din Bărăgan: 

Ialomiţa şi Călăraşi). 

Astfel, în anul 2017, densitatea populaţiei în regiunea Sud Muntenia a fost de 86,55 locuitori/ km2 
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 situând astfel regiunea pe locul 3 la nivelul ţării, după regiunile Bucureşti-Ilfov şi Nord-Est, 

valoarea înregistrată fiind superioară mediei naţionale de 82,18 loc./ km2. La nivel NUTS 3, în 

anul 2017, cel mai populat judeţ al regiunii a fost Prahova, cu o densitate a populaţiei de 154,65 

loc./ km2, urmat de Dâmboviţa cu 123,05 loc./ km2, ultimele locuri fiind ocupate de judeţele 

Ialomiţa cu 58,52 loc./ km2   și Călăraşi cu 57,10 loc./ km2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr.3, Densitatea populației la nivel de UAT în cadrul județelor regiunii Sud Muntenia, 

Sursa Studiu privind elementele de dezvoltare spațială a regiunii Sud Muntenia, 2017 

 

 Caracteristici economice 

Produsul Intern Brut obținut în anul 2016 de regiunea Sud Muntenia totaliza 93.684,9 milioane lei 

prețuri curente (14.800 milioane euro – 1,1% din media UE-28), reprezentând 12,24% din valoarea 

PIB național, ceea ce a condus la ocuparea locului 2 în rândul celor 8 regiuni de dezvoltare ale 

României, după București - Ilfov. 

 

  

 

  

 

 

Figura nr.4 Ponderea regiunii Sud Muntenia în PIB național, Sursa Planul de Dezvoltare 

Regională 2021-2027 al regiunii Sud Muntenia 
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Regiunea Sud-Muntenia  se plasează pe locul al șaselea în ceea ce privește PIBul/locuitor, nivelul 

înregistrat în anul 2017 fiind de 2,72 ori mai mic decât valoarea aceluiași indicator în Regiunea 

București-Ilfov, cea mai dezvoltată dintre cele opt regiuni ale țării. 

 

Figura nr.5, PIB pe cap de locuitor în anul 2017, Sursa Eurostat 

 

Principalele sectoare care au contribuit, în anul 2016, la formarea PIB regional în Sud Muntenia 

au fost: Industria - cu o pondere de 35.14% față de PIB regional și în creștere cu aproximativ 2% 

față de anul trecut, și agricultura și pescuitul – cu o pondere de 15.97% în raport cu PIB regional 

înregistrat în același an, și în creștere, cu aproximativ 1% față de anul precedent. La o distanță de 

aproximativ 19% s-au situat Comerțul, serviciile și altele, fiind urmat, la o distanță destul de mare 

de Construcții (5.09% din PIB regional). 

În schimb, în perioada 2011- 2016, industria a crescut substanțial valoric, iar, din punctul de vedere 

al ponderii în PIB regional, a scăzut cu aproximativ 6%. De asemenea, agricultura, deși a 

înregistrat valori oscilante în 2016, ponderea în PIB-ul regional scade cu 3.13% față de 2011 și cu 

aproximativ 0.5% față de anul precedent, evidențindu-se astfel, principalele amenințări pentru 

acest sector strategic al regiunii Sud Muntenia, precum: practicarea pe o scară largă a agriculturii 

de subzistență și dependența de vreme. 
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Figura nr.6, Ponderea principalelor sectoare economice în PIB, la nivel național și în regiunea 

Sud Muntenia, Sursa Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027 al regiunii Sud Muntenia 

 

 

 

• Educație 

În ceea ce privește educația la nivelul regiunii, se observă existența instituțiilor de învățământ din 

toate categoriile și pentru toate nivelurile de educație (preșcolar, primar și gimnazial, liceal, 

profesional, postliceal, superior), cât și a centrelor de reeducare și reorientare profesională, inclusiv 

a instituțiilor de învățământ special pentru copiii cu deficiențe. Un aspect demn de remarcat este 

infrastructura de învățământ deficitară din mediul rural și accesul limitat al copiilor din familii 

sărace la programele de educație. 

La nivelul Regiunii Sud-Muntenia, în anul 2019, se înregistrau un total de 1013 unități școlare, 

distribuite în următoarele categorii: 
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Unitatile scolare pe categorii de unitati scolare, forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si 
judete 

Categorii de unitati scolare Forme de 
proprietate 

Macroregiuni, regiuni de dezvoltare 
si judete 

Ani 

Anul 
2019 

UM: 
Numar  

Total Total Regiunea SUD-MUNTENIA 1013 

Crese Total Regiunea SUD-MUNTENIA 1 

Gradinite de copii Total Regiunea SUD-MUNTENIA 122 

Unitati scolare din invatamantul 
preuniversitar 

Total Regiunea SUD-MUNTENIA 886 

Scoli din invatamantul primar si 
gimnazial (inclusiv invatamantul 

special) 

Total Regiunea SUD-MUNTENIA 672 

Scoli din invatamantul primar si 
gimnazial 

Total Regiunea SUD-MUNTENIA 658 

Scoli din invatamantul special 
primar si gimnazial 

Total Regiunea SUD-MUNTENIA 14 

Unitati scolare din invatamantul 
secundar ciclul 2 

Total Regiunea SUD-MUNTENIA 191 

Licee-invatamant secundar ciclul 2 Total Regiunea SUD-MUNTENIA 182 

Licee si colegii teoretice Total Regiunea SUD-MUNTENIA 60 

Licee profil tehnic Total Regiunea SUD-MUNTENIA 56 

Licee profil resurse Total Regiunea SUD-MUNTENIA 20 

Licee profil servicii Total Regiunea SUD-MUNTENIA 26 

Scoli normale (Licee pedagogice) Total Regiunea SUD-MUNTENIA 5 

Licee profil artistic Total Regiunea SUD-MUNTENIA 4 

Licee cu program de educatie fizica 
si sport 

Total Regiunea SUD-MUNTENIA 3 

Licee militare Total Regiunea SUD-MUNTENIA 1 

Seminarii teologice Total Regiunea SUD-MUNTENIA 6 

Licee speciale tehnice - total, din 
care: 

Total Regiunea SUD-MUNTENIA 1 

Scoli din invatamantul profesional-
invatamant secundar ciclul 2 

Total Regiunea SUD-MUNTENIA 9 

Scoli profesionale-invatamant 
secundar ciclul 2 

Total Regiunea SUD-MUNTENIA 9 

Scoli din invatamantul postliceal si 
de maistri 

Total Regiunea SUD-MUNTENIA 23 

Scoli postliceale Total Regiunea SUD-MUNTENIA 23 

Institutii de invatamant superior Total Regiunea SUD-MUNTENIA 4 

Tabel nr. 2, Unitățile școlare pe categorii de unități școlare, Sursa INS, 2019, prelucrare proprie 
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 Ocuparea forței de muncă 

La nivel național, potrivit datelor INS la nivelul anului 2019, rata de ocupare este de 71,7%, 

remarcându-se că rata de ocupare în rândul persoanelor de sex masculin este de 74%, în timp ce 

în rândul persoanelor de sex feminin este de numai 69,3%. Această distribuție este menținută 

inclusiv la nivel de regiuni de dezvoltare.  

 

Figura nr.7- Rata de ocupare la nivel județean-Regiunea Sud-Muntenia, Sursa INS, 2014-2019, 

prelucrare proprie 

 

Analiza de la nivelul Regiunii Sud-Muntenia  arată că județul Teleorman ocupă prima poziție în 

raport cu rata de ocupare a populației. Județul Ialomița  se situează sub județele Argeș și Prahova. 

Cel mai slab județ, din perspectiva ocupării forței de muncă, este Călărași. 

Rata de ocupare a resurselor de munca pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete 

Sexe Macroregiuni, regiuni 
de dezvoltare si 

judete 

Ani 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

UM: Procente 

Procente Procente Procente Procente Procente Procente 

Total Regiunea SUD-
MUNTENIA 

58,7 59,6 58,2 59,5 61,1 62 

- Arges 64,4 65,1 65,4 67,4 69,2 69,9 

- Calarasi 52,7 51,2 48,1 49,2 50,6 52,1 

- Dambovita 57,7 57,3 55,8 56,8 58,6 59,8 
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- Giurgiu 50,7 48,3 45 46,8 47,6 47,8 

- Ialomita 59 56,4 54,8 55,3 56,4 57,7 

- Prahova 60,8 61,3 61,3 62,3 63,7 64,2 

- Teleorman 71,7 68,3 64,3 66,4 68,7 70 

Tabel nr. 3, Rata de ocupare a resurselor de munca pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si 

judete, Sursa INS, 2014-2019 

 

 Rata șomajului și șomeri înregistrați 

 

Rata șomajului la nivel național era de 2,9 % în  2019, în termeni absoluți înregistrându-se un 

număr de 296.051 de persoane. În intervalul temporal 2014-2019, rata șomajului a cunoscut o 

evoluție complementară cu situația economică și de dezvoltare din România. 

           

Figura nr.8- Rata șomajului la nivel național, Sursa INS, 2014-2019, prelucrare proprie 

 

La nivelul Regiunii Sud-Muntenia, rata șomajului a cunoscut o evoluție similară în perioada 2014- 

2019, însă aceasta a fost mereu mai ridicată decât media de la nivel național. În ceea ce privește 

distribuția teritorială ( anul 2019), cea mai scăzută rată a șomajului este întâlnită în Giurgiu, iar 

cele mai ridicate cote se înregistrează în Teleorman, respectiv Dâmbovița. În valori absolute, la 

nivelul județelui Argeș există 7749  șomeri, în Călărași există 3242 șomeri, în Dâmbovița există 

6624 șomeri, în Giurgiu există 1645 șomeri, în Ialomița există 4231 șomeri, în Prahova există 7118 

șomeri, iar în Teleorman, 8825 șomeri.  
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Figura nr.9- Rata șomajului la nivel județean, Sursa INS, 2014-2019, prelucrare proprie 

 

 

 Sănătate și asistența socială  

 

Conform INS, la nivelul anului 2019, pe întreg teritoriul României, numărul total de unități 

sanitare (incluzând spitale, ambulatorii, centre de sănătate, policlinici, cabinet medicale, 

stomatologii și farmacii era de 62.850, în creștere cu 9,67% față de anul 2014. 

La nivel de regiune de dezvoltare, distribuția unităților sanitare este oarecum echilibrată, ținându-

se cont inclusiv de populația regiunii respective. 

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia, numărul total de unități sanitare era de 7.231 în 

anul 2019, deservind o populație de peste 2.9 milioane de locuitori. La nivel de județ, cele mai 

mari creșteri în ceea ce privește numărul de unități sanitare s-au înregistrat în județele Argeș și 

Prahova, la polul opus fiind județele Giurgiu şi Teleorman.  
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Figura nr. 10, Unități sanitare în Ialomița, Sursa INS, 2019 

 

În ceea ce privește infrastructura socială pentru anul 2017 ( ultimul an de referință), în regiunea 

Sud Muntenia funcţionau 47 de cămine pentru persoane vârstnice, numărul acestora fiind în 

creştere faţă de anul 2012, în care funcţionau doar 17 cămine pentru persoane vârstnice. Din totalul 

de 47 de unităţi, în anul 2017, 10 unităţi funcţionau în subordinea DGASPC, 9 în subordinea 

consiliilor locale şi 28 de unități au fost administrate de furnizori privați. 

Numărul căminelor pentru persoane vârstnice din regiunea Sud Muntenia, la nivelul anului 2017, 

reprezenta 10,30% din totalul naţional, regiunea ocupând locul 6 în clasamentul regiunilor. 

Coborând analiza la nivel judeţean, cele mai multe cămine se regăseau în judeţele Argeș (19 

cămine) și Dâmboviţa (10 cămine), iar la polul opus situându-se judeţele Călărași şi Ialomița, în 

fiecare județ existând 3 cămine și județul Teleorman cu 2 cămine. 

În ceea ce priveşte numărul mediu lunar de beneficiari ai căminelor din regiune, acesta a înregistrat 

o creştere de 235% în anul 2017 faţă de anul 2012, atingând cifra de 1.721 de beneficiari, cei mai 

Unități sanitare în Ialomița 

Spitale Ambulatorii integrate spitalului

Dispensare medicale Centre de sanatate mintala

Centre medicale de specialitate Puncte de lucru ale centrelor de dializa

Cabinete medicale de medicina generala Cabinete medicale scolare

Cabinete medicale de familie Cabinete stomatologice

Cabinete medicale de specialitate Farmacii

Laboratoare medicale Alte tipuri de cabinete medicale
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mulţi dintre aceştia regăsindu-se în judeţul Argeș (639 beneficiari), urmat de judeţele Dâmbovița 

(260 beneficiari), Giurgiu (204 beneficiari), Prahova (175 beneficiari), Teleorman (176 

beneficiari), Ialomița (163 beneficiari) și Călărași (104 beneficiari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 11, Numărul de cămine pentru bătrâni în județele regiunii Sud Muntenia, Sursa Planul 

de Dezvoltare Regională 2021-2027 al regiunii Sud Muntenia, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura nr. 12, Numărul de beneficiari al  căminelor  pentru bătrâni în județele regiunii 

Sud Muntenia, Sursa Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027 al regiunii Sud Muntenia, 2017 

La sfârşitul anului 2017, regiunea Sud Muntenia deţine locul 2 cu un procent de 4,08% în ceea ce 

privește rata persoanelor cu dizabilități din cele 8 regiuni de dezvoltare. Din punct de vedere al 

repartiţiei pe sexe, peste jumătate din persoanele cu dizabilități erau femei (53,53%), iar în ceea ce 

priveşte vârsta 92,96% erau adulţi, restul fiind copii. 
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La nivelul anului 2017, în regiunea Sud Muntenia funcţionau 12 cantine de ajutor social, cel puțin 

câte una în fiecare județ din regiune. Regiunea ocupa, astfel, locul 7 la nivel naţional în ceea ce 

priveşte numărul de cantine de ajutor social. În județul Prahova, numărul acestora a crescut cu 2 

unități pe când în județul Teleorman a scăzut cu 2 unități. Singurele cantine private se regăsesc în 

județele Argeș (singura unitate din județ) și Prahova, 2 unități. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 13, Evoluția numărului de cantine sociale în județele regiunii Sud Muntenia, Sursa 

Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027 al regiunii Sud Muntenia, 2017 

 

• Infrastructura de transport și comunicații  

 

➢ Transportul rutier  

În România, lungimea totală a drumurilor publice era în 2019 de 86.391 km. Dintre aceștia, 17.873 

km (20,69%) drumuri naționale, 35.083 km (40,61%) drumuri județene şi 33.435 km (38,70%), 

drumuri comunale.În regiunea de dezvoltare Sud Muntenia erau un număr de  12956 km. 

 

 

 

 

 

 

Figura nr.14- Infrastructura de transport rutier în România, Sursa Comisia Europeană 
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Din totalul drumurilor publice existente, doar 5488 de km au fost modernizați ( 2019), 

reprezentând aproximativ 42%, iar 4205 de km au îmbrăcăminți rutiere ușoare. De asemenea, 

dintr-un total de 2846 km de drumuri naționale, sunt modernizați majoritatea, 2766 de km. În ceea 

ce privește drumurile județene și comunale, în anul 2019 erau în regiune 10110 km de astfel de 

drumuri, din care doar 2722 km au fost modernizați, iar 4136 aveau îmbrăcăminți rutiere ușoare, 

restul fiind drumuri pietruite și drumuri de pământ (32%). 

 Lungimea drumurilor publice, pe categorii de drumuri, tipuri de acoperamant, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si 
judete 

Categorii 
de 

drumuri 
publice 

Tipuri de 
acoperamant 

Macroregiuni, 
regiuni de 

dezvoltare si 
judete 

Ani 

Anul 2014 Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

UM: Km 

Kilometri Kilometri Kilometri Kilometri Kilometri Kilometri 

Total Total Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

12856 12939 12940 12931 12933 12956 

- Modernizate Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

4860 4910 5168 5252 5345 5488 

- din 
modernizate: 

Autostrazi 

Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

258 258 258 258 258 258 

- Cu 
imbracaminti 
usoare rutiere 

Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

4076 4175 4100 4154 4200 4205 

- Pietruite Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

2877 2833 2696 2647 2528 2439 

- De pamint Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

1043 1021 976 878 860 824 

Nationale Total Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

2843 2847 2846 2846 2847 2846 
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- Modernizate Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

2738 2742 2747 2752 2759 2766 

- Cu 
imbracaminti 
usoare rutiere 

Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

86 85 79 74 74 69 

- Pietruite Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

7 8 8 10 4 1 

- De pamint Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

12 12 12 10 10 10 

Judetene 
si 

comunale 

Total Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

10013 10092 10094 10085 10086 10110 

- Modernizate Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

2122 2168 2421 2500 2586 2722 

- Cu 
imbracaminti 
usoare rutiere 

Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

3990 4090 4021 4080 4126 4136 

- Pietruite Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

2870 2825 2688 2637 2524 2438 

- De pamint Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

1031 1009 964 868 850 814 

- Judetene Total Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

5747 5737 5737 5737 5737 5750 

- Modernizate Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

1711 1736 1917 1957 2025 2151 

- Cu 
imbracaminti 
usoare rutiere 

Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

2619 2636 2572 2571 2585 2519 

- Pietruite Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

1032 983 881 841 775 747 

- De pamint Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

385 382 367 368 352 333 
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- 
Comunale 

Total Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

4266 4355 4357 4348 4349 4360 

- Modernizate Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

411 432 504 543 561 571 

- Cu 
imbracaminti 
usoare rutiere 

Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

1371 1454 1449 1509 1541 1617 

- Pietruite Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

1838 1842 1807 1796 1749 1691 

- De pamint Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 

646 627 597 500 498 481 

Tabel nr. 4- Lungimea drumurilor publice, pe categorii de drumuri, tipuri de acoperamant, macroregiuni, regiuni de 

dezvoltare si judete, Sursa INS, 2014-2019 

➢ Transportul feroviar 

Traversată şi de principalele magistrale feroviare ale ţării incluse în rețeaua TEN-T de bază și 

extinsă, regiunea are un real avantaj datorită facilitării de către acestea a legăturii cu importante 

zone şi centre urbane ale ţării şi asigurării unui transport rapid. Magistrala cu lungimea cea mai 

mare care traversează regiunea este şi cea care asigură legătura cu principala poartă maritimă a 

ţării – portul Constanţa. 

 

Figura nr.15 – Lungimea căilor ferate în regiunea Sud Muntenia, Sursa INS, 2019, prelucrare proprie 
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➢ Transportul  aerian  

În ceea ce privește accesibilitatea la rețeaua de transport aerian, în regiune nu funcţionează niciun 

aeroport civil pentru transport aerian de marfă şi călători, dar aceasta beneficiază de serviciile celui 

mai mare aeroport internațional din România (aeroportul Otopeni), amplasat la minimum 60 km 

şi maximum 120 km de reședințele judeţelor regiunii. Alte aeroporturi aflate în apropierea regiunii 

sunt aeroportul Mihail Kogalniceanu din județul Constanța (regiunea Sud-Est), aflat la 120 km 

depărtare de municipiile Călărași și Slobozia și Aeroportul Craiova (regiunea Sud-Vest), aflat la 

aproximativ 100 km de municipiul Pitești. 

 

➢ Transportul  fluvial 

La nivelul anului 2017 transportul fluvial de mărfuri reprezentând doar 8% (în scădere de la 9,2% 

în anul 2011) din volumul total al mărfurilor transportate în comparaţie cu transportul rutier şi 

feroviar de marfă care reprezintă 62% (în creștere de la 57%), respectiv 15% (în scădere de la 

19%) din transportul total de marfă. 

În ceea ce privește căile navigabile interioare, în România există 2.635 de km. Din aceștia, 436 de 

km se află pe teritoriul Regiunii Sud Muntenia, structura lor putând fi analizată în figura  de mai 

jos. 

 

Figura nr.16- Lungimea căilor navigabile interioare în Regiunea Sud Muntenia, Sursa INS, 2019, prelucrare proprie  
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 Pe baza radiografiei punctate anterior, a fost construit un set coerent de măsuri/recomandări ce 

vizează dezvoltarea economică a Regiunii Sud Muntenia, ținând cont de posibilitățile oferite de 

cadrul politico-administrativ actual și de prerogativele deținute de autoritățile publice regionale, 

precum și de imperativul utilizării mai bune a surselor europene de finanțare. Acestea au fost 

formulate în jurul a trei priorități și au rolul de a furniza un sprijin important în orientarea și 

utilizarea cu maximă eficiență a fondurilor structurale și de coeziune de care România va beneficia 

în perioada de programare 2021-2027. 
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2.2 Potențial și tendințe de dezvoltare ale județelor din 

cadrul regiunii Sud Muntenia 

Potenţialul şi tendinţele de dezvoltare nu pot fi analizate fără a lua în considerare 

oportunităţile şi obstacolele determinate de cadrul natural, social şi economic, dar şi 

particularităţile teritoriale ale regiunii Sud Muntenia. 

➢ Oportunități și obstacole determinate de cadrul natural, social și economic 

Principalele oportunități de dezvoltare ale judeţelor din regiunea Sud Muntenia sunt legate 

de: 

 existența unui patrimoniu natural deosebit și diversificat: zona montană a regiunii (nordul 

județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș) poate deveni o destinație turistică cu valențe 

naționale și internaționale. Localităţile din aceste zone (Azuga, Bușteni, Sinaia, Breaza, 

Comarnic, Vălenii de Munte, Fieni, Pucioasa, Câmpulung, Curtea de Argeș) își pot 

dezvolta funcțiile turistice, cu efecte benefice asupra economiilor locale, migrând către un 

profil economic preponderent terțiar. De asemenea, zonele protejate situate de-a lungul 

Dunării (Turnu Măgurele, Zimnicea, Giurgiu, Oltenița, Călărași, Fetești) pot contribui la 

dezvoltarea turismului (inclusiv de croazieră) din orașele riverane, care se confruntă cu un 

proces de restructurare economică de lungă durată, cu condiția protejării mediului și a 

biodiversității, precum și a dezvoltării infrastructurii turistice. Nu în ultimul rând, 

localităţile-stațiune din afara zonei montane, precum Slănic și Amara, își pot consolida 

activitățile din sfera turismului de sănătate, pentru care există o cerere în creștere, odată cu 

accentuarea fenomenului de îmbătrânire a populației; 

 

 existența unor resurse agricole importante – terenuri arabile, vii, livezi, mai ales în jurul 

localităţilor de câmpie și de deal (Turnu Măgurele, Roșiori de Vede, Zimnicea, Alexandria, 

Giurgiu, Mihăilești, Călărași, Slobozia, Fundulea, Țăndărei, Urziceni, Căzănești, 

Topoloveni, Ștefănești, Mizil, Boldești-Scăieni, Valea Călugărească, Urlaţi, etc.), care pot 

deveni centre de colectare, procesare și distribuție a produselor agroalimentare pentru piața 
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internă, dar și pentru cele externe, cu condiția dezvoltării infrastructurii de profil (irigații, 

centre de colectare și logistice, unități de procesare, drumuri de exploatare agricolă); 

 

 densitatea mare de axe prioritare TEN-T, poate permite judeţelor situate de-a lungul 

acestora (de ex. Prahova și Giurgiu) să își dezvolte funcțiile de transport și logistică, 

devenind adevărate hub-uri naționale, prin dezvoltarea unor terminale intermodale de 

mărfuri și modernizarea infrastructurii de transport; se va asigura, astfel, dezvoltarea unui 

sistem durabil de transport şi integrarea acestuia la reţelele europene; 

 

 

 existența unor tendințe de concentrare și specializare a activității economice – cu precădere 

în domeniul construcției de autovehicule și componente pentru acestea (în jurul orașelor 

Mioveni, Pitești, Câmpulung, Titu, Topoloveni, Ștefănești, Costești, Ploieşti) poate permite 

dezvoltarea şi diversificarea funcției industriale a acestora și creșterea numărului de locuri 

de muncă, prin susţinerea dezvoltării infrastructurii de sprijinire a afacerilor din domeniu, 

a diversificării serviciilor oferite mediului de afaceri și a înființării unor clustere industriale 

funcționale; 

 

 existența unor centre urbane mari – Ploiești, Pitești și Târgoviște – care reprezintă poli de 

atracție pentru personalul înalt calificat, deoarece dispun de institute de învățământ 

superior, de parcuri științifice și tehnologice și au capacitatea de a-şi consolida sectorul 

cuaternar (TIC, cercetare-dezvoltare-inovare, învățământ superior) prin dezvoltarea 

infrastructurii de CDI, a celei pentru învățământ superior, a parcurilor științifice și 

tehnologice, a incubatoarelor de afaceri pentru start-up-uri și spin-off-uri inovative, poli de 

competitivitate etc. 

 

Principalele obstacole în calea dezvoltării rețelei sistemului de aşezări din regiune rămân: 

 gradul ridicat de polarizare manifestat de capitala țării și hipertrofia rețelei de aşezări din 

regiune în raport cu aceasta – care conduce la acapararea de către București a resurselor de 

dezvoltare, cu precădere din județele puternic polarizate (Călărași, Giurgiu, Ialomița şi 

Teleorman), pe fondul disparităților cronice de dezvoltare; 
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 migrația internă și externă a forței de muncă – mai ales a celei înalt-calificate (brain-drain), 

cu efecte negative asupra dezvoltării economiilor locale; 

 accesibilitatea redusă a localităților urbane şi rurale din Lunca Dunării și din zona montană 

a regiunii (Turnu Măgurele, Zimnicea, Oltenița, Călărași, Câmpulung, Curtea de Argeș), 

care au o poziție relativ periferică față de coridoarele majore de transport, ceea ce le face 

puțin atractive pentru investiții. La aceasta se adaugă infrastructura deficitară de traversare 

a Dunării și a lanțului Carpatic; 

 tendința tot mai accentuată de îmbătrânire a populației, care va conduce la un deficit de 

forță de muncă și la o presiune ridicată asupra sistemelor de sănătate, asistență socială; 

 infrastructura tehnico-edilitară deficitară (străzi, rețele de utilități, de comunicații). 

Principalele particularități teritoriale care se remarcă la nivelul rețelei de așezări urbane din 

regiunea Sud Muntenia sunt: 

 existența unor disparități majore de dezvoltare între partea de nord a acesteia și cea de sud, 

evidențiată prin numărul de așezări urbane, mărimea acestora, dotările și serviciile de care 

dispun, gradul de dezvoltare socio-economică; 

 existența unor aglomerări de orașe, de tip conurbație (Valea Prahovei; cele din jurul 

municipiului Pitești: Ștefănești-Topoloveni-Costești-Mioveni; cele din jurul municipiului 

Ploiești: Băicoi-PlopeniBoldești Scăieni-Urlați), care au nevoi și potențial comun de 

dezvoltare, de o manieră integrată; 

 existența unor orașe-satelit, de mici dimensiuni, ale municipiului București (Fundulea, 

Mihăilești, Bolintin-Vale, Fierbinți-Târg, Răcari, Budești), care au înregistrat o dinamică 

demografică și economică pozitivă în ultimii 10-15 ani; 

 existența unor localități situate de-a lungul Dunării cu o identitate bine conturată de orașe-

port, principala lor funcțiune economică timp de peste un secol (până în anii 40) fiind cea 

de puncte nodale ale comerțului exterior cu cereale. 

Principalele tendințe identificate la nivelul rețelei de așezări urbane din regiunea Sud 

Muntenia sunt: 

 tendința de suburbanizare, manifestată mai ales în jurul orașelor mari (Ștefănești – Pitești; 

Mihăilești, Fundulea, Răcari, Fierbinți-Târg, Bolintin-Vale, Budești – București; Boldești-
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Scăieni – Ploiești), dar și a celor mijlocii (Amara – Slobozia), concretizată în apariția 

„cartierelor-dormitor”, relocarea unor activități economice dinspre centru către periferie, 

intensificarea navetismului; 

 tendința de dezurbanizare – concretizată în declinul demografic, social și economic al unor 

orașe mijlocii, puternic polarizate de municipiul București (Oltenița, Turnu Măgurele, 

Roșiori de Vede, Alexandria, Călărași, Slobozia), inclusiv un trend migratoriu pozitiv 

urban-rural; 

 tendința de specializare și concentrare economică a unor orașe: turism (Azuga, Bușteni, 

Sinaia, Comarnic, Breaza, Amara, etc.), industria de autovehicule și componente pentru 

acestea (Mioveni, Pitești, Costești, Ștefănești, Titu, etc.), agricultură și industrie alimentară 

(Zimnicea, Mihăilești, Răcari, Budești, Roșiori de Vede, Fetești, Țăndărei, etc.), industria 

electronică și electrotehnică (Găești, Curtea de Argeș), prelucrare a petrolului (Ploiesti); 

 accentuarea disparităților de dezvoltare dintre nordul și sudul regiunii, precum și dintre 

București și restul orașelor din regiune; 

 accentuarea specializării funcţionale a localităţilor situate în zone de concentrare și 

specializare economică (de ex. Pitești, Ploiești, Târgoviște, Mioveni, Găești, Câmpina), 

prin investiții în dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de afaceri, a învățământului, a 

CDI și formării profesionale, înființarea de clustere industriale și non-industriale. 

 

Un potențial ridicat de dezvoltare se remarcă la nivelul următoarelor localități: 

 localităţile din jurul marilor centre urbane, care beneficiază de fenomenul de 

suburbanizare (Mihăilești, Bolintin-Vale, Fundulea, Răcari, Fierbinți-Târg, Budești – 

București; Ștefănești, Costești, Mioveni, Topoloveni – Argeș; Boldești-Scăieni, Plopeni, 

Băicoi, Urlați – Ploieşti), care își pot dezvolta funcțiile rezidențiale și economice, în 

condițiile în care vor investi în infrastructura de transport, tehnico-edilitară, de afaceri; 

 localităţile riverane Dunării (Turnu Măgurele, Zimnicea, Giurgiu, Oltenița, Călărași), cu 

perspective de dezvoltare integrată cu orașele-pereche din Bulgaria, prin realizarea de 

investiții în domeniul transportului, logistic, turistic; 
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 centrele urbane mari (Ploiești, Pitești, Târgoviște) – prin dezvoltarea sectorului terțiar și 

cuaternar, în condițiile realizării unor investiții semnificative în infrastructura de CDI, de 

învățământ superior, de sprijinire a sectorului TIC; 

 localităţile situate de-a lungul principalelor coridoare de transport (TEN-T, rutiere și 

feroviare), prin dezvoltarea funcțiilor de transport și logistice, care să deservească piața 

capitalei și a regiunii (Giurgiu, Ploiești); 

 localităţile situate în jurul unor bazine agricole importante (Oltenița, Zimnicea, 

Alexandria, Roșiori de Vede, Turnu Măgurele, Călărași, Slobozia, Fetești, Mizil, Urziceni, 

Țăndărei, Căzănești etc.), care pot deveni puncte nodale ale unui sistem regional de 

colectare, depozitare și comercializare a produselor agricole, cu precădere pentru zona 

capitalei, dar și pentru piețe externe (cu facilități de transport pe Dunăre); 

 localităţile cu un potențial turistic ridicat (stațiunile de pe Valea Prahovei – Azuga, 

Bușteni, Sinaia, Comarnic, Breaza – Amara, Slănic, Pucioasa, Câmpulung, Curtea de 

Argeș, Târgoviște) – care pot deveni destinații pentru turismul de iarnă, balnear și cultural; 

 existența cursurilor de apă în interiorul localităţilor reprezintă un potenţial uriaş pentru 

acestea, care poate fi valorificat prin intermediul unor investiţii importante în 

particularizarea spaţiului pentru petrecerea timpului liber, pentru furnizarea unor soluţii 

de transport, pentru producerea de energie. 
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3.1 Context european, național și regional 

 

          Strategia de dezvoltare a orașului Amara  are rolul de a furniza un cadru de dezvoltare 

economică, socio – culturală și spațială pentru perioada 2021 – 2027 în contextul corelării cu 

obiectivele la nivel european, național, regional și județean. 

           La nivel european, s-a urmărit corelarea strategiei de dezvoltare cu documente strategice 

precum Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 al Uniunii Europene, mecanismele financiare 

asociate sau partenere Uniunii Europene, Politica de coeziune 2021-2027 a Uniunii Europene, 

Strategia Europa 2030, Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene revizuită, Politica 

agricolă comună ș.a. 

• Cadrul Financiar Multianual 2021-2027-  Regulamentul prevede pentru UE-27 un buget 

pe termen lung de 1 074,3 miliarde EUR la prețurile din 2018, inclusiv integrarea Fondului 

european de dezvoltare. Împreună cu instrumentul de redresare Next Generation EU în 

valoare de 750 de miliarde EUR, acest buget va permite UE să asigure în anii următori o 

finanțare fără precedent, în valoare de 1,8 mii de miliarde EUR, pentru a sprijini redresarea 

în urma pandemiei de COVID-19 și prioritățile pe termen lung ale UE în diferite domenii 

de politică. În viitorul cadru financiar multianual, finanțarea UE va fi direcționată către 

priorități noi și către priorități consolidate, în toate domeniile de politică ale UE, inclusiv 

tranziția verde și cea digitală. Politica de coeziune și politica agricolă comună vor continua 

să beneficieze de o finanțare importantă și vor fi modernizate pentru a se asigura contribuția 

lor optimă la redresarea economică a Europei și la obiectivele ecologice și digitale ale UE. 

În total, aproximativ o treime din cheltuielile UE în cadrul bugetului pe termen lung vor 

contribui la domenii de politică noi sau consolidate. Finanțarea în cadrul noului instrument 

de redresare va ajuta statele membre ale UE să combată consecințele crizei provocate de 

COVID-19, consolidând astfel modernizarea și reziliența. 

UE va cheltui 132,8 miliarde EUR în domeniul de cheltuieli „piața unică, inovare și 

sectorul digital” și 377,8 miliarde EUR pentru „coeziune, reziliență și valori”. Datorită 

finanțării suplimentare din partea Next Generation EU, aceste cuantumuri vor crește la 

143,4 miliarde EUR și, respectiv, 1 099,7 miliarde EUR, incluzând împrumuturile acordate 

statelor membre. O altă finanțare de 356,4 miliarde EUR va fi alocată domeniului 
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resurselor naturale și mediului (373,9 miliarde EUR cu contribuția din partea Next 

Generation EU). 

Cheltuielile în domeniul migrației și al gestionării frontierelor se vor ridica la 22,7 miliarde 

EUR în următorii șapte ani, iar 13,2 miliarde EUR vor fi cheltuite în domeniile securității 

și apărării. Finanțarea pentru „vecinătate și întreaga lume” se va ridica la 98,4 miliarde 

EUR. Viitorul buget pe termen lung va acoperi șapte domenii de cheltuieli. El va oferi 

cadrul pentru finanțarea a aproape 40 de programe de cheltuieli ale UE în următoarea 

perioadă de șapte ani. 

• Mecanismele financiare asociate sau partenere Uniunii Europene, au ca obiective 

menținerea stabilității financiare a UE și a zonei euro, reducerea probabilității apariției unei 

noi crize în viitor și construirea unui cadru economic și de guvernanță mai solid pentru 

Uniunea Economică și Monetară. 

• Politica de coeziune 2021-2027 a Uniunii Europene – Cinci priorități investiționale 

mijlocite optim de UE 

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

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

funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. 

➢ Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

➢ Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris 

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

schimbărilor climatice 

➢ Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 

➢ Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 

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

incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 

➢ Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.1 

• Strategia Europa 2030  propune   priorități care se susțin reciproc:  

 
1 O analiză mai amănunțită a politicii de coeziune a fost realizată în cadrul primului capitol.  
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➢ Creștere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; 

➢ Creștere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere 

al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;  

➢ Creștere favorabilă incluziunii – promovarea unei economii cu o rată mai ridicată 

a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială. 

• Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene revizuită, are ca obiectiv 

general îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile prezente şi viitoare prin 

crearea unor comunități sustenabile, capabile să gestioneze şi să folosească resursele în 

mod eficient şi să valorifice potențialul de inovare ecologică în vederea asigurării 

prosperității, protecției mediului şi coeziunii sociale. 

• Politica agricolă comună ( P.A.C.) în perioada 2021-2027 

Dezvoltarea rurală este printre principalele obiective ale Politicii Agricole Comune pentru 

perioada 2021-2027. România va aloca fonduri importante pentru îndeplinirea acestui țel. 

Propunerea Comisiei Europene pentru Cadrul Financiar Multianual pentru perioada 2021-2027, în 

cazul României, este de 20.5 miliarde de euro. Din această sumă, 13.3 miliarde reprezintă plățile 

directe, în timp ce 6.7 miliarde de euro se vor acorda pentru Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR). Și alocările pentru FEADR se vor face în baza unor indicatori. 

365 miliarde de euro –bugetul propus pentru Politica Agricolã Comunã 2021-2027 

Cel puțin 5% din totalul sumelor pentru FEADER vor merge către Măsura LEADER. Competența 

transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții, dar și diversificarea 

economiei rurale. În plus, combate sărăcia și excluderea socială. 

Mai departe, minimum 30% din alocările pentru FEADR (2 miliarde de euro) vor merge către 

intervenții adresate obiectivelor specifice de mediu și climă. Luarea de măsuri pentru protejarea 

mediului înconjurător este o provocare specială pentru următoarea perioadă, fiecare țară din cadrul 

Uniunii Europene fiind nevoită să construiască un Plan de acțiuni solid. În ceea ce privește 

finanțarea acțiunilor de asistență tehnică necesare pentru managementul eficient și implementarea 

Planului Strategic al Politicii Agricole Comune va consuma maximum 4% din totalul sumelor 

FEARD, adică în jur de 270 de milioane de euro. 
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Propunerile legate de direcțiile de acțiune în exercițiul financiar 2021-2027 pentru FEADR 

sunt în număr de 6: 

• Investiții în exploatații agricole, pomicole, unități de procesare, servicii de bază în mediul 

rural și investiții non-agricole: 38% 

• Sprijin pentru mediu și climă: 35% 

• Sprijin pentru bunăstarea animalelor și instrumente de gestionare a riscurilor: 9% 

• Instalarea tinerilor agricultori și înființarea de noi întreprinderi rurale: 8% 

• Cooperare și inovare: 6% 

• Schimb de cunoștințe și informare și asistență tehnică: 4% 

           În ceea ce privește contextul național, s-a urmărit corelarea strategiei de dezvoltare cu 

următoarele documente strategice: programele de finanţare ale Guvernului României, Strategia 

Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, liniile directoare 

ale Acordului de Parteneriat 2021-2027 al României cu Uniunea Europeană, P.A.C ș.a. 

           La nivel regional, au fost analizate și s-a urmărit corelarea strategiei de dezvoltare cu planul 

și strategia de dezvoltare regională, strategia de dezvoltare a județului Ialomița.  

Pe lângă această abordare de interconectare cu strategiile existente, prezenta Strategie de 

Dezvoltare a  orașului Amara colectează informațiile de la nivel local, identifică și inventariază 

problemele majore și așteptările populației, ale mediului de afaceri și a altor părți interesate și vine 

să răspundă, într-o manieră concretă, la obiectivele și țintele asumate de contextul regional, 

național și cel european. 
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4.PROFILUL ORAȘULUI AMARA  

( Analiză-Diagnostic) 

     

        

 

 

 

 



57 
 

4.1 Date geografice și încadrarea în teritoriu 

 

         Amara este un oraș în județul Ialomița, Muntenia, România, format din localitatea 

componentă Amara (reședința), și din satul Amara Nouă. Se află în partea centrală a Câmpiei 

Bărăganului, la 7 km nord-est de municipiul Slobozia din același județ. Include în arealul său 

administrativ Stațiunea balneoclimaterică Amara cu caracter permanent, aflată la 2 km. de 

orașul cu același nume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orașul se află în partea centrală a județului Ialomița, între comunele Grivița (Nord), Gheorghe 

Doja și Perieți (Vest) și municipiul Slobozia (Est și Sud).Pe plan local altitudinea variază între 23–

44 m. Stațiunea se află la o altitudine de 30 m  pe malul lacului Amara. 

Pe calea ferată, cea mai apropiată gară este Slobozia Veche - în orașul Slobozia - gară accesibilă 

pe liniile Țăndărei–Slobozia–Urziceni (la 62 km de acesta) și Călărași–Slobozia. Orașul este 

străbătut de șoseaua națională DN2C, care leagă Slobozia (7 km) de Buzău (84 km). 
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Relieful variază ca altitudine între 25 m si 45 m. Câmpul Amara, un interfluviu din cadrul zonelor 

de câmpie ( suprafață slab denivelată de procesele de tasare) este parte componentă a Bărăganului 

Central mărginit de Câmpul Roșiori (N), Câmpia Padinei (V), Câmpia Strachinei (E) și Lunca 

Ialomiței (S). 

Specific acestor câmpuri este acoperișul de loess, iar în unele locuri apar nisipurile, structura ce 

permite producerea tasării. Din punct de vedere geomorfologic,teritoriul localității este poziționat 

într-o zona de interferență  între terasa, câmpul și lunca  Ialomiței. Cea mai mare parte din teritoriul 

localității o ocupă terasa Ialomiței cu altitudinea relativă de 8-12 m și numeroase limane fluviatile. 

O alta caracteristică o reprezintă existența unui curs părăsit al răului Ialomița cu o structură 

specifică, rezultată în urma proceselor de tasare și abraziune lacustră. În urma acestor fenomene a 

luat naștere lacul Amara, complet izolat de rețeaua hidrografică majoră a teritoriului, dar supus 

influenței condițiilor de mediu specifice Bărăganului. În zona se întâlnesc movilele cu înălțimi de 

40-50 m care au apărut ca puncte de reper și observație în zona de stepă. 

Din punct de vedere climatic, Câmpia Bărăganului și implicit Amara aparțin zonei temperat-

continentale cu nuanțe de excesivitate. Temperatura medie anuală pentru zona Slobozia-Amara 

este de 10,5 grade Celsius, iar temperatura medie minimă lunară  variază între -8,2 grade Celsius 

în decembrie și 18,2 grade Celsius în luna iulie. Este evidentă tendința de creștere a temperaturii 

medii multianuale datorită incălzirii globale. În timpul verii sunt înregistrate temperaturi extreme 

cu mult peste 30 de grade Celsius. Numărul zilelor cu temperaturi peste 30 de grade Celsius este 

cel mai mare din țară, iar regimul precipitațiilor este deficitar, înregistrându-se perioade prelungite 

de secetă (80-100 zile). Cantitatea medie de precipitțtii (450-500 mm) nu poate fi suplinită de 

sistemul de irigații, în mare parte distrus dupa anul 1989. Acestui aspect i se adaugă scăderea 

suprafeței perdelelor forestiere ca urmare a defrișării abuzive. Reducerea suprafețelor cu vegetație 

forestieră a cauzat modificări climatice, iar tendința de aridizare este în continuă creștere. Pe de 

alta parte, spațiul Bărăganului înregistrează cea mai mare diferentă de temperatura între vară și 

iarnă. 

Solurile din zona Amara sunt din domeniul molisolurilor, subdomeniul cernoziomurilor si 

cernoziomurilor freatic umede, au un înalt grad de fertilitate exceptând perioadele de secetă, când 

se înregistrează un deficit de umiditate. Resursele naturale ale subsolului sunt limitate. Au fost 

identificate câteva zone cu zăcăminte de petrol și gaze, azi neexploatate. Rețeaua hidrografică a 
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localității Amara este formată din lacul Amara și apele subterane. Apele freatice se află la o 

adâncime de 4-12 m și au caracter clorurat-sulfurat. 

Cu mult înainte de a vorbi despre cătunul Amara, au 

fost recunoscute valorile terapeutice ale lacului Amara, locuitorii din zona utilizând în mod 

empiric apa și nămolul lacului. În Amara există deci o intensă activitate balneară încă dinaintea 

înființării primelor stabilimente de băi. Cercetările chimice făcute de Petru Poni în 1887 au 

evidențiat deosebita compoziție chimică a nămolului și apei și s-au identificat cantități importante 

de oxid de magneziu, sodium și oxid de calciu. Apa lacului este sulfatat-clorurată, sodică, 

bicarbonată, magneziană. Nămolul sapropelic are calități terapeutice deosebite asemănătoare celor 

ale lacului Techirghiol. Există de asemenea izvoare minerale sulfuroase indicate în tratarea 

afecțiunilor aparatului digestiv. 

Lacul Amara este cel mai important element hidrografic al localității. Are forma literei S, 168 ha 

suprafață, 4,2 km lungime, 4 m adâncime, lățimea 0,5 km și un volum de 2,3 mil. mc este format 

pe Crivaia — vechea matcă a râului Ialomița. Alimentat de precipitații și de apele freatice, lacul a 

prezentat o tendință de creștere a nivelului începând cu perioada 1965-1966. Valori de peste 4m 

adâncime au fost atinse în anii 1970-1971; pentru a împiedica inundarea terenurilor și a 

construcțiilor din apropiere a fost construit un canal pentru evacuarea apei în exces. Această 

măsură a avut o mare influență negativă asupra salinității apei: dacă în 1887 concentrația de săruri 

a lacului Amara era de 89,45 g/l în 1976 aceasta a ajuns la 7,7 g/l, ceea ce a favorizat dezvoltarea 

unei faune specifice apelor dulci. Concomitent s-a produs și reducerea proprietăților curative ale 

apei și nămolului, precum si scăderea rezervei de nămol. 

Lista indicațiilor terapeutice este una cu care putine statiuni se pot mândri: 

✓ Afecțiuni ale aparatului locomotor 

✓ Afecțuni neurologice periferice 
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✓ Afecțiuni ginecologice 

✓ Afecțiuni dermatologice 

✓ Afecțiuni respiratorii, digestive, renale etc. 

Acest sit găzduiește efective importante ale unor specii de păsări protejate, fiind arie de protecție 

specială avifaunistică. Situl este important pentru populațiile cuibăritoare și în perioada de 

migrație. S-au regăsit astfel în zona Lacului Amara: 

✓ 10 specii de păsări care necesită conservare: egreta mică, stârcul cenușiu, barza albă, 

lebada de vară, eretele de stuf, chira de baltă etc.),  

✓ 30 de specii de păsări care necesită o protecție strictă (corcodelul mare, rața mică, rața 

sulițar, pescărușul argintiu, pescărușul sur, prigoria, chira de baltă, florintele etc.)  

✓  14 specii de păsări de interes comunitar. 

Din punct de vedere fitogeografic, lacul se înscrie în subzona de vegetație naturală a stepei, mult 

modificată în prezent datorită agriculturii și pajiștilor antropice.  Lacul este proprietate de stat fiind 

în administrarea RA Apele Romane -SGA Ialomița. 

 

4.2  Repere istorice și culturale 

Localitatea a luat ființă între anii 1879-1882 (când a și fost atestată documentar), prin 

împroprietărirea participanților la Războiul de Independență al României și a tinerilor căsătoriți. 

Au primit pământ atunci peste 300 de familii provenite din județele Buzău, Prahova și Ialomița. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, Amara era un cătun cu 190 de familii al comunei Slobozia Veche. 

Din 1903 Amara a avut statut administrativ de comună, în componența sa intrând și satul Motalva. 

În 1925 Anuarul Socec consemnează comuna Amara în plasa Slobozia a județului Ialomița, cu 

2098 de locuitori. 

În 1950, comuna Amara a trecut în administrarea raionului Slobozia din regiunea Ialomița - care 

după 1952 a intrat în componența regiunii București. În 1968, comuna, având în compunere satele 

Amara, Amara Nouă și Motalva, a revenit la județul Ialomița, reînființat. 
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Între anii 1974-1977 a primit locuitorii satelor desființate Motalva și Amara Nouă în partea estică. 

Din aprilie 2004 stațiunea a devenit oraș, potrivit Legii nr. 83 din 7 aprilie 2004. 

Pe teritoriul județului Ialomița și la Amara au fost descoperite în anul 1956 urme ale vieții umane 

datând din neolitic și aparținând culturilor Boian și Gumelnița. Pentru epoca fierului și perioadele 

următoare deosebit de importante sunt descoperirile făcute în 2003 pe teritoriul localității cu ocazia 

executarii lucrarilor de aducțiune a apei și canalizare, pe traseul străzilor Tudor Vladimirescu și 

Nicolae Bălcescu unde au fost descoperite vestigii arheologice ce atestă prezența așezărilor umane 

pe teritoriul localității în perioada geto-dacă si medievală târzie. Este foarte probabil ca vestigiile 

să se afle sub șoseaua Slobozia-Amara. 

Cele mai importante obiective turistice Amara 

➢ Complexul balnear Amara 

➢ Lacul Amara 

➢ Schitul Sf. Mare Mucenic Gheorghe de la Amara 

➢ Stațiunea Amara 

➢ Tabăra școlară de la Amara 

Obiective turistice din zona Amara (15-25 Km) 

✓ Casa memorială Ionel Perlea – Ograda 

✓ Castelul Bolomey – Cosâmbești 

✓ Complexul turistic Lacul Iezer 

✓ Lacul Fundata 

✓ Lacul Iezer 

✓ Lacul de agrement Țândărei 

✓ Mănăstirea Frățilești – Sudiți 

✓ Mănăstirea Sf. Pantelimon – Sudiți 

✓ Mănăstirea Sf. Voievozi Slobozia 

✓ Muzeul Județean de Istorie Slobozia 

✓ Muzeul Național al Agriculturii Slobozia 
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          În orașul – stațiune de interes național – Amara – se desfășoară de 50 de ani fără întrerupere 

„Trofeul Tinereţii”, Festivalul – concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti, cel 

mai mare festival de muzică ușoară desfășurat în aer liber. 

În vara anului 1968, la Amara, se lansa prima ediție a Festivalului-concurs național de muzică 

ușoară, sub denumirea « Portativ Ialomițean » , evenimentul desfăşurându-se an de an până astăzi, 

fiind cel mai longeviv festival de muzică uşoară din ţară şi considerat al doilea ca importanţă şi 

amploare după Festivalul de la Mamaia. Cu ocazia Galei Premiilor revistei Uniunii Compozitorilor 

și Muzicologilor din România- ”Actualitatea muzicală”, Festivalul Trofeul Tinereții Amara a 

primit titlul de Evenimentul Anului 2014. 

Primăria oraşului Amara participă în fiecare an la Târgul de Turism al României, care se 

desfăşoară, de obicei, la Romexpo, promovând astfel, staţiunea, lacul şi nămolul de Amara. 

Vizitatorii standului nostru primesc câte un recipient cu nămolul de Amara şi sunt invitaţi să 

viziteze staţiunea Amara pentru a putea beneficia de lacul Amara şi de curele cu namol sapropelic, 

benefice în tratarea numeroaselor afecţiuni. 

           Identitatea culturală și locală reprezintă probleme cu un impact semnificativ asupra 

comunității și care trebuie să fie popularizate prin intermediul bibliotecilor, iar imaginația și 

creativitatea dezvoltă interesul publicului pentru activitățile culturale. Toate acestea demonstrează 

că biblioteca deține un rol social special în comunitate, iar serviciile oferite de către aceasta sunt 

axate pe îndeplinirea acestui rol.  

            Biblioteca este instituția, compartimentul sau structura specializată al cărei scop principal 

este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta și a conserva colecții de cărți, publicații 

periodice, alte documente specifice și baze de date pentru a facilita utilizarea acestora de către 

persoane fizice (utilizatori) în scop de informare, cercetare, educație sau recreere. 

             Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la nivelul județului Ialomița, 

în anul 2019, existau 130  de biblioteci dintre care 53 publice. Dintre acestea, 2  biblioteci se află 

în orașul Amara, una fiind publică. Numărul volumelor existente în bibliotecile orașului Amara, la 

nivelul anului 2019, este de 23005 ( 1,46 % din totalul existent la nivel județean); numărul de 

volume eliberate cititorilor pe tot parcursul anului fiind de 9084 (39,49% din totalul volumelor din 

cadrul orașului). Comparativ cu anul 2014, numărul volumelor existente în biblioteci a crescut  în 
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anul 2019  cu 3,19%. Numărul volumelor eliberate cititorilor a scăzut în anul 2019 cu 37,80 % 

comparativ cu anul 2014. 

Numărul volumelor din bibliotecile orașului Amara  

Anul Volume existente Volume eliberate 

2014 22272 14605 

2015 21151 7747 

2016 21505 7871 

2017 21983 9156 

2018 22785 10180 

2019 23005 9084 

Tabel nr. 5- Numărul volumelor din bibliotecile orașului Amara, Sursa INS, 2014-2019, prelucrare proprie 

Figura nr. 17 - Volume existente în biblioteca din orașul Amara, Sursa INS 2014-2019, prelucrare proprie 

 

Figura nr. 18 - Volume eliberate de biblioteca din orașul Amara, Sursa INS 2014-2019, prelucrare proprie 
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              Cititorul activ (utilizatorul) este persoana fizică care a împrumutat pentru acasă (sau a 

consultat în sediul bibliotecii) cel puţin o dată într-un an calendaristic o carte, broşură sau o altă 

publicaţie aparţinând unei biblioteci. Astfel, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de 

Statistică, în anul 2019, la nivelul orașului Amara existau 538 de cititori activi. Raportat la anul 

2014, numărul acestora a scăzut  cu  23,47%. Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de 

Statistică, la nivelul anului 2019, în orașul Amara  au fost înregistrate două persoane angajate în 

cadrul celor două biblioteci. 

 

Figura nr. 19 – Cititori activi din orașul Amara, Sursa INS 2014-2019, prelucrare proprie 
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        În ceea ce priveşte valorificarea moştenirii culturale sau arhitecturale locale se constată 

următoarele deficienţe:  

• Resursele antropice de interes turistic nu sunt suficient semnalizate şi promovate;  

• Până în moment se constată lipsa fondurilor pentru investiţii de reabilitare şi restaurare a 

monumentelor istorice sau a obiectivelor arhitecturale de interes turistic;  

• Nu se derulează activităţi semnificative de promovare a meşteşugurilor tradiţionale, a 

obiceiurilor şi tradiţiilor sau a altor valori locale;  

• Sunt puţine studii privind moştenirea culturală, naturală sau arhitecturală locală; 

 

4.3 Situația demografică și indicatori reprezentativi        În ceea ce priveşte valorificarea moştenirii 

culturale sau arhitecturale locale se constată următoarele deficienţe:  

• Resursele antropice de interes turistic nu sunt suficient semnalizate şi promovate;  
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4.3 Situația demografică și indicatori reprezentativi 

4.3.1 Evoluția populației 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la nivelul orașului Amara, populația 

prezintă un trend descendent. În anul 2020, în orașul Amara, numărul femeilor a fost mai mare 

față de cel al bărbaților. Însă, se poate evidenția faptul că diferența dintre femei și bărbați ca număr 

nu este semnificativă. 

 

Figura nr. 19  – Evoluție populație după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și sexe în orașul Amara, Sursa 

INS 2010-2020, prelucrare proprie 

 

 Raportat la anul 2010, populația orașului a scăzut  cu 2,74 % în anul 2020, cea mai scăzută valoare 

din ultimii 10 ani ( 7862 persoane). În anul 2020, populația stabilă din orașul Amara reprezenta 

2,75  % din totalul populației stabile a județului Ialomița. 
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Figura nr. 20- Evoluție populație după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de sexe în orașul Amara, Sursa INS 2010-

2020, prelucrare proprie 

 

 

4.3.2 Densitatea populației 

 

Densitatea populației reprezintă numărul de persoane pe unitatea de suprafață, măsurându-se în 

general în persoane pe kilometru pătrat, obținându-se prin împărțirea numărului de locuitori la 
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4.3.3 Structura populației după religie 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Amara se ridică la 7.345 de 

locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 7.627 de 

locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (95,06%). Pentru 4,94% din populație, apartenența 

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

(95,18%). Pentru 4,82% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

                  

Figura nr.21 Componența etnică a orașului Amara             

                                                                                  

                                                                               Figura nr. 22 Componența confesională a orașului Amara 
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4.3.4 Structura populației pe grupe de vârstă și sexe 

 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la nivelul anului 2020, numărul 

persoanelor de sex masculin este superior  numărului de persoane de sex feminin cu vârsta cuprinsă 

între 0 - 4 ani, 5-14 ani, 25-39 ani, 45-54 ani. Îmbătrânirea demografică a populației reprezintă 

raportul dintre numărul de persoane cu vârsta de 60 ani și peste și numărul de persoane cu vârsta 

până în 20 ani. Începând cu vârsta de 55 ani, se observă faptul că numărul persoanelor de sex 

feminim este superior celui de sex masculin. La nivelul anului 2020, în orașul Amara   există 14,27  

% tineri cu vârsta până în 14 ani, 68,61 % adulți cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani și 17,12 % 

vârstnici de 65 ani și peste. 

 

Figura nr. 23 Structura populației pe grupe de vârstă și sexe în orașul Amara, Sursa INS-2020- prelucrare proprie 
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4.3.5 Evoluția sporului natural 

 

Potrivit datelor furnizate de INS, la nivelul anului 2019 ( ultimul an de referință), în orașul Amara 

s-au născut 58 persoane și au decedat 112, înregistrându-se un spor natural negativ. În anul 2019, 

numărul născuților vii din orașul Amara  a scăzut  cu 15,94  % față de anul 2015. 

Evoluția sporului natural în orașul Amara  

Anul  Născuți vii Decedați 

2014 62 90 

2015 69 110 

2016 59 123 

2017 62 111 

2018 61 95 

2019 58 112 

Tabel nr.6- Evoluția sporului natural în orașul Amara, Sursa INS 2014-2019 

 

 

Figura nr. 24 - Evoluția sporului natural în orașul Amara, Sursa INS 2014-2019, prelucrare proprie 
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2019 cu  19,64 %  față de anul 2014 . În anul 2019  s-a înregistrat cea mai mică valoare a născuților 

vii ( 58 persoane).  

4.3.6 Mișcarea migratorie a populației 

În orașul Amara, la nivelul anului 2019 ( ultimul an de referință),  au fost înregistrate 148 de plecări 

cu domiciliul și 168 de stabiliri cu domiciliul, conform datelor furnizate de Institutul Național de 

Statistică. În perioada 2014-2019, numărul stabilirilor cu domiciliul a fost superior  numărului 

plecărilor cu domiciliul. Astfel, în anul 2019, se înregistrează mai multe  plecări ca în 2014                  

( 24,32%). Numărul stabilirilor cu domiciliul a crescut în anul 2019 față de anul 2014 cu 27,38 %.  

Numărul plecărilor/stabilirilor cu domiciliul ( inclusiv migrația externă) din  orașul 

Amara  

Anul  Plecări cu domiciliul Stabiliri cu domiciliul  

2014 112 122 

2015 127 140 

2016 129 130 

2017 139 159 

2018 132 147 

2019 148 168 

Tabel nr.7 - Numărul plecărilor/stabilirilor cu domiciliul ( inclusiv migrația externă) din  orașul Amara, Sursa INS 

2014-2019 
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Figura nr.25  - Numărul plecărilor/stabilirilor cu domiciliul ( inclusiv migrația externă) din  orașul Amara, Sursa INS 

2014-2019, prelucrare proprie 

          Stabilirile/ plecările cu reședința reprezintă persoanele sosite/ plecate într-o altă localitate 

decât cea de domiciliu, care la data de 1 Ianuarie sau 1 Iulie aveau înscrisă în actul de identitate și 

în fișele de evidență a populației mențiunea de stabilire a reşedinței. Potrivit datelor oficiale, la 

nivelul anului 2019, în orașul Amara  s-au înregistrat 64 de plecări cu reședința și 26 stabiliri cu 

reședința. Pe toată perioada analizată, numărul plecărilor cu reședința este superior numărului 

stabilirilor cu reședința. 

Numărul plecărilor/stabilirilor cu reședința din orașul Amara 

Anul  Plecări cu reședința Stabiliri cu reședința 

2014 56 16 

2015 61 32 

2016 60 22 

2017 45 23 

2018 46 17 

2019 64 26 

Tabel nr. 8 - Numărul plecărilor/stabilirilor cu reședința din  orașul Amara, Sursa INS, 2014-2020 

 

 

Figura nr. 26- Evoluția plecărilor/stabilirilor cu reședința din  orașul Amara, Sursa INS, 2014-2019, prelucrare 

proprie 
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4.4 Dezvoltarea economică 

 4.4.1 Funcțiuni economice 

 

După anul 1989, economia regiunii a avut în general o 

evoluție descendentă, datorată dezechilibrelor moștenite a neconcordanței dintre componentele 

reformei economice și a utilizării neraționale a resurselor naturale și umane, cu impact negativ 

asupra productivității, eficienței și ratei de angajare. 

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

ocupare a forței de muncă, persistenta șomajului de lungă durată, accentuarea unor dezechilibre 

structurale, reducerea nivelului de trai și deteriorarea calității vieții, s-a atenuat pe parcursul 

ultimilor ani, înregistrându-se în această  perioadă o evoluție lentă, dar pozitivă a economiei, având 

efecte benefice asupra mediului social. Urmarea procesului de privatizare și de trecere la economia 

de piață, a înregistrat un declin fundamental al numărului și mărimii întreprinderilor de stat 

concomitent cu creșterea numărului de societăți comerciale private. 

 

✓ AGRICULTURA 

În cadrul  Regiunii Sud Muntenia, județul Ialomița ocupă locul al treilea din punct de vedere al 

suprafeței agricole și al suprafeței de teren arabil, fiind devansat de județele Teleorman și Călărași. 

Condițiile naturale ale regiunii și calitatea solului sunt favorabile dezvoltării tuturor ramurilor din 

domeniul agriculturii. Producția de vegetale are un rol important, fiind orientată în special spre 

cultura cerealelor pentru boabe,a plantelor uleioase, a plantelor de nutreț și a legumelor. 
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Suprafața agricolă reprezintă 89,67% din suprafața teritoriului localității Amara, din care suprafața 

arabilă este de 93.44%.Cu toate că există condiții naturale deosebite, în prezent nu se poate spune 

că există o productivitate agricolă competitivă și eficientă, acest aspect fiind determinat atât de 

dotările tehnice necorespunzatoare, cât și de modul de exploatare practicat. Regiunea deține și în 

domeniul zootehnic un real potențial, dar care ca și celelalte sectoare nu este suficient exploatat. 

Orașul Amara ocupă o suprafață de 7034 hectare ( 1,58% din suprafața totală a județului Ialomița), 

din care cea mai mare suprafață ( 89,66%) este reprezentată de terenul agricol ( 6307 ha). După 

forma de proprietate, terenul agricol este deținut în proporție de 2,55 % proprietari privați, în timp 

ce terenul neagricol este deținut într-o proporție de 0,12 % de stat.  

 

Figura nr. 27 – Modul de folosință pentru suprafața agricolă, Sursa INS, 2014 ( ultimul an de referință), prelucrare 

proprie 

✓ INDUSTRIA 

         Accelerarea procesului de privatizare din ultimii ani a avut un impact deosebit asupra 

evoluției întregii economii regionale, favorizând crearea unui mediu de afaceri sănătos, competitiv 

și concurențial. Climatul instituțional favorabil din ultimii ani a permis o dezvoltare accentuată a 

sectorului privat, bazat în mare parte pe crearea de întreprinderi mici și mijlocii. 

Modul de folosință pentru suprafața agricolă

Agricola Arabila Pasuni

Vii si pepiniere viticole Terenuri neagricole total Paduri si alta vegetatie forestiera

Ocupata cu ape, balti Ocupata cu constructii Cai de comunicatii si cai ferate

Terenuri degradate si neproductive
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          Dinamica și distribuția teritorială a IMM-urilor este influențată de o serie de factori precum: 

puterea economică a zonei, existența unui potențial de forță de muncă cu o bună pregătire 

profesională, posibilitatea accesului la capitalul disponibil, structura economică și cererea 

corespunzatoare. 

           În oraș funcţionează o serie de agenţi economici dintre care o parte sub formă de societăţi 

comerciale, iar restul sub formă de asociaţii familiale sau activităţi independente. În afară de 

societăţile comerciale, funcţionează o serie de persoane fizice autorizate ce desfăşoară diferite 

activităţi de la servicii, baruri, frizerie, transport marfă, magazine alimentare şi nealimentare 

restaurante şi altele. 

Conform datelor furnizate de listafirme.ro, în anul 2019 ( ultimul an de referință) existau 213 de 

firme active pe teritoriul orașului.  

Domeniile cu cea mai mare cifră de afaceri din Amara, Județul Ialomița 

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de 

semințe oleaginoase 

Hoteluri și alte facilități de cazare similare 

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

alimentare, băuturi și tutun 

Producția și conservarea cărnii 

Fabricarea de mobilă n.c.a. 

 

 

Figura nr.28- Domeniile cu cea mai mare cifră de afaceri din Amara, Județul Ialomița, Sursa 

listafirme.ro,2019, prelucrare proprie 
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Domeniile cu cel mai mare profit din Amara, Județul Ialomița 

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare 

de semințe oleaginoase 

Hoteluri și alte facilități de cazare similare 

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

alimentare, băuturi și tutun 

Fabricarea de mobilă n.c.a. 

Transporturi rutiere de mărfuri 

 

    

Figura nr.29- Domeniile cu cel mai mare profit  din Amara, Județul Ialomița, Sursa listafirme.ro,2019, 

prelucrare proprie 
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Figura nr.30- Domeniile cu cei mai mulți angajați  din Amara, Județul Ialomița, Sursa listafirme.ro,2019, 

prelucrare proprie 
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Lacul Amara este unul dintre cele mai cunoscute şi 

căutate obiective turistice din judeţul Ialomiţa. Pe lângă peisajul care îl înconjoară, lacul are şi 

proprietăţi terapeutice. Nămolul negru din acest lac, bogat în sare şi în foarte multe tipuri de sulfaţi, 
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are calităţi terapeutice. În apropierea acestui lac există mai multe baze de tratament recuperator ce 

asigură executarea procedurilor de peloidoterapie, hidroterapie, terapie fizică şi kinetoterapie. În 

această staţiune terapeutică, pe malul lacului Amara, este amenajată şi o plajă unde cei care vin 

aici la tratament se pot relaxa. 

Obiective turistice din zona Amara (15-25 Km) 

✓ Casa memorială Ionel Perlea – Ograda 

✓ Castelul Bolomey – Cosâmbești 

✓ Complexul turistic Lacul Iezer 

✓ Lacul Fundata 

✓ Lacul Iezer 

✓ Lacul de agrement Țândărei 

✓ Mănăstirea Frățilești – Sudiți 

✓ Mănăstirea Sf. Pantelimon – Sudiți 

✓ Mănăstirea Sf. Voievozi Slobozia 

✓ Muzeul Județean de Istorie Slobozia 

✓ Muzeul Național al Agriculturii Slobozia 

 

Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica pe tipuri de structuri, judete si localitati 

Tipuri de 

structuri de 

primire 

turistica 

Judete Localitati Ani 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

UM: Numar 

Numar Numar Numar Numar Numar Numar Numar 

Total Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

9 9 9 10 11 11 11 

Hoteluri Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

4 4 4 5 6 6 6 

Moteluri Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

1 1 1 1 1 1 1 
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Vile turistice Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

1 1 1 1 1 1 1 

Campinguri Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

1 1 1 1 1 1 1 

Casute 

turistice 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

1 1 1 1 1 1 1 

Tabere de 

elevi si 

prescolari 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

1 1 1 1 1 1 1 

Tabel nr. 9 – Evoluție structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică pe tipuri de structuri, Sursa INS, 

2014-2020 

Analizând evoluția numărului  de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare 

turistică, putem constata o creștere în rândul hotelurilor, prin deschiderea a două noi unităti și 

menținerea numărului în ceea ce privește motelurile, vilele, campingurile, căsuțele turistice si 

taberele de elevi. În ceea ce privește numărul de sosiri, cel mai bun an din perioada studiată a fost 

2015, atingându-se un număr de 19136 de sosiri. Remarcăm faptul că a fost anul în care s-a 

înregistrat un vârf de activitate turistică atât din punct de vedere al numărului de sosiri, cât și al 

numărului de înnoptări. Analizând din perspectiva structurilor de cazare care au contribuit 

semnificativ la acest maxim al seriei studiate, observăm că se mențin hotelurile cu ponderea cea 

mai mare din total. Apropierea de orașul reședință de județ, Slobozia, lacul Amara si plajele 

acestuia  sunt  unele  dintre factorii ce pot determina o creștere a turismului de week-end. 
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Figura nr. 31- Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică pe tipuri de structuri, Sursa INS, 2014-2019, 

prelucrare proprie 

 

Figura nr. 31- capacitatea de cazare turistică în funcțiune  pe tipuri de structuri, Sursa INS, 2014-2019, prelucrare 

proprie 
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Figura nr. 32- Înnoptări în structuri de primire turistică  pe tipuri de structuri, Sursa INS, 2014-2019, prelucrare 

proprie 

 

4.4.2 Agenți economici 

Conform datelor furnizate de listafirme.ro, în anul 2019 ( ultimul an de referință) existau : 

  

Figura nr. 33 – Firme active în orașul Amara, Sursa INS, 2019, prelucrare proprie 
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Categorii de întreprinzători activi în orașul Amara în anul 
2019

Întreprinderi familiale Întreprinderi individuale

Persoane Fizice Autorizate Societăți cu Răspundere Limitată

Alte persoane juridice
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Cele mai multe dintre acestea, au ca activitate principală CAEN 4711 Comert cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, CAEN 

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de 

semințe oleaginoase și CAEN 4941 Transporturi rutiere de mărfuri. 

În ceea ce privește cifra de afaceri, cea mai mică valoare a fost înregistrată în anul 2009                            

( 82.472.765  lei). În anul 2019, valoarea cifrei de afaceri înregistrată de întreprinderile din teritoriu 

atingea suma de 148.051.193 lei, fiind anul care a înregistrat cea mai mare valoare.  

În anul 2019, profitul întreprinderilor existente în orașul Amara  atingea valoarea de 27.538.860  

lei, conform listafirme.ro.  

 

Figura nr. 34 – Domeniile de activitate din cadrul firmelor existente în orașul Amara, Sursa listafirme.ro 
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Figura nr. 35 – Evoluția cifrei  de afaceri  a firmelor din orașul Amara, Sursa listafirme.ro, perioada 2008-2019 

 

Figura nr. 36 – Evoluția profitului net   al  firmelor din orașul Amara, Sursa listafirme.ro, perioada 2005-2019 
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4.5 Resurse umane și piața muncii 

4.5.1 Forța de muncă 

 

 

 Conform Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, există un risc major ca în următoarele decenii, 

regiunea Europei Centrale şi a celei de Est să fie una slab populată, „cu o forţă de muncă în declin, 

silită să poarte povara unei populaţii în curs de îmbătrânire”. 

Piaţa naţională a factorului muncă este de o importanţă deosebită, întrucât munca este factorul de 

producţie determinat. De nivelul cererii şi ofertei de muncă, precum şi de structura acestora 

depinde în mare măsură calitatea procesului productiv şi nivelul rezultatelor acestuia. 

Rata de activitate la nivel naţional a înregistrat în perioada 1990-2019 o scădere constantă de la 

87% în anul 1992 la 64% în anul 2019, pe fondul realizării procesului de restructurare a ativităţii 

industriale naţionale.  

Salariatul este persoana care își exercită activitatea pe baza unui contract de muncă într-o unitate 

economică sau socială, indiferent de forma ei de proprietate sau la persoane particulare, în 

schimbul unei remunerații sub formă de salariu, plătit în bani. 

Numărul mediu al salariaților reprezintă numărul de salariați angajați cu contracte individuale de 

muncă, plătiți de întreprindere pentru o durată medie normală a timpului de lucru, pe perioada de 

referință. 
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Conform Institului Național de Statistică, în orașul Amara, numărul mediu de angajați a crescut în 

anul 2019 cu  22,85 % față de anul 2010.  

 

 

 Figura nr. 37 – Evoluția numărului de angajați din orașul Amara, Sursa INS, perioada 2010-2019 

 

4.5.2 Șomajul 

 

         Șomerii sunt persoanele în vârstă de 15 – 74 ani care în cursul perioadei de referință 

îndeplinesc simultan următoarele condiții: - nu au un loc de muncă și nu desfășoară o activitate în 

scopul obținerii unor venituri; 

- sunt în căutarea unui loc de muncă; 

- sunt disponibili să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni (inclusiv săptămâna în care s-a 

desfășurat interviul), dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă. 

Şomajul este un fenomen contemporan, complex, cuprinzător, care include în sfera sa aspecte 

economice, sociale, politice, psihologice şi morale. Acesta apare ca rezultat exclusiv al ofertei de 

muncă sau al forţei de muncă, cererea nefiind luată în considerare. 

De cele multe ori, şomajul este analizat ca suma agregată a tuturor acelor persoane care au statut 

(oficial) de şomer. În acest caz, se are în vedere persoana - şomer. 
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Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în orașul Amara, cei mai mulți șomeri 

s-au înregistrat în anul 2014 (184 persoane, din care 84 bărbați și 100 femei). În anul 2020, numărul 

de șomeri a înregistrat o scădere cu 57,61 % față de anul 2014.  

 

 Figura nr. 38 – Șomeri înregistrați în orașul Amara, Sursa INS, 2014-2020, prelucrare proprie 

 

          Formarea profesională este un punct de sprijin important în dezvoltarea şi evoluţia 

profesională, mai ales în perspectiva ultimilor ani ai evoluţiei macroeconomice şi sociale. 

Schimbările tot mai dese obligă la o adaptare rapidă la situaţii profesionale tot mai diverse şi mai 

provocatoare. Astfel, fiecare persoană activă profesional trebuie să se specializeze cât mai mult şi, 

acolo unde este posibil, pe mai multe arii din domeniul său de activitate. La nivelul orașului Amara, 

o recalificare a persoanelor fără loc de muncă ar determina creşterea şanselor de reîncadrare pe 

piaţa muncii. Într-o piaţă în continuă evoluţie, este necesară o disponibilitate din partea populaţiei 

de a se reorienta profesional, atunci când piaţa o cere. Totodată, orașul ar putea permite  

dezvoltarea unor industrii cum ar fi antreprenoriatul în domeniul turismului local, dar şi agricultura 

ecologică, de aceea crearea unor programe de reconversie profesională în acest domeniu ar creşte 

numărul de salariaţi. 
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4.6 Educație și învățământ 

 

         Educaţia are un rol important asupra dezvoltării socio-economice locale. O evoluţie 

favorabilă a nivelului de educaţie contribuie la sporirea participării pe piaţa muncii, la 

consolidarea fiscală şi sustenabilitatea financiară pe termen lung ( Strategia Europa 2020). 

          Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la nivelul anului 2019, în orașul 

Amara, populația școlară era de 699  copii. Dintre aceștia, 149  de copii au fost înscriși la grădiniță, 

287 copii în învățământul primar (inclusiv special) și 263 copii în învățământul gimnazial (inclusiv 

special). În anul 2019, populația școlară a orașului Amara a scăzut cu 11,18 % comparativ cu anul 

2014. În anul 2019, populația școlară din reprezenta  1,89 % din populația școlară județeană. 

Niveluri de 

educatie 

Judete Localitati Ani 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

UM: Numar persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Total Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

787 764 765 699 703 699 

Copii inscrisi in 

gradinite 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

199 182 165 150 139 149 

Elevi inscrisi in 

invatamantul 

preuniversitar 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

588 582 600 549 564 550 

Elevi inscrisi in 

invatamantul 

primar si 

gimnazial 

(inclusiv 

invatamantul 

special) 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

588 582 600 549 564 550 

Elevi inscrisi in 

invatamantul 

primar (inclusiv 

invatamantul 

special) 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

375 377 381 341 324 287 
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Elevi inscrisi in 

invatamantul 

gimnazial 

(inclusiv 

invatamantul 

special) 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

213 205 219 208 240 263 

Elevi inscrisi in 

invatamantul 

primar si 

gimnazial 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

588 582 600 549 564 550 

Elevi inscrisi in 

invatamantul 

primar 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

375 377 381 341 324 287 

Elevi inscrisi in 

invatamantul 

gimnazial 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

213 205 219 208 240 263 

Tabel nr.10 - Populația școlară pe niveluri de educație în orașul Amara, Sursa INS, 2019 

 

 

Figura nr. 39 - Evoluția populației școlare în orașul Amara, Sursa-INS, 2014-2019 

 

Conform Institutului Național de Statistică, la nivelul orașului Amara, în anul 2019, avem două 

unități  de învățământ ce au un nivel de instruire preșcolar - primar și gimnazial (inclusiv special). 
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Infrastructura școlară a orașului Amara, în anul 2019, este formată din: 32 săli de clasă și 

cabinete școlare, 4 laboratoare școlare, 1 sală de gimnastică, 2 terenuri de sport și 52 de 

calculatoare. Se poate observa că în instituțiile de învățământ din oraș nu există nici un atelier 

școlar. 

Raportând numărul populației școlare la numărul sălilor de clasă se observă că în anul 2019, în 

orașul Amara, într-o sală de clasă învățau, în medie, 21 elevi. 

În ceea ce privește numărul de calculatoare ce revin populației școlare, 13 elevi folosesc același 

calculator din unitatea de învățământ a orașului, conform INS. 

 

Infrastructură școlară la nivelul anului 2019 

  Săli de 

clasă și 

cabine 

școlare 

Laboratoare 

școlare 

Săli de 

gimnastică 

Ateliere 

școlare 

Terenuri 

de sport 

Numărul 

calculatoarelor 

Amara 32 4 1 0 2 52 

Județ 1654 215 41 55 71 3705 

Tabel nr. 11 - Infrastructură școlară la nivelul anului 2019, în orașul Amara, Sursa INS, 2019 
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 Figura nr. 40- Infrastructură școlară la nivelul anului 2019, la nivel județean și local, Sursa INS, 2019, 

prelucrare proprie 

 

           Pregătirea școlară presupune un anumit nivel de dezvoltare fizică, intelectuală şi morală a 

copilului, capacităţi, abilităţi, priceperi şi deprinderi absolut necesare şcolarităţii. Profesorul ocupă 

un loc important în activitatea educaţională deoarece contribuie la formarea personalităţii elevilor, 

la conduita lor în societate, la formarea lor ca indivizi şi cetăţeni. Acesta rămâne principalul 

modelator al personalităţii elevilor, începând de la imprimarea unei conduite externe, până la 

formularea aspiraţiilor şi idealurilor lor de viaţă. 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la nivelul orașului Amara, în anul 

2019, existau 31 de  cadre didactice. Dintre acestea, 8 cadre au fost alocate învățământului 

preșcolar, 12 cadre învățământului primar (inclusiv special) și 11 cadre învățământului gimnazial 

(inclusiv special). 

Fiecare cadru didactic din orașul Amara  predă, în medie, unui număr de 22 elevi, această valoare 

fiind superioară celei de la nivel județean (16 elevi/ cadru didactic). 
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Personalul didactic pe niveluri de educatie, judete si localitati 

Niveluri de 

educatie 

Judete Localitati Ani 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

UM: Numar persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Total Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

41 46 40 38 39 31 

Invatamant 

prescolar 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

9 10 9 9 8 8 

Invatamant 

primar si 

gimnazial 

(inclusiv 

invatamantul 

special) 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

32 36 31 29 31 23 

Invatamant 

primar (inclusiv 

invatamantul 

special) 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

16 16 16 15 14 12 

Invatamant 

gimnazial 

(inclusiv 

invatamantul 

special) 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

16 20 15 14 17 11 

Invatamant 

primar si 

gimnazial 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

32 36 31 29 31 23 

Invatamant 

primar 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

16 16 16 15 14 12 

Invatamant 

gimnazial 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

16 20 15 14 17 11 

Tabel nr. 12 – Evoluție personal didactic în orașul Amara, Sursa INS, 2014-2019 

            Un rol deosebit de important pentru reuşita în viaţă îl are educaţia. Este necesară o creștere 

a nivelului de educație pentru a face față schimbărilor cerințelor de pe piața muncii. O educație 

favorabilă duce la reducerea ratei șomajului și a riscului de sărăcie, precum și la îmbunătățirea 

nivelului de trai și a speranței de viață. În contextul actual, majoritatea tinerilor se orientează către 



91 
 

marile orașe, în vederea urmării unei facultăți, ei fiind atrași de posibilitatea obținerii unui job în 

mediulurban; foarte puțini ajung să se întoarcă în zonele unde au crescut pentru a desfășura o 

activitate pe plan local.  
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4.7 Sănătate și servicii sociale. Asistența socială 

 

Conform Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare 

Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, ţara noastră „nu dispune încă de o viziune 

trategică pe termen mediu şi lung în domeniul sănătăţii publice pentru atingerea parametrilor 

medii de performanţă din celelalte ţări ale Uniunii Europene şi pentru integrarea organică a 

acestor preocupări în strategiile naţionale şi programele operaţionale sectoriale sau tematice”. 

Sistemul de sănătate al orașului Amara se confruntă cu aceleaşi probleme înregistrate, în general, 

în localitățile  din România, referitoare la subfinanţarea unităţilor medicale, insuficienţa spaţiilor 

şi condiţiile precare, lipsa aparaturii necesare. 

Calitatea serviciilor de sănătate publică care sunt accesibile pentru locuitorii unei localităţi sau 

regiuni are o influenţă desăvârșită asupra calităţii vieţii locale și asupra bunăstării locuitorilor. 

În anul 2019, în orașul Amara  existau: 

✓ 3 cabinete medicale de familie (proprietate privată); 

✓ 2 cabinete stomatologice (proprietate privată); 

✓ 3 cabinete medicale de specialitate; 

✓ 2 farmacii. 

 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în anul 2019, la nivelul orașului 

Amara, existau  9 medici, 2 stomatologi, 3 farmaciști. De asemenea, numărul personalului sanitar 

mediu era de 48 persoane ( proprietate privată).  
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Figura nr. 41- Personal medico-sanitar în orașul Amara, Sursa INS, 2019, prelucrare proprie 

 

      Direcția de Asistență Socială oraș Amara - înființată prin HCL nr. 51 din 22 aprilie 2019 în 

temeiul Legii nr. 292/2011 și a prevederilor H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială - este serviciul public de 

asistență socială organizat la nivel local și singurul furnizor public de servicii sociale la nivelul 

orașului. 

Este instituția publică specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și 

a serviciilor sociale, înființată în subordinea Consiliului Local al orașului Amara, cu scopul de a 

asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor cu 

dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.  

Prin activitatea desfasurată, Direcția de Asistență Socială a furnizat în anul 2019 servicii 

următoarelor categorii de beneficiari: 

➢ Copii și familie 

Informarea și consilierea părinților cu privire la drepturile copiilor lor minori dar și cu privire la 

drepturile și obligațiile ce le revin acestora în exercitarea autorității părintești. Sprijin la întocmirea 

documentației necesare obținerii concediului de creștere a copilului / stimulentului de inserție/  

alocației de stat / alocației pentru susținerea familiei. 

15%

3%
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77%

Personal medico-sanitar în orașul Amara 

medici stomatologi farmacisti personal sanitar mediu
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➢ Persoane cu handicap 

- Informare și consiliere privind drepturile legale și modalitățile de accesare a lor. 

- Identificarea și verificarea statutului social și condițiilor în care persoana cu nevoi speciale 

trăiește și întocmirea de anchete sociale pentru prezentarea la comisii sau acordare drepturi 

bănești, reevaluare periodică a beneficiarilor de indemnizație lunară și asistent personal, 

monitorizarea copiilor încadrați în grad de handicap. 

- Acordarea drepturilor legale financiare persoanelor încadrate în grad de handicap grav, 

beneficiare de asistent personal sau indemnizație de însoțitor. 

-  Integrarea socială a persoanelor cu dizabilități reprezintă un element de maximă 

importanță pentru serviciul public de asistență socială, efortul bugetar pentru achitarea 

drepturilor cuvenite fiind reliefat mai jos: 

Beneficii și servicii sociale Sume cheltuite în anul 2019 

Salarii asistenți personali 499.315,00 lei 

Indemnizații însoțitor 1.118.300,00 lei 

Transport local 184,5 lei 

Preocuparea reprezentanților administrației publice locale pentru respectarea drepturilor 

persoanelor cu handicap este relevată de încadrarea de asistenți personali și acordarea de 

indemnizații lunare. 

➢ Persoane vârstnice 

Principalele măsuri întreprinse în anul 2019 cu scopul prevenirii/limitării riscului de marginalizare 

socială și evitării abandonului/neglijării persoanelor vârstnice se regasesc în tabelul urmator: 

Servicii sociale Nr. beneficiari 

Informare/consiliere 

vârstnici/aparținători 

100 

Ajutoare financiare materiale 9 

Informări în centre persoane fără 

adăpost 

1 
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Internări permanent în centre persoane 

vârstnice 

6 

Total                                                                                         116 

 

➢ Beneficii și asistență socială 

Prin intermediul Direcției de Asistență Socială oraș Amara sunt acordate mai multe tipuri de 

beneficii de asistență socială, din care unul cu caracter universal (alocația de stat), doua selective, 

cu testarea veniturilor (alocația pentru susținerea familiei și venitul minim garantat) si două 

categoriale (indemnizația de creștere copil și indemnizația de însoțitor pentru persoane cu 

handicap), majore ca volum al cheltuielilor și numar de beneficiari, prezentate succint mai jos: 

Tipul beneficiului Nr. beneficiari 

Alocație de stat pentru copii 65 

Indemnizație concediu creștere copil 27 

Alocație susținere familie 40 

Venit minim garantat 17 

Indemnizație însoțitor persoane cu handicap/asistenți 

personali 

79/15 

Stimulenți de inserție 23 

Un tip distinct de beneficiu social este reprezentat de ajutorul pentru încălzirea locuinței, acordat 

doar pe perioada sezonului rece. Pentru intervalul noiembrie 2018 – februarie 2019, situația 

acestuia este prezentată succint în tabelul de mai jos: 

Categorie beneficiari Sume acordate /sezon ( lei) Nr.beneficiari/lună 

Utilizatori gaz metan 6.815,00 9 familii ( 34 persoane) 

Utilizatori combustibili solizi ( 

lemne) 

2.380,00 10 familii ( 22 persoane) 

Beneficiari venit minim 

garantat 

4.640,00 16 familii ( 28 persoane) 
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4.8 Condiții de locuit și alte dotări 

 

         Serviciile publice reprezintă ansamblul activităţilor şi acţiunilor de utilitate şi de interes 

local, desfăşurate sub autoritatea administraţiei publice locale, având drept scop furnizarea de 

servicii de utilitate publică, prin care se asigură: alimentarea cu apă, canalizarea, salubrizarea 

localităţilor, alimentarea cu energie termică produsă centralizat, alimentarea cu gaze naturale, 

administrarea domeniului public. Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin 

îmbunătățirea serviciilor publice locale, a siguranței publice și îmbunătățirea sau extinderea 

serviciilor locale de bază finanțate prin prezenta măsură de finanțare vor conduce la valoarea 

adăugată a teritoriului, îmbunătățind  nivelul de trai și vor reduce decalajul  dintre mediul urban și 

mediul rural. 

Serviciul Public Local are în principal următoarele atribuții: 

✓ Sporirea condițiilor de trai a populației prin îmbunătățirea și minimizarea timpului de 

rezolvare a problemelor generale care apar; 

✓ Întreținerea rampelor de deșeuri provenite din contrucții și a containerelor de deșeuri 

selective; 

✓ Construirea modernizarea, exploatarea și întreținerea rigolelor, trotuarelor, străzilor, 

drumurilor, podurilor; 

✓ Organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale; 

✓ Amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, 

a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental; 

✓ Exploatare mijloace și utilaje, reparații și întreținerea acestora; 

✓ Transporturi de materiale, produse de carieră și balastieră; 

✓ Lucrări de întreținere a domeniului public și privat; 

✓ Susținerea acțiunilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență; 
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4.8.1 Gospodărirea apelor și canalizare 

            Sistemul de alimentare cu apă  face parte din serviciile de gospodărire comunală oferite 

populației și reprezintă un indice important în determinarea gradului de confort oferit localității. 

Operatorul de apă și canalizare de pe raza orașului Amara este SGCL Amara. 

În orasul Amara sunt racordați la serviciul public de alimentare cu apă:  

➢ 2.981 gospodării ale populației, 

➢  141 agenți economici  

➢  8 instituții publice  

și la rețeaua de canalizare:  

➢ 1.516 gospodării ale populației,  

➢ 75 agenți economici  

➢  8 instituții publice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUG 

PUG Amara - Reglementări – alimentare cu apă și canalizare 
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Sistemul de alimentare cu apă este racordat la 5 captări active din surse subterane. În vederea 

folosirii apei captate pentru consumul populației și în cadrul activităților industriale, aceasta este 

supusă unor procese fizice pentru filtrare și chimice pentru neutralizare prin intermediul stației de 

tratare. Sistemul de alimentare cu apă este format din:  

➢ frontul de captare a apei brute din 5 foraje, 

➢  sistemul de aducțiune a apei de la foraje la stația de tratare a apei - 3,7 km,  

➢ stația de tratare a apei,  

➢ bazinele de înmagazinare a apei tratate, 

➢  stație de pompare a apei în rețea, 

➢  rețea de distribuție a apei potabile, 70 hidranti. 

Stțtia de tratare a apei brute  este una compactă, cu două linii de tratare și cu o capacitate de 100 

mc/h. Procesul de tratare este realizat în 7 trepte: 

➢ reacții secundare și coagulare - în care sunt injectați reactivi specifici (hidroxid de calciu); 

➢ floculare - în care sunt injectați reactivi specifici (clorură de var); 

➢ decantare - se realizează separarea apă / impurități; 

➢ filtrarea - eliminarea oricăror solide în suspensie. Filtrarea este realizată prin filtre pe pat 

de nisip cuartos multistrat și prin filtre pe pat de cărbune activ; 

➢ dezinfectarea - înlăturarea micro-organismelor nocive din apă, prin injectarea 

dezinfectantului (hipoclorit de sodium); 

➢ demineralizarea parțială a apei tratate printr-o instalație de osmoză inversă parțială; 

➢ dedurizarea apei prin care se reduce duritatea apei de la 24 la 18 grade germane. 

Apa tratată este înmagazinată în două rezervoare din beton, semiîngropate, cu o capacitate de 1000 

mc fiecare. Distribuția apei se realizează  prin 41, 7 km conducte, în anul 2019 fiind livrată în 

rețea cantitatea de 326 mii mc, din care: 210  mii mc. la gospodaăiile populației și 116 mii mc la 

agenți economici. 

            Sistemul de canalizare este alcătuit din 34,3 km conducte de colectare a apei uzate, 5 

chesoare de pompare a apelor uzate, stație de epurare, conducte de evacuare a apelor uzate epurate, 

emisar de vărsare a apelor uzate epurate, racorduri la canalizare ale populației. 
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Sistemul de canalizare are în componența două stații de pompare: SP 1 dotată cu 2 electropompe 

și SP2 care este dotată cu 3 electropompe, o Stație de epurare a apelor uzate proiectată în vederea 

satisfacerii atât a dezideratului tehnologic de epurare a apelor uzate din localitatea Amara, partea 

menajeră și partea turistică sezonieră, cât și modernizării stării tehnice actuale a operatorului prin 

implementarea unui laborator funcțional în cadrul statiei de epurare. 

 

4.8.2 Rețeaua de apă 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în anul 2019, lungimea totală a 

rețelei simple de distribuție a apei potabile din orașul Amara era  de 41,7 km. 

La nivelul anului 2019, lungimea totală simplă a conductelor de canalizare din oraș măsoară 34,3 

km. Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile din oraș în același an a fost de 1296 metri 

cubi pe zi. 

În anul 2019 a fost distribuită consumatorilor o cantitate de 326.000 metri cubi de apă, o mare 

parte din acesta fiind utilizată pentru uzul casnic (210 000 metri cubi).     

 Comparativ cu anul 2014, în anul 2019, consumul de apă potabilă distribuită consumatorilor din 

orașul Amara  a crescut  cu aproximativ 20,25  %.  

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor, pe județe și localități 

Destinatia 

apei 

distribuite 

Judete Localitati Ani 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

UM: Mii mc 

Mii 

metri 

cubi 

Mii 

metri 

cubi 

Mii 

metri 

cubi 

Mii 

metri 

cubi 

Mii 

metri 

cubi 

Mii 

metri 

cubi 

Total Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

260 265 258 268 293 326 

din care: 

pentru uz 

casnic 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

260 265 258 192 198 210 

Tabel nr. 13 - Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din orașul Amara, Sursa INS, 2014-2019, 

prelucrare proprie 
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Figura nr. 42 -Evoluție cantității de apă potabilă distribuită consumatorilor din orașul Amara, Sursa INS, 2014-2019, 

prelucrare proprie 

 

 

 

4.8.3 Rețeaua de gaze naturale 

 

          Orașul Amara nu utilizează energie termică. În orașul Amara nu există niciun sistem de 

termoficare propriu, a existat pana în anul 1995 o centrală termică în zona de blocuri care a fost 

desființată. 

Alimentarea cu gaze a fost introdusă printr-un proiect cu finantare europeană derulat de Consiliul 

județean Ialomița în anul 2004 când s-au realizat 0,2 km de rețea transport gaz metan, 14,7 km de 

rețea distribuție gaze naturale și o stație de reglare și măsurare a gazului metan. Activitate de 

distribuție pe raza orașului Amara a fost concesionată de către minister unei societăți specializate, 

ulterior a fost preluată de GDF Distribuție. Rețelei construite inițial i s-au adăugat extinderi pe 

străzile laterale suportate din cheltuiala cetățenilor orașului.  
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s 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUG Amara - Reglementări –alimentări cu gaze naturale 

În anul 2019 a fost distribuită consumatorilor o cantitate de 1853 mii  metri cubi de gaze naturale, 

o mare parte din acesta fiind utilizată pentru uzul casnic (1189 mii metri cubi). Comparativ cu anul 

2014, în anul 2019, consumul de gaze naturale  distribuite consumatorilor din orașul Amara  a 

crescut  cu aproximativ  24,77 %.  

 

Gaze naturale distribuite, dupa destinație, în orașul Amara 

Destinatia 

gazelor 

naturale 

distribuite 

Judete Localitati Ani 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

UM: Mii mc 

Mii 

metri 

cubi 

Mii 

metri 

cubi 

Mii 

metri 

cubi 

Mii 

metri 

cubi 

Mii 

metri 

cubi 

Mii 

metri 

cubi 

Total Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

1394 1527 1507 1657 1760 1853 

din care: 

pentru uz 

casnic 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

895 949 998 1123 1167 1189 

Tabel nr. 14 – Evoluție gaze naturale distribuite în orașul Amara, Sursa INS, 2014-2019 
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Figura nr. 43 - Evoluție gaze naturale distribuite în orașul Amara, Sursa INS, 2014-2019, prelucrare proprie 

 

 

 

 

4.8.4 Suprafața locuibilă existentă 

 

          Locuința este construcția formată din una sau mai multe camere de locuit situate la același 

nivel al clădirii sau la niveluri diferite, prevăzută în general cu dependințe (bucătărie, baie etc.) sau 

alte spații de deservire, independentă din punct de vedere funcțional, având intrare separată din 

casa scării, curte sau strada și care a fost construită, transformată sau amenajată în scopul de a fi 

folosită, în principiu, de o singură gospodărie.      

          În anul 2019, în orașul Amara  existau 2910 locuințe, dintre care 5 în proprietate publică și 

2905 în proprietate privată.  Comparativ cu anul 2014, în anul 2019, numărul de locuințe existente 

a crescut cu aproximativ 2 %. Pe întreaga perioada analizată, 2014-2019, numărul locuinţelor 

existente la nivelul orașului prezintă un trend ascendent. 
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Locuințe existente la sfârsitul anului pe forme de proprietate în orașul Amara 

Forme de 

proprietate 

Judete Localitati Ani 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

UM: Numar 

Numar Numar Numar Numar Numar Numar 

Total Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

2852 2859 2869 2895 2903 2910 

Proprietate 

publica 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

5 5 5 5 5 5 

Proprietate 

privata 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

2847 2854 2864 2890 2898 2905 

Tabel nr. 15 – Evoluție locuințe existente în orașul Amara, Sursa INS, 2014-2019 

 

 

 

Figura nr. 43 – Evoluție locuințe existente în orașul Amara, Sursa INS, 2014-2019, prelucrare proprie 
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Suprafaţa locuibilă existentă în orașul Amara la nivelul anului 2019 a fost de 165.176  metri pătraţi 

dintre care 206  erau în proprietate publică şi 164.970  erau în proprietate privată. 

Suprafața locuibilă existentă la sfârșitul anului pe forme de proprietate în orașul Amara 

Forme de 

proprietate 

Judete Localitati Ani 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

UM: M.p. arie desfasurata 

Metri 

patrati arie 

desfasurata 

Metri 

patrati arie 

desfasurata 

Metri 

patrati arie 

desfasurata 

Metri 

patrati arie 

desfasurata 

Metri 

patrati arie 

desfasurata 

Metri 

patrati arie 

desfasurata 

Total Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

159968 161230 162028 163789 164547 165176 

Proprietate 

publica 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

206 206 206 206 206 206 

Proprietate 

privata 

Ialomita 92836 

ORAS 

AMARA 

159762 161024 161822 163583 164341 164970 

Tabel nr. 16 – Evoluție suprafața locuibilă  în orașul Amara, Sursa INS, 2014-2019 

             

 În perioada 2014-2019, se observă o creștere constantă a suprafeței locuibile în orașul Amara. În 

anul 2019, unei persoane îi revin  20,92   metri pătrați de suprafață locuibilă. Suprafața locuibilă 

existentă în județul Ialomița  este de 5.210.656 metri pătrați, fiecărei persoane revenindu-i o 

suprafață de 18.10 metri pătrați, valoarea fiind inferioară celei de la nivelul orașului Amara. 

Comparativ cu anul 2014, suprafața locuibilă existentă la nivel de județ a crescut cu 1,88% în anul 

2019. 
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Figura nr. 44 – Evoluție suprafată locuibilă existentă în orașul Amara, Sursa INS, 2014-2019, prelucrare proprie 

 

 

 

4.8.5 Autorizații de construire 
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pentru colectivități) cu o suprafață de 3424 metri pătrați și 6 autorizații pentru alte clădiri  cu o 

suprafață de 369 metri pătrați.  

În anul 2015 au  fost eliberate 19 autorizații pentru construirea clădirilor rezidențiale (exclusiv cele 

pentru colectivități) cu o suprafață de 2498  metri pătrați,1 autorizație pentru hoteluri și clădiri 
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similare, cu o suprafață de 758 metri pătrați și  10 autorizații pentru alte clădiri  cu o suprafață de 

1698 metri pătrați.  În anul 2016 au  fost eliberate 20  autorizații construirea clădirilor rezidențiale 

(exclusiv cele pentru colectivități)  cu o suprafață de 3323 metri pătrați, 1 autorizație pentru clădiri 

pentru comerț cu ridicata și cu amănuntul, cu o suprafață de 81 de metri pătrați și 17 autorizații 

pentru alte clădiri  cu o suprafață de 1260 metri pătrați. În anul 2017 au  fost eliberate  23  autorizații 

pentru construirea clădirilor rezidențiale (exclusiv cele pentru colectivități) cu o suprafață de 2888 

metri pătrați și 1 autorizație pentru alte clădiri cu o suprafață de 1455 metri pătrați. În anul 2018 

au fost eliberate 24 autorizații pentru construirea clădirilor rezidențiale (exclusiv cele pentru 

colectivități) cu o suprafață de 3983  metri pătrați, 1 autorizație pentru clădiri pentru comerț cu 

ridicata și cu amănuntul, cu o suprafață de 68 de metri pătrați și 7 autorizații pentru alte clădiri  cu 

o suprafață de 406 metri pătrați. În anul 2019 au  fost eliberate  23  autorizații pentru construirea 

clădirilor rezidențiale (exclusiv cele pentru colectivități) cu o suprafață de 2965 metri pătrați și 5 

autorizații pentru alte clădiri  cu o suprafață de 215 metri pătrați.  

 

Figura nr. 44 – Evoluția numărului de autorizații de construire eliberate în orașul Amara, Sursa INS, 2014-2019, 

prelucrare proprie 

Calitatea vieții locuitorilor din orașul Amara  depinde în mare parte de dotarea edilitară a 

locuințelor, respectiv asigurarea populației cu principalele activități de utilitate publică: apa 

potabilă, evacuarea apelor uzate, distribuția gazelor naturale pentru încălzit și prepararea hranei, 

consumul de energie electrică. Sub acest aspect, mediul din România este încă deficitar. Cu toate 
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preocupările existente în ultimii ani de a îmbunătăți situația edilitară a localităților  cu un volum 

mai mare de servicii edilitare, din cauza unor eforturi investiționale insuficiente, dotările edilitare 

prezintă, însă, un nivel nesatisfăcător. 

 

 

4.8.6 Infrastructura rutieră și feroviară 

 

 Dezvoltarea infrastructurii reprezintă un punct cheie în 

vederea reducerii disparităților regionale. Drumurile constituie ruta de transport cea mai 

importantă, dar calitatea și în general dezvoltarea acestora și a traficului este încă departe de a 

îndeplini standardele europene. Drumurile locale au un rol semnificativ, asigurând accesul la rutele 

de comunicare naționale, facilitând transportul persoanelor și schimburile economice. În orașul 

Amara, infrastructura este insuficient dezvoltată pentru a putea permite creșterea economică 

necesară diminuării disparităților regionale. 

          Principala cale de acces este reprezentata de DN 2 C., care realizează legatura orașului 

AMARA cu municipiul Slobozia si către orașul Buzău. Acest drum este foarte important pentru 

circulație, importanța sporită este dată și de numărul mare de navetiști care folosesc acest drum 

deoarece orașul Amara este situat la o distanță de 7 km de municipiul Slobozia. 

Rețeaua de străzi, parcări, trotuare, administrată de Consiliul Local Amara este de aproximativ 

70,62 km drumuri si 141,24 km trotuare.  Starea tehnică a drumurilor în localitatea AMARA este 

precară. Practic, cea mai mare parte din drumuri nu este modernizată, drumurile sunt pietruite, cu 

balast sau balast în amestec cu pietriș și se încadrează în categoria de trafic usor. 

Aceasta situație se datorează faptului că o mare parte din străzi au fost înființate după anul 1990 

prin extinderea localității cu două noi cartiere situate în zonele Mircești și Drumul Fermei. 
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         În ceea ce privește sistemul de colectare și evacuare ape pluviale aferent drumurilor, odată 

cu realizarea proiectelor de modernizare a străzilor din orașul Amara, au fost realizate sisteme de 

canalizare pluviala, pe o lungime de aproximativ 9,2 km. Aceste ape sunt colectate într-un bazin 

de retenție pentru a nu afecta calitățile Lacului Amara. 

         În orasul Amara nu există transport feroviar, cea mai apropiată stație feroviară fiind în orașul 

Slobozia la circa 7 km. Transportul public de persoane interjudețean AMARA — Slobozia este 

asigurat de autobuze, microbuze. În oraș sunt amenajate 50 locuri de parcare în regim public, în 

zona de stațiune. Majoritatea locuitorilor își parchează  autoturismele în curțile cu proprietate 

personală. 

 

4.9 Mediul înconjurător 

 

Calitatea mediului ( apă, aer, sol) 

           Calitatea apei 

Orașul Amara benefiază  de un sistem insuficient de alimentare cu apă și canalizare, ceea ce asigură 

parțial premisele stării de sănatate a populatiei. Principalele probleme sunt legate de asigurarea 

protejării adecvate a apelor de suprafață. 

           Calitatea aerului 

Poluarea aerului în orașul Amara se realizează prin: 

➢ transportul rutier (N20) — DN2C tranzitează orasul; 

➢ utilizarea combustibililor fosili pentru încălzirea locuințelor(CO2); 

➢ arderi în industria prelucrătoare(CH4, CO2, N20). 

          Calitatea solului 

Poluarea solului este influențată în special de: 
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➢ depuneri uscate și umede din atmosferă; 

➢ depozitarea neadecvată de deșeuri și reziduuri menajere și industriale pe terenuri 

neamenajate corespunzator - principala sursă de poluare a solului în orașul Amara; 

➢ deversarea de nămoluri, slamuri și ape uzate, pe unele terenuri agricole sau de alta natură; 

➢ chimizarea unor terenuri și culturi agricole; 

Emisiile de la aceste surse influentează negativ solul prin încoporarea de elemente chimice cu 

caracter toxic. Încărcarea solului cu astfel de elemente chimice degradează însușirile fizice, 

chimice și biologice, contribuind astfel la reducerea capacității productive. 

Modificările antropice ale solului, datorate contrucțiilor de toate felurile, prin operațiuni de 

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

Agricultura poate constitui o sursa de poluare a mediului înconjurător, implicit a solurilor, în 

principal prin administrarea unor doze excesive de îngrășăminte minerale și organice, prin 

utilizarea unor pesticide cu perioada lunga de degradare și în cantități supradozate. Astfel, au 

apărut fenomene de poluare a solurilor pe suprafețe mici pe care se dorea obținerea de randamente 

ridicate. Aceste soluri fac parte din solurile destinate cultivării legumelor. 

Conform art. 1. al Ordinului nr. 1552 din 03/12/2008 pentru aprobarea listei localităților pe județe 

unde există  surse de nitrați din activități agricole, județul IALOMIȚA este cuprins în anexa acestui 

ordin cu 40 de localități declarate ca zone vulnerabile la poluarea cu nitrați. AMARA nu este în 

aceasta listă, cu toate că agricultura se practică la o scara intensivă la nivelul localității, nivelul de 

poluare cu nitrați se încadrează în limitele admise. 

O sursa de poluare a solului o constituie depozitarea necontrolată sau necorespunzătoare a 

deșeurilor. 

Managementul deșeurilor 

          Prin Hotărârea Consiliului Local AMARA nr. 44 din 07.10.2008 a fost aprobată înființarea 

Serviciului de salubrizare al orașului AMARA, fiind stabilită ca forma de gestiune - gestiunea 

directă. Prin Hotararea Consiliului Local Amara 41 nr 4.03.2013 s -a aprobat darea în administrare 

a activităților de salubrizare din Amara către Serviciul Public de Salubrizare din Amara, 

modalitatea de gestiune a Serviciului de salubrizare este directă. În acest moment, Serviciul Public 

de Salubrizare a orașului Amara desfasoară activități de precolectara, colecare și transport al  
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deșeurilor municipale, inclusiv ale deșurilor toxice periculoase din deșeuri menajere, cu excepția 

celor de regim special.  

          Lipsa unei infrastructuri de management conforme a gunoiului de grajd ce duce la 

depozitarea în condiţii improprii şi neasigurarea minimului de condiții,  reprezintă deficiente 

majore ale situaţiei actuale. Scurgerile şi infiltraţiile fracţiilor lichide  afectează mediul 

înconjurător, în special solul şi apele subterane si/sau de suprafaţă. Mai mult, de cele mai multe 

ori, gunoiul de grajd este amestecat cu resturi menajere nedegradabile ceea ce face improprie 

utilizarea pe terenurile agricole. Astfel, este necesară aplicarea unui sistem durabil privind 

gestionarea gunoiului de grajd, ceea ce implică schimbări majore în practicile actuale, în vederea 

conformării cu cerinţele noilor reglementări naţionale şi europene. Astfel, prin realizarea unei 

platforme  de depozitare a gunoiului de grajd se va asigura schimbarea de atitudine și 

comportament a populației față de această problemă, limitându-se sau chiar eradicându-se 

practicile curente de depozitare neconformă a gunoiului de grajd de pe teritoriul orașului Amara. 

Beneficiile scontate: 

✓ Diminuarea poluării apelor suterane, în condițiile depozitării conforme a gunoiului de grajd 

produs de animale; 

✓ Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din comunele aplicante;  

✓ Refacerea peisajului natural din afara localităților, dar și din gospodării; 

✓ Reducerea cantității de îngrășăminte chimice utilizate pentru fertilizarea terenurilor 

agricole cultivate și folosirea, în locul acestora, a îngrășămintelor naturale organice;  

✓ Conformarea cu prevederile CBPA în ceea ce privește protecția apelor împotriva poluării 

cu nitrați din surse agricole; 

✓ Deschiderea perspectivei de accesare a plăţilor/subvențiilor acordate de APIA, ca urmare 

a conformării cu condiționalitățile de agro mediu; 

✓ Îmbunătăţirea semnificativă a condiţiilor de muncă şi de viaţă pentru cetăţeni; 

✓ Diminuarea riscului de îmbolnăvire a populaţiei şi animalelor; 

✓ Favorizarea acivităţiilor economice și realizarea de investiţii în agricultura ecologică; 

✓ Înfiinţarea de asociaţii şi de grupuri de producători agricoli, pentru creşterea animalelor 

și/sau privind procesarea produselor. 
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Autoritățile locale din orașul AMARA fac eforturi în ceea ce privește aplicarea legislației privind 

protecția mediului, precum și oferirea unei educații ecologice tuturor locuitorilor orașului. 

Colectarea deșeurilor în orașul Amara se face de 2 ori pe săptămână, iar în ceea ce privește 

colectarea deșeurilor vegetale se face lunar. 

Pe parcursul anului 2019 s-au realizat urmatoarele activitati specifice: 

➢ Lucrări de salubrizare stradală a arterelor de circulație ale orașului, carosabil și trotuare 

constând în: 

- măturat manual și întretinere curățenie stradală;  

- curațat mecanizat zăpadă și împrăștiat antiderapant - 200 mii mp;  

- încărcat și transportat deșeuri stradale - 1.573,6 to; 

➢ Lucrări de amenajare si întretinerea zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice  

- plantare plante florale în diverse locații (aliniamente stradale, jardiniere, ghivece - 560 

buc;  

- plantare trandafiri - 150 buc; 

 - vopsit borduri - 3.000 mp 

 Lucrări curente de întretinere a spatiilor verzi cu caracter repetitiv  

- tăieri de corecție și formare coroane la arbori - 164 buc;  

- cosire mecanică repetată a gazonului - 20.000 mp; 

 - tundere gard viu - 1.000 mp;  

- tăieri de corecție trandafiri  

- defrișări suprafețe îmăadurite cu tufișuri și arbuști - 20.000 mp  

- degajări teren de corpuri străine, crengi, frunze etc - 1O.OOO mp  

- îngropat/dezgropat trandafiri - 150 buc  

- curățat locuri de joacă - 250 mp - măturat alei dalate și asfaltate parcuri, scuaruri - 

1O.OOO mp  

- încărcat și transportat masă vegetală - 1,5 to  

Alte lucrări efectuate în cursul anului 2019: 

- Întreținerea curățeniei în parcuri, scuaruri, locuri de odihnă, spații de joacă și terenuri de 

sport (golire coșuri de gunoi, curățat zăpada, combatere polei și spargerea gheții). 
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Lucrarile specifice amenajării și întreținerii spațiilor verzi sunt însoțite de lucrări de pregătire a 

terenului în vederea plantării (mobilizare teren și așternere de pământ vegetal), de lucrări de 

scoatere a plantelor în vederea înlocuirii lor, plivirea buruienilor, combaterea bolilor și 

dăunatorilor, udarea periodică etc. În afara lucrărilor curente, societățile au mai contribuit la 

amenajările ce s-au realizat cu ocazia diverselor evenimente: culturale, sportive, aniversare etc. 

 

4.10 Capacitatea administrației publice locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O administrație publică modernă trebuie sa fie orientată către satisfacerea nevoilor cetățenilor, să 

asigure o mai bună informare a cetățenilor, să coopereze cu cei cărora li se adresează și să 

întărească controlul public asupra administrației. Se urmărește consolidarea și lărgirea cadrului de 

participare a societății civile la procesul decizional, precum și asigurarea transparenței actelor 

administrative și comunicarea operativă cu cetățenii. Administrația publică ocupă un rol 

semnificativ în dezvoltarea economiei locale prin susținerea și implementarea unui management 

potrivit contextului de modernizare și reformare a instituțiilor publice. 
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            Administrația Publică Locală din orașul Amara este formată din Consiliul Local, ca 

autoritate deliberativă, și Primarul, ca autoritate executivă. Consiliul Local este compus dintr-un 

număr de consilieri pe care legea îi determină în funcție de numărul populației unității 

administrativ-teritoriale. Consilierii sunt aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber în 

condițiile stabilite de Legea privind alegerile locale. Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, cu 

respectarea legii, problemele de interes local cu excepția celor care sunt date prin lege în 

competența altor autorități publice locale sau centrale. 

Primarul este autoritatea executivă a colectivității locale care îndeplinește, în același timp, și rolul 

de reprezentant al statului în unitatea administrativ-teritorială în care este ales. În esență, primarul 

fiind definit ca autoritate executivă, are drept principale atribuții organizarea executării și 

executarea în concret a legilor, hotărârilor de guvern, precum și a hotărârilor Consiliului Local. În 

exercitarea atribuțiilor sale, primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. 

Acestea devin executorii numai dacă sunt aduse la cunoștință publică sau după ce au fost 

comunicate persoanelor interesate, după caz. Primarul, viceprimarul, secretarul, împreună cu 

aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local, constituie o structură funcțională cu activitate 

permanentă, denumită Primăria orașului, care aduce la îndeplinire hotărârile Consliului Local și 

dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale. 

Personalul din cadrul primăriei Amara este structurat pe departamente funcționale (juridic, 

administrativ, social, cultural, de mediu, etc.) în vederea aplicării atribuțiilor acesteia într-un mod 

organizat, îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, respectiv a serviciilor 

orientate direct sau indirect către cetățean. De asemenea, administrația publică locală pune la 

dispoziția populației orașului și locuitorilor și servicii de urgență oferite de Serviciul Voluntar 

pentru Situații de Urgență. În vederea accesării diferitelor surse financiare de pe plan intern sau 

de pe plan extern, este nevoie de implementarea unor măsuri de consolidare a capacității 

administrative a acestor autorități, fapt ce poate ajuta la realizarea obiectivelor de dezvoltare. 

          La nivelul orașului Amara, autoritatea publică locală se bazează în activitatea sa pe un buget 

local aferent unui an, în cadrul căruia sunt stabilite veniturile, structura acestora pe surse, respectiv 

cheltuielile și activitățile care se vor finanța. 
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         Referitor la structura organizatorică actuală, în cadrul Primăriei localităţii funcţionează 

următoarele compartimente, care subliniază diversitatea şi complexitatea activităţii desfăşurate: 

 

Dezvoltarea capacităţii administrative reprezintă indirect cheia dezvoltării comunităţii, de aceasta 

depinzând întregul cadru de politici publice implementate în Amara. Pe de o parte, se pune 

problema managementului procesului de elaborare a politicilor publice, fiind necesară creşterea 

responsabilizării autorităţilor pentru dezvoltarea localităţii, dar şi eficientizarea organizaţională a 

instituţiilor. Pe de altă parte, de capacitatea administrativă depinde calitatea tuturor serviciilor 

publice, de la educaţie, la cultură, sănătate, salubrizare, spaţii verzi, siguranţă şi ordine publică, 

etc. 

Eficientizarea politicilor publice gândite de autorităţi la nivelul orașului Amara este condiţionată 

şi de colaborarea dintre acestea şi societatea civilă. Interrelaţionarea dintre autorităţile publice şi 

populaţie are efecte nu numai în câştigarea încrederii cetăţenilor sau în identificarea problemelor 
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întâmpinate de aceştia, ci şi în creşterea gradului de transparenţă a instituţiilor publice.Prin 

organizarea unor consultări publice lunare, autorităţile publice locale pot oferi un feedback la 

nevoile populaţiei sau furniza informaţii privind activităţile desfăşurate, dar pot afla şi perspectiva 

cetăţenilor cu privire la cheltuirea banului public. 

Toate informaţiile de interes public utile pentru cetăţenii orașului sunt prezentate şi actualizate la 

avizierul din holul primăriei. De asemenea, pe site-ul primăriei sunt aduse la cunoştinţa celor 

interesaţi diferite informaţii de interes public: hotărâri ale Consiliului local, declaraţii de avere, 

organigrama, programul defuncţionare al serviciilor publice, datele de contact ale instituţiei şi ale 

reprezentantului legal. 

Principalele proiecte care au fost finalizate cu ajutor de la  bugetul național/județean 

➢ Achiziție de utilaj multifuncțional pentru orațul Amara, județul Ialomița 

➢ Canalizare menajeră străzi în orașul Amara, județul Ialomița 

 

Principalele proiecte în derulare finanțate din buget național/județean 

➢ Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii  pentru amplasamentul situat  în 

strada A.I. Cuza , bl J1,J2 si K1 

Principalele proiecte cu finanțare nerambursabilă aflate în implementare 

➢ Reabilitare și modernizare Grădina de Vară Amara, județul Ialomița 

➢ Reabilitare Zona 4 Complex Balnear Plaja Zorilor 

➢ Dezvoltarea infrastructurii de turism în stațiunea balneoclimaterică Amara prin 

amenajarea Plajei Perla, județul Ialomița" 

➢ Managementul biodiversității prin realizarea planului de management al ariei naturale 

protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara 

Principalele proiecte cu finanțare nerambursabilă aflate în evaluare    

➢ Creșterea eficienței energetice pentru Școala “ George Valsan”  Amara, județul 

Ialomița 
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➢ Creșterea eficienței energetice pentru Grădinița cu program normal prelungit “ 

Prichindel “ Oraș  Amara, județul Ialomița 

➢ Reabilitare și modernizare infrastructura rutieră în vederea dezvoltării turismului 

în stațiunea Amara, județul  Ialomița –(Proiect trecut pe lista de rezerva – POR 

2014- 2020 – Axa 7) 

➢ Actualizarea Planului Urbanistic general și a Regulamentului General de 

Urbanism, Oraș Amara, județul Ialomița 

Coerenţa şi eficienţa proiectelor de investiţii poate fi asigurată şi prin dezvoltarea capitalului uman 

din cadrul administraţiei publice locale, prin participarea funcţionarilor publici la cursuri de 

specializare în managementul proiectelor sau achiziţii publice. 

Este important ca serviciile publice să urmărească un grad superior de satisfacere a nevoilor 

populaţiei, atât ca diversificare a lor, ca grad de acoperire în teritoriu, dar şi din punct de vedere al 

calităţii furnizării acestora. De aceea, trebuie asigurată eficientizarea furnizării serviciilor către 

populaţie, eliminându-se pierderile şi costurile ineficiente, evaluându-se totodată periodic cererea 

de servicii publice. 

Pe viitor poate fi avută în vedere şi externalizarea serviciilor, aceasta putând reprezenta o 

modalitate eficientă de reducere substanţială a costurilor de funcţionare a administraţiilor publice 

şi chiar îmbunătăţirea serviciilor oferite comunităţii. 

Se  observă, așadar,  un interes constant din partea autorităţilor locale în a se adapta schimbărilor 

continue ce apar pe plan socio-economic, fiind totuşi prezente decalaje faţă de nivelul mediu de 

performanţă prezent la nivelul administraţiilor locale din celelalte state membre UE. 

Ar putea fi pus mai mult accent la nivel local pe măsurarea rezultatelor şi de asemenea pe opinia 

comunităţii locale, utilizându-se astfel mecanisme de feedback, prin raportarea performanţelor 

către locuitorii – beneficiari direcţi ai serviciilor publice, putând fi mărit gradul de transparenţă al 

administraţiei publice. 

În ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene, se observă un interes crescut în această direcţie, 

dovadă fiind proiectele investiţionale implementate până în prezent. Este însă necesară o implicare 

mult mai mare a autorităţilor locale pe viitor, în scopul atingerii unui grad de accesare a fondurilor 
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nerambursabile sporit, pentru ca în final efectele pozitive să fie resimţite în dezvoltarea socio-

economică locală. 
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5. ANALIZA NEVOILOR ȘI A 

POTENȚIALULUI PE SECTOARE ȘI PE 

DOMENII DE ACTIVITATE 
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➢ Definirea problemei 

Prezenta cercetare a fost realizată de S.C. SPES CONSULTING S.R.L. Iași în scopul identificării 

nevoilor și dorințelor locuitorilor orașului Amara, precum și a agenților economici ce funcționează 

pe raza acestuia, în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de trai și dezvoltarea durabilă a 

comunității, concluziile acestei cercetări urmând să fundamenteze Strategia de dezvoltare locală 

a orașului Amara, județul Ialomița. 

Consultarea locuitorilor  orașului și a agenților economici are rolul de a realiza un tablou detaliat 

al realității vieții în comunitate, identificând nevoi, așteptări, interese și convingeri ale acestora 

privind aspecte legate de situația actuală și dezvoltarea așteptată a comunității lor. Totodată, acest 

proces are avantajul de a asigura premisele pentru alegerea şi prioritizarea corectă a direcţiilor de 

dezvoltare şi de investiţii, în acelaşi timp responsabilizând şi implicând direct cetăţenii în 

dezvoltarea comunităţii lor, simţindu-se astfel parte a acestui proces de evoluţie.  

Așadar, cercetarea realizată la nivelul orașului Amara a înregistrat opiniile și atitudinile populației 

cu privire la: 

• Satisfacția față de condițiile de viață și serviciile publice de care beneficiază în oraș; 

• Încrederea în instituțiile publice; 

• Percepția schimbărilor și a potențialului de dezvoltare a orașului. 

 

➢ Obiectivele de cercetare 

Obiectivul general al studiului desfășurat: 

- Identificarea nevoilor cu care se confruntă locuitorii orașului Amara și agenții economici 

ce își desfășoară activitatea pe raza acestuia pentru stabilirea direcțiilor strategice de dezvoltare 

a orașului. 

Obiective specifice ale studiului desfășurat: 

- Măsurarea gradului de satisfacție față de condițiile de viață din oraș; 
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- Măsurarea gradului de satisfacție față de serviciile publice de care beneficiază la nivel 

local; 

- Gradul de încredere în capacitatea instituțiilor publice de a asigura dezvoltarea durabilă a 

comunității; 

- Identificarea priorităților de dezvoltare la nivelul local din perspectiva locuitorilor orașului. 

 

➢ Evaluarea informațiilor disponibile 

Ipotezele de la care pornește studiul elaborat sunt: 

• Orașul Amara, județul Ialomița este compus din: localitatea componentă Amara 

(reședința), și din satul Amara Nouă. 

• Conform recensământului din 2011, populația stabilă a orașului Amara este de 7.345 

locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 7.627 de 

locuitori. 

• Resursele necesare realizării studiului există: 

o Materiale: birou de lucru, computer, imprimanta, telefon, fax, conexiune la internet; 

o Umane: personalul specializat al echipei care efectuează colectarea datelor, centralizarea, 

analiza și prelucrarea datelor; 

o Financiare: S.C. SPES CONSULTING S.R.L.  asigură financiar realizarea studiului; 

o Timp: cercetarea a fost realizata în lunile decembrie 2020 – ianuarie  2021. 
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➢ Alegerea instrumentului de cercetare-motivație 

Instrumentele disponibile pentru realizarea acestui studiu sunt: 

✓ investigarea surselor statistice 

✓ interviul 

✓ chestionarul 

✓ observarea 

În etapa urmatoare se impune o analiză a avantajelor și dezavantajelor prezentate de aceste 

instrumente, cu scopul de a justifica alegerea instrumentului care a fost utilizat în cazul acestui 

studiu. 

Nr 

crt 

Instrumente 

disponibile 

Avantaje Dezavantaje 

1 Investigarea 

surselor 

statistice 

- sunt realizate pe baza unor 

esantioane foarte mari care conduc la 

rezultate apropiate de realitate 

- nu exista statistici realizate cu acest scop 

de instituțiile abilitate 

2 Interviul - posibilitatea de a descoperi și alte 

tipuri de probleme care au fost omise 

inițial 

- necesită un timp de realizare îndelungat 

- deplasarea pe teren a persoanelor 

implicate în realizare presupune costuri 

ridicate 

- rezultate dificil de structurat din cauza 

varietății 

- înclinația intervievaților spre răspunsuri 

evazive sau incomplete la întrebări 

incomode 

- subiectivismul anchetatorilor 

3 Chestionarul - timp de realizare foarte scurt 

- poate fi realizat pe mai multe firme 

simultan 

- în forma sa on-line nu implică 

deplasarea pe teren, ceea ce 

presupune costuri reduse 

- sub acoperirea anonimatului, 

respondenții prezintă problemele 

reale cu care se confruntă 

- pot aparea chestionare completate partial 

care vor trebui excluse la analiza 

rezultatelor 

- nu încurajeaza explicațiile în profunzime 

4 Observarea - culegerea informațiilor se realizează 

de către consutanții specializați care 

dețin deprinderile necesare observării 

subiecților astfel încât să evite erorile 

de observare 

- timp de realizare îndelungat 

- implică multe resurse materiale și 

financiare  

- acoperă o arie mică ca spațiu 

- subiectivismul observatorilor 

 

În concluzia acestei analize a instrumentelor ce pot fi utilizate, precizăm că instrumentul care ne 

aduce cele mai mari beneficii în raport cu dezavantajele identificate este CHESTIONARUL. 

 



122 
 

➢ Crearea instrumentului de cercetare 

 

✓ Redactarea chestionarului  

Chestionarele utilizate în cadrul anchetei (unul pentru persoane fizice și unul pentru agenți 

economici) au fost concepute astfel încât să serveasca îndeplinirii în cea mai mare masură posibilă 

a obiectivului general și a obiectivelor specifice ale studiului. Astfel, au fost utilizate diferite tipuri 

de întrebări, cu variante de răspuns, acolo unde acestea au putut fi identificate de realizatorii 

chestionarului, dar și cu posibilitatea de răspuns liber, pentru ca respondenții să completeze cu 

variante ce nu se încadrează între cele predefinite.  Fiind aplicate de către operatori, chestionarele 

nu au cuprins întrebări filtru, acestea fiind adresate în mod direct, iar respondenții care nu se 

încadrau în populația analizată fiind eliminați. 

✓ Stabilirea metodelor de colectare a datelor 

Analizând diferitele modalități de realizare a anchetei (personală, interceptată, telefonică, poștală 

sau pe internet), avantajele și dezavantajele specifice fiecărei modalități, informațiile despre piață 

deținute, dar și bugetul disponibil pentru realizarea studiului, echipa a decis că cea mai potrivită 

modalitate de anchetă este cea personală, realizată de către operatori, întrucât: 

- aplicarea chestionarului se realizează de către personal instruit; 

- reduce numărul de chestionare incomplete, întrucât operatorii pot oferi informații 

suplimentare asupra întrebărilor, dacă respondenții întâmpină dificultăți în înțelegerea 

acestora; 

- permite realizarea unui sondaj de mai lungă durată, întrucât rata de renunțare este mai 

mică decât în cazul celorlalte modalități de anchetă; 

- permite o diversitate de întrebări; 

- ancheta personală are rata de răspuns cea mai mare, față de celelalte tipuri care se 

bazează în mare parte pe voluntariat și disponibilitate din partea respondenților; 

Ancheta personală are însă și limitele sale: 

- nu permite completarea simultană a mai multe chestionare de către un operator; 

- timp îndelungat pentru completarea tuturor chestionarelor pe eșantionul stabilit; 
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- costuri mari cu deplasare, salarii operatori, etc; 

- nesiguranța respondenților privind caracterul anonim; 

- reticență față de întrebările sensibile; 

- erori sistematice datorită operatorului - posibilitatea direcționării sau influențării 

răspunsurilor de către operator. 

 

✓ Structura chestionarului utilizat  

Așa cum s-a precizat anterior, au fost utilizate două chestionare diferite pentru categoriile de 

respondenți intervievați, unul conceput pentru persoane fizice și unul pentru agenți economici. 

Având în vedere că ancheta a fost realizată de către operatori, chestionarul aplicat persoanelor 

fizice nu a mai cuprins întrebări filtru, întrucât respondeții au fost întrebați direct dacă sunt 

locuitori ai orașului Amara, cei ce răspundeau negativ fiind excluși automat din studiu. Asfel, 

chestionarul a fost alcătuit din 33 de întrebări grupate în două unități care conturează aspecte 

diferite ale cercetării: 

Unitatea 1: Întrebări socio-demografice 

Prima unitate din chestionar cuprinde întrebările 1 - 5 și are ca scop conturarea profilului 

respondentului prin elemente precum: sex, localitate de domiciliu, vârstă, studii, venit net pe 

familie și statut. 

Unitatea 2: Întrebari ce conturează opinia respondentului privind obiectul cercetării: 

infrastructura de transport, utilități, servicii de educație, sănătate, aspecte sociale ale comunității, 

turism, activități economice, sport, administrație locală.  

Chestionarul aplicat agenților economici a fost alcătuit din 18 întrebări, grupate în patru 

unități: 

Unitatea 1: Întrebări ce permit conturarea profilului respondenților – agenți economici sub 

aspectul formei de constituire, domeniului de activitate, aria geografică de desfășurare a 

activității - întrebările 1 -3. 

Unitatea 2: Aspecte ce țin de mediul de afaceri la nivelul orașului (obstacole întâmpinate în 

dezvoltarea afacerilor, surse de finanțare și oportunități, priorități de investiții) – întrebările 4 – 

7 și 16 – 18. 



124 
 

Unitatea 3: Întrebări ce vizează implicarea administrației publice în sprijinirea mediului de 

afaceri local – întrebările 8 – 12. 

Unitatea 4: Întrebările 13, 14, 15 ce au ca scop conturarea impactului crizei generate de COVID-

19 asupra evoluției activității. 

 

✓ Testarea chestionarului 

Fiecare din cele două chestionare a fost testat pe un eșantion pilot pentru a obține un feed-back 

care să aducă informații utile pentru îmbunătățirea acestora. În urma analizei chestionarelor 

din etapa de testare acestea au fost îmbunătățite astfel încât să ne ofere răspuns la toate 

obiectivele cercetate.  

✓ Dimensionarea și formarea eșamtionului de anchetă 

La stabilirea eșantionului s-a luat în calcul faptul că populația orașului Amara, conform ultimului 

recensământ din 2011, numără 7.345   de locuitori din care aproximativ 70% sunt persoane peste 

15 ani.   

Pentru stabilirea mărimii eșantionului s-au avut în vedere următoarele aspecte: 

• Perioada de timp la dispoziție pentru realizarea cercetării corelată cu timpul necesar 

desfășurării unei cercetări pe bază de chestionar; 

• Contextul actual generat de pandemia de coronavirus, care a impus distanțarea socială și 

reticența oamenilor pentru contact cu necunoscuți; 

• Aria de desfășurare a cercetării (orașul Amara); 

• Costurile realizării cercetării corelate cu resursele disponibile; 

Având în vedere toate aceste elemente, s-a considerat că eșantionul care asigură cea mai mare 

reprezentativitate ar trebui format dintr-un procent de minim 5% din populația peste 14 ani. În 

cadrul anchetei a putut fi complet un număr de 243 de chestionare. 
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✓ Interpretarea datelor 

În urma centralizării chestionarelor aplicate persoanelor fizice și prelucrării răspunsurilor obținute, 

rezultatele obținute reflectă următoarea situație: 

Profilul respondenților a rezultat în urma întrebărilor 1 – 5 (prima unitate din chestionar) și 

cuprinde informații privind sexul, vârsta, nivelul de studii, venit și ocupație. 

 

 

Figura nr. 45 -Profilul respondenților în funcție de sex, Sursa- Studiu realizat de SC SPES CONSULTING SRL, 

prelucrare proprie 

 

 

Figura nr. 46 -Profilul respondenților în funcție de vârstă, Sursa- Studiu realizat de SC SPES CONSULTING SRL, 

prelucrare proprie 
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Figura nr. 47 -Profilul respondenților în funcție de nivelul de studii Sursa- Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

 

  Conform datelor obținute în urma studiului realizat în orașul Amara, cei mai mulți respondenți 

au afirmat că au venituri peste 3001 Ron ( 56%) și între 2501-3000 Ron                                                               

( 14%). Cea mai mică pondere o înregistrează persoanele cu un venit între 2001-2500 Ron                       

( 6%).  

 

Figura nr. 48 -Profilul respondenților în funcție de venit, Sursa- Studiu realizat de SC SPES CONSULTING SRL, 

prelucrare proprie 

 

În ceea ce privește statutul respondenților, majoritatea dintre aceștia au un loc de muncă ( 65%), 

asigurând veniturile gospodăriei. Doar 4 % dintre respondenți au declarat că sunt șomeri și tot 

același procent, pensionari.  
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Figura nr. 49 -Profilul respondenților în funcție de statut, Sursa- Studiu realizat de SC SPES CONSULTING SRL, 

prelucrare proprie 

Rezultatele obținute arată că au fost îndeplinite obiectivele privind eșantionarea, în sensul în care 

respondenții sunt în proporții aproximativ egale femei și bărbați, au fost intervievate persoane din 

toate categoriile de vârstă și cu ocupații diferite.  

Următoarele 5 întrebări din chestionar se referă la infrastructura rutieră și pietonală de pe teritoriul 

orașului.  

 

TRANSPORT - 6. Cât de mulțumit/ă sunteți de starea trotuarelor din orașul dvs.? 

Conform răspunsurilor primite, 60% din respondenți sunt foarte nemulțumiți sau nemulțumiți de 

starea trotuarelor din oraș, 37% din respondenți sunt mulțumiți, 2% foarte mulțumiți și 1% din cei 

chestionați nu au o opinie formată privind acest aspect. 
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Figura nr. 50 -Gradul de satisfacție al respondenților privind starea trotuarelor din oraș, Sursa- Studiu realizat de SC 

SPES CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

7. Cât de mulțumit/ă sunteți de starea rigolelor și șanțurilor din localitatea dvs.?                               

În strânsă legătură cu starea trotuarelor, a fost solicitată opinia respondenților și în ceea ce 

privește starea rigolelor și a șanțurilor. Rezultatele obținute arată că aproximativ 78% din 

persoanele intervievate sunt nemulțumite sau foarte nemulțumite, în timp ce 14% din respondenți 

sunt mulțumiți și doar 7% nu știu sau nu au o opinie. 

 

Figura nr. 51 -Gradul de satisfacție al respondenților privind starea rigolelor  din oraș, Sursa- Studiu realizat de SC 

SPES CONSULTING SRL, prelucrare proprie 
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8. Sunteți mulțumit/ă de starea drumurilor din oraș?                                                                                          

Gradul de mulțumire al respondenților a fost măsurat și în ceea ce privește starea drumurilor, 

rezultatele obținute fiind reprezentate în graficul de mai jos. Răspunsurile persoanelor intervievate 

arată existența nemulțumirii și față de acest aspect, 87% dintre răspunsuri fiind Nemulțumit sau 

Foarte nemulțumit. 

 

Figura nr. 52 -Gradul de satisfacție al respondenților privind starea drumurilor din oraș, Sursa- Studiu realizat de SC 

SPES CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

 9. Unde considerați că ar fi utilă înființarea unor piste pentru biciclete în orașul dvs.? 

La întrebarea privind utilitatea amenajării de piste pentru biciclete, respondenții au avut 

posibilitatea de a selecta răspunsuri multiple și de a adăuga noi variante de răspuns. Astfel, s-a 

identificat că 67,1% dintre cei chestionați consideră că ar fi utilă o pistă de biciclete în localitate. 

44% dintre respondenți consideră necesară amenajarea unei piste pentru biciclete pe drumurile 

ce leagă orașul de localitățile vecine. Doar 13,2 % dintre respondenți consideră că pistele de 

biciclete nu ar fi necesare. 
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Figura nr. 53 -Necesitatea înființării unei piste de biciclete în  oraș, Sursa- Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

 

10. Considerați necesară înființarea unui serviciu de transport elevi pentru facilitarea 

accesului la instituțiile de învățământ? 

Răspunsurile la întrebarea privind necesitatea înființării unui serviciu de transport elevi, arată că 

un procent de 90 % din respondenți consideră necesară această acțiune, 5% au ales varianta de 

răspuns NU, iar 5% respondenți nu știu dacă transportul pentru elevi ar fi necesar.  

 

Figura nr. 54 -Necesitatea înființării unui serviciu de transport elevi în oraș, Sursa- Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

În localitate

Pe drumurile ce leaga orașul de localitățile învecinate

Nu sunt necesare

În jurul lacului

Necesitatea înființării unei piste de biciclete

218; 90%

13; 5% 12; 5%

Percepția asupra necesității serviciului de transport elevi

da nu nu stiu



131 
 

UTILITATI - 11. Cât de mulțumit/ă sunteți de calitatea utilităților din orașul Amara? 

Din răspunsurile la această întrebare rezultă că 31 dintre respondenți nu beneficiază de gaz, 2 

respondeți nu beneficiază de un sistem de telecomunicații, apă potabilă și canalizare. De asemenea, 

rezultatele arată o nemulțumire a locuitorilor față de serviciile de apă potabilă și canalizare ( 126 

dintre respondenți fiind nemulțumiți și foarte nemulțumiți),  serviciile de salubritate (139 dintre 

respondenți au ales variantele de răspuns așa și așa/nemulțumit/foarte nemulțumit) și față de 

serviciile de deszăpezire (149 dintre respondenți au ales variantele de răspuns așa și 

așa/nemulțumit/foarte nemulțumit). În ceea ce privește iluminatul public, aproximativ jumătate din 

cei chestionați se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți. 

 

Figura nr. 55 -Gradul de mulțumire al respondenților privind utilitățile din oraș, Sursa- Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

EDUCATIE - 12. Ce părere aveți despre școlile și grădinițele din oraș? 

Gradul de mulțumire al respondenților a fost măsurat și în ceea ce privește infrastructura   

educațională, rezultatele obținute fiind reprezentate în graficul de mai jos. Referitor la 

infrastructura educațională, 42,4% dintre cei chestionați consideră că școlile și grădinițele sunt în 

stare bună și doar 1,2 % apreciază că numărul sălilor de clasă este suficient, în timp ce 34,2% din 

persoanele intervievate nu au o opinie asupra situației și au ales varianta de răspuns Nu știu. 
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Figura nr. 56 -Gradul de mulțumire al respondenților privind școlile și grădinițele din oraș, Sursa- Studiu realizat de 

SC SPES CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

13. Ce părere aveți despre dotarea sălilor de curs din școli și grădinițe? 

În ceea ce privește dotările, 22,8% din respondenți consideră că dotările din unitățile de învățământ 

sunt învechite/deteriorate, iar 18,25% dintre respondenți consideră că dotările nu sunt suficiente. 

Doar 20,91% dintre cei intervievați consideră că infrastructura educațională dispune de săli de 

clasă bine și foarte bine dotate. De asemenea, 19% din cei chestionați nu au o opinie asupra situației 

și au ales varianta de răspuns Nu știu. 

 

Figura nr. 57 -Gradul de mulțumire al respondenților privind dotarea școlilor și grădinițelor din oraș, Sursa- Studiu 

realizat de SC SPES CONSULTING SRL, prelucrare proprie 
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14. Ce părere aveți despre înființarea unor creșe ? 

Gradul de mulțumire al respondenților a fost măsurat și în ceea ce privește necesitatea înființării 

unor creșe în oraș. Răspunsurile la această întrebare arată că un procent de 70% din respondenți 

consideră necesară înființarea unor creșe,  în timp ce 7% consideră că nu ar fi necesară, iar 23% 

nu au o opinie asupra acestui aspect. 

 

Figura nr. 58 -Necesitate înființării unei creșe în  oraș, Sursa- Studiu realizat de SC SPES CONSULTING SRL, 

prelucrare proprie 

SANATATE - 15. Cât de mulțumit/ă sunteți de calitatea serviciilor medicale având ca referință 

următoarele criterii:   În ceea ce privește activitatea medicilor, 46,5% dintre respondenți se declară 

mulțumiți sau foarte mulțumiți, în timp ce doar 5,76% dintre respondenți sunt foarte nemulțumiți 

de serviciile personalului medical; nemulțumirea respondenților în ceea ce privește calitatea 

spațiilor medicale este scăzută, 18,51% alegând răspunsurile Nemulțumit și Foarte nemulțumit, în 

timp ce  41,56 % sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți. 
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Figura nr. 59 -Gradul de mulțumire al respondenților privind dotarea serviciile medicale din oraș, Sursa- Studiu 

realizat de SC SPES CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

    16. Ce investiții considerați necesare pentru dezvoltarea în domeniul sanitar din orașul 

Amara?      

Investițiile  considerate necesare de către respondenți  pentru dezvoltarea în domeniul sanitar sunt  

• Reabilitare dispensar; 

• Mai multă disponibilitate din partea personalului medical; 

• Consultații la domiciliu pentru bătrâni și copii; 

• Cabinet pentru copii cu nevoi speciale; 

• Laborator de analize propriu dispensarului; 

• Ambulanță locală. 

SOCIAL - 17. Ce grupuri cu risc social considerați că ar trebui sprijinite cu prioritate? 

Conform răspunsurilor primite la această întrebarea, primele trei categorii defavorizate care ar 

trebui sprijinite cu prioritate sunt: persoanele cu dizabilități (176 de răspunsuri), copiii cu risc de 

abandon școlar ( 149 de răspunsuri), persoanele vârstnice dependente (127 de răspunsuri). La polul 

opus se află persoanele de etnie romă ( 9  răspunsuri), șomeri înregistrați ( 14 răspunsuri).  
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Figura nr. 60 -Grupuri cu risc social ce ar trebui sprijinite, Sursa- Studiu realizat de SC SPES CONSULTING SRL, 

prelucrare proprie 

18. Care considerați că sunt factorii care determină implicarea civică a cetățenilor? 

La întrebarea privind factorii care determină implicarea civică a cetățenilor, peste 70% dintre 

respondenți au considerat că motivația este dată, în cea mai mare măsură, de  dorința de a dezvolta 

comunitatea. 

 

Figura nr. 61 -Factori care determină implicarea civică a cetățenilor, Sursa- Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 
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Întrebarea 19: Sunteți interesat să activați în domeniul turistic (ex: agroturism, pensiuni etc.) 

În ceea ce privește interesul respondenților pentru turism, majoritatea dintre aceștia au afirmat că 

ar fi interesați să activeze în domeniul turistic, în timp ce 19% dintre respondenți nu știu, iar 28% 

nu au interes pentru acest domeniu de activitate. 

 

Figura nr. 62 -Gradul de interes pentru activități în domeniul turistic, Sursa- Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

Întrebarea 20: Menționați trei obiective din orașul dvs. cu potențial turistic care nu sunt 

exploatate în prezent sau sunt foarte puțin exploatate                                                                                           

Toți respondenții care au avut o opinie asupra acestui aspect consideră că, din punct de vedere 

turistic, zona ar putea fi dezvoltată prin exploatarea potențialului natural al zonei. Majoritatea 

persoanelor consideră că Stațiunea Amara, o sursă inepuizabilă de atragere a investițiilor, nu este 

suficient valorificată.  

21. În localitate se păstrează datinile si obiceiurile? 

Din cele 243 de chestionare analizate în cadrul studiului, doar 14% din respondenți consideră că 

datinile și obiceiurile mai sunt păstrate de către localnici, în timp ce 79% consideră că acestea se 

mai păstrează în mică măsură, iar 7% din persoanele intervievate cred că datinile și obiceiurile nu 

mai sunt perpetuate de la o generație la alta. 
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Figura nr. 63 – Opinia respondenților privind păstrarea datinilor și obiceiurilor, Sursa- Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

22. Dacă la întrebarea 21 aţi bifat unul dintre ultimele două răspunsuri, care sunt motivele? 

Principalele motive pentru care respondenții consideră că nu mai sunt păstrate datinile și 

obiceiurile, așa cum rezultă în urma studiului efectuat, sunt: resursele financiare insuficiente (120 

răspunsuri), lipsa de atractivitate a orașului (100 răspunsuri), lipsa de interes a autorităților locale 

(13 răspunsuri), îmbătrânirea populației și migrarea tinerilor ( 10 răspunsuri). Alte motive 

identificate din răspunsurile completate de către respondenți fac referire la procesul de 

modernizare, evoluția firească a societății, lipsa atractivității pentru noile generații, lipsa de interes 

a părinților pentru transmiterea obiceiurilor și tradițiilor. 
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Figura nr. 64 – Motive pentru care datinile și obiceiurile nu se mai păstrează, Sursa- Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

ECONOMIE - 23. Ce activități economice ar trebui încurajate pentru a se dezvolta în orașul 

dvs.? 

În opinia respondenților, activitățile care trebuie sprijinite pentru dezvoltarea comunității locale 

sunt în primul rând, serviciile (79,8%), urmate îndeaproape de activitățile agricole (58,8%), 

sectorul producției (57,6%), activitățile non-agricole ( 38,3%). Doar 5% dintre respondenți 

consideră că dezvoltarea cu prioritate a unui parc industrial  ar conduce la îmbunătățirea calității 

vieții locuitorilor.  

 

Figura nr. 65 – Activităţi ce necesită a fi sprijitite pentru dezvoltarea orașului , Sursa- Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 
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24. Ce părere aveți despre dezvoltarea unei piețe pentru desfacerea produselor locale?  

89% dintre respondenți consideră necesară dezvoltarea unei piețe pentru desfacerea produselor 

locale, în timp ce 6% consideră că nu ar fi necesară, iar 5% nu știu.  

 

Figura nr. 66 – Necesitatea înființării unei piețe de desfacere a produselor locale , Sursa- Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

Centralizarea rezultatelor (obținută prin înmulțirea numărului de răspunsuri cu nota acordată), 

arată că cei mai mulți dintre respondenți își doresc un  bazin de înot (1170 puncte), un teren de 

tenis ( 930 puncte) și înființarea unui club sportiv (840 puncte). Pe utimul loc se află  înființarea 

unui teren de fotbal ( 800 puncte). 
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 Figura nr. 67 – Importanța dezvoltării infrastructurii sportive în oraș, Sursa- Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

ADMINSITRAȚIE - 26. Cum evaluați capacitatea instituției Primăriei de a gestiona proiectele 

de dezvoltare?                                                                                                                                                                               

Din punct de vedere al încrederii în capacitatea Primăriei de a gestiona proiectele de dezvoltare, 

doar 35% din respondenți se arată optimiști în privința capacității instituției de gestionare a 

proiectelor de investiții, în timp ce 65% din cei intervievați au o încredere scăzută și  foarte scăzută. 

 

Figura nr. 68 – Percepția asupra capacității Primăriei de a gestiona proiectele de dezvoltare, Sursa- Studiu realizat de 

SC SPES CONSULTING SRL, prelucrare proprie 
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27. Care este probabilitatea de a utiliza un sistem online pentru diverse servicii publice ale 

Primăriei (de exemplu: eliberarea unor documente, plată impozite și taxe locale etc)?                    

La această întrebare, mai mult de jumătate dintre persoanele intervievate declară că ar utiliza un 

sistem online pentru servicii publice ale Primăriei: 54% - aproape sigur și 27% - probabil, în timp 

ce 19% sunt mai mult sau mai puțin convinși că nu vor utiliza un sistem online în relația cu 

Primăria. 

 

Figura nr. 69 – Probabilitatea utilizării unui sistem online pentru servicii publice, Sursa- Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

28. Cum apreciați procesul digitalizării în dezvoltarea urbană (ex: emiterea de documente 

electronice, iluminat inteligent, aplicații mobile etc.) 

În ceea ce privește digitalizarea, un procent foarte mare din respondenți (92%) consideră că este 

necesară pentru dezvoltarea comunității, în timp ce 6% nu văd cum aceasta ar putea ajuta, iar 1% 

consideră că nu este necesară. Printre motivele ce fac ca procesul digitalizării să fie dificil de 

implementat se numără: accesul restrâns la noile tehnologii sau populația îmbătrânită, care nu știe 

să utilizeze tehnologiile mai noi. 
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Figura nr. 70 – Necesitatea digitalizării în procesul de dezvoltare urbană, Sursa- Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

29. Care consideraţi că sunt principalele probleme la nivelul orașului dvs.?  

La această întrebare, respondenții au putut selecta un număr de maxim 3 răspunsuri, astfel a 

rezultat că principala problemă este reprezentată de starea infrastructurii (142 din respondenți au 

marcat acest răspuns). Cu un număr aproximativ egal de răspunsuri, următoarele probleme 

identificate de respondenți sunt lipsa locurilor de muncă (137 de răspunsuri) și atragerea de 

investiții ( 133 de răspunsuri). Mai puțin urgente sunt aspecte precum conducerea, climatul de 

muncă existent în Primărie, lipsa spațiilor de recreere, care nu au fost considerate probleme 

prioritare de către respondenți. 
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Figura nr. 71 – Principalele probleme identificate în orașul Amara, Sursa- Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

30. Care dintre următoarele sectoare de activitate considerați că ar trebui dezvoltate cu prioritate 

pentru un trai mai bun în localitatea dumneavoastră? 

Potrivit răspunsurilor primite, primele 3 sectoare de activitate ce ar trebui dezvoltate cu prioritate 

și care ar conduce la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor orașului sunt: educația – cu 222 de  

răspunsuri Prioritate mare, turismul– cu 217 răspunsuri  și sănătatea – cu  207 răspunsuri 

Prioritate mare. 

 

Figura nr. 72 – Prioritatea dezvoltării sectoarelor de activitate în orașul Amara, Sursa- Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 
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31. Ați fi interesat/ă să realizați un proiect pentru accesarea de fonduri structurale în perioada 

2021-2027? 

În urma analizei răspunsurilor primite, se observă un interes major din partea respondenților, 

persoane fizice, pentru dezvoltarea unor investiții, 40% răspunzând negativ la această întrebare.  

 

Figura nr. 73 – Interesul pentru accesarea de fonduri structurale în orașul Amara, Sursa- Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

 

32. Vă rugăm să vă exprimați opinia cu privire la prioritatea investițiilor propuse pentru 

perioada 2021 – 2027 

Conform răspunsurilor primite, cetățenii orașului Amara consideră că prioritatea numărul 1 în ceea 

ce privește investițiile pentru îmbunătățirea condițiilor de trai este reprezentată de modernizarea 

străzilor (210 răspunsuri prioritate mare), urmată îndeaproape de construirea rețelelor de apă 

potabilă și canalizare ( 200 răspunsuri prioritate mare). La polul opus, respondenții consideră că 

au o prioritate mică obiective precum înființarea de locuințe sociale, înființarea unui centru pentru 

persoane vârstnice.  
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Figura nr. 74 – Opinia privind prioritatea investițiilor în perioada 2021-2027, Sursa- Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

33. După parcurgerea acestui chestionar, considerați că sunt aspecte ce ar putea îmbunătăți 

calitatea vieții în localitatea dvs. și care nu au fost atinse aici? 

În urma centralizării răspunsurilor la această întrebare, s-au identificat o serie de alte probleme 

cum ar fi: 

• necesitatea atragerii de fonduri 

europene 

• transparența decizională la nivelul 

Primăriei 

• încurajarea și sprijinirea 

antreprenoriatului 

• asfaltarea tuturor drumurilor  

• colectarea selectivă și reciclarea 

gunoiului, educarea cetățenilor în 

acest sens 

• colectarea câinilor vagabonzi 

• renovare blocuri de locuințe 

• reabilitare Cămin Cultural 

• transportul public 
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În urma centralizării chestionarelor aplicate persoanelor juridice și prelucrării răspunsurilor 

obținute, rezultatele obținute reflectă următoarea situație: 

Având în vedere numărul mic de respondenți, rezultatele cercetării sunt prezentate punctual în cele 

ce urmează: 

 

1. Forma de constituire: 

Agenții economici care au luat parte în cadrul studiului se împart în: Societate cu Răspundere 

Limitată ( 64%), Întreprindere Individuală ( 24%), Persoană Fizică Autorizată (8%) și Societate 

cu Răspundere Limitată-Debutant ( 4 %). 

 

Figura nr.75, Forma de constituire a firmelor, Sursa - Studiu realizat de SC SPES CONSULTING SRL, prelucrare 

proprie 

2. Domeniul de activitate: 

În ceeea ce privește domeniul de activitate, cele mai multe dintre firme desfășoară activități 

specifice comerțului (52%), urmate de servicii ( 28%) și producție (20%). 

Forma de constituire

Persoană Fizică Autorizată Întreprindere Individuală

Societate cu Răspundere Limitată Societate cu Răspundere Limitată-Debutant
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Figura nr.76, Domeniul de activitate, Sursa - Studiu realizat de SC SPES CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

 

3. Loc de desfacere a produselor/serviciilor: 

Majoritatea agenții economici care au luat parte la studiu, au piața de desfacere locală, 20 % în 

județ, 20 % la nivel național și 8 % la nivel regional. 

  

Figura nr.77, Locul de desfacere a produselor/serviciilor, Sursa- Studiu realizat de SC SPES CONSULTING SRL, 

prelucrare proprie 

 

Domeniul de activitate

Comerț Servicii Producție

Loc de desfacere a produselor/serviciilor

Piața locală În județ Piața regională Piața națională
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4. Ce obstacole ați întâmpinat în dezvoltarea afacerii și cât de mult v-au afectat? 

Principalele probleme identificate:  

- Birocrație instituțională 

- Acces greoi în accesarea fondurilor europene 

- Lipsa personalului calificat 

- Starea infrastructurii și a utilităților 

- Lipsa resurselor financiare  

 

 

Figura nr.78, Obstacole întâmpinate de agenții economici din Amara , Sursa Sursa- Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

În ceea ce privește sursele de finanțare, 90% dintre respondenți folosesc surse proprii pentru 

principalele investiții. Doar 4% dintre persoanele juridice intervievate au aplicat în vederea 

obținerii de fonduri europene.  
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Figura nr.79, Surse de finanțare ale  agenților economici din Amara , Sursa - Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

 

 

6. Considerați oportună înființarea unui parc industrial pentru zona Orașului Amara? 

    Oportunitatea înființării unui parc industrial în orașul Amara este mai mult decât binevenită 

în rândul persoanelor juridice, 96% dintre acestea considerând necesară această acțiune. 

Dezvoltatorii îşi vor asigura, astfel, o afacere de lungă durată, având în vedere că se ocupă atât 

de crearea parcului industrial, cât şi de gestionarea lui pe întreaga durată de funcţionare, care 

este de minim 15 ani, potrivit OG 65/2001. Parcurile industriale, reglementate prin Legea nr. 

186/2013, au multiple avantaje ca instrumente de investiţie. Prevederile legislative actuale 

conferă dezvoltatorilor, titulari sau rezidenţi ai parcurilor industriale, o serie de facilităţi de 

natura scutirilor de la plata impozitului pe terenuri, impozitului pe clădiri sau de la plata taxelor 

pentru eliberarea autorizaţiei de construcţii, precum şi o serie de alte facilităţi specifice.  
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Figura nr.80, Necesitatea înființării unui parc industrial în orașul Amara , Sursa - Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

7. Cum apreciați dezvoltarea economică a orașului? 

    76% dintre respondenți consideră economia orașului Amara ca fiind slab dezvoltată. În vederea 

schimbării acestei percepții, UAT Orașul Amara va transpune prin prezentul studiu, nevoile 

identificate într-o planificare strategică prin prisma căreia comunitatea locală se va identifica într-

o măsură mai mare.  

 

Figura nr.81, Gradul de dezvoltare economică a orașului  Amara , Sursa - Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

Oportunitate înființării unui parc industrial

Da Nu

Devoltarea economică a orașului Amara

are un nivel de dezvoltare mediu este foarte slab dezvoltat



149 
 

8. Primăria vă oferă oportunitățile pe care vi le doriți din punct de vedere al dezvoltării 

afacerii? 

Majoritatea agenților economici  consideră că la nivel local nu există oportunități pentru 

dezvoltarea afacerilor lor. 

 

Figura nr.82, Nivelul de mulțumire față de oportunitățile oferite agenților economici , Sursa - Studiu realizat de SC 

SPES CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

 

Următoarele 3 întrebări din chestionar (9, 10 și 11) solicitau opinia respondenților asupra 

implicării administrației publice locale pentru încurajarea și dezvoltarea mediului de afaceri local. 

Astfel, răspunsurile primite arată că întreprinzătorii locali sunt nemulțumiți de implicarea 

Primăriei în susținerea mediului de afaceri local, precum și de faptul că nu sunt informați/consultați 

asupra proiectelor de investiții locale și nu au susținerea personalului administrativ pentru 

rezolvarea problemelor zilnice. 

 

Nivelul de mulțumire față de oportunitățile oferite agenților 
economici de către Primărie 

Da Nu
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Figura nr.83, Nivelul de mulțumire față de susținerea mediului de afaceri , Sursa - Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

 

 

Figura nr.84, Nivelul de informare cu privire la inițiative/proiecte , Sursa - Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 
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Figura nr.85, Sprijinul acordat de către Primărie în dezvoltarea problemelor , Sursa - Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

Întrebarea 12: Cum apreciați procesul digitalizării în dezvoltarea urbană? 

Toți respondenții consideră digitalizarea un proces necesar pentru dezvoltarea comunității locale. 

Întrebarile 13, 14 și 15 au solicitat opinia respondenților asupra situației generate de pandemia de 

coronavirus. Astfel, s-a ajuns la concluzia că afacerile locale au fost afectate prin scăderea cererii, 

lipsa de lichidități,deficit de personal, nesiguranță și incapacitatea de a lua decizii investiționale, 

însă într-o notă optimistă, cei mai mulți dintre  respondenții au precizat că își vor continua 

activitățile fără nicio modificare, întrucât apreciază că pandemia a avut efecte medii asupra 

afacerilor lor. 
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Figura nr.86, Impactul pandemiei asupra firmelor din orașul Amara , Sursa - Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

 

 

Figura nr.87, Măsuri interne luate în contextul pandemiei , Sursa - Studiu realizat de SC SPES CONSULTING SRL, 

prelucrare proprie 
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15. Ce efecte a produs pandemia de coronavirus și măsurile de prevenție și control luate până 

în prezent în compania dvs? 

 

Figura nr.88, Efectele pandemiei asupra firmelor din orașul Amara , Sursa - Studiu realizat de SC SPES 

CONSULTING SRL, prelucrare proprie 

 

Întrebarea 16: Care considerați că sunt principalele probleme în oraș ?  

Principalele probleme identificate sunt: 

• lipsa forței de muncă calificate 

• infrastructura ( drumurile, iluminatul public, accesul la utilități) 

• serviciul de salubritate 

• transportul public 

• lipsa investitorilor 

 

 

Efecte produse de pandemie asupra firmelor

efecte importante efecte medii efecte minore nici un efect
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În opinia respondenților, primele trei sectoare de activitate a căror dezvoltare ar contribui la 

creșterea nivelului de trai sunt: educația, sănătatea și serviciile publice.  

 

Figura nr.89, Sectoare prioritare din orașul Amara , Sursa - Studiu realizat de SC SPES CONSULTING SRL, 

prelucrare proprie 

Din punct de vedere al priorității investițiilor, s-a constatat că, în egală măsură, cele mai importante 

sunt extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare și modernizarea drumurilor. Cele mai puțin 

urgente sunt reprezentate de amenajare piste pentru biciclete, înființarea unui centru pentru 

persoane vârstnice și construirea de creșe.  

 

Figura nr.90, Prioritățile de investiție pentru 2021-2027 , Sursa - Studiu realizat de SC SPES CONSULTING SRL, 

prelucrare proprie 
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           În urma analizei rezultatelor de la punctul anterior, considerăm că cercetarea realizată și-a 

îndeplinit obiectivul de a identifica nevoile cu care se confruntă locuitorii din Amara și agenții 

economici ce își desfășoară activitatea pe raza orașului, astfel încât să fundamenteze  direcțiile 

strategice de dezvoltare. 

         După cum arată o serie de cercetări la nivel european, comparativ cu ţările UE, România se 

situează pe ultimul sau penultimul loc, în privinţa multor indicatori referitori la condiţiile de viaţă 

ale populaţiei, iar mediul rural atârnă greu la balanţa nefavorabilă, în cazul ţării noastre.  

          În cele ce urmează, vom transpune nevoile identificate la nivelul orașului Amara  într-o 

planificare strategică ce presupune identificarea și trasarea unei viziuni comune de dezvoltare 

asupra viitorului orașului, prin prisma căreia se identifică atât managementul local, cât și 

comunitatea locală.  
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6. ANALIZA SWOT 
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              Strategia de dezvoltare durabilă trebuie fundamentată pe o analiză relevantă a stării 

existente a comunităţii. Pentru a putea lua deciziile corecte, trebuie analizate optim cerinţele, 

constrângerile şi opţiunile de dezvoltare. Specificul analizei SWOT este că ea studiază 

concomitent caracteristicile interne sau endogene şi influenţele mediului extern sau exogen, ţinând 

cont atât de factorii pozitivi cât şi de cei negativi. 

În cadrul analizei SWOT se evaluează mai întâi specificul intern al entităţii pentru care se 

elaborează strategia, puncte forte şi puncte slabe. Apoi se analizează influenţele exterioare, efectele 

pozitive fiind considerate oportunităţi, iar cele negative, pericole. 

Utilitatea analizei SWOT constă în faptul că procesul decizional bazat pe această analiză trebuie 

să includă următoarele elemente: 

✓ construieşte pe punctele tari;  

✓ elimină punctele slabe; 

✓ exploatează oportunităţile; 

✓ îndepărtează ameninţările. 

Analiza SWOT (puncte forte, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări) se bazează pe de o parte pe 

opiniile relevate în cursul sondajului, pe de altă parte pe rezultatele activităţii grupului comunităţii 

locale, precum şi pe factorii identificaţi în cursul activităţii de planificare. Punctele tari şi 

oportunităţile identificate reprezintă resursele strategice comune care vor fi valorificate în 

urmărirea obiectivelor strategice, iar acestea depind în mare măsură de punctele slabe interne şi 

ameninţările externe existente. La elaborarea analizei SWOT a orașului Amara, am considerat 

următoarele domenii ca fiind relevante, cele care, de altfel, au și fost analizate în cadrul Strategiei: 

✓ Cadru general 

✓ Agricultură și dezvoltare locală 

✓ Demografie 

✓ Dezvoltare economică 

✓ Resurse umane și piața muncii 

 

✓ Educație și cultură 

✓ Sănătate și servicii sociale 

✓ Urbanism 

✓ Mediu 

✓ Turism  

✓ Administrația publică locală 
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CADRU GENERAL 

Puncte tari Puncte slabe 

Orașul este străbătut de șoseaua națională DN2C, care 

leagă Slobozia (7 km) de Buzău (84 km). 

Se află în partea centrală a Câmpiei Bărăganului, la 7 

km nord-est de municipiul Slobozia din același județ. 

Include în arealul său administrativ Stațiunea 

balneoclimaterică Amara cu caracter permanent, aflată 

la 2 km de orașul cu același nume. 

Relieful crează condiții favorabile pentru așezările 

omenești și pentru dezvoltarea activităților economice; 

Solurile au un înalt grad de fertilitate. 

Vegetația este variată și bogată, sporind atractivitatea 

peisagistică a zonei; 

Faună și floră variată. Lacul Amara reprezintă o zonă 

avifaunistică deosebită ( se întâlnește șarpele de apă, 

broasca de lac, libelula, dintre speciile de pește-carasul, 

bibanul, crapul). 

Lacul Amara, cel mai important element hidrografic al 

localității ( dispune de resurse de substanțe minerale 

științific dovedite și tradițional recunoscute ca eficiente 

terapeutic- stațiune turistică balneară de interes 

național). 

 

Clima este caracterizată de condiții termice aspre, cu veri scurte 

și ierni lungi. 

Înghețurile târzii de primăvară și înghețurile timpurii de 

toamnă au efecte negative asupra dezvoltării vegetației. 

Precipitațiile medii anuale ating 590 mm, care cumultate cu 

topirea zăpezilor pot pune în pericol suprafețele agricole. 
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CADRU GENERAL 

Oportunități  Amenințări 

 

Posibilitatea accesării fondurilor structurale în 

vederea valorificării resurselor zonei și dezvoltării 

turismului; 

 Existența fondurilor europene direcționate spre 

semnalizarea și promovarea obiectivelor turistice; 

Diversificarea obiectivelor turistice va duce la 

creșterea atractivității turistice a zonei; 

Existența programelor autorităților județene și 

naționale destinate dezvoltării zonelor urbane și 

rurale; 

Posibilitatea încadrării ariilor geografice ale orașelor 

în ariile de eligibiltate a programului de finanțare prin 

fonduri structurale ale Uniunii Europene; 

Posibilitatea reabilitării infrastructurii prin 

intermediul formelor asociative. 

 

Infrastructura de transport slab dezvoltată poate avea ca 

efect ocolirea zonei turistice; 

Insuficiența resurselor financiare pentru contribuția 

proprie la proiectele finanțate prin Fonduri Structurale. 
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AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

Fond funciar important; 

Regiune cu potențial agricol mare; 

Privatizarea firmelor cu capital de stat; 

Populație activă și neocupată numeroasă; 

Condiții climatice favorabile; 

Regiune cu sol fertil —- cernoziom de tip molisol; 

Relații comerciale favorabile cu piețele regionale și 

naționale; 

Existența în regiune a unor firme cu tradiție în 

practicarea agriculturii și zootehniei; 

Dezvoltarea durabilă a agriculturii şi prin utilizarea 

redusă a îngrăşămintelor. 

Slaba dotare a producătorilor cu mijloace de producție 

(tractoare și mașini agricole) ; 

Lipsa sistemului de irigații ; 

Uzura avansată a bazei tehnico-materiale; 

 Exploatații de dimensiuni mici care conduc la 

randamente scăzute la hectar ; 

Grad redus de prelucrare a produselor agricole obținute 

în regiune ; 

Productivitate scăzută a muncii în agricultură; 

 Capacități reduse de prelucrare a producției ; 

Nivel relativ scăzut al motivării salariaților; 

Grad scăzut de mecanizare; 

Promovarea insuficientă a produselor alimentare şi 

nealimentare tradiţionale; 
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AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ 

Oportunități Amenințări 

Dezvoltarea mediului non-guvernamental ce 

activează în domeniul agriculturii ecologice; 

Tendință de creștere a sectorului de produse 

ecologice; 

Existența unui cadru legislativ favorabil pentru 

înființarea și dezvoltarea exploatațiilor agricole; 

Existența Programului Fermierul ce susține 

dezvoltarea mediului de afaceri în domeniul 

agriculturii; 

Facilități legislative pentru arendarea suprafețelor 

agricole; 

Sprijinul oferit din partea Oficiului Județean Ialomița  

pentru Consultanță Agricolă cu privire la accesarea 

fondurilor europene; 

Existența Programului Rabla pentru utilaje agricole; 

Existența Grupurilor de Acțiune Locală care sprijină 

micii fermieri; 

Punerea în valoare a potențialului agricol în direcția 

agriculturii durabile. 

Numărul de concurenţi în creştere pentru produsele 

agroalimentare de pe piaţa Uniunii Europene; 

Fenomene naturale: inundaţii, eroziune şi alunecări de 

teren; 

Migraţia forţei de muncă şi părăsirea activităţilor 

agricole; 

Orientarea tinerilor spre alte domenii de activitate; 

Dezechilibrul accentuat între preţurile imputurilor 

tehnologice (îngrăşăminte, pesticide, seminţe, lucrări 

mecanice) şi preţurile de valorificare a produselor 

agricole a determinat în ultimele decenii o puternică 

decapitalizare a producătorilor agricoli. 

Absenţa unui cadru legal pentru protejarea producţiei 

agricole interne; 

Cadrul legislativ instabil; 

Slaba informare a producătorilor agricoli cu privire la 

normele europene. 

Reducerea subvențiilor pentru agricultură. 
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DEMOGRAFIE 

Puncte tari Puncte slabe 

Diferența dintre populația feminină și cea masculină 

nu este semnificativă, ponderea femeilor fiind cu 

doar 0,86% mai ridicată față de cea a bărbaților; 

În perioada 2014-2019, numărul stabilirilor cu 

domiciliul a fost superior  numărului plecărilor cu 

domiciliul. Astfel, în anul 2019, se înregistrează mai 

multe plecări ca în 2014( 24,32%). Numărul 

stabilirilor cu domiciliul a crescut în anul 2019 față 

de anul 2014 cu 27,38 %. Raportul de dependență 

demografică prezintă o valoare mai scăzută în orașul 

Amara comparativ cu județul Ialomița. 

Raportat la anul 2010, populația orașului a scăzut  cu 2,74 % 

în anul 2020, cea mai scăzută valoare din ultimii 10 ani ( 7862 

persoane). În anul 2020, populația stabilă din orașul Amara 

reprezenta 2,75  % din totalul populației stabile a județului 

Ialomița. 

Astfel, în anul 2020, orașul Amara prezenta o densitate a 

populației de 111,77 persoane/kmp, densitatea populației la 

nivel național fiind de  80,39 persoane/kmp.  

Analizând perioada 2014-2019 se observă faptul că la nivelul 

orașului Amara, numărul persoanelor decedate este mai mare 

decât cel al născuților vii. Numărul persoanelor decedate a 

crescut în anul 2019 cu  19,64 %  față de anul 2014 . În anul 

2019  s-a înregistrat cea mai mică valoare a născuților vii ( 58 

persoane). 

Potrivit datelor oficiale, la nivelul anului 2019, în orașul 

Amara  s-au înregistrat 64 de plecări cu reședința și 26 

stabiliri cu reședința. Pe toată perioada analizată, numărul 

plecărilor cu reședința este superior numărului stabilirilor cu 

reședința. 
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DEMOGRAFIE 

Oportunități Amenințări 

Promovarea de către Administrația Publică Locală a 

unui program de informare cu privire la depopularea 

localităților  componente și luarea de măsuri 

concrete în acest sens (de exemplu, premierea 

familiei la nașterea unui copil); 

Menținerea tendinței de creștere a speranței de viață 

la naștere la nivel național; 

Implicarea medicilor și a asistenților sociali în 

activități de conștientizare cu privire la necesitatea 

întineririi populației; 

Facilitățile oferite de programele naționale și 

europene pentru menținerea tinerilor în localitate. 

Ritmul de scădere al populației crește de la an la an, iar 

generațiile tinere sunt din ce în ce mai puțin numeroase 

comparativ cu cele adulte și vârstnice; 

Redresarea natalității nu mai poate împiedica scăderea şi 

îmbătrânirea populației active. 

Tendința de îmbătrânire mai accentuată a populației din 

cauza migrării forței de muncă tinere în străinătate; 

Adaptarea mai lentă a populației vârstnice la schimbările și 

provocările lumii actuale. 
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DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

Condiții climatice propice cultivării unei game 

variate de plante de cultură; 

Existența unei suprafețe extinse de teren arabil; 

Existența unor soluri fertile, prielnice pentru o 

varietate de culturi agricole; 

Existența în zonă a unor societăți comerciale și 

persoane fizice autorizate active; 

Potenţial ridicat în ceea ce privește cultivarea 

produselor ecologice; 

Forță de muncă relativ ieftină. 

În ceea ce privește cifra de afaceri, cea mai mică 

valoare a fost înregistrată în anul 2009                                     

( 82.472.765  lei). În anul 2019, valoarea cifrei de 

afaceri înregistrată de întreprinderile din teritoriu 

atingea suma de 148.051.193 lei, fiind anul care a 

înregistrat cea mai mare valoare.  

În anul 2019, profitul întreprinderilor existente în 

orașul Amara  atingea valoarea de 27.538.860  lei, 

conform listafirme.ro. 

 

Principalele probleme identificate sunt: lipsa forței de 

muncă calificate, infrastructura    ( drumurile, iluminatul 

public, accesul la utilități), serviciul de salubritate, 

transportul public, lipsa investitorilor. 

Cei mai mulți agenți economici își vând produsele și/sau 

serviciile doar la nivel local; 

Mai mult de jumătate din mediul privat local nu este 

informat cu privire la proiectele pe care le realizează în 

prezent Primăria Amara. 

Tendința accentuată de îmbătrânire demografică a 

populației; 

Lipsa practicării agroturismului; 

Informarea succintă cu privire la normele europene 

Slaba valorificare a parteneriatului public-privat; 

infrastructura rutieră și de utilități slab dezvoltată; 

Lipsa unei strategii de marketing local și insuficientă 

promovare a produselor și serviciilor locale. 
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DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 

Oportunități Amenințări 

 

Posibilitatea realizării de parteneriate public-private 

între agenții economici și Primărie; 

Fonduri europene ce sprijină dezvoltarea 

antreprenoriatului; 

Consolidarea programelor de pregătire, învățare 

continuă și dezvoltare a abilităților antreprenoriale; 

Dezvoltarea pachetelor de instrumente financiare 

pentru sprijinirea micilor afaceri; 

Creșterea permanentă a cererii de alimente de calitate 

pe piețele naționale și internaționale, inclusiv a 

cererii de alimente ecologice certificate; 

Dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare care să 

conecteze producătorii și consumatorii, inclusiv să 

asigure o legătură mai bună între mediul rural și 

urban; 

Existența terenurilor disponibile investițiilor la nivel 

local; 

Existența programelor guvernamentale care susțin 

Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM-urile); 

 

 

Fiscalitatea și birocrația existentă la nivel local; 

Forță de muncă necalificată și insuficientă; 

 Mediu politic instabil și dese schimbări în legislație (inclusiv 

cele din domeniul fiscal); 

Politică nefavorabilă dezvoltării afacerilor (taxe și impozite 

numeroase); 

Slaba capacitate în asigurarea infrastructurii și a serviciilor de 

bază; 

Slaba informare a populației cu privire la procedurile de 

înființare a unei afaceri; 

Migrația forței de muncă specializată și calificată spre 

alte țări; 

Atractivitate scăzută a mediului de afaceri din cauza lipsei 

facilităților pentru investitori, 

Adaptabilitate scăzută la schimbare a agenților economici și 

a forței de muncă; 

Sprijin redus din partea autorităților publice. 
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RESURSE UMANE ȘI PIAȚA MUNCII 

Puncte tari Puncte slabe 

Distribuția pe sexe a locuitorilor este echilibrată; 

Forță de muncă ieftină; 

Forţă de muncă bine reprezentată la nivelul 

segmentării populaţiei pe grupe de vârstă. 

Conform Institului Național de Statistică, în orașul 

Amara, numărul mediu de angajați a crescut în anul 

2019 cu  22,85 % față de anul 2010. 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de 

Statistică, în orașul Amara, cei mai mulți șomeri s-au 

înregistrat în anul 2014 (184 persoane, din care 84 

bărbați și 100 femei). În anul 2020, numărul de 

șomeri a înregistrat o scădere cu 57,61 % față de anul 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenții economici care își desfășoară activitatea pe 

teritoriul orașului consideră că forța de muncă de la nivel 

local este insuficientă; 

îmbătrânirea populației (spor natural negativ); 

existența unor familii care trăiesc la limita subzistenței 

datorită veniturilor scăzute sau inexistente; 

 nivelul ridicat al impozitelor și taxelor ce influențează 

în mod negativ dezvoltarea afacerilor locale; 

depopularea localităților(spor natural negativ, migrarea 

persoanelor tinere în străinătate); 

capacitatea financiară relativ scăzută a locuitorilor 

zonei; 

lipsa programelor/centrelor de orientare și reorientare 

profesională pentru tineri și șomeri; 
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RESURSE UMANE ȘI PIAȚA MUNCII 

Oportunități Amenințări 

 

Posibilitatea accesării unor programe de finanțare 

guvernamentale pentru reconversie profesională, și 

crearea de noi locuri de muncă pentru șomeri; 

Posibilitatea șomerilor de a urma cursuri de calificare 

sau recalificare. 

Creşterea nivelului de calificare prin participarea în 

programe regionale și naţionale (cursuri pentru mici 

fermieri); 

Existenţa unor reglementări ce acordă facilităţi  

angajatorilor care creează noi locuri de muncă pentru 

şomeri, tineri absolvenţi; 

Implementarea unor poiecte care să stimuleze 

implicarea rromilor în activităţi aducătoare de 

venituri; 

Existența programelor guvernamentale ce stimulează 

înființarea de IMM-uri în rândul tinerilor; 

Atragerea de noi investitori români și străini în zonă, 

având drept rezultat crearea de noi locuri de muncă. 

 

Scăderea capacității economiei și societății de a genera 

oportunități de muncă; 

Lipsa de structurare a învățământului secundar și universitar 

față de cerințele pieței muncii determină creșterea numărului de 

șomeri în rândul populației calificate; 

Scăderea gradului de instruire școlară a populației tinere; 

Scăderea numărului persoanelor calificate, prin ieșirea acestora 

din viața activă; 

Estomparea tradițiilor locale, odată cu trecerea timpului; 

Creșterea șomajului în rândul tinerilor absolvenți; 

Interesul scăzut al investitorilor față de oportunitățile de 

dezvoltare ale orașului; 

Migrarea forței de muncă calificată spre alte zone sau în 

afara țării, unde posibilitatea de câștig este mai mare și 

facilitățile create mai atractive; 

Dezinteresul populației față de programele de formare 

profesională. 
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EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

În orașul – stațiune de interes național – Amara – se 

desfășoară de 50 de ani fără întrerupere „Trofeul 

Tinereţii”, Festivalul – concurs naţional de interpretare 

a muzicii uşoare româneşti, cel mai mare festival de 

muzică ușoară desfășurat în aer liber. 

Primăria oraşului Amara participă în fiecare an la 

Târgul de Turism al României, care se desfăşoară, de 

obicei, la Romexpo, promovând astfel, staţiunea, lacul 

şi nămolul de Amara. 

Comparativ cu anul 2014, numărul volumelor existente 

în biblioteci a crescut  în anul 2019  cu 3,19%. 

Raportând numărul populației școlare la numărul sălilor 

de clasă se observă că în anul 2019, în orașul Amara, 

într-o sală de clasă învățau, în medie, 21 elevi. 

Rata redusă a abandonului școlar. 

 

 

 

 

 

 

Numărul volumelor eliberate cititorilor a scăzut în anul 

2019 cu 37,80 % comparativ cu anul 2014. Raportat la 

anul 2014, numărul cititorilor activi  a scăzut  cu  23,47%.  

Conform Institutului Național de Statistică, la nivelul 

orașului Amara, în anul 2019, avem două unități  de 

învățământ ce au un nivel de instruire preșcolar - primar și 

gimnazial (inclusiv special). 

În anul 2019, populația școlară a orașului Amara a scăzut 

cu 11,18 % comparativ cu anul 2014. 

În ceea ce privește numărul de calculatoare ce revin 

populației școlare, 13 elevi folosesc același calculator din 

unitatea de învățământ a orașului, conform INS. 

Fiecare cadru didactic din orașul Amara  predă, în medie, 

unui număr de 22 elevi, acestă valoare fiind superioară 

celei de la nivel județean (16 elevi/ cadru didactic). 

Migrarea tinerilor spre oraşe mari, pentru continuarea 

studiilor; 

Inexistența unui centru de asistența după programul 

școlar, tip „after school"; 

Spații de joacă pentru copii insuficiente. 

Ineexistența unui centru de excelență pentru copiii cu 

rezultate bune. 
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EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 

Oportunități Amenințări 

Dezvoltarea parteneriatelor public-private în 

procesul educațional și a formării profesionale; 

Posibilitatea preluării și adaptării metodelor de bună 

practică din țările Uniunii Europene cu privire la 

activitățile didactice; 

Posibilitatea preluării modelului de bună practică 

„After school”; 

Existența programelor educaționale pilot; 

Existența politicilor de stimulare a ocupării 

posturilor vacante pentru cadrele didactice și 

menținerii cadrelor didactice calificate; 

Existența programelor guvernamentale ce sprijină 

copiii cu rezultate deosebite la învățătură. 

Existența la nivelul Uniunii Europene de programe 

care să faciliteze schimburile de experiență cu 

instituțiile educaționale din spațiul UE; 

Accesarea de fonduri europene destinate reabilitării, 

modernizării patrimoniului cultural. 

Existența Programului Prioritar Național pentru 

reabilitarea,modernizarea infrastructurii culturale și 

dotarea așezămintelor culturale; 

Scăderea populației școlarizate în învățământul primar și 

gimnazial datorată scăderii populației; 

Buget insuficient alocat învățământului generând 

recurgerea la finanțare prin aportul familiilor elevilor; 

Politica de salarizare existentă în domeniul educațional, cu 

influențe negative asupra calității actului didactic; 

Lipsa condițiilor atractive pentru cadrele didactice tinere; 

Lipsa unei baze materiale moderne și adaptată noilor tendințe 

educaționale. 

Riscul de abandon școlar; 

Scăderea treptată a interesului pentru cultură; 

Pierderea tradițiilor în decursul timpului; 

Veniturile reduse ce se realizează în domeniul cultural 

îl fac neatractiv pentru noile generații; 

Abandonarea monumentelor sau obiectivelor patrimoniului 

cultural de către autorități sau de către administratorii 

acestora; 

Lipsa interesului privind domeniul cultural, 

nerecunoscându-se aportul la dezvoltarea locală și 

creșterea calității vieții; 
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Informatizarea bibliotecilor și a serviciilor oferite de 

acestea; 

Posibilitatea promovării obiectivelor culturale prin 

promovarea turismului. 
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SĂNĂTATE ȘI SERVICII SOCIALE 

Puncte tari Puncte slabe 

Repartiție echilibrată ca numar de persoane deservite 

/ cabinet medical; 

Persoanele  care au făcut cerere pentru încălzirea 

locuinței au beneficiat de acest ajutor; 

Spirit de solidaritate al localnicilor față de persoanele 

vârstnice; 

Sprijin acordat de Primăria Amara grupurilor 

defavorizate din oraș, în special persoanelor cu 

venituri reduse și șomerilor înregistrați sau 

neînregistrați; 

Existența unui Serviciu/Compartiment Public de 

Asistență Socială la nivelul orașului. 

personal medical specializat; 

 

 

Dintre persoanele cu dizabilități, cei mai mulți sunt 

copii; 

Inexistența unui Centru de îngrijire batrâni și persoane 

cu nevoi speciale; 

Servicii sociale insuficient dezvoltate și un grad redus 

de asociativitate; 

Inexistența unor programe de educație pentru sănătate; 

Interes scăzut a potențialilor investitori pentru 

domeniul asistenței medicale; 
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SĂNĂTATE ȘI SERVICII SOCIALE 

Oportunități Amenințări 

Posibilitatea utilizării unor fonduri europene 

disponibile în vederea sprijinirii dezvoltării 

infrastructurii de sănătate; 

Descentralizarea și acordarea unei autonomii reale 

autorităților cu competențe în sănătate și asistență 

medicală, statuate ca obiective în programul de 

guvernare; 

Existența unui sistem de monitorizare a asistenței 

sanitare; 

Existența posibilității dotării cu aparatură 

performantă a cabinetelor medicale; 

Existența fondurilor bugetare destinate asistenței 

medicale; 

Posibilitatea atragerii fondurilor de finanțare pentru 

investiții în domeniul social; 

Promovarea conceptului de familie; 

Reacție neadecvată a cadrelor medicale la sistemul de 

norme sanitare impuse; 

Migrația personalului medico-sanitar  spre alte țări; 

Salarii mici în rândul specialiștilor din sănătate; 

Lipsa capacităților și abilităților manageriale la nivelul 

sistemului de sănătate; 

Deteriorarea spațiilor, aparaturii și serviciilor medicale din 

mediul rural din cauza fondurilor insuficiente și a 

managementului defectuos; 

Probleme financiare majore ale sistemului public de 

sănătate; 

Sporirea numărului de copii abandonați; 

Creșterea numărului de copii ai căror părinți sunt plecați la 

muncă în afara țării; 

Creșterea numărului nașterilor de copii cu dizabilități; 

Cadru legislativ deficitar în domeniul violenței domestice și 

al abuzurilor sexuale; 

Slaba receptivitate a pacienţilor la programele naţionale 

de sănătate; 

Creşterea numărului bolnavilor cronici; 
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URBANISM 

Puncte tari Puncte slabe 

În orasul Amara sunt racordați la serviciul public de 

alimentare cu apă: 2.981 gospodării ale populației, 

141 agenți economici , 8 instituții publice  

și la rețeaua de canalizare: 1.516 gospodării ale 

populației, 75 agenți economici, 8 instituții publice. 

Comparativ cu anul 2014, în anul 2019, consumul de 

apă potabilă distribuită consumatorilor din orașul 

Amara  a crescut   cu aproximativ 20,25  %. 

Comparativ cu anul 2014, în anul 2019, consumul de 

gaze naturale  distribuite consumatorilor din orașul 

Amara  a crescut  cu aproximativ  24,77 %. 

Comparativ cu anul 2014, în anul 2019, numărul de 

locuințe existente a crescut cu aproximativ 2 %. Pe 

întreaga perioada analizată, 2014-2019, numărul 

locuinţelor existente la nivelul orașului prezintă un 

trend ascendent. 

Existența unor legături directe între oraș și 

Municipiul Slobozia prin intermediul transportului 

public. 

Investiții realizate  în infrastructura utilitară  în orașul 

Amara. 

Grad de urbanizare redus; 

Lipsa trotuarelor și starea necorespunzătoare a 

drumurilor din localitate; 

Peste jumătate din populația orașului consideră că la 

nivel local nu se fac suficiente investiții privind 

infrastructura rutieră; 

Suprafețe mici de spații verzi amenajate. 

Inexistența unei rute ocolitoare a orașului. 
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URBANISM 

Oportunități Amenințări 

 

Existența unor programe europene orientate direct 

spre dezvoltare urbană; 

Posibilitatea accesării fondurilor europene 

nerambursabile pentru asfaltarea drumurilor; 

Posibilitatea realizării de parteneriate public-private 

în vederea dezvoltării infrastructurii. 

Disponibilitatea fondurilor europene pentru 

dezvoltarea infrastructurii tehnico-eliditare. 

 Existența surselor de apă potabilă ce pot sta la baza 

extinderii rețelelor de alimentare cu apă potabilă; 

Existența unor programe cu finanțare europeană 

orientate spre creșterea randamentului și eficienței 

energetice; 

Existența Planului de Amenajare Teritorială 

Națională; 

Dezvoltarea sistemelor TIC (Tehnologia Informației 

și a Comunicațiilor); 

 

Instabilitate legislativă și monetară; 

Instabilitate politică; 

Criza economică și financiară la nivel național și 

internațional; 

Surse financiare insuficiente pentru susținerea proiectelor 

de modernizare a infrastructurii; 

O pondere semnificativă a drumurilor  riscă să 

rămână nemodernizate din cauza posibilităților financiare 

reduse; 

Lipsa investițiilor în infrastructura locală are efecte 

negative asupra atractivității zonei și a uzurii premature a 

autovehiculelor populației; 

Tendința de creștere a prețurilor resurselor energetice sub 

influența instabilității monedelor internațioanale. 
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MEDIU 

Puncte tari Puncte slabe 

 

Deșeurile menajere sunt transportate la o instalație de 

eliminare autorizată din punct de vedere al protecției 

mediului; 

Inexistența unor agenți economici cu potențial major 

de poluare. 

Calitatea în general bună a factorilor de mediu: apă 

aer,sol; 

Limita admisibilă a indicatorilor privind poluarea 

mediului nu este depășită; 

Terenuri agricole pretabile pentru culturile de cereale 

şi legume; 

Nivelul redus de utilizare a pesticidelor și 

îngrășămintelor în culturile agricole. 

 

 

Energia verde/regenerabilă nu este prezentă în 

gospodăriile de pe teritoriul orașului Amara. 

Educația ecologică este superficială; 

 

Slabă cunoaștere a normelor de mediu și a legislației în 

vigoare; 

Lipsa spațiilor verzi; 

Lipsa unei rețele extinse de apă și canalizare. 

Inexistența unui sistem de monitorizare adecvat pentru 

a utiliza informațiile legate de mediu; 

Lipsa educării și informării cetățenilor cu privire la 

selectarea și depozitarea deșeurilor menajere. 

Nevalorificarea surselor alternative de producere a 

energiei electrice. 
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MEDIU  

Oportunități Amenințări 

 

Posibilitatea accesării fondurilor europene destinate 

reabilitării condițiilor de mediu; 

Disponibilitatea finanțărilor prin Fondul de Mediu 

pentru realizarea proiectelor cuprinse în Planul 

Național de Acțiune pentru Protecția Mediului; 

Existența programelor LIFE Mediu și Natura ale UE; 

Receptivitatea populației la campaniile pentru 

promovarea colectării selective a deșeurilor. 

Organizarea sistemului de colectare selectivă, a 

spațiului de depozitare temporară și transportul 

deșeurilor; 

Extinderea colaborării și implicarea organizațiilor 

neguvernamentale și a școlilor în programe comune 

de educație ecologică; 

Oportunități de practicare a unei agriculturi 

ecologice. 

Dezvoltarea pieței de reciclare a deșeurilor și a 

materiei prime rezultate în urma procesării. 

 

Deteriorarea calității apei pe termen lung, în cazul în care 

evacuările de ape uzate și menajere vor continua să se facă 

necontrolat; 

Nivel scăzut de educare al populației cu privire la colectarea 

selectivă a deșeurilor; 

Menținerea mentalității de indiferență față de protecția 

mediului, în special la nivelul populației vârstnice; 

Insuficiența preocupării agenților economici privind refolosirea 

ambalajelor. 

Mentalitatea de indiferență față de protecția mediului. 

Exploatarea forestieră necontrolată cu consecințe grave 

asupra eroziunii solului și alunecărilor de teren; 

Posibilitatea apariției unor fenomene naturale imprevizibile, 

inundații, alunecări de teren, căderi masive de zăpadă; 
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TURISM 

Puncte tari Puncte slabe 

Organizarea evenimentelor culturale ( ex.Festivalul 

de la Amara — Trofeul tinereții ; 

Există unui cadru natural prielnic dezvoltării 

agroturismului; 

Amplasarea orașului  într-un cadru natural favorabil 

oferă condiții prielnice practicării turismului 

recreațional; 

Diversitate turistică relativ ridicată - peisaje naturale 

unice. 

Potențialul balnear al Lacului Amara; 

Numărul mare de locuri de cazare raportat la 

numărul de locuitori; 

Bazele de tratament cu tradiție; 

Modernizarea infrastructurii aferente Lacului 

Amara; 

Apropierea de Slobozia cu obiectivele turistice ale 

orașului resedință de județ. 

 

 

 

 

 

Resursele antropice de interes turistic nu sunt suficient 

semnalizate şi promovate; Nu se derulează activităţi 

semnificative de promovare a meşteşugurilor 

tradiţionale, a obiceiurilor şi tradiţiilor sau a altor valori 

locale; Sunt puţine studii privind moştenirea culturală, 

naturală sau arhitecturală locală; 

Existenţa unei infrastructuri fizice necorespunzătoare şi 

a unei dotări necorespunzătoare;Lipsa unor itinerarii 

turistice tematice, care să valorifice potențialul natural 

antropic; Lipsa dotărilor pentru agrement. 

Lipsa unor indicatoare rutiere și a unor semne de 

direcționare.Calitate redusă a serviciilor și standardelor 

în turism.Baza de tratament învechită. 

Capacitate de cazare pentru turismul de week-end și 

balnear limitată. 

Plaje amenajate necorespunzător, cu dotări vechi și 

neatractive. 
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TURISM 

Oportunități Amenințări 

 

Punerea în valoare a a monumentelor de patrimoniu 

național; 

Introducerea la scară semnificativă a agroturismului 

prin înființarea de ferme și gospodării autorizate 

pentru practicarea agroturismului; 

Înființarea unei pensiuni agro-turistice din fondurile 

structurale; 

Avantajele climatice oferă posibilități de a atrage 

turiști în toate anotimpurile. 

Potențialul ascendent de creștere a pieței serviciilor. 

Dezvoltarea sectorului privat generator de locuri de 

muncă. 

Creșterea economică ce va genera creșterea 

veniturilor populației și implicit creșterea numărului 

de turiști. 

 

Lipsa unei concepții manageriale moderne în raport cu 

potențialul turistic existent; 

Starea nefavorabilă a infrastructurii; 

Percepția negativă a turiștilor asupra calității serviciilor de 

cazare; 

Concurență din partea regiunilor turistice dezvoltate; 

Slaba implicare și înțelegere de către autoritățile publice pentru 

exploatarea corespunzătoare a mediului și a teritoriului, în 

folosul dezvoltării turismului. 

Imaginea nefavorabilă  a României este o piedică în atragerea 

investițiilor străine. 

Exodul forței de muncă și fluctuația personalului. 
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ADMINSITRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

Proiectele investiţionale implementate până în 

prezent, în vederea remedierii deficienţelor existente 

pe plan local, precum ( infrastructură rutieră, 

infrastructură utilitară, infrastructura sistemului 

educațional, infrastructura medicală/socială). 

Indicatorii privind gradul de aglomerare a spaţiului 

pentru locuit relevă că nu sunt probleme cu privire la 

disponibilitatea fondului locativ; 

Gradul de criminalitate şi infracţionalitate scăzut; 

Existenţa structurilor pentru situaţii de urgenţă; 

Gradul ridicat al transparenţei actului decizional; 

Utilizarea site-ului propriu al Primăriei în scopul 

informării; 

Colaborarea autorităţilor publice locale cu 

organizaţiile neguvernamentale, în scopul 

implementării de proiecte cu teme sociale. 

 

 

 

 

 

 

Amenajarea deficitară a parcărilor; 

Media scăzută de spaţii verzi/cap de locuitor; 

Lipsa amenajării de locuri/spaţii de agrement; 

Lipsa unor soluţii de furnizare a serviciilor publice on-

line; 

Prezenţa decalajelor faţă de nivelul mediu de 

performanţă prezent la nivelul administraţiilor locale din 

celelalte state membre UE; 

Evoluţia fluctuantă a veniturilor la bugetul local, cu 

tendinţă generală de scădere. 
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ADMINSITRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 

Oportunități Amenințări 

 

Accesarea de fonduri nerambursabile adresate 

îmbunătăţirii serviciilor publice şi a 

facilităţilor/infrastructurii; 

Accesarea programelor care vizează reabilitarea 

termică, fapt ce va determina şi o îmbunătăţire a 

aspectului general al orașului; 

Accesarea fondurilor destinate înfiinţării de spaţii 

verzi; 

Implementarea de soluţii e-administraţie şi 

dezvoltarea resurselor umane în vederea utilizării 

acestora; 

Valorificarea zonelor care necesită să fie revitalizate 

şi care ar contribui la creşterea calităţii vieţii 

locuitorilor orașului; 

Încheierea unor parteneriate public-private în 

vederea dezvoltării urbane; 

 

 

 

 

Excesul de birocraţie; 

Instabilitatea legislativă; 

Neîndeplinirirea obiectivelor propuse cu privire la 

implementarea proiectelor investiţionale; 

Fenomenul de corupţie; 

Scăderea încrederii comunităţii locale în administraţia 

publică; 

Migrarea personalului calificat către alte instituții publice. 
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7. PLANIFICARE STRATEGICĂ DE 

DEZVOLTARE 

 

 

 

 

 

 



182 
 

 

7.1 Viziune și direcții de dezvoltare 

  

Dezvoltarea durabilă a unei comunități se 

bazează pe realizarea unui plan strategic realizat în concordanță cu valorile locale care sa 

îmbunătățească progresiv și să mențină bunăstarea populației în corelare cu cerințele folosirii 

raționale a resurselor naturale și ale conservării ecosistemelor. 

Pentru orizontul temporar 2021-2027, orașul Amara își propune să devină o comunitate activă, cu 

oportunități de muncă și petrecere a timpului liber pentru locuitori și vizitatori într-un mediu 

frumos și sănătos. Astfel, va crește calitatea vieții pentru toți locuitorii în conformitate cu 

standardele europene. 

          Viziunea strategică de dezvoltare a orașului implică atingerea unor obiective concise în 

vederea dezvoltării domeniului economic, social și cultural. Viziunea orașului Amara este în 

spiritul dezvoltării zonei din punct de vedere economic și social, prin mai buna valorificare a 

resurselor locale, atragerea investițiilor și investitorilor, revigorarea tradițiilor, crearea/reabilitarea 

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

de mediul înconjurător. 

           Viziunea de dezvoltare a orașului Amara  se va concretiza prin atingerea stadiului dorit până 

în anul 2027, prin implementarea planului de acțiuni cuprins în cadrul prezentei strategii. Orașul 

Amara  se angajează în atragerea fondurilor nerambursabile care vor sta la baza creșterii economice 

și a nivelului de pregătire a resurselor umane din cadrul orașului. Astfel, aceasta va influența într-

un mod pozitiv gradul de investiții din zonă, oferind în acest mod oportunități variate de dezvoltare. 
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De asemenea, orașul Amara se va axa pe valorificarea resurselor naturale de care dispune, în 

principal a terenurilor agricole, în vederea dezvoltării sectorului agricol și promovării 

agroturismului, dar și promovarea și implementarea surselor alternative de energie. 

            Administrația publică locală a orașului Amara  este orientată spre asigurarea unei 

dezvoltări durabile cu scopul de a crește nivelul de trai al locuitorilor, utilizând într-un mod eficient 

resursele naturale și umane disponibile. 

Valorile esențiale în enunțarea viziunii pentru perioada 2021 – 2027 sunt următoarele: 

• Integritate: Acțiunile implementate de administrația publică locală a orașului Amara vor fi 

caracterizate pe toată perioada implementării planului strategic, pe adoptarea unui 

comportament onest, etic și corect. 

• Responsabilitate: Responsabilii de implementarea strategiei de dezvoltare locală își asumă 

obligația de a efectua acțiunile până la sfârșit, asumându-și în același timp răspunderea 

pentru consecințe. 

• Profesionalism: Orașul Amara  va da dovadă de performanță și rapiditate în soluționarea 

problemelor, pentru obținerea unor performanțe sporite. 

• Inovare: Pentru atingerea obiectivelor strategice vor fi utilizate metode îmbunătățite, 

eficiente și eficace, fiind susținute comunicarea cu partenerii și comunitatea. 

 

7.2 Priorități și scenarii de dezvoltare 

            Strategia de Dezvoltare Locală fost realizată pe bază consultării comunităţii prin aplicarea 

de chestionare, din care reiese interesul acestora pentru obiectivele prezentei strategii şi pe care le 

sprijină. 

Obiectivele se vor materializa în proiecte, subprograme sau programe care vor ţine cont de 

următoarele: 

✓ potrivirea dintre scopurile fixate în obiectivele şi programele prezentei Strategii de 

Dezvoltare Locală; 

✓ gradul de popularizare, care presupune existenţa mecanismului de dezbateri şi consultări; 
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✓ existenţa unor resurse financiare limitate, care determină modalitatea de cofinanţare şi 

mecanismele juridice pe care se întemeiază un proiect, subprogram sau program; 

✓ evaluarea constantă a oportunităţilor realizării unor investiţii în zonă de către autoritatea 

publică, care va lua în calcul nu numai resursele sale financiare prezente, ci şi cele viitoare, 

de asemenea opţiunile populaţiei, astfel încât să încurajeze responsabilitatea comunitară şi 

individuală, precum şi parteneriatul în realizarea unui proiect de dezvoltare locală; 

✓ implicarea părţilor interesate în realizarea unui program, subprogram sau proiect. 

Implicarea tuturor partenerilor, cum ar fi societatea civilă sau administraţia publică locală sau 

grupuri interesate, este direcţia cea mai stabilă pentru implementarea imediată a obiectivelor 

Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Strategia de Dezvoltare Locală începe de la următoarele idei de bază: 

✓ Promovarea imaginii orașului în general şi a standardului calitativ al serviciilor din oraș; 

✓ Crearea unor condiţii de viaţă mai bune pentru locuitorii orașului  prin înfiinţarea de noi 

locuri de muncă şi oferirea de locuinţe; 

✓ Informarea asupra oportunităţilor care se regăsesc în zona celor din mediul privat care 

doresc să investească fie în proiecte singulare sau în proiecte de parteneriat, fie consultări 

permanente; 

✓ Acceptarea unei anumite adaptabilităţi la schimbările ce au loc în oraș; 

✓ Construirea strategiei pe caracterul social al proceselor, pe suportul şi participarea 

comunităţii. 

 În echivalenţă cu ideile de bază ale formulării strategiei şi cu posibilitatea de dezvoltare a orașului 

AMARA, noţiunea strategică trebuie exprimată astfel încât transcrierea sa într-un plan strategic să 

garanteze prin pachetul de acţiuni pe care îl promovează la creşterea economică, creşterea bazei 

de impozitare, crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţirea calităţii mediului de viaţă a comunităţii. 

OBIECTIV GENERAL 

Dezvoltarea durabilă a orașului Amara pe plan economic și social în vederea creșterii 

economice și stimularea dezvoltării sectoarelor cu potențial, prin utilizarea resurselor naturale 

și umane disponibile și prin valorificarea potențialului natural și cultural. 
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OBIECTIVE  STRATEGICE  

 

 

 

Obiectiv strategic nr.1 -  Dezvoltarea economiei 

 

Reprezintă principalul element al dezvoltării unei comunităţi, fundamentul dezvoltării globale. 

Practic, activităţile sociale şi culturale trebuie susţinute din punct de vedere financiar de activitatea 

economică. Abordarea viitoare a dezvoltării durabile a economiei locale va trebui să ţină cont de 

avantajele ce derivă din amplasarea orașului relativ la căile de comunicaţie şi transport. De aceea, 

se va sprijini dezvoltarea turismului prin exploatarea potenţialului turistic, extinderea gamei de 

produse tradiţionale şi servicii oferite la nivel local astfel încât aceste avantaje să fie valorificate 

corespunzător. Se pune accent pe dezvoltarea reţelelor de marketing în domeniul turismului, 

susţinerea desfacerii produselor agricole şi orientarea- valorificarea potenţialului de 

comercializare al produselor alimentare tradiţionale. 

Dezvoltarea economiei

Modernizarea și extinderea infrastructurii

Dezvoltarea comunitară

Dezvoltarea serviciilor publice

Asigurarea calității mediului și a condițiilor de 
locuit
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În vederea dezvoltării durabile a economiei locale este necesară o diversificare a activităților 

economice pe diferite domenii: agricultură, servicii, zootehnie, comerț și turism, care să permită 

generarea de noi locuri de muncă și sporirea veniturilor locuitorilor. 

Atragerea investitorilor privați și încurajarea investițiilor de afaceri reprezintă punctele de plecare 

în vederea revitalizării mediului economic al orașului și valorificarea oportunităților de investiție 

de la nivel local. 

Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii este deosebit de importantă și va avea 

totodată un rol important în dezvoltarea economică regională și locală, în crearea de noi locuri de 

muncă și în încurajarea tinerilor să rămână în localitate. 

Măsurile propuse în vederea soluționării problemelor existente în sectorul economic local, 

dispun: 

• Susținerea antreprenorilor locali în demararea de noi activități economice; 

• Atragerea de noi investitori care să ofere locuri de muncă; 

• Valorificarea potențialului agricol; 

• Dezvoltarea capitalului uman. 

 

 

Dezvoltarea 
industriei

O.S nr.1 
Dezvoltarea 
economiei

Dezvoltarea
agriculturii

Dezvoltarea 
turismului
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Obiectiv strategic nr.2 – Modernizarea și extinderea infrastructurii 

Trebuie să fie o prioritate în cadrul oricărei strategii de dezvoltare locală din România, cu atât mai 

mult cu cât ea este o constantă în elaborarea strategiilor de la nivel regional şi naţional. Influenţa 

semnificativă a gradului de dezvoltare a infrastructurii (tehnico-edilitară, de transport şi a 

serviciilor publice) asupra nivelului de trai al locuitorilor şi dezvoltării economice reclamă 

rezolvarea problemelor existente la nivelul orașului. Modernizarea şi extinderea infrastructurii 

(drumuri, utilităţi), cât şi dezvoltarea infrastructurii de agrement este o necesitate şi poate bloca 

dezvoltarea economică, spaţială şi socială. O infrastructură modernă reprezintă punctul de pornire 

în transformarea zonelor urbane în zone atractive, în care cetăţenii să-şi desfăşoare activitatea 

economică şi să trăiască într-un mediu curat. 

 

 

 

Necesitatea intervenţiilor în dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii locale este actuală şi chiar 

stringentă. Creşterea calităţii vieţii locuitorilor orașului Amara implică accesul la utilităţi publice 

de calitate a tuturor locuitorilor săi. Lucrările trebuie coordonate astfel încât succesiunea acestora 

să aibă o logică: mai întâi se intervine asupra reţelelor de utilităţi, se îngroapă reţelele de 

telecomunicaţii, apoi se asfaltează străzile şi trotuarele. De aceea, se recomandă ca activităţile 

Modernizarea 
rețelei de 
transport

O.S nr.2 
Modernizarea și 

extinderea 
infrastructurii

Modernizare 
parcări, zone de 

agrement

Modernizarea 
rețelei de utilități 

publice



188 
 

referitoare la utilităţi să fie incluse într-un proiect integrat, de amploare, care să fie urmat de unul 

similar pentru modernizarea drumurilor. Dezvoltarea infrastructurii de agrement, precum şi 

construirea unor obiective pentru petrecerea timpului liber vor putea valorifica mai mult 

potenţialul de dezvoltare al orașului şi resursele sale naturale (păduri, terenuri pentru dezvoltare). 

Gradul de dezvoltare al infrastructurii tehnico – edilitare și a serviciilor publice, se reflectă asupra 

nivelului de trai al locuitorilor orașului. Astfel, orașul Amara  are un nivel scăzut de dezvoltare al 

infrastructurii locale, fapt ce determină efecte negative asupra calității vieții locuitorilor. 

În vederea modernizării și extinderii infrastructurii de bază a orașului Amara, au fost 

stabilite următoarele măsuri: 

• Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere pentru facilitarea accesului în cadrul 

orașului; 

• Dezvoltarea calității infrastructurii de utilități și creșterea gradului de acces la aceasta                   

( extinderea rețelei de apă, extinderea rețelei de canalizare, extindere iluminat stradal, 

modernizarea sistemului de iluminat public stradal, reabilitare termică blocuri de locuit). 

 

Obiectiv strategic nr.3 – Dezvoltarea comunitară 

Este foarte important dezvoltarea comunităţilor de rromi în contextul drepturilor civile, sociale, 

politice şi economice, dezvoltarea relaţiilor de cooperare şi de parteneriat cu asociaţii private, 

publice, naţionale şi internaţionale, specializate în cercetarea şi implementarea programelor 

sociale. Asta înseamnă îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, crearea unor locuri de muncă pentru 

locuitori din medii defavorizate, creşterea coeziunii sociale. Totodată înseamnă dezvoltarea 

spiritului de voluntariat în rândul comunităţii locale. 



189 
 

 

Asigurarea unei calități a vieții la un standard cat mai ridicat determină o creștere și o dezvoltare 

a sectoarelor care vizează sănătatea, educația și serviciile sociale, sporind gradul de retenție a 

capitalului uman la nivelul orașului Amara. De asemenea, în vederea creșterii calității vieții, este 

necesară dezvoltarea serviciilor în domeniul protecției sociale și îmbunătățirea calității serviciilor 

pentru bătrâni și persoane cu dizabilități, pentru o mai bună integrare socială a acestora și pe piața 

muncii. 

În același timp cu dezvoltarea sistemului sanitar și educativ, se impune dezvoltarea fondului 

locativ, contribuind la retenția cadrelor didactice și sanitare prin oferirea de facilități de cazare și, 

în final, la creșterea calității vieții membrilor comunității. Nu în ultimul rând, siguranța publică 

trebuie să constituie un domeniu de interes pentru autoritățile publice. 

Un punct important pentru creșterea atractivității orașului este reprezentat de facilitățile culturale 

și de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea sa le ofere orașul Amara, astfel încât confortul 

social al locuitorilor sa fie îmbunătățit. Accesul locuitorilor la diferite manifestări culturale, la 

posibilităţi de practicare a unor sporturi şi de a participa la evenimente care se referă la menţinerea 

identităţii orașului  duce la întărirea coeziunii dintre membrii comunităţii. Accesul la cultură poate 

contribui la dezvoltarea comunității, la combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale, prin 

integrarea socială a grupurilor defavorizate sau prin promovarea diversității culturale și a 

dialogului intercultural. De aceea, dezvoltarea infrastructurii culturale urmărește în esență 

Scăderea 
abandonului 

școlar

O.S nr.3 
Dezvoltarea 
comunitară

Promovarea și 
sprijinirea 

activităților 
culturale

Coeziunea socială
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fundamentarea serviciilor socio-culturale, asigurarea participărilor sociale sau dezvoltarea 

mediului fizic care asigură accesul la valori. Astfel, restaurarea si valorificarea patrimoniului 

cultural, inclusiv valorificarea potențialului turistic local specific, reabilitarea zonelor istorice, 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural sunt aspectele care conduc la creșterea gradului de 

atractivitate al orașului, la stabilizarea forței de muncă, la crearea unor noi locuri de muncă și la 

atragerea de noi investiții, reducând fenomenul de migrație. 

În vederea soluționării problemelor identificate în cadrul acestui domeniu prioritar, sunt 

propuse următoarele măsuri: 

• Îmbunătățirea calității serviciilor sociale și de sănătate în acord cu standardele europene; 

• Sprijinirea sistemului educațional prin asigurarea condițiilor optime de dezvoltare a 

copiilor și tinerilor; 

• Dezvoltarea fondului locativ; 

• Creșterea siguranței publice; 

• Dezvoltarea vieții socio-culturale a orașuluii; 

• Dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement. 

 

Obiectiv strategic nr.4 – Dezvoltarea serviciilor publice  

 

Au fost identificate o serie de dificultăţi în ceea ce priveşte educaţia, sănătatea, serviciile sociale, 

motiv pentru care includerea dezvoltării serviciilor sociale ca domeniu prioritar în cadrul strategiei 

de dezvoltare este absolut necesară. 

Evoluţia planificată a acestor servicii în cadrul comunităţii este foarte importantă întrucât ele au o 

influenţă semnificativă asupra creşterii calităţii vieţii membrilor colectivităţii, dezvoltarea 

serviciilor de sănătate, asistenţă socială, educaţie, cultură, fiind o prioritate pentru orașul Amara. 

Dotarea materială a unităţilor de învăţământ, starea tehnică a locurilor unde se desfăşoară 

activitatea educativă, serviciile comunitare pentru persoanele vârstnice/cu handicap, pentru 

victime ale violenţei domestice etc. sunt insuficient dezvoltate. Mai mult, accentuarea problemelor 

economice şi scăderea nivelului de trai, populaţia în curs de îmbătrânire şi gradul ridicat de sărăcie 
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reclamă creşterea capacităţii de furnizare a serviciilor sociale şi socio-medicale. Scopul educaţiei 

este de a forma oamenii ca elemente active ale societăţii civile. Educaţia începe încă din primii ani 

de viaţă şi continuă pe tot parcursul vieţii. 

 

Educaţia de calitate presupune accesul grupului ţintă la infrastructură modernă, dotări 

corespunzătoare şi trebuie să cuprindă pe lângă educaţia tinerilor şi educaţia adulţilor în  vederea 

calificării sau recalificării profesionale. Gradul de mulțumire al respondenților a fost măsurat și în 

ceea ce privește necesitatea înființării unor creșe. Răspunsurile la această întrebare arată că un 

procent de 70% din respondenți consideră necesară înființarea unor creșe,  în timp ce 7% consideră 

că nu ar fi necesară, iar 23% nu au o opinie asupra acestui aspect. Capacitatea administrativă şi 

instituţională eficace reprezintă cheia bunei guvernări, precondiţia elaborării cu succes a politicilor 

publice şi a implementării strategiei de dezvoltare locale. Obiectivul acestei priorităţi este de a 

contribui la crearea unei administraţii publice locale mai eficace şi mai eficiente în beneficiul 

socio-economic al orașului Amara. Abordarea unor domenii cum ar fi planificarea strategică, 

formularea de politici publice, managementul strategic, monitorizarea, evaluarea, a răspunde 

nevoilor de a îmbunătăţi sistemul de luare a deciziilor şi, în acest context, contribuie la eficienţa şi 

eficacitatea administraţiei publice. Pentru asigurarea unei dezvoltări viitoare a localităţii, 

administraţia publică locală are nevoie de resurse umane instruite. Lipsa personalului instruit, lipsa 

informaţiilor, lipsa planificării sunt doar câteva cauze care pot sta la baza potenţialului limitat al 

O.S. nr.4 Dezvoltarea 
serviciilor publice

Dezvoltarea serviciilor 
sociale

Modernizarea și 
dezvoltarea serviciilor 

de sănătate

Dezvoltarea serviciilor 
de educație

Dezvoltarea capacității 
administrative
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administraţiei publice de a accesa diverse surse de finanţare existente. Strategia propune acordarea 

unei atenţii mai ridicate scrierii şi implementării de proiecte, pentru creşterea ratei de absorbţie a 

fondurilor europene. 

În urma identificării problemelor cu care se confruntă cetățenii orașului Amara cu privire la 

capacitatea administrativă, se propun următoarele măsuri: 

• Creșterea calității serviciilor publice; 

• Stimularea implicării comunității în procesul de luare a deciziilor; 

• Dezvoltarea resurselor umane; 

• Sprijinirea sistemului educațional prin asigurarea condițiilor optime de dezvoltare a 

copiilor și tinerilor; 

• Înființarea de creșe; 

• Îmbunătățirea calității serviciilor sociale și de sănătate în acord cu standardele europene. 

 

Obiectiv strategic nr.5 – Asigurarea calității mediului și a condițiilor de locuit 

Dezvoltarea durabilă urmăreşte dezvoltarea economică şi socială în concordanţă cu menţinerea 

unui echilibru raţional între elementele evoluţiei societăţii umane şi integritatea mediului natural. 

Protecţia mediului condiţionează dezvoltarea durabilă a orașului servind la menţinerea calităţii 

vieţii întregii populaţii. Protecţia mediului este importantă pentru dezvoltarea economică şi socială, 

protecţia cadrului natural fiind luată în considerare în toate acţiunile desfăşurate de mediul de 

afaceri. Astfel, acţiunile de protecţie a mediului sunt definite în strânsă legătură cu politica de 

dezvoltare economică, aceasta din urmă trebuind să se realizeze fără a periclita accesul generaţiilor 

viitoare la resursele existente. 
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Locuirea joacă un rol semnificativ în dezvoltarea oricărei societăţi, fiind un element crucial pentru 

progresul economic, social şi cultural. Experienţa a arătat că satisfacerea corespunzătoare a nevoii 

de locuinţe a necesitat, pentru toate statele europene, existenţa unor elemente de politică publică 

în domeniul locuirii şi a unor intervenţii pe piaţa de locuinţe. Locuirea poate influenţa, direct sau 

indirect, competitivitatea orașelor fiind astfel unul dintre factorii care contribuie la dezvoltarea 

economică locală. Ca răspuns la schimbările fundamentale ale economiei mondiale, administraţiile 

locale şi regionale încep să folosească tot mai mult condiţiile de locuire ca un avantaj competitiv 

pentru creşterea economică. O  problemă cu care s-ar putea confrunta locuitorii orașului este 

umiditatea ridicată a clădirilor publice. Decojirea zugrăvelii și desprinderea tencuielii, mucegaiul 

și mirosul neplăcut sunt caracteristici specifice clădirilor vechi, fără hidroizolație, afectate de 

umiditatea capilară. In clădirile unde nu s-a folosit hidroizolație sau dacă hidroizolația existentă s-

a deteriorat în timp, apare problema ascensiunii umidității capilare. 

Măsurile propuse în vederea soluționării problemelor identificate în cadrul acestui domeniu 

prioritar, sunt: 

• Prevenirea poluării aerului și protejarea solului, apei și cadrului natural; 

• Amenajare platformă stocare gunoi de grajd ăn vederea obținerii de compost. 

• Creșterea eficienței energetice; 

• Dotarea clădirilor publice cu dispozitive  care să oprească ascensiunea umidității 

capilare; 

• Protecția zonelor expuse la risc de degradare. 

O.S. nr.5 Asigurarea 
calității mediului și a 
condițiilor de locuit 

Îmbunătățirea 
aspectului orașului

Prevenirea poluării 
mediului

Eficiența energetică și 
surse alternative de 

energie

Managementul 
riscurilor naturale
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7.3 Surse de finanțare 

 

            La nivelul administrației publice locale, există o plajă variată de surse de finanțare pentru 

proiectele de investiții de interes local. Alegerea sursei de finanțare optime pentru un proiect de 

investiții dezvoltat la nivel local, implică o buna cunoaștere a legislatiei naționale în vigoare, a 

legislației europene în materie de fonduri, a Programelor Operaționale aferente finanțărilor UE, 

precum și a nevoilor curente și viitoare ale comunității locale. Ca urmare, pentru un obiectiv de 

investiție local, în cazul de față, la nivelul orașului Amara  pot fi luate în considerare una sau mai 

multe surse de finantare: 

• Bugetul local; 

• Bugetul județului Ialomița ; 

• Bugetul de stat; 

• Programe guvernamentale; 

• Fonduri europene structurale și de investitii (prin Programele Operationale și PAC); 

• Granturi; 

• Institutii financiare interne și internationale; 

• Alte surse de finanțare (ambasade, fundatii, organizatii etc); 

Ținând cont de prioritățile și setul de acțiuni stabilite, s-a conturat o listă de posibile proiecte pentru 

a fi implementate la nivelul orașului Amara în vederea dezvoltării localității și îmbunătățirii per 

ansamblu a calității vieții. Entitatea responsabilă pentru implementarea acestor proiecte, 

autoritatea publică locală, va fi orientată spre mobilizarea tuturor părților de interes în vederea 

unirii eforturilor și obținerea rezultatelor propuse. 

În acest sens, va urmari eficientizarea gestionării mijloacelor publice prin identificarea celor mai 

potrivite opțiuni de finantare, organizarea corectă a licitațiilor și respectarea procedurilor specifice 

de implementare a proiectelor, controlul strict asupra executării bugetului la nivelul fiecărui 

proiect, atribuirea de responsabilități personalului din primărie, reevaluarea întregului sistem de 

resurse și servicii publice și transmiterea unor activități către sfera privată. Un element cheie al 

oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere a nevoilor comunității locale. Necesitățile de 

finanțare reprezintă o cuantificare a nevoilor locale, indiferent de sursa de finanțare. 
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• Fonduri cu finanțare nerambursabilă 

Instrumente structurale și de coeziune, fondurile nerambursabile europene, sunt utilizate de 

Uniunea Europeană pentru eliminarea disparităților economice dintre regiuni, în scopul realizării 

coeziunii economice și sociale. 

Arhitectura programelor operaționale prin intermediul cărora va fi administrat bugetul alocat 

României în perioada 2021 – 2027 este semnificativ modificată față de actualul sistem. Conform 

unor documente publicate de Ministerul Fondurilor Europene (MFE), următoarea perioadă 

financiară aduce schimbări importante atât în structura instituțională, cât și în cea strategică. Pe 

baza propunerilor formulate de Comisia Europeană în mai 2018 și mai 2020, în contextul crizei 

COVID-19, Consiliul a convenit asupra unui buget global alocat pentru CFM 2021-2027 de 

1.074,3 miliarde EUR și un plan de stimulare de 750 de miliarde de EUR. Aceste 750 de miliarde 

de EUR fiind alocate pentru următoarele programe individuale: 672,5 miliarde de EUR pentru 

Mecanismul de redresare și reziliență (împrumuturi de 360 de miliarde de EUR, din care granturi 

312,5 miliarde EUR), 47,5 miliarde de EUR pentru REACT-EU, 5 miliarde de EUR pentru Orizont 

Europa, 5,6 miliarde de EUR pentru InvestEU, 7,5 miliarde de EUR pentru Dezvoltare rurală, 10 

miliarde de EUR pentru Fondul pentru o tranziție justă şi  1,9 miliarde de EUR pentru RescEU. 

Pornind de la necesitatea redresării economiilor statelor membre, angajamentele legate de planul 

de recuperare vor fi concentrate în perioada 2021-2023, respectiv 70% în 2021 şi 30% în 2023. 

Calendarul Financiar Multianual pentru perioada 2021-2027 este structurat astfel: „Piața unică, 

inovare și sectorul digital”, „Coeziune, reziliență și valori” (care include o subgrupă dedicată 

coeziunii economice, sociale și teritoriale și o subrubrică pentru reziliență și valori), „Resurse 

naturale și mediu” (care include o subgrupă pentru cheltuieli legate de piață și plăți directe), 

„Migrație și gestionarea frontierelor”, „Securitate și apărare”, „Vecinătate și întreaga lume”, 

„Administrație publică europeană”. Din acest pachet aprobat de Consiliu, România primește 

aproximativ 80 de miliarde de EUR, respectiv 46,3 de miliarde de EUR din bugetul UE 2021-2027 

şi 33,5 de miliarde de EUR prin instrumentul Next Generation EU. Aceste date se transpun în:  un 

plus de 9,6 miliarde de EUR față de alocările bugetului anterior, respectiv o creștere cu 26,09%. 

față de alocările României din bugetul 2014-2020, mai mulți bani pentru coeziune, agricultură, 

infrastructură). 
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În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia Europeană propune 

modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE. Se preconizează cinci 

priorități investiționale:2 

• Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii 

• O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și 

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

climatice 

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

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

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

sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 

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

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

Mecanismul de redresare și reziliență este elementul central al Instrumentului de redresare al 

Uniunii Europene NextGenerationEU, planul menit să permită UE să iasă mai puternică din 

pandemia de COVID-19. Mecanismul va avea un rol decisiv în a asigura redresarea Europei de pe 

urma impactului economic și social al pandemiei, o mai mare reziliență a economiilor și a 

societăților din UE și avansarea pe calea tranziției verzi și digitale. Mecanismul de redresare și 

reziliență este structurat în jurul a 6 axe principale: tranziția verde; transformarea digitală; 

coeziunea economică, productivitatea și competitivitatea; coeziunea socială și teritorială; reziliența 

sanitară, economică, socială și instituțională; politicile pentru generația următoare. 

Mecanismul va permite UE să își atingă până în 2050 obiectivul în materie de neutralitate climatică 

și să avanseze pe calea tranziției digitale, creând totodată locuri de muncă și stimulând creșterea 

economică. Un procent de cel puțin 37 % din sumele alocate pentru investiții și reforme în planurile 

naționale de redresare și reziliență ar trebui să fie dedicat obiectivelor climatice. Cel puțin 20 % 

din sumele alocate pentru investiții și reforme din fiecare plan național ar trebui să fie dedicate 

tranziției digitale. 

 
2 O analiză mai amănunțită a priorităților de investiții se regăsește în cadrul primului capitol. 
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Pentru întreprinderile și antreprenorii care beneficiază de sprijinul UE, noul cadru oferă mai puțină 

birocrație și modalități mai simple de solicitare a plăților, prin utilizarea opțiunilor simplificate în 

materie de costuri. Pentru facilitarea sinergiilor, un cadru unic de reglementare acoperă în prezent 

7 fonduri UE implementate în parteneriat cu statele membre („gestionare partajată”). Comisia 

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

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

verificărilor. 

Politica de coeziune este finanțată prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul 

social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), cărora li se adaugă Fondul European pentru 

Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 

(FEPAM), ca acțiuni complementare. 

• Parteneriate de tip public-privat 

Încheierea de parteneriate între sectorul public și cel privat reprezintă o modalitate importantă de 

cooperare între sectorul public și cel privat pentru furnizarea unor servicii publice de calitate, 

servind ca un instrument adecvat realizării de investiții publice. Parteneriatele public-private 

reprezintă o excelentă oportunitate de afaceri pentru companiile private, dar și cea mai viabilă 

alternativă a entității publice pentru finanțarea anumitor investiții. 

Astfel, printre principalele avantaje ale parteneriatului public-privat se conturează următoarele: 

➢ contribuie la accelerarea realizării obiectivelor și proiectelor de infrastructură; 

➢ reducerea pe ansamblu a costurilor proiectelor; 

➢ îmbunătățirea calității serviciilor de utilitate publică; 

➢ ambele sectoare aduc o contribuție proprie în cadrul parteneriatului. 

În România, Parteneriatul public-privat se află încă într-o fază incipientă, mai ales în realizarea 

unor investiţii de interes general. Comunicarea dintre sectorul public şi cel privat este esenţială 

pentru încheierea parteneriatelor în domeniul construcţiilor sau reabilitării clădirilor civile, a 

infrastructurii, a transporturilor, sănătaţii publice, siguranţei publice, gestionarea deşeurilor şi 

distribuţia apei. 
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• Creditarea 

       Creditarea bancară constituie o altă alternativă privind finanțarea proiectelor de investiții. Cu 

toate că această procedură este aparent una simplă, ea implică asumarea unui anumit risc privind 

posibilitatea de rambursare a sumei accesate, cu atât mai mult în contextul unei situații de 

incertitudine generată de criza financiară. 

În plus, un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a posibilităţilor de investiţii pe 

termen scurt şi mediu, deoarece administraţia publică nu mai poate accesa alte credite şi uneori 

poate afecta chiar şi contractarea fondurilor europene. 

         În continuare s-a realizat un portofoliu de proiecte care sintetizeaza nevoile orașului Amara 

în perioada 2021-2027 și care cuprinde, totodată, o serie de previziuni cu privire la investițiile care 

se pot realiza în viitor. Lista de proiecte prezentată în continuare nu este exhaustivă, ci reprezintă 

o propunere de proiecte considerate importante pentru localitate. Orice nou proiect (față de cele 

menționate în portofoliu) va putea fi implementat în perioada 2021-2027, dacă va fi considerat 

oportun și necesar. 

 

7.4 Portofoliul de proiecte 

Strategia de dezvoltare locală a orașului Amara  pentru perioada 2021-2027 va pune accent pe 

implementarea unor proiecte investiționale concrete, proiecte care urmăresc rezolvarea nevoilor 

sociale, economice și culturale ale comunității locale. Întreg portofoliul de proiecte a fost stabilit 

în acord cu viziunea și obiectivele strategice trasate anterior, iar implementarea lor comună va 

conduce la modernizarea spațiului aparținător orașului Amara, la dezvoltarea și diversificarea 

ofertei economice generatoare de noi locuri de muncă, respectiv la creșterea atractivității și 

prosperității întregului oraș. 

Stabilirea ordinii proiectelor de dezvoltare se realizează cu luarea în considerare a tuturor criteriilor 

de mai jos: 

➢ dimensiunea sferei de incidenţă teritorială a intervenţiei; 

➢ stadiul de pregătire al dezvoltărilor; 

➢ acceptarea dezvoltării de către populaţie; 
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➢ nevoia de resurse a dezvoltărilor şi disponibilitatea/accesibilitatea resurselor necesare. 

Ca urmare a prioritizării – atât în privinţa sferei de incidenţă teritorială şi în funcţie de numărul de 

locuitori a intervenţiei, cât şi în privinţa complexităţii dezvoltării – în vârful clasamentului s-a 

situat pachetul integrat de intervenţii care vizează dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea 

economiei agrare, dezvoltarea serviciilor, a capacităţii administrative şi utilizarea energiei 

alternative. 

Aceste dezvoltări sunt de importanţă deosebită din punct de vedere al asigurării dezvoltării 

durabile a orașului. 
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MODERNIZARE DRUMURI DE LEGĂTURĂ ÎN ORAȘUL AMARA 

Solicitant  Valoare proiect          

( estimativă) 

Categ oria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA 2.000.000,00 Ron  Investiții Buget local 

Buget de stat                               

( PNDL/FEADR/alte 

surse)  

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița- Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

locuitorilor şi consumatorilor 

economici care vor beneficia de 

pe urma acestei infrastructuri 

edilitare; 

- fluidizare trafic în zonă; 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

- creșterea nivelului de siguranță 

rutieră; 

- dezvoltarea transportului în 

comun. 

- îmbunătățirea 

traficului rutier și a 

siguranței acestuia; 

-mărirea numărului de 

kilometrii de drumuri 

asfaltate; 

- reabilitarea si 

consolidarea reţelei de 

drumuri locale; 

-diminuarea factorilor 

de risc pentru 

populaţie; 

-reducerea poluării; 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

 - turiștii ce vizitează 

orașul. 

Elaborare documențatie 

tehnică 

Aprobarea începerii 

Proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare, Contractarea 

proiectului, Organizarea 

licitaţiilor, Monitorizare, 

evaluare, 

control, Auditul 

proiectului 

36 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. De asemenea, 

în cadrul consultării opiniei publice 

realizate în procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populaţiei intervievate a 

răspuns că este importantă 

modernizarea rețelei de drumuri din 

orașul Amara. 
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REABILITARE/MODERNIZARE DC53 

Solicitant  Valoare proiect          

( estimativă) 

Categ oria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA 2.500.000,00 Ron  Investiții Buget local 

Buget de stat                               

( PNDL/FEADR/alte 

surse)  

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița- Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

locuitorilor şi consumatorilor 

economici care vor beneficia de 

pe urma acestei infrastructuri 

edilitare; 

- fluidizare trafic în zonă; 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

- creșterea nivelului de siguranță 

rutieră; 

- dezvoltarea transportului în 

comun. 

- îmbunătățirea 

traficului rutier și a 

siguranței acestuia; 

-mărirea numărului de 

kilometrii de drumuri 

asfaltate; 

- reabilitarea si 

consolidarea reţelei de 

drumuri locale; 

-diminuarea factorilor 

de risc pentru 

populaţie; 

-reducerea poluării; 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

 - turiștii ce vizitează 

orașul. 

Elaborare documențatie 

tehnică 

Aprobarea începerii 

Proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare, Contractarea 

proiectului, Organizarea 

licitaţiilor, Monitorizare, 

evaluare, 

control, Auditul 

proiectului 

36 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. De asemenea, 

în cadrul consultării opiniei publice 

realizate în procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populaţiei intervievate a 

răspuns că este importantă 

modernizarea rețelei de drumuri din 

orașul Amara. 
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REABILITARE/MODERNIZARE DS6424 

Solicitant  Valoare proiect          

( estimativă) 

Categ oria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA 500.000,00 Ron  Investiții Buget local 

Buget de stat                               

( PNDL/FEADR/alte 

surse)  

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița- Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

locuitorilor şi consumatorilor 

economici care vor beneficia de 

pe urma acestei infrastructuri 

edilitare; 

 

 

- îmbunătățirea 

traficului rutier și a 

siguranței acestuia; 

-mărirea numărului de 

kilometrii de drumuri 

asfaltate; 

 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

 - turiștii ce vizitează 

orașul. 

Elaborare documențatie 

tehnică 

Aprobarea începerii 

Proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare, Contractarea 

proiectului, Organizarea 

licitaţiilor, Monitorizare, 

evaluare, 

control, Auditul 

proiectului 

36 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. De asemenea, 

în cadrul consultării opiniei publice 

realizate în procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populaţiei intervievate a 

răspuns că este importantă 

modernizarea rețelei de drumuri din 

orașul Amara. 
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REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE TROTUARE 

Solicitant  Valoare proiect          

( estimativă) 

Categ oria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA 1.000.000,00 Ron  Investiții Buget local 

Buget de stat                               

( PNDL/FEADR/alte 

surse)  

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița- Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

locuitorilor şi consumatorilor 

economici care vor beneficia de 

pe urma acestei infrastructuri 

edilitare; 

 

 

- îmbunătățirea 

traficului rutier și a 

siguranței acestuia; 

 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

 - turiștii ce vizitează 

orașul. 

Elaborare documențatie 

tehnică 

Aprobarea începerii 

Proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare, Contractarea 

proiectului, Organizarea 

licitaţiilor, Monitorizare, 

evaluare, 

control, Auditul 

proiectului 

36 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. De asemenea, 

în cadrul consultării opiniei publice 

realizate în procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populaţiei intervievate a 

răspuns că este importantă 

modernizarea rețelei de drumuri din 

orașul Amara. 

 

 



204 
 

ÎNFIINȚAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN ORAȘUL AMARA  

Solicitant  Valoare proiect          

( estimativă) 

Categ oria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA 3.500.000,00 Ron  Investiții Buget local 

Buget de stat                               

( PNDL/FEADR/alte 

surse)  

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița- Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

locuitorilor şi consumatorilor 

economici care vor beneficia de 

pe urma acestei infrastructuri 

edilitare; 

 

 

- îmbunătățirea 

traficului rutier și a 

siguranței acestuia; 

 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

 - turiștii ce vizitează 

orașul. 

Elaborare documențatie 

tehnică 

Aprobarea începerii 

Proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare, Contractarea 

proiectului, Organizarea 

licitaţiilor, Monitorizare, 

evaluare, 

control, Auditul 

proiectului 

36 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. De asemenea, 

în cadrul consultării opiniei publice 

realizate în procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populaţiei intervievate a 

răspuns că este importantă 

modernizarea rețelei de drumuri din 

orașul Amara. 

 

 



205 
 

DOTAREA  SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PRIN  ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE  

Solicitant  Valoare proiect          

( estimativă) 

Categ oria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA 1.000.000,00 Ron  Investiții Buget local 

Buget de stat                               

( PNDL/FEADR/alte 

surse)  

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița- Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

locuitorilor şi consumatorilor 

economici care vor beneficia de 

pe urma acestei infrastructuri 

edilitare; 

 

 

-dotare serviciu de 

salubrizare. 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

 - turiștii ce vizitează 

orașul. 

Elaborare documențatie 

tehnică 

Aprobarea începerii 

Proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare, Contractarea 

proiectului, Organizarea 

licitaţiilor, Monitorizare, 

evaluare, 

control, Auditul 

proiectului 

36 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală.  

 

 

 



206 
 

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL PREVĂZUTE CU ȘANȚURI, RIGOLE DIN BETON, PISTE DE BICICLETE, ALEI PIETONALE ÎN ORAȘUL 

AMARA 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA 2.000.000,00Ron  Investiții Buget local 

Buget de stat                               

( PNDL/FEADR/alte 

surse)  

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița- Amara  

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

locuitorilor şi consumatorilor 

economici care vor beneficia de 

pe urma acestei infrastructuri 

edilitare; 

- fluidizare trafic în zonă; 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

- creșterea nivelului de siguranță 

rutieră; 

- dezvoltarea transportului în 

comun. 

- îmbunătățirea 

traficului rutier și a 

siguranței acestuia; 

-mărirea numărului de 

kilometrii de drumuri 

asfaltate; 

- reabilitarea si 

consolidarea reţelei de 

drumuri locale; 

-diminuarea factorilor 

de risc pentru 

populaţie; 

-reducerea poluării; 

 

 

- locuitorii orașului; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

 - turiștii ce vizitează 

orașul. 

Elaborare documențatie 

tehnică 

Aprobarea începerii 

Proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare, Contractarea 

proiectului, Organizarea 

licitaţiilor, Monitorizare, 

evaluare, 

control, Auditul 

proiectului 

36 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. De asemenea, 

în cadrul consultării opiniei publice 

realizate în procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populaţiei intervievate a 

răspuns că este importantă 

modernizarea rețelei de drumuri 

locale din  orașul Amara. 

 



207 
 

CREAREA UNEI RUTE OCOLITOARE A ORAȘULUI 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA 2.000.000,00Ron  Investiții Buget local 

Buget de stat                               

( PNDL/FEADR/alte 

surse)  

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița- Amara  

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

locuitorilor şi consumatorilor 

economici care vor beneficia de 

pe urma acestei infrastructuri 

edilitare; 

- fluidizare trafic în zonă; 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

- creșterea nivelului de siguranță 

rutieră; 

- dezvoltarea transportului în 

comun. 

-devierea traficului din 

centrul orașului, 

-diminuarea factorilor 

de risc pentru 

populaţie; 

-reducerea poluării; 

 

 

- locuitorii orașului; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

 - turiștii ce vizitează 

orașul. 

Elaborare documențatie 

tehnică 

Aprobarea începerii 

Proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare, Contractarea 

proiectului, Organizarea 

licitaţiilor, Monitorizare, 

evaluare, 

control, Auditul 

proiectului 

36 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. De asemenea, 

în cadrul consultării opiniei publice 

realizate în procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populaţiei intervievate a 

răspuns că este importantă 

modernizarea rețelei de drumuri 

locale din  orașul Amara. 

 

 



208 
 

MODERNIZAREA DRUMURILOR DE EXPLOATARE AGRICOLĂ PE TERITORIUL ORAȘULUI AMARA 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA 2.000.000,00Ron  Investiții Buget local 

Buget de stat                               

( PNDL/FEADR/alte 

surse)  

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara  

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

locuitorilor şi consumatorilor 

economici care vor beneficia de 

pe urma acestei infrastructuri 

edilitare; 

- fluidizare trafic în zonă; 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

- creșterea nivelului de siguranță 

rutieră; 

 

- îmbunătățirea 

accesibilității la 

exploatațiile agricole și 

crearea de rute 

alternative pentru 

utilajele agricole prin 

modernizarea 

drumurilor de 

exploatare agricolă. 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

 - turiștii ce vizitează 

orașul. 

Elaborare documențatie 

tehnică 

Aprobarea începerii 

Proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare, Contractarea 

proiectului, Organizarea 

licitaţiilor, Monitorizare, 

evaluare, 

control, Auditul 

proiectului 

36 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală.  

 

 



209 
 

PROIECT INTEGRAT DE REABILITARE A DRUMURILOR 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA 2.000.000,00Ron  Investiții Buget local 

Buget de stat                               

( PNDL/FEADR/alte 

surse)  

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara  

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

locuitorilor şi consumatorilor 

economici care vor beneficia de 

pe urma acestei infrastructuri 

edilitare; 

- fluidizare trafic în zonă; 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

- creșterea nivelului de siguranță 

rutieră; 

 

îmbunătățirea 

traficului rutier și a 

siguranței acestuia; 

-mărirea numărului de 

kilometrii de drumuri 

asfaltate; 

- reabilitarea si 

consolidarea reţelei de 

drumuri locale; 

-diminuarea factorilor 

de risc pentru 

populaţie; 

-reducerea poluării; 

 

 

- locuitorii orașului; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

 - turiștii ce vizitează 

orașul. 

Preluare în administrare a 

DN2C, refacere 

carosabil,trotuare, spații 

verzi, rețea subterană de 

cabluri electrice, semne 

de circulație. 

 

36 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală.  

 



210 
 

COMPLETAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SISTEMULUI DE INDICATOARE CU DENUMIRILE STRĂZILOR, INDICATOARE DE INTRARE/IEȘIRE DIN 

LOCALITATE ȘI SEMNE DE CIRCULAȚIE 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA 300.000,00Ron  Investiții Buget local 

Buget de stat                               

( PNDL/FEADR/alte 

surse)  

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara  

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

locuitorilor şi consumatorilor 

economici care vor beneficia de 

pe urma acestei infrastructuri 

edilitare; 

- fluidizare trafic în zonă; 

- creșterea nivelului de siguranță 

rutieră; 

 

- îmbunătățirea 

traficului rutier și a 

siguranței acestuia; 

-diminuarea factorilor 

de risc pentru 

populaţie; 

 

 

 

- locuitorii orașului; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

 - turiștii ce vizitează 

orașul. 

Elaborare documențatie 

tehnică 

Aprobarea începerii 

Proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare, Contractarea 

proiectului, Organizarea 

licitaţiilor, Monitorizare, 

evaluare, 

control, Auditul 

proiectului 

36 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală.  

 

 

 



211 
 

 

MODERNIZAREA DRUMURILOR DIN STAȚIUNE 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA 3.000.000,00Ron  Investiții Buget local 

Buget de stat                               

( PNDL/FEADR/alte 

surse)  

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara  

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

locuitorilor şi consumatorilor 

economici care vor beneficia de 

pe urma acestei infrastructuri 

edilitare; 

- fluidizare trafic în zonă; 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

- creșterea nivelului de siguranță 

rutieră; 

 

îmbunătățirea 

traficului rutier și a 

siguranței acestuia; 

-mărirea numărului de 

kilometrii de drumuri 

asfaltate; 

- reabilitarea si 

consolidarea reţelei de 

drumuri locale; 

-diminuarea factorilor 

de risc pentru 

populaţie; 

-reducerea poluării; 

 

 

- locuitorii orașului; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

 - turiștii ce vizitează 

orașul. 

Elaborare documențatie 

tehnică 

Aprobarea începerii 

Proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare, Contractarea 

proiectului, Organizarea 

licitaţiilor, Monitorizare, 

evaluare, 

control, Auditul 

proiectului 

36 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală.  



212 
 

CREȘTEREA GRADULUI DE ACOPERIRE GEORGRAFICĂ ȘI DE ÎNREGISTRARE  A PROPRIETĂȚILOR DIN ZONELE URBANE/RURALE ÎN 

SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA 500.000,00Ron  Investiții Buget local 

Buget de stat                               

( PNDL/FEADR/alte 

surse)  

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara  

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

locuitorilor şi consumatorilor 

economici care vor beneficia de 

pe urma acestei infrastructuri. 

Creșterea gradului de 

acoperire geografică și 

de înregistrare a 

proprietăților din 

zonele urbane/rurale în 

Sistemul Integrat de 

Cadastru și Carte 

Funciară. 

 

- locuitorii orașului; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

  

Elaborare documențatie 

tehnică 

Aprobarea începerii 

Proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare, Contractarea 

proiectului, Organizarea 

licitaţiilor, Monitorizare, 

evaluare, 

control, Auditul 

proiectului 

12 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală.  

 

 

 



213 
 

INSTALAREA UNUI  SISTEM VIDEO DE MONITORIZARE A DRUMURILOR ORĂȘENEȘTI 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA 100.000,00Ron  Investiții Buget local 

Buget de stat                               

( PNDL/FEADR/alte 

surse)  

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara  

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

locuitorilor şi consumatorilor 

economici care vor beneficia de 

pe urma acestei infrastructuri 

edilitare; 

- fluidizare trafic în zonă; 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

- creșterea nivelului de siguranță 

rutieră; 

 

îmbunătățirea 

traficului rutier și a 

siguranței acestuia; 

-mărirea numărului de 

kilometrii de drumuri 

asfaltate; 

- reabilitarea si 

consolidarea reţelei de 

drumuri locale; 

-diminuarea factorilor 

de risc pentru 

populaţie; 

-reducerea poluării; 

 

 

- locuitorii orașului; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

 - turiștii ce vizitează 

orașul. 

Sistem de monitorizare 

video a drumurilor 

orășenești. 

36 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală.  

 



214 
 

 EXTINDEREA REȚELEI DE APĂ ȘI CANALIZARE 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  1.500.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat                               ( 

PNDL/FEADR/alte surse)  

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

locuitorilor şi consumatorilor 

economici care vor beneficia de 

pe urma acestei infrastructuri 

edilitare; 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. 

-reabilitarea si 

consolidarea reţelei de 

infrastrutură utilitară. 

-diminuarea factorilor 

de risc pentru 

populaţie; 

-reducerea poluării; 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

  

Elaborare documențatie 

tehnică 

Aprobarea începerii 

Proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare, Contractarea 

proiectului, Organizarea 

licitaţiilor, Monitorizare, 

evaluare, 

control, Auditul proiectului 

30 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. De asemenea, 

în cadrul consultării opiniei publice 

realizate în procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populaţiei intervievate a 

răspuns că este importantă 

modernizarea retelei de 

infrastructură utilitară locală din  

orașul Amara. 

 

 



215 
 

MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA STAȚIEI DE EPURARE A APELOR UZATE DIN ORAȘUL AMARA 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  1.000.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat                               ( 

PNDL/FEADR/alte surse)  

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

locuitorilor şi consumatorilor 

economici care vor beneficia de 

pe urma acestei infrastructuri 

edilitare; 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. 

-reabilitarea si 

consolidarea reţelei de 

infrastrutură utilitară. 

-diminuarea factorilor 

de risc pentru 

populaţie; 

-reducerea poluării; 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

  

Elaborare documențatie 

tehnică 

Aprobarea începerii 

Proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare, Contractarea 

proiectului, Organizarea 

licitaţiilor, Monitorizare, 

evaluare, 

control, Auditul proiectului 

30 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. De asemenea, 

în cadrul consultării opiniei publice 

realizate în procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populaţiei intervievate a 

răspuns că este importantă 

modernizarea retelei de 

infrastructură utilitară locală din  

orașul Amara. 

 

 



216 
 

EXTINDEREA REȚELEI DE GAZE ÎN ORAȘUL AMARA 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  8.000.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat                               ( 

PNDL/FEADR/alte surse)  

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

locuitorilor şi consumatorilor 

economici care vor beneficia de 

pe urma acestei infrastructuri 

edilitare; 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. 

-reabilitarea si 

consolidarea reţelei de 

infrastrutură utilitară. 

-diminuarea factorilor 

de risc pentru 

populaţie; 

-reducerea poluării; 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

  

Elaborare documențatie 

tehnică 

Aprobarea începerii 

Proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare, Contractarea 

proiectului, Organizarea 

licitaţiilor, Monitorizare, 

evaluare, 

control, Auditul proiectului 

30 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. De asemenea, 

în cadrul consultării opiniei publice 

realizate în procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populaţiei intervievate a 

răspuns că este importantă 

modernizarea retelei de 

infrastructură utilitară locală din  

orașul Amara. 

 

 



217 
 

EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A SISTEMULUI DE  ILUMINAT PUBLIC  

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  100.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat                                

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

locuitorilor şi consumatorilor 

economici care vor beneficia de 

pe urma acestei infrastructuri 

utilitare. 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. 

-diminuarea factorilor 

de risc pentru 

populaţie; 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

  

Elaborare documențatie 

tehnică 

Aprobarea începerii 

Proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare, Contractarea 

proiectului, Organizarea 

licitaţiilor, Monitorizare, 

evaluare, 

control, Auditul proiectului 

 

12 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. De asemenea, 

în cadrul consultării opiniei publice 

realizate în procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populaţiei intervievate a 

răspuns că este importantă 

modernizarea/extinderea  rețelei de 

infrastructură utilitară locală din  

orașul Amara. 

 

 



218 
 

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  2.000.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat ( AFM)                                

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

locuitorilor, 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. 

-diminuarea factorilor 

de risc pentru 

populaţie; 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

  

Elaborare audit energetic, 

DALI 

Aprobarea începerii 

Proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare, Contractarea 

proiectului, Organizarea 

licitaţiilor, Monitorizare, 

evaluare, 

control, Auditul proiectului 

 

24 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. De asemenea, 

în cadrul consultării opiniei publice 

realizate în procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populaţiei intervievate a 

răspuns că este importantă 

modernizarea/extinderea  retelei de 

infrastructură utilitară locală din  

orașul Amara. 

 

 

 



219 
 

DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ORAȘUL AMARA, CU ECHIPAMENTE IT NECESARE DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  500.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat ( POC)                                

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

elevilor din oraș; 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. 

-diminuarea factorilor 

de risc pentru 

populaţie; 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

  

Dotarea unităților de 

învățământ, 

Elaborare documențatie 

tehnică 

Aprobarea începerii 

Proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare, Contractarea 

proiectului, Organizarea 

licitaţiilor, Monitorizare, 

evaluare, 

control, Auditul proiectului 

 

24 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. De asemenea, 

în cadrul consultării opiniei publice 

realizate în procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populaţiei intervievate a 

răspuns că este importantă 

modernizarea infrastructurii școlare 

din  orașul Amara. 

 

 

 

 



220 
 

CONSTRUIRE ȘI DOTARE CREȘĂ  ÎN ORAȘUL AMARA, JUDEȚUL IALOMIȚA 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  3.000.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat ( PNDL/POR)                                

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

copiilor din oraș; 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. 

-diminuarea factorilor 

de risc pentru 

populaţie; 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

  

Construirea și dotarea unei 

creșe 

Elaborare documențatie 

tehnică 

Aprobarea începerii 

Proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare, Contractarea 

proiectului, Organizarea 

licitaţiilor, Monitorizare, 

evaluare, 

control, Auditul proiectului 

 

24 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. De asemenea, 

în cadrul consultării opiniei publice 

realizate în procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populaţiei intervievate a 

răspuns că este importantă 

modernizarea infrastructurii școlare 

din  orașul Amara. 

 

 

 

 



221 
 

CONSTRUIRE ȘI DOTARE AFTER-SCHOOL  ÎN ORAȘUL AMARA, JUDEȚUL IALOMIȚA 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  3.000.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat ( PNDL/POR)                                

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

copiilor din oraș; 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. 

-diminuarea factorilor 

de risc pentru 

populaţie; 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

  

Elaborare documențatie 

tehnică 

Aprobarea începerii 

Proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare, Contractarea 

proiectului, Organizarea 

licitaţiilor, Monitorizare, 

evaluare, 

control, Auditul proiectului 

 

24 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. De asemenea, 

în cadrul consultării opiniei publice 

realizate în procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populaţiei intervievate a 

răspuns că este importantă 

modernizarea infrastructurii școlare 

din  orașul Amara. 

 

 

 

 



222 
 

REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ GEORGE VÂLSAN  DIN ORAȘUL AMARA, JUDEȚUL IALOMIȚA 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  3.000.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat ( PNDL/POR)                                

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

copiilor din oraș; 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. 

-diminuarea factorilor 

de risc pentru 

populaţie; 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

  

Elaborare documențatie 

tehnică 

Aprobarea începerii 

Proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare, Contractarea 

proiectului, Organizarea 

licitaţiilor, Monitorizare, 

evaluare, 

control, Auditul proiectului 

 

24 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. De asemenea, 

în cadrul consultării opiniei publice 

realizate în procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populaţiei intervievate a 

răspuns că este importantă 

modernizarea infrastructurii școlare 

din  orașul Amara. 

 

 

 

 



223 
 

REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CABINETE MEDICALE DE PE RAZA ORAȘULUI AMARA 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  1.000.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat 

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

creșterea nivelului de sănătate în 

rândul populației orașului 

Amara 

Asigurarea unui 

standard de viață 

ridicat pentru locuitorii 

orașului  prin 

îmbunătățirea 

accesului la serviciile 

publice 

- locuitorii orașului; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori, 

 

Realizarea studiului 

de fezabilitate, Elaborarea 

proiectului tehnic, 

Aprobarea începerii 

proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitaţiilor 

Monitorizare, evaluare, 

control 

Auditul proiectului 

24 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. Se urmărește  

asigurarea unui standard de viață 

ridicat pentru locuitorii orașului  prin 

îmbunătățirea serviciilor publice 

locale.  

 

 

 

 

 

 



224 
 

ÎNFIINȚAREA UNEI POLICLINICI ÎN ORAȘUL AMARA 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  4.000.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat 

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

creșterea nivelului de sănătate în 

rândul populației orașului 

Amara 

Asigurarea unui 

standard de viață 

ridicat pentru locuitorii 

orașului  prin 

îmbunătățirea 

accesului la serviciile 

publice 

- locuitorii orașului; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori, 

 

Realizarea studiului 

de fezabilitate, Elaborarea 

proiectului tehnic, 

Aprobarea începerii 

proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitaţiilor 

Monitorizare, evaluare, 

control 

Auditul proiectului 

24 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. Se urmărește  

asigurarea unui standard de viață 

ridicat pentru locuitorii orașului  prin 

îmbunătățirea serviciilor publice 

locale.  

 

 

 

 

 

 



225 
 

PROGRAM DE INVESTIȚII INTEGRATE PENTRU ȘOMERI 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  100.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat  

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

Dezvoltarea economică a zonei; 

Promovarea incluziunii sociale 

și combaterea sărăciei; 

Atragerea și menținerea cât mai 

multor persoane pe piața 

muncii; 

Încadrarea pe piața muncii a 

persoanelor care nu activează 

momentan sau nu au activat 

niciodată; 

Îmbunătățirea nivelului de trai 

al comunității; 

Îmbunătățirea relațiilor inter-

umane în orașul Amara; 

Diversificarea activităților 

economice din oraș. 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei . 

-atragerea de 

investitori. 

Creșterea cu 5% a 

forței de muncă în 

Orașul Amara; 

Creșterea nivelului de 

trai al orașului, 

Reducerea cu 5% a 

persoanelor șomere din 

oraș. 

 

- persoanele șomere 

din orașul Amara 

Alegerea spațiului pentru 

desfășurarea 

activității;Angajarea de 

personal specializat pentru 

desfășurarea cursurilor; 

Asigurarea echipamentelor 

tehnice pentru realizarea 

activităților de instruire; 

Asigurarea serviciilor de 

mediere în muncă, precum și 

consultanță în începerea 

activităților pe piața muncii; 

Dezvoltarea și 

implementarea măsurilor 

active de ocupare; 

Monitorizarea și evaluarea 

proiectului. 

12 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. Se urmărește 

încadrarea pe piața muncii a 

persoanelor inactive. 

 



226 
 

CONSTRUIRE DE LOCUINȚE SOCIALE 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  3.000.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat  

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori, 

 

Realizarea studiului 

de fezabilitate, Elaborarea 

proiectului tehnic, 

Aprobarea începerii 

proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitaţiilor 

Monitorizare, evaluare, 

control 

Auditul proiectului 

12 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii.  

 

 

 

 



227 
 

SUSȚINEREA PRIN BURSE SOCIALE A TINERILOR DIN FAMILII SĂRACE 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  100.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat  

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori, 

 

Susţinerea prin burse sociale 

a tinerilor din familii sărace. 

Monitorizare, evaluare, 

control 

 

12 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii.  
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CENTRU DE EXCELENȚĂ PENTRU TINERI CU REZULTATE DEOSEBITE  

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  100.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat  

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori, 

 

Susţinerea prin burse a 

tinerilor ce obțin rezultate 

deosebite la învățătură. 

Monitorizare, evaluare, 

control 

 

12 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 
 

ÎNFIINȚAREA UNUI CĂMIN DE BĂTRÂNI 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  3.000.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat  

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori, 

 

Realizarea studiului 

de fezabilitate, Elaborarea 

proiectului tehnic, 

Aprobarea începerii 

proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitaţiilor 

Monitorizare, evaluare, 

control 

Auditul proiectului 

12 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Se 

urmărește asigurarea unor prestații 

adecvate de asitență socială. 
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ÎNFIINȚARE CENTRU PENTRU PERSOANELE DEFAVORIZATE ȘI CANTINĂ SOCIALĂ 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  5.000.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat  

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori, 

 

Realizarea studiului 

de fezabilitate, Elaborarea 

proiectului tehnic, 

Aprobarea începerii 

proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitaţiilor 

Monitorizare, evaluare, 

control 

Auditul proiectului 

12 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Se 

urmărește asigurarea unor prestații 

adecvate de asitență socială. 
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CREAREA UNUI CENTRU  SOCIAL PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST ȘI PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  3.000.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat  

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori, 

 

Realizarea studiului 

de fezabilitate, Elaborarea 

proiectului tehnic, 

Aprobarea începerii 

proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitaţiilor 

Monitorizare, evaluare, 

control 

Auditul proiectului 

12 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Se 

urmărește asigurarea unor prestații 

adecvate de asitență socială. 

 

 

 



232 
 

REABILITARE/MODERNIZARE CENTRU SOCIAL SFÂNTA FILOFTEIA 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  1.500.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat  

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori, 

 

Realizarea studiului 

de fezabilitate, Elaborarea 

proiectului tehnic, 

Aprobarea începerii 

proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitaţiilor 

Monitorizare, evaluare, 

control 

Auditul proiectului 

12 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Se 

urmărește asigurarea unor prestații 

adecvate de asitență socială. 
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 REABILITARE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  900.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat ( PNDL)                                

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița- Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

- crearea condițiilor adecvate 

pentru administrația publică, 

locuitorii orașului. 

- crearea condițiilor de bază 

necesare unui trai decent, 

conducând, în perspectiva, la 

revitalizarea zonei defavorizate; 

 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. 

-diminuarea factorilor 

de risc pentru 

populaţie; 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

  

Dezvoltarea infrastructurii 

comunitare din orașul 

Amara; 

 Reabilitare  și dotare  sediu 

Primărie. 

 

24 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. Se urmărește 

crearea de condiții moderne pentru 

funcționarii publici și persoanele 

care apelează la serviciile oferite de 

Primăria Amara. 
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DOTAREA BAZEI DE AGREMENT 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  100.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat  

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

Diversificarea activităților 

sportive din orașul Amara; 

Diversificarea activităților 

recreative și de divertisment din 

orașul Amara. 

 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

  

Modernizarea bazei de 

agrement din orașul Amara 

Dotarea terenului de fotbal 

din incinta bazei de 

agrement; 

Achiziționarea unei scene 

pentru spectacole; 

Organizarea de activități 

artistice în incinta bazei de 

agrement. 

24 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. Se urmărește 

diversificarea activităților recreative. 
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CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL, TRIBUNĂ ȘI VESTIARE 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  1.000.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat  

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

Diversificarea activităților 

sportive din oraș; 

Diversificarea activităților 

recreative și de divertisment din 

oraș. 

 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii populației ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

  

Plantare gazon pe terenul de 

fotbal; 

Amenajarea terenului de 

fotbal cu tribună; 

Dotarea terenului de fotbal 

cu vestiare, grupuri sanitare 

și dușuri. 

24 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. Se urmărește 

diversificarea activităților recreative. 
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AMENAJARE ȘI EXTINDERE DE PARCURI ȘI LOCURI DE JOACĂ, INCLUSIV SPAȚII VERZI DINTRE BLOCURI  

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  1.000.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat  

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

Diversificarea activităților 

sportive din oraș; 

Diversificarea activităților 

recreative și de divertisment din 

oraș. 

 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii populației ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

  

Plantare gazon pe terenul de 

fotbal; 

Amenajarea terenului de 

fotbal cu tribună; 

Dotarea terenului de fotbal 

cu vestiare, grupuri sanitare 

și dușuri. 

24 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. Se urmărește 

diversificarea activităților recreative. 
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REABILITARE CASĂ DE CULTURĂ JAN CĂCIULĂ 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  1.000.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat,  

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

Punerea în valoarea a 

patrimoniului cultural local, 

Valorificarea potențialului 

turistic al zonei; 

Creşterea potenţialului 

economic al orașului. 

Reabilitare CASĂ DE 

CULTURĂ JAN 

CĂCIULĂ 

 

 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori, 

-turiștii care 

tranzitează orașul. 

Reabilitare CASĂ DE 

CULTURĂ JAN 

CĂCIULĂ 

 

24 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. Se urmărește  

valorificarea cultural al zonei; 
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CONSOLIDARE,AMENAJARE LĂCAȘE DE CULT, REALIZARE CAPELĂ, EXTINDERE CIMITIR 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  1.000.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat,  

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali 

beneficiari ai 

proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

Punerea în valoarea a 

patrimoniului cultural 

local, 

Valorificarea potențialului 

turistic al zonei; 

Creşterea potenţialului 

economic al orașului. 

Reabilitare 

CONSOLIDARE,AMENAJARE 

LĂCAȘE DE CULT, 

REALIZARE CAPELĂ, 

EXTINDERE CIMITIR 

 

 

- locuitorii orașului 

; 

 - agenții 

economici din 

zonă;  

-potenţialii 

investitori, 

-turiștii care 

tranzitează orașul. 

CONSOLIDARE,AMENAJARE 

LĂCAȘE DE CULT, 

REALIZARE CAPELĂ, 

EXTINDERE CIMITIR  

24 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi 

îmbunătăţirea capacităţii 

acestora de a atrage credite 

pentru investiţii. Proiectul este 

cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. Se 

urmărește  valorificarea 

cultural al zonei; 
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CONSTRUIREA ȘI DOTAREA UNEI PENSIUNI TURISTICE  

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  2.000.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat,  

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

Creșterea numărului de turiști la 

nivel local; 

Punerea în valoarea a 

obiectivelor culturale din oraș; 

Creşterea potenţialului 

economic al orașului. 

Construirea unei 

pensiuni turistice 

 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori, 

-turiștii care 

tranzitează orașul. 

Construirea unei pensiuni 

turistice. 

Dotarea pensiunii în vederea 

încadrării acesteia la 

categoria de clasificare de 

minim 3 margarete; 

Promovarea pensiunii la 

nivel regional și național. 

24 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. Se urmărește  

valorificarea potențialului turistic al 

zonei; 
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII  TURISTICE ÎN STAȚIUNEA BALNEOCLIMATICĂ ORAȘUL AMARA  

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  1.500.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat,  

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

Creșterea numărului de turiști la 

nivel local; 

Punerea în valoarea a 

obiectivelor culturale din oraș; 

Creşterea potenţialului 

economic al orașului. 

Construirea unei 

pensiuni turistice 

 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori, 

-turiștii care 

tranzitează orașul. 

Dezvoltarea infrastructurii 

turistice in stațiunea 

balneoclimatică Orașul 

Amara. 

24 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. Se urmărește  

valorificarea potențialului turistic al 

zonei; 
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ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII MEDIULUI 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  5.000.000,00 Ron Investiții Investiții Buget local 

Buget de stat 

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

Reducerea factorilor de risc 

pentru siguranța populației. 

Îmbunătățirea condițiilor de 

viață a populației. 

Protejarea mediului 

înconjurător și a ecosistemelor. 

Asigurarea unui 

standard de viață 

ridicat pentru locuitorii 

orașului  prin 

îmbunătățirea 

factorilor de 

mediu 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori, 

-turiștii care 

tranzitează orașul. 

Amenajare platformă 

stocare gunoi de grajd în 

vederea obținerii de 

compost. 

salubrizarea orașului . 

amenajarea spațiilor pentru 

depozitarea temporară a 

deșeurilor. 

încheierea de protocoale cu 

șefii gospodăriilor cărora li 

se dau în dotare unități de 

compostare individuală. 

 

12 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. Se urmărește  

asigurarea unui standard de viață 

ridicat pentru locuitorii orașului  prin 

îmbunătățirea factorilor de 

Mediu. 
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CREAREA UNEI PLATFORME DE GUNOI 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  2.000.000,00 Ron Investiții Investiții Buget local 

Buget de stat 

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

Reducerea factorilor de risc 

pentru siguranța populației. 

Îmbunătățirea condițiilor de 

viață a populației. 

Protejarea mediului 

înconjurător și a ecosistemelor. 

Asigurarea unui 

standard de viață 

ridicat pentru locuitorii 

orașului  prin 

îmbunătățirea 

factorilor de 

mediu 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori, 

-turiștii care 

tranzitează orașul. 

Amenajare platformă 

stocare gunoi de grajd în 

vederea obținerii de 

compost. 

salubrizarea orașului . 

amenajarea spațiilor pentru 

depozitarea temporară a 

deșeurilor. 

încheierea de protocoale cu 

șefii gospodăriilor cărora li 

se dau în dotare unități de 

compostare individuală. 

 

12 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. Se urmărește  

asigurarea unui standard de viață 

ridicat pentru locuitorii orașului  prin 

îmbunătățirea factorilor de 

Mediu. 
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AMPLASARE  TOALETE  PUBLICE ÎN PARC 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  500.000,00 Ron Investiții Investiții Buget local 

Buget de stat 

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

Îmbunătățirea condițiilor de 

viață a populației. 

Protejarea mediului 

înconjurător și a ecosistemelor. 

Asigurarea unui 

standard de viață 

ridicat pentru locuitorii 

orașului  prin 

îmbunătățirea 

factorilor de 

mediu 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori, 

-turiștii care 

tranzitează orașul. 

Amenajare toalete publice în 

parc 

12 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală.  
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AMENAJARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ  

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  2.000.000,00 Ron Investiții Investiții Buget local 

Buget de stat 

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

Îmbunătățirea condițiilor de 

viață a populației. 

 

Asigurarea unui 

standard de viață 

ridicat pentru locuitorii 

orașului. 

 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori, 

-turiștii care 

tranzitează orașul. 

Realizarea studiului 

de fezabilitate, Elaborarea 

proiectului tehnic, 

Aprobarea începerii 

proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitaţiilor 

Monitorizare, evaluare, 

control 

Auditul proiectului 

12 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii.  
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REABILITARE/MODERNIZARE/EXTINDERE PARC ORAȘUL AMARA    

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  500.000,00 Ron Investiții Investiții Buget local 

Buget de stat 

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

Îmbunătățirea condițiilor de 

viață a populației. 

 

Asigurarea unui 

standard de viață 

ridicat pentru locuitorii 

orașului. 

 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori, 

-turiștii care 

tranzitează orașul. 

Realizarea studiului 

de fezabilitate, Elaborarea 

proiectului tehnic, 

Aprobarea începerii 

proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitaţiilor 

Monitorizare, evaluare, 

control 

Auditul proiectului 

12 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii.  
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ACHIZIȚIA DE UTILAJE ȘI ACCESORII PENTRU SERVICIILE PUBLICE DIN ORAȘUL AMARA 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  500.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat 

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

Reducerea factorilor de risc 

pentru siguranța populației. 

Îmbunătățirea condițiilor de 

viață a populației. 

Protejarea mediului 

înconjurător și a ecosistemelor. 

Asigurarea unui 

standard de viață 

ridicat pentru locuitorii 

orașului  prin 

îmbunătățirea 

accesului la serviciile 

publice 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori, 

-turiștii care 

tranzitează orașul. 

Realizarea studiului 

de fezabilitate,  

Aprobarea începerii 

proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitaţiilor 

Monitorizare, evaluare, 

control 

Auditul proiectului 

24 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. Se urmărește  

asigurarea unui standard de viață 

ridicat pentru locuitorii orașului  prin 

îmbunătățirea serviciilor publice 

locale.  

 

 

 

 

 



247 
 

 

PROCESUL DIGITALIZĂRII ÎN DEZVOLTAREA URBANĂ 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  3.000.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat ( PNDL/POR)                                

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

-posibilitatea ca cetățenii să 

completeze on-line cererile, 

-crearea unei baze de date a 

documentelor din Primărie, 

 

 

 

- îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. 

-atragerea de 

investitori. 

 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

  

Achiziție echipamente și 

soft în vederea introducerii 

de noi instrumente și 

tehnologii 

12 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală. De asemenea, 

în cadrul consultării opiniei publice 

realizate în procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populaţiei intervievate a 

răspuns că este important procesul 

de digitalizare.  
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CONSILIERE ȘI CONSULTANȚĂ PENTRU FERMIERI PRIN EXTINDEREA ACTIVITĂȚII DE INFORMARE, CONSILIERE ȘI CONSULTANȚĂ 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  100.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat  

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

Consiliere şi consultanţă pentru 

fermieri prin extinderea 

activităţii de informare, 

consiliere şi consultanţă 

 

 

 

Consiliere şi 

consultanţă pentru 

fermieri prin 

extinderea activităţii 

de informare, 

consiliere şi 

consultanţă 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

  

Monitorizare, evaluare, 

control 

Auditul proiectului 

12 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală.  
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 ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  500.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat  

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

-actualziarea PUG-ului. 

 

 

 

-actualziarea PUG-

ului. 

 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori; 

  

Etapa pregătitoare, 

Etapa de documentare și 

elaborare a studiilor de 

fundamentare, 

Etapa de elaborare a 

propunerilor de plan și 

avizarea PUG, 

Etapa de elaborare a 

versiunii finale și aprobarea 

PUG, 

Monitorizarea 

implementării PUG 

12 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală.  
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STAȚII ÎNCĂRCARE MAȘINI ELECTRICE 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  50.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat 

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

Îmbunătățirea condițiilor de 

viață a populației. 

Protejarea mediului 

înconjurător și a ecosistemelor. 

Asigurarea unui 

standard de viață 

ridicat pentru locuitorii 

orașului  prin 

îmbunătățirea 

accesului la serviciile 

publice 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori, 

-turiștii care 

tranzitează orașul. 

Realizarea studiului 

de fezabilitate,  

Aprobarea începerii 

proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitaţiilor 

Monitorizare, evaluare, 

control 

Auditul proiectului 

24 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală.  
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ACHIZIȚIONARE PUNCTE MOBILE DE DESFACERE  

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  350.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat 

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

Îmbunătățirea condițiilor de 

viață a populației. 

 

Asigurarea unui 

standard de viață 

ridicat pentru locuitorii 

orașului  prin 

îmbunătățirea 

accesului la serviciile 

publice 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori, 

-turiștii care 

tranzitează orașul. 

Realizarea studiului 

de fezabilitate,  

Aprobarea începerii 

proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitaţiilor 

Monitorizare, evaluare, 

control 

Auditul proiectului 

24 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală.  
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CREARE PARC INDUSTRIAL 

Solicitant  Valoare proiect         ( 

estimativă) 

Categoria 

proiectului 

Surse de finanțare Localizarea proiectului 

UAT AMARA  5.000.000,00 Ron Investiții Buget local 

Buget de stat 

Alte surse 

România Regiunea 

Sud 

Muntenia 

Ialomița-Amara 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiective  Rezultate obținute Potențiali beneficiari 

ai proiectului 

Activități principale Durata proiectului                 

( estimativă) 

Justificarea necesității 

implementării proiectului 

Îmbunătățirea condițiilor de 

viață a populației. 

 

Asigurarea unui 

standard de viață 

ridicat pentru locuitorii 

orașului  prin 

îmbunătățirea 

factorilor de 

mediu 

- locuitorii orașului ; 

 - agenții economici 

din zonă;  

-potenţialii investitori, 

-turiștii care 

tranzitează orașul. 

Realizarea studiului 

de fezabilitate,  

Aprobarea începerii 

proiectului, Pregătirea şi 

depunerea cererii de 

finanţare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitaţiilor 

Monitorizare, evaluare, 

control 

Auditul proiectului 

24 luni Stimularea cooperării între 

autorităţile locale şi îmbunătăţirea 

capacităţii acestora de a atrage 

credite pentru investiţii. Proiectul 

este cuprins ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală.  
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8. SISTEMUL DE 

IMPLEMENTARE,MONITORIZARE ȘI 

EVALUARE 
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              Implementarea Strategiei de dezvoltare locală a orașului Amara  are în vedere atingerea 

principalelor obiective stabilite în etapa de elaborare, prin intermediul unui proces complex de 

transformare a resurselor materiale, financiare sau umane disponibile în rezultate calitative și 

cantitative. 

Implementarea Strategiei de dezvoltare locală presupune procesul de transformare a resurselor 

disponibile (materiale, financiare, umane) în rezultate calitative și cantitative, astfel încât strategia 

să-și atingă toate obiectivele definite și, la sfârșitul perioadei, misiunea asumată. 

Resursele umane necesare implementării cu succes a strategiei sunt pregătite prin 

implementarea diferitelor proiecte, având schimburi de experienţă, infuzie şi absorbţie de expertiză 

şi know how datorate interesului orașului de a realiza dezvoltarea capacităţii tehnice, 

administrative şi instituţionale a Aparatului Primarului în vederea asigurării unor intervenţii 

sustenabile. 

Resursele de timp  au fost calculate astfel încât să se poată asigura continuitatea aceleiaşi direcţii 

de dezvoltare pentru o perioadă suficient de lungă de timp, astfel încât valoarea adăugată a primelor 

rezultate să poată constitui premisă pentru obţinerea celor viitoare. 

Resursele financiare vor fi asigurate nu doar de bugetele locale şi centrale, ci şi de atragerea de 

surse private, respectiv atragerea de asistenţă financiară din fonduri europene sau alte surse 

disponibile. 

Procesul de implementare a direcțiilor de dezvoltare propuse și derularea acțiunilor propriu-zise 

destinate realizării acestora, este demarat în momentul aprobării de către Consiliul Local al 

orașului Amara. Ulterior acestei etape, autoritățile publice locale vor coordona elaborarea 

planurilor de acțiuni trimestriale și anuale privind realizarea strategiei.  

De asemenea, se va realiza o prioritizare a proiectelor, și anume selectarea celor de interes major. 

Pentru fiecare proiect se vor descrie activitățile necesare, responsabilii și perioada de desfășurare, 

urmând a fi identificate și asigurate sursele de finanțare a proiectelor propuse spre implementare. 

Având în vedere că autoritățile publice locale ale orașului Amara nu dețin suficiente resurse 

financiare pentru a susține finanțarea tuturor proiectelor propuse, va fi necesară o mobilizare în 
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vederea atragerii de resurse suplimentare, precum accesarea unor finanțări nerambursabile, care să 

asigure resursele materiale necesare implementării strategiei. 

În vederea implementării Strategiei de dezvoltare locală a orașului se impune stabilirea unei 

structuri organizatorice apte să coordoneze implementarea planului strategic, să colaboreze și să 

negocieze cu ceilalți actori implicați. Pentru a urmări eficiența obiectivelor stabilite în cadrul 

Planului Strategic este nevoie de o monitorizare permanentă și de evaluarea rezultatelor 

activităților întreprinse. 

Bunele practici de management includ monitorizarea permanentă atât a obiectivelor pe termen 

lung cât și a obiectivelor pe termen scurt. Un proces eficient de monitorizare, în curs de 

desfășurare, furnizează informații sistematice pentru consolidarea implementării proiectului. 

Monitorizarea oferă posibilitatea revizuirii periodice, adaptarea planului de acțiune, actualizarea 

termenelor prevăzute inițial și anticipează eventualele riscuri. Monitorizarea implementării 

strategiei va fi realizată în permanență de către un departament al primăriei orașului Amara. 

Principalele responsabilități ale acestuia vor avea în vedere verificarea implementării în perioada 

programată a activităților, precum și colectarea datelor necesare pentru analiza principalilor 

indicatori (va urmări aspecte legate de activități, rezultate, buget, performanțele personalului 

angajat și a autorității locale). Concret, monitorizarea se va realiza pe tot parcursul procesului de 

implementare și la sfârșitul lui, prin compararea cantității și calității rezultatelor obținute cu cele 

planificate prin prezenta strategie. 

Fără îndoială, în urma activităților de monitorizare vor ieși la iveală probleme sau necesități de 

redresare sau adaptare în anumite privințe a direcțiilor strategice, care trebuie semnalate de către 

factorii de decizie competenți în monitorizarea întregului proces. 

De asemenea, vor fi elaborate rapoarte periodice care vor fi prezentate Consiliului Local și 

Primarului. Acestea vor fi elaborate semestrial sau în funcție de nevoi pentru determinarea 

stadiului în care se află procesul de implementare a strategiei.   
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Pentru transpunerea Strategiei de dezvoltare locală se propun măsuri şi instrumente concrete de 

implementare, care au rolul de a structura eforturile de organizare, de a mobiliza parteneriatul şi 

resursele necesare, precum şi de a asigura succesul strategiei. 

Responsabilităţile structurii de coordonare a strategiei de dezvoltare locală - propuneri: 

✓ Asigurarea coordonării şi urmăririi stadiului implementării strategiei; 

✓ Asigurarea unui management eficient în implementarea strategiei, inclusiv a gestionării 

financiare corecte a fondurilor alocate implementării acţiunilor asumate de consiliul local 

sau de primar în varii parteneriate; 

✓ Monitorizarea modului de implementare, respectiv realizarea indicatorilor de progres, 

impact şi rezultat a obiectivelor, direcţiilor şi acţiunilor de dezvoltare; 

✓ Asigurarea resurselor tehnice şi administrative necesare bunei implementari a strategiei; 

✓ Organizarea monitorizării, evaluarii şi revizuirii periodice a implementarii; 

✓ Elaborarea rapoartelor de implementare şi de revizuire perioadică, după graficul de 

raportare agreat; 

✓ Urmărirea realizării, implementării şi impactului planului de comunicare şi promovare a 

strategie. 

Pentru a stabili nivelul de implementare a acțiunilor și gradul de realizare/atingere a obiectivelor 

fixate, se recomandă a se stabili un set de indicatori de evaluare, care să evidențieze îndeplinirea 

principalelor obiective stabilite. Dintre aceștia, putem aminti: 

Agricultură și dezvoltare 

locală 

Demografie Dezvoltare economică 

Suprafaţa fondului funciar; 

Suprafaţa de teren agricol deţinută 

de populaţia orașului; 

Suprafaţa de teren agricol cultivată 

de populaţie; 

Principalele culturi agricole; 

Asociaţii Agricole pe raza orașului. 

Apartenenţa locuitorilor la una 

dintre Asociaţiile Agricole. 

Importanţa sectorului agricol pentru 

Evoluţia populaţiei din oraș; 

Distribuţia populaţiei pe sexe; 

Densitatea populaţiei; 

Structura populaţiei după religie; 

Structura populaţiei pe grupe de 

vârstă; 

Piramida vârstelor; 

Evoluţia sporului natural; 

Numărul născuţilor vii în funcţie de 

reşedinţă;  

Facilități financiare acordate 

întreprinderilor; 

Atragerea unor investitori externi; 

Asigurarea informațiilor pentru 

întreprinderile locale și pentru 

investitorii care doresc să se 

stabilească în oraș; 

Numărul agenților economici; 

Domeniile de activitate ale agenților 

economici; 
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populaţie; 

Importanța sectorului agricol pentru 

agenții economici din teritoriu; 

Agenți economici cu domeniul de 

activitate agricol; 

 Proiecte pe care agenții economici 

cu domeniul de activitate agricol 

doresc să le implementeze. 

Numărul persoanelor decedate în 

funcţie de reşedinţă. 

Evoluţia plecărilor şi stabilirilor cu 

domiciliul (inclusiv migraţia 

externă); 

Evoluţia plecărilor şi stabilirilor cu 

reşedinţa; 

Ponderea persoanelor plecate la 

muncă în străinătate; 

Numărul de angajați ai agenților 

economici; 

Cifra de afaceri a agenților 

economici; 

Profitul agenților economici; 

Forma de organizare juridică a 

agenților economici; 

Probleme întâmpinate în derularea 

activității zilnice a agenților 

economici; 

Posibilitatea realizării unui 

parteneriat public-privat între 

agenții economici și Primărie; 

Piața de desfacere a produselor și/ 

sau a serviciilor agenților 

economici; 

Fiscalitatea existentă la nivel local; 

Birocrația existentă la nivel local. 

Consultanță în domeniul achizițiilor 

publice și private; 

Studii de piață cu privire la produse 

și servicii; 

 Consultanță pentru rezolvarea 

anumitor probleme; 

Educație/ formare profesională 

continuă; 

Consultanță pentru dezvoltarea 

strategică a afacerilor; 

Modalități de promovare a 

produselor și/sau a serviciilor 

agenților economici; 

 Principalele surse de finanțare ale 

agenților economici; 
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Resurse umane și piața 

muncii 

Educație și cultură Sănătate și servicii 

sociale 

Numărul de salariaţi; 

Caracteristicile forței de muncă de la 

nivel local; 

Capacitatea populaţiei de a-şi găsi 

un loc de muncă pe termen scurt, 

mediu şi lung; 

Capacitatea populaţiei de a-şi găsi 

un loc de muncă pe termen scurt, 

mediu şi lung în funcție de zonă; 

Numărul de şomeri. 

 

Populaţia şcolară;  

Infrastructura de învăţământ; Unități 

școlare; Săli de clasă și cabinete școlare; 

Laboratoare școlare; 

Săli de gimnastică; Ateliere școlare; 

Terenuri de sport; 

Numărul calculatoarelor; 

Personalul didactic pe niveluri de 

educaţie; 

Importanţa educaţiei pentru populaţia 

orașului. 

Patrimoniul cultural; 

Tradiţii şi obiceiuri; 

Numărul bibliotecilor; 

Numărul volumelor din biblioteci; 

Numărul cititorilor activi; 

Personal angajat în biblioteci; 

Evenimente culturale; 

 Infrastructura sanitară; 

Medici de familie; 

Stomatologi; 

Personal sanitar mediu; 

Asistenţă socială; 

Copii ai căror părinți sunt 

plecați la muncă în străinătate; 

 Persoane cu dizabilităţi; 

Număr copii asistați social, 

Persoane cărora li se acordă 

venitul minim garantat; 

Copii aflaţi în plasament 

familial; 

Persoane vârstnice 

dependente; 

Ajutor pentru încălzirea 

locuinţei cu lemne, cărbune; 

Familii beneficiare de alocaţia 

de susţinere a familiei; 

Importanţa sectorului medical 

pentru populaţie; 

Sprijinul acordat de primărie şi 

autorităţile publice locale 

grupurilor defavorizate din 

oraș. 

 

Urbanism Mediu  Turism Administrația 

publică locală 

Gospodăria apelor şi 

canalizare; 

Accesul la apă potabilă; 

Alimentarea cu apă în 

locuință; 

Calitatea apelor din oraș; 

Indicatorii „regimului de 

oxigen”; 

Indicatorii din grupa 

„nutrienților”; 

numărul de turiști; 

numărul de sosiri în 

unitățile turistice; numărul 

de înnoptări ale turiștilor în 

unitățile de cazare, 

numărul traseelor turistice. 

Gradul de mulțumire 

privind calitatea 

serviciilor publice; 

numărul de parteneriate 

de tip public-privat. 
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Instalație de canalizare în 

locuință; 

Reţeaua de apă; 

Lungimea rețelei simple de 

distribuție a apei; 

Lungimea simplă a 

conductelor de canalizare; 

Apă distribuită 

consumatorilor pentru uz 

casnic; 

Apă distribuită 

consumatorilor pentru 

diverse activități; 

Suprafaţa locuibilă existentă 

(proprietate privată și 

publică); 

Locuinţe existente 

(proprietate privată și 

publică); 

Autorizaţii de construire; 

 Indicatorii din grupa de 

„salinitate”; 

Indicatorii din grupa 

„poluanților toxici 

specifici de origine 

naturală”; 

Indicatorii din grupa „alți 

indicatori chimici 

relevanți”; 

Calitatea aerului; 

Calitatea solurilor; 

Clasificarea calităţii apei 

în raport cu indicatorii 

generali; 

Calitatea apelor de 

suprafață; pH-ul apei; 

Materiile în suspensie din 

apă; 

Regimul oxigenului din 

apă; 

Oxigenul dizolvat; 

Nutrienții din apă; Gradul 

de salinitate din apă; 

 

Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce măsura strategia şi proiectele componente şi-au 

atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile şi intangibile sunt cele prevăzute, în termeni de 

eficienţă, calitate şi cantitate. 

Evaluarea se realizează la trei momente cheie: 

✓ Evaluarea anterioară începerii acţiunii: se evaluează impactul potenţial al acţiunii şi 

corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra 

oportunităţii proiectului/acţiunii. 

✓ Evaluarea intermediară a acţiunii: se efetuează la jumătatea perioadei de implementare, 

analizând cursul corect al acţiunii şi rezultele intermediare. 
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✓ Evaluarea finală se realizează după finalizarea proiectului, imediat sau/şi după anumite 

perioade, pentru a analiza dacă au fost atinse rezultele prevăzute de proiect. Această 

evaluare poate servi ca justificare pentru noi proiecte care să consolideze sau să corecteze 

rezultele realizate. 

Strategia de dezvoltare locală va fi revizuită periodic, pentru a se evalua succesul eforturilor de 

implementare şi a se lua toate măsurile ca planul să rămână valabil pe măsură ce comunitatea 

evoluează. Se vor opera ajustările, rafinările şi actualizările necesare, astfel încât cetăţenii să fie 

convinşi de modul în care comunitatea lor se dezvoltă în sensul progresului social, economic şi de 

mediu. Revizuirea strategiei se va realiza la intervale relativ scurte, datorită perspectivelor de 

schimbări rapide la nivelul întregii societăţi româneşti. Revizuirea va cuprinde toate etapele de 

elaborare. 

Exerciţiul de revizuire va ţine cont de următoarele elemente: 

✓ Rezultatele monitorizării implementării şi evaluării impactului strategiei până la 

momentul revizuirii; 

✓ Evoluţia bugetului local; 

✓ Legislaţie nouă cu efecte directe asupra orașului; 

✓ Modificări în strategiile naţionale, regionale sau judeţene, cu efecte directe asupra 

orașului. 

Indiferent de ritmul de revizuire, este necesară o raportare anuală a rezultelor de implementare, 

care să includă o detaliere a proiectelor care urmează să fie continuate sau atacate în următorul 

ciclu de 12 luni şi efectele acestora asupra exerciţiului bugetar. 

Implementarea Strategiei de dezvoltare locală a orașului AMARA, perioada 2021-2027, va genera 

un impact semnificativ cu precădere asupra comunităţii locale. Concret, plecând de la obiectivele 

şi direcţiile de dezvoltare stabilite în etapa anterioară, se poate creiona că în urma implementării 

acestei strategii, orașul AMARA va oferi locuitorilor o infrastructură propice dezvoltării eonomice 

şi servicii publice de calitate. 

 

 



261 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. REFERINȚE BIBLIOGRAFICE 

 

 

 

 

 

  

 

 



262 
 

 

 

Surse de informaţii în realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului AMARA 2021-2027 

 

➢ ADR Sud Muntenia, Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027, versiunea februarie 2020; 

➢ ADR Sud Muntenia, Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2021-

2027, versiunea octombrie 2020; 

➢ ADR Sud Muntenia, Analiza SWOT Planul Național Strategic 2021-2027; 

➢ Dăianu,D.,Fugaru, A.Mihailovici, G.,Volintiru, C. ( 2019) Cadrul Financiar Multianual 

post-2020- riscuri și oportunități pentru România; 

➢ Institutul Național de Statistică al României ( accesat în perioada ianuarie-martie 2021); 

➢ Lista Firmelor din România ( listafirme.ro, termene.ro) ; 

➢ Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Oportunități de finanțare a sectorului 

agricol prin FEADR 2021-2027; 

➢ PUG orașul Amara; 

➢ Rapoartul anual privind starea economică, socială și de mediu a orașului Amara ( 2019) 

➢ Renew Europe, Calea către schimbare. Fonduri Europene pentru România; 

➢ Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Amara 2014-2020; 

➢ Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2009-2020; 

➢ https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027   accesat ianuarie 2021; 

➢ https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/    accesat 

ianuarie 2021; 

➢ primaria-amara.ro, accesat decembrie 2020-februarie 2021; 

 

https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027%20accesat%20ianuarie%202021
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/

