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                                                                          Anexa la proiect HCL nr.  / 

Cuvant inainte, 
 

adresat de Primarul Comunei Stroesti 
 

            Dragi cetateni, 
 

De la bun inceput am fost constient ca Administratia Locala are obligatia sa propuna comunitatii 
programe pentru reabilitarea zonei. In aceste conditii, de cand mi-ati acordat increderea dumneavoastra 
am facut tot ce mi-a stat in putinta sa modemizez aceasta comuna si sa o aduc la nivelul demn de a se 
integra in Uniunea Europeana . 

In contextul unei analize ample s-a putut observa ca factorul uman a fost elementul principal 
care a urmarit identificarea oportunitatilor si tocmai de aceea vreau sa va multumesc ca m-ati sprijinit si 
m-ati ajutat de fiecare data sa gasesc atat puncte tari sau slabe, cat si amenintariile si oportunitatiile din 
localitatea pe care o reprezentam cu mandrie. 

Fiind un locuitor al comunei am realizat ca trebuie sa cunosc mai bine posibilitatile de 
dezvoltare economico-sociala a localitatii unde locuiesc si unde irni desfasor activitatea profesionala. 
 
 De aceea, pe baza analizei conditiilor geografice, sociale, culturale actuale am elaborat o 
strategie de dezvoltare a comunei pe perioada 2021-2027. 
 

Necesitatea si oportunitatea proiectelor aratate in aceasta strategie a aparut in vederea dezvoltarii 
infrastructurii locale, dezvoltarea agroturismului la nivel local si implicit ridicarea standardului de viata 
al locuitorilor comunei noastre. 

La nivelul administratiei locale se doreste ameliorarea relatiei intre administratie si cetatenii 
comunei Stroesti prin largirea accesului la informatii. 
 

In plus fata de cele aratate in cadrul lucrarii putem vorbi de necesitatea elaborarii de noi proiecte 
prin accesarea de fonduri europene prin Programul National de Dezvoltarea Rurala, prin PNRR si 
Programul Național de Investitii ,,Anghel Saligny” prin MDLPA. 

Proiectele pe care le-am intreprins pana acum si cele viitoare sunt facute pentru a imbunatatii 
viata locuitorilor comunei Stroesti. 

 
Aceasta strategie de dezvoltare locala vizeaza o perioada de 5 ani si poate fi realizata prin vointa 

dumneavoastra. Va reamintesc ca scopul acestei strategii este de a demara si finaliza proiectele prin care 
vom reusi sa modemizam si comuna din care facem parte cu mandrie. 

 
Astfel, impreuna ne vom bucura de o infrastructura stradala dezvoltata ,vom fi fericiti sa vedem cum 

copii sau nepotii nostri invata sa lucreze cu tehnologia modema sau cum vom putea sa folosim sistemul de 
canalizare si epurare al apei potabile. 

 
Ca primar al comunei Stroesti va multumesc ca m-ati sprijnit pana acum si  am incredere totala 

ca si de acum inainte vom forma o adevarata echipa si impreuna vom sarbatori finalizarea oricarui proiect 
evidentiat in strategia de dezvoltare locala. 
 

 
Primar comuna Stroesti 

     Ciolacu Toma 
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INTRODUCERE I. 

 
1. Principiile de abordare a dezvoltarii economico-sociale locale 

  Elaborarea  strategiei  de  dezvoltare  locala  are  ca  scop  identificarea,  analiza  si  implementarea 

obiectivelor strategice de dezvoltare a comunicatii  locale in domeniile de actiune identificate la nivel 

local,  si  integrate  in  cele  la  nivel  judetean,  regional,  national  si  european.  Realizarea  obiectivelor 

strategice,  in  special  in  sfera economica au ca  rezultat dezvolaterea ecomonica  locala,  cresterea  calitatii 

vietii si bunastarii sociale. 

Dezvoltarea economica locala este procesul prin care administratia locala si/sau comunitatea, bazata pe 

grupuri, administreaza resursele existente si intra intr-un nou angajament de parteneriat fie cu sectorul 

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

intr-o zona economica bine definita. 

Dezvoltarea economica presupune dezvoltarea capacitatii economice regionale sau locale si formularea 

raspunsului la schimbarile economice, tehnologice, sociale, etc. Dezvoltarea care, indeplinind cerintele 

generatiei actuale, faciliteaza generatiilor viitoare indeplinirea propriilor optiuni, este dezvoltare 

durabila. 

Dezvoltarea durabila urmareste reconcilierea intre doua aspiratii fundamentale, si anume necesitatea 

dezvoltarii economice si sociale, dar si protectia si imbunatatirea starii mediului. 

In elaborarea strategie de dezvoltare au fost utilizare elementele specifice locale: date economice, 

Date privind populatia, infrastructura, mediul inconjurator, amenajarea teritoriului, analiza distributiei 

serviciilor etc., precum si de la o evaluare realista a modului in care comunitatea locala doreste sa 

evolueze. Strategia a fost elaborata cu contributia comunitatii, a angajatilor din institutiile publice 

locale, agentilor economici, institutiilor si organizatiilor locale, prin intermediul sondajelor, consultarilor 

comunitatii si dezbaterii publice care au reunit comunitatea intr-un exercitiu de democratie participativa 

si efort colectiv de trasare a propriului viitor. 

Ca urmare, din punct de vedere metodologic, strategia are la baza si se fundamenteaza pe 

urmatoarele instrumente si proceduri de lucru: 

-analiza de continut; 
-analiza de date statistice din surse organizate;  

-comparatii de date statistice pe scara evolutiva;  

-analiza SWOT; 

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

judetene, regionale, nationale si europene. 

Concepul de dezvoltarea durabila a comunitatilor rurale isi are originile la nivel mondial din anul 

1992, in cadrul Conferintei de la Rio de Janeiro, 170 de state, printre care si Romania, au recunoscut in 

mod unanim si au cazut de acord asupra nevoii urgente de a adopta o strategie globala pentru secolul 

urmator, denumita ,,AGENDA 21". 
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Conform prevederilor stabilite in cadrul Conferintei de la Rio, fiecare autoritate locala are 

obligatia de a elabora propria strategie de dezvoltare durabila. 

Agenda 21 Locala implica necesitatea ca autoritatile locale sa lucreze in parteneriat cu toate 

sectoarele comunitatii respective, punand accentul pe participarea comunitatii si pe democratia locala 

largita, oferind o modalitate de integrare a problemelor sociale, economice si de mediu, care sa 

conduca, in final, la definirea de obiective, strategii, politici si actiuni la nivel local. Agenda 21 

recunoaste ca autoritatile / municipalitatile locale au de jucat un rol crucial in dezvoltarea durabila, 

deoarece: 

-reprezinta comunitatea locala si lucreaza in nurnele ei; 

-au un rol planificator important, deoarece desfasoara, deleaga sau influenteaza multe din 

serviciile de care depinde calitatea vietii; 

-administreaza/poseda parti importante din patrimoniul construit sau natural; pot influenta prin 

educatie, sfaturi, informatii si exemplu propriu; 

-pot cataliza parteneriate cu alte organizatii; au un impact mare in calitate de consumatori, 

achizitori si patroni. Dezvoltarea durabila a comunitatilor are ca scop major eradicarea saraciei la nivel 

local, punand accent pe resursele locale, care pot fi structurate in patru categorii: 

-capitalul uman: cunostinte, abilitati, capacitati, creativitate, strategii de adaptare; 

-capitalul fizic: cladiri, drumuri, retele etc.; capitalul natural: sol, aer, apa, flora, fauna etc.; 

-capitalul social: structuri de administrare si luare a deciziilor, comunitatea, cultura. 

 
Dezvoltarea rurala poate fi considerata si un demers de dezvoltare teritoriala, ea incluzand aspect 

 economice, social-politice, culturale, ecologice etc., prin stimularea si favorizarea dezvoltarii inteme, 

mobilizand, in acest sens, mijloacele umane si financiare care concura la aceasta dezvoltare si asigurand 

convergenta. 

 II. CONTEXTUL STRATEGIC AL ELABORARII STRATEGIEI DE  DEZVOLTARE 

Il.1. Contexul european de dezvoltare 

Europa trece printr-o perioada de transformare. Criza a anulat anii de progrese economice si 

sociale si a pus in evidenta deficientele structurale ale economiei Europei. 

Intre timp, lumea evolueaza rapid, iar provocarile pe termen lung (globalizarea, presiunea exercitata 

asupra resurselor, imbatranirea) se intensifica. 

Din cauza crizei, obiectivul de garantare a unei cresteri economice viitoare este mult mai greu  

de realizat. Situatia inca fragila a sistemului financiar franeaza redresarea, avand in vedere dificultatile 

cu care se confrunta atat intreprinderile, cat si gospodariile pentru a obtine credite, a cheltui si a investi. 

Europa poate reusi daca actioneaza in mod colectiv, ca Uniune, trebuind sa faca fata 

urmatoarelor provocari: deficiente structurale (rata medie de crestere a Europei este net inferioara fata de a 

pricipalilor parteneri economici, ratele de ocupare a fortei de munca in Europa sunt inferioare cu a altor  
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state ale lumii ca SUA sau Japonia, accelerarea imbatranirii populatiei), intensificarii provocarilor 

globale (economii globale tot mai interconectate, nevoia finantelor mondiale de masuri corective, 

provocari globale legate de clima), trecerea la actiune pentru evitarea declinului si iesirea din criza. 

STRATEGIA EUROPA 2030 
 

 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă „Transformarea lumii în care trăim” a fost adoptată la 

Summitul ONU privind dezvoltarea durabilă (New York, 25-27 septembrie 2015). Aceasta include un set de 

obiective de dezvoltare durabilă globale care au înlocuit obiectivele de dezvoltare ale mileniului de la 1 

ianuarie 2016. 

Agenda 2030 oferă un răspuns provocărilor de la nivel global abordând, într-o manieră 

cuprinzătoare, problema eradicării sărăciei și dimensiunile economice, sociale și de mediu ale dezvoltării 

durabile. Cele 17 noi obiective de dezvoltare durabilă împreună cu cele 169 de ținte aferente se referă la 

domenii-cheie, precum sărăcia, drepturile omului, securitatea alimentară, sănătatea, consumul și producția 

sustenabile, creșterea economică, ocuparea forței de muncă, infrastructura, gestionarea durabilă a resurselor 

naturale, oceanele, schimbările climatice și egalitatea de gen. 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2027 

Arhitectura programelor operaționale, prin intermediul cărora va fi administrat bugetul alocat 
României în perioada 2021-2027 va fi semnificativ modificată față de actualul sistem. 

 
 
 
Europa 2021-2027 propune următoarele priorități: 
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• O Europă mai inteligentă 
• O Europă mai verde 
• O Europă mai conectată  
• O Europă mai socială  
• O Europă mai aproape de cetățeni 
Pentru reușita noastră generală, obiectivele trebuie sa fie interconectate pentru a garanta că fiecare 

stat membru adaptează strategia Europa 2021-2027 la situația sa specifică, astfel Comisia propune ca aceste 
obiective ale UE să fie transpuse în obiective și traiectorii naționale. 

Astfel, au fost stabilite cinci priorități investiționale la nivelul UE ce vor viza: 
O Europă mai inteligentă: 
 
Componenta de Cercetare și Inovare va fi în continuare o prioritate de finanțare ce va presupune 

dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare a organizațiilor prin crearea unor sisteme 
atractive de inovare și adaptarea tehnologiilor avansate pentru crearea unui sistem antreprenorial solid. 

Dacă vom discuta despre Competitivitate, autoritățile anunță că se dorește și în perioada 
următoare facilitarea accesului la finanțare a IMM-uri, sprijinirea acestora pentru internaționalizare și pentru 
investiții în noi tehnologii. 

Digitalizarea va fi și ea un obiectiv ce va veni în beneficiul cetățenilor, a companiilor și 
autorităților statului. 

În contextul unei economii bazată pe cunoaștere, vor fi dezvoltate la nivelul IMM-urilor 
competențele pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat, inclusiv organizarea de 
stagii de pregătire practică, formare pentru implementarea standardului - sistem de Management a Inovării în 
companii. Totodată, vor fi dezvoltate și capacitățile administrative ale actorilor implicați în implementarea, 
monitorizarea, revizuirea strategiilor de specializare inteligentă. 

 
O Europă mai verde 
 
Daca ne gândim la proiectele din Energie, ca și obiective specifice propuse menționăm 

promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, promovarea energiei din 
surse regenerabile și dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E (Rețele 
Transeuropene de Energie). 

Având în vedere că trăim într-o perioadă în care consecințele schimbărilor climatice și criza apei 
sunt principalele riscuri, Comisia sprijină finanțarea proiectelor care promovează adaptarea la schimbările 
climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor și care promovează gestionarea 
sustenabilă a apei. 

Pentru promovarea tranziției către o economie circulară, se vor face investiții pentru extinderea si 
îmbunătățirea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor, pentru a crește reutilizarea și reciclarea 
acestora, pentru a preveni generarea deșeurilor și devierea de la depozitele de deșeuri. 

Protecția naturii și a Biodiversității vor fi îmbunătățite prin dezvoltarea infrastructurii verzi (în 
special în mediul urban) și prin reducerea poluării. 

În ceea ce privește obiectivul mobilității Urbane, vor fi selectate acele proiecte prin care se va 
facilita accesul mai rapid și mai ieftin al populației în zona urbană. 

 
O Europă conectată 
 
O parte din finanțarea alocată României pentru această etapă (aprox. 30,6 mld. euro), va fi 

destinată obiectivului conectivitate, adică acelor investiții prin care se va facilita dezvoltarea unei rețele  
TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă, sigură și intermodală. Totodată, se vor 
avea în vedere si investițiile în infrastructură de bandă largă, de foarte mare capacitate, de tip Broadband. 

 
 
 
 O Europă mai socială 



                                  ,,Strategia de Dezvoltare Locală 2021 – 2027,, Localitatea Stroești, Judetul Valcea 

 
 

 

 
Prin aceasta operațiune, se dorește să fie implementat Pilonul european al drepturilor sociale, 

adică se vor urmări investiții pentru a îmbunătăți accesul la piața muncii prin politici active în domeniul 
pieței forței de muncă (ocupare), prin anticiparea nevoilor în materie de competențe și prin sprijinirea 
tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii. De asemenea, vor fi analizate investițiile care vor îmbunătăți 
calitatea, eficacitatea și relevanța pieței forței de muncă, prin crearea unor sisteme de educație și formare 
performante. Și nu în ultimul rând, pentru realizarea acestui obiectiv, menționăm investițiile care vor 
favoriza incluziunea activă, pentru promovarea integrarii socio- economice a comunităților marginalizate, 
pentru consolidarea accesului la servicii de calitate, pentru abordarea problemei deprivării materiale și pentru 
a investi în locuințe, în asistență medicală și în infrastructura de îngrijire pe termen lung. 

 
O Europă mai apropiată de cetățenii săi 
 
Vor fi sprijinite proiectele strategice de dezvoltare durabilă, care vor avea ca și scop investiții în 

turism (stațiuni turistice urbane de interes național),  investiții în infrastructură din domeniul cultural, 
investiții în patrimoniul cultural, investiții pentru regenerarea urbană și securitatea spațiilor publice. 

CONTEXTUL NATIONAL 

Potențiale surse de finanțare 
Finanțările nerambursabile sunt destinate sprijinirii dezvoltării locale unde nu există resurse 

financiare suficiente accesibile în mod curent sau din domenii în care există în mod tradițional o nevoie de 
resurse financiare mai mare decât disponibilitățile (de exemplu, infrastructură activități cu caracter social 
etc.). 

Astfel pot fi acordate finanțări pentru infrastructură, educaţie, cultură, protecţia mediului, cercetare, 
religie, sănătate, servicii sociale, cooperare internațională, drepturi civile si cetățenești, digitalizare, 
dezvoltare economică si socială etc. 
Pentru finanțarea investițiilor propuse în cadrul acestei strategii, pentru perioada 2021-2027, identificăm 
următoarele tipuri de finanțări: 

a) Fonduri Structurale si de Coeziune care contribuie la realizarea celor trei obiective ale 
Politicii de Coeziune UE; 

b) Fonduri de la bugetele naţionale 
c) Alte finanţări nerambursabile care pot proveni de la o varietate de finanţatori (inclusiv de la 

Uniunea Europeană): 
‐ Guvernul României; 
‐ guvernele sau ambasadele unor state străine; 
‐ instituţii financiare internaţionale (de ex.: BERD, Banca Mondială etc.); 
‐ fundaţii sau alte organizaţii naţionale sau internaţionale; 
‐ companii (de ex.: Microsoft, Coca-Cola etc.); 
‐ bănci active în România. 

Fonduri structurale si de coeziune 
• POLITICA DE COEZIUNE 2021-2027 

Politica de coeziune finanţează investiţii care să contribuie la îndeplinirea celor 5 obiective principale 
stabilite pentru perioada 2021-2027, astfel: 

1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică şi sprijinirea 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris şi investiţii în 
tranziţia energetică, energia din surse regenerabile şi combaterea schimbărilor climatice. 

3. Europă conectată, cu reţele strategice de transport şi digitale. 

4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale şi sprijinirea calităţii  
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5. locurilor de muncă, a învăţământului, a competenţelor, a incluziunii sociale şi a accesului egal la 
sistemul de sănătate. 

6. Europă mai apropiată de cetăţenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel 
local şi a dezvoltării urbane durabile în UE. 

Analizând obiectivele specifice ale Politicii de coeziune, observăm interesul crescut asupra digitalizării şi al 
economiei circulare. 

Politica de Coeziune, elemente de noutate pentru perioada 2021-2027 
Plecând de la propunerea Comisiei din 2 mai 2018 privind următorul cadru financiar multianual 

pentru perioada 2021-2027, anexa D a Raportului de ţară din 2019 privind România, inclusiv un bilanţ 
aprofundat referitor la prevenirea si corectarea dezechilibrelor economice, prezintă punctele de vedere 
preliminare ale serviciilor Comisiei cu privire la domeniile de investiţii prioritare si la condiţiile-cadru pentru 
aplicarea eficace a politicii de coeziune în perioada 2021-2027. Aceste domenii de investiţii prioritare au fost 
stabilite în contextul mai amplu al blocajelor în materie de investiţii, al nevoilor de investiţii si al 
disparităţilor regionale analizate în raport. Această anexă constituie baza unui dialog între România si  
serviciile Comisiei în vederea programării fondurilor politicii de coeziune (Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul de coeziune si Fondul social european Plus). 

Implementarea POR, în viitoarea perioadă de programare, se va face descentralizat, prin 8 
programe regionale, gestionate la nivelul agenţiilor de dezvoltare regională. 

Coordonarea unitară a managementului acestui proces va fi asigurată de Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării si Administraţiei. 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administraţiei nu va mai avea autoritatea de 
management pentru POR, din anul 2021. În schimb, ar urma să fie 8 autorităţi de management la nivelul 
fiecărei regiuni de dezvoltare. Practic, actualele Agenţii de Dezvoltare Regională (ADR), care în prezent au 
doar rol de organism intermediar, cu numai câteva atribuţii delegate de Ministerul Lucrărilor Publice, ar 
urma să devină autorităţi de management ele însele. 

Aceste 8 noi autorităţi de management ale viitoarelor Programe Operaţionale Regionale mai mici vor 
întocmi ghidurile solicitantului pentru diversele linii de finanţare pe care le vor deschide si vor decide 
priorităţile de investiţii care vor fi bugetate. 
Propunerea financiară a Cadrului Financiar Multianual de alocare pentru România, pentru perioada 2021-
2027 este de 30,60 miliarde euro, în creștere cu 8% faţă de perioada 2014-2020, conform propunerii 
Comisiei Europene, distribuită la nivel de fond astfel: 

• 57% către Fondul de Dezvoltare Regională (FEDR) 
• 27% către Fondul Social European 
• 15% către Fondul de Coeziune 
• 1% către Cooperarea teritorială europeană (ETC) 
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În cadrul politicii de coeziune Ministerul Fondurilor Europene propune pentru perioada 2021-2027, nouă 
tipuri de programe, Programul Operaţional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul 
Agenţiilor de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale ţării: 

1. Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă (PODD) 
2. Programul Operaţional Transport (POT) 
3. Programul Operaţional Creştere Inteligentă si Digitalizare (POCID) 
4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS) 
5. Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 
6. Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 
7. Programul Operaţional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI) 
8. Programele Operaţionale Regionale-implementate la nivel de regiune (8 POR) 
9. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 

 
În ceea ce priveşte responsabilitatea gestionării acestor programe, Agenţiile pentru Dezvoltare 

Regională vor fi Autorităţi de Management pentru cele opt Programe Operaţional Regionale, 
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor va fi Autoritate de Management pentru 
Programul Operaţional Transport, iar Ministerul Fondurilor Europene va fi Autoritate de Management pentru 
celelalte şapte Programe Operaţionale menţionate mai sus. 

Pentru cele 9 programe din cadrul politicii de coeziune, în perioada 2021-2027 vor fi finanţate 
următoarele axe prioritare: 

1. Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă: 
Axa Prioritară 1. Tranziție energetică bazată pe eficienţă energetică, emisii reduse, sisteme inteligente de 
energie, reţele şi soluţii de stocare 
Axa Prioritară 2. Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată şi tranziţia la o economie circulară 
Axa Prioritară 3. Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi 
decontaminare a siturilor poluate 
Axa Prioritară 4. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor 

2. Programul Operaţional Transport (POT) 
Axa Prioritară 1. Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T de transport rutier 
Axa Prioritară 2. Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru accesibilitate 
teritorială 
Axa prioritară 3. Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T de transport pe calea ferată 
Axa prioritară 4. Îmbunătăţirea mobilităţii naţionale, durabilă si reziliență în fața schimbărilor climatice 
prin creşterea calităţii serviciilor de transport pe calea ferată  
Axa prioritară 5. Îmbunătăţirea conectivităţii prin creşterea gradului de utilizare a transportului cu 
metroul în regiunea București-Ilfov 
Axa prioritară 6. Îmbunătăţirea conectivităţii şi mobilităţii urbane, durabilă şi reziliență în faţa 
schimbărilor climatice prin creşterea calităţii serviciilor de transport pe calea ferată 
Axa prioritară 7. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal 
Axa prioritară 8. Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor 
Axa prioritară 9. Creşterea gradului de siguranță şi securitate pe rețeaua rutieră de transport 
Axa prioritară 10. Asistenţă tehnică 

3. Programul Operaţional Creştere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 
Axa Prioritară 1. Creşterea competitivităţii economice prin cercetare şi inovare 
Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei reţele de mari infrastructuri de CDI 
Axa prioritară 3. Creşterea competitivităţii economice prin digitalizare 
Axa prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii Broadband 
Axa prioritară 5. Instrumente financiare 
Axa prioritară 6. Creşterea capacităţii administrative 
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4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS) 
Axa Prioritară 1. Continuarea investiţiilor în spitale regionale 
Axa Prioritară 2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară şi servicii oferite în regim 
ambulatoriu 
Axa prioritară 3. Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului 
demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii 
Axa prioritară 4. Creşterea eficacității sectorului medical prin investiţii în infrastructură şi servicii 

A. Investiţii prioritare în infrastructură 
B. Investiţii în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor transmisibile şi de gestionare 

a alertelor naţionale şi internaţionale la nivel central si local din domeniul sănătăţii publice 
C. Modernizarea sistemului naţional de transfuzii, inclusiv a infrastructurii de testare a sângelui 

si/sau procesare a plasmei. 
 

Axa prioritară 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 
Axa prioritară 6. Informatizarea sistemului medical 
Axa prioritară 7. Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate si utilizare metode 
moderne de investigare, intervenţie, tratament 

5. Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 
Axa Prioritară 1. Valorificarea potenţialului tinerilor pe piaţa muncii 
Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a scolii si creşterea accesului si a participării 
grupurilor dezavantajate la educaţie si formare profesională 
Axa prioritară 3. Creşterea calităţii si asigurarea echității în sistemul de educaţie si formare profesională 
Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educaţie si formare profesională la dinamica pieței muncii si la 
provocările inovării si progresului tehnologic 
Axa prioritară 5. Creşterea accesibilității, atractivității si calităţii învăţământului profesional si tehnic 
Axa prioritară 6. Creşterea accesului pe piaţa muncii pentru toți Axa prioritară 7. Antreprenoriat si 
economie socială 
Axa prioritară 8. Susţinerea reformelor pe piaţa muncii în acord cu dinamica pieţei muncii Axa prioritară 
9. Consolidarea participării populaţiei în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru facilitarea 
tranziţiilor si a mobilităţii (prioritate comună Educaţie/Ocupare) 

6. Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 
Axa Prioritară 1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (intervenții adresate 
grupurilor de acțiune locală)-OP 4 
Axa Prioritară 2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii-OP 5  
Axa prioritară 3. Comunități marginalizate 
Axa prioritară 4. Reducerea disparităților între copiii în risc de sărăcie si/sau excluziune socială si ceilalți 
copii 
Axa prioritară 5. Servicii pentru persoane vârstnice 
Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități 
Axa prioritară 7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile 
Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate 

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

8. Programele Operaţionale Regionale-implementate la nivel de regiune (8 POR) 
Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare si întreprinderi dinamice 
Axa Prioritară 2. O regiune cu orașe Smart 
Axa prioritară 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 
Axa prioritară 4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate 
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Axa prioritară 5. O regiune accesibilă 
Axa prioritară 6. O regiune educată 
Axa prioritară 7. O regiune atractivă 
Axa prioritară 8. Asistenţă tehnică 

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

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ 
În noul exerciţiu financiar din perioada 2021-2027, Planul Naţional de Dezvoltare Rurală ar urma să 

fie abandonat din punct de vedere conceptual, ca urmare a apariţiei unui nou concept al Politicii Agricole 
Comune (PAC), si anume Planul Strategic Naţional. 

 
Planul Strategic Naţional pentru perioada 2021-2027 cuprinde nouă obiective clare cu accent pe 

măsuri care să combată schimbările climatice, să protejeze mediul si biodiversitate, să creeze zone rurale mai 
dinamice. 

Cele nouă obiective ale viitoarei Politici Agricole Comune pentru perioada 2021-2027 vizează: 
1. Reechilibrarea lanțului alimentar 
2. Combaterea schimbărilor climatice 
3. Managementul durabil al resurselor 
4. Conservarea peisajelor si a biodiversităţii 
5. Sprijinirea reînnoirii generaționale 
6. Dezvoltarea zonelor rurale 
7. Siguranța alimentară si bunăstarea animalelor 
8. Venituri echitabile pentru fermieri 
9. Creşterea competitivităţii 

 
 

Bugetul politicii agricole comune: 
Pentru exercițiul financiar 2021-2027, pentru 
România este propusă suma de 20,5 miliarde 
Euro din care 13,3 miliarde este destinată 
plăților directe, respectiv 65% din buget, 363 
mil. Euro alocate către măsurile de sprijinire a pieţei 
(FEGA) reprezentând 2% din buget, iar 6,7 
miliarde de Euro vor fi alocate pentru 
dezvoltarea rurală (FEADR), adică 33% din 
bugetul alocat. În cele 33 de procente alocate 
Fondului European de Dezvoltare Rurală-
FEADR sunt cuprinse atât investiţii ale 
mediului privat, cât şi investiţiile Unităților administrativ teritoriale locale, respectiv investiţii publice. 

De menționat este si faptul că din bugetul alocat FEADR, doar 5% va fi destinat măsurilor 
LEADER! 

Atenția sporită către obiectivul 2. „Combaterea schimbărilor de mediu si climă" este confirmată încă 
odată de alocarea financiară propusă, respectiv, din bugetul aprobat pentru FEADR, 35% este adresat 
intervențiilor adresate obiectivelor specifice de mediu si climă. 

Surse de finanţare din bugetele naţionale 
• PROGRAMELE FINANŢATE PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII S.A. 

Compania Naţională de Investiţii S.A. funcţionează în baza Ordonanţei nr.25/2001 privind înființarea 
Companiei Naţionale de Investiţii CNI S.A. cu modificările si completările ulterioare. 
Finanțator: Guvernul României 
Program de finanţare: Programul naţional de construcții de interes public sau social 
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Obiectivul programului: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea unui obiectiv, 
finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar 
Solicitanți eligibili: Autoritățile administraţiei publice centrale, autoritățile administraţiei publice locale, alte 
instituţii publice si instituţii de interes public si persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în 
condițiile legii, alte entități ce funcţionează în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice si juridice în 
cazul Subprogramului „Lucrări în primă urgență". 
Activităţi eligibile: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea unui obiectiv, finalizarea 
unui obiectiv demarat anterior de beneficiar: 

1. Subprogramul „Săli de sport" 
2. Subprogramul „Bazine de înot"  
3. Subprogramul „Complexuri sportive" 
4. Subprogramul „Aşezăminte culturale" 
5. Subprogramul „Unităţi şi instituţii de învăţământ de stat" 
6. Subprogramul „Patinoare artificiale" 
7. Subprogramul „Unităţi sanitare" 
8. Subprogramul „Săli de cinema" 
9. Subprogramul „Lucrări în primă urgenţă" 
10. Subprogramul „Reabilitare blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate" 
11. Subprogramul „Drumuri de interes local şi drumuri de interes judeţean" 
12. Subprogramul „Fose septice, microstaţii de epurare şi sisteme de alimentare cu apă" 
13. Subprogramul „Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor" 

 
• PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ - PNDL 

Reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform 
căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice. 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei, stabilește cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanță națională, care 
susțin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio- 
educativă. 
Finanțator: Guvernul României  
Programe de finanţare si solicitanți eligibili: 

• Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi 
de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în 
unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice - Hotărârea Guvernului nr.577/1997; 

• Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural - Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.71/2007, cu 
modificările ulterioare; 

• Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor-Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.61/2007, cu modificările 
ulterioare pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c); 

• Programul Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de 
interes local - Hotărârea Guvernului nr.530/2010. 

Obiectivul programului: obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor obiectivelor finanţate prin alte 
programe închise în prezent precum şi sprijinirea autorităţilor publice locale în prioritizarea finanţărilor astfel 
încât România, în integralitatea ei, să devină un spaţiu construit eficient, în care toţi locuitorii să aibă acces 
egal la resurse, să beneficieze de creşterea calităţii vieţii şi să se faciliteze dezvoltarea comunităţilor funcţie 
de potenţialul acestora şi de strategiile de dezvoltare durabilă, pe principii de competitivitate şi coeziune 
teritorială. Programul este dedicat realizării unor obiective de investiţii de infrastructură de dimensiuni 
reduse ca volum care nu îndeplinesc criterii de eligibilitate pe programe cu finanţare europeană sau la care 
este imperios necesară finalizarea acestora pentru respectarea unor angajamente asumate de România în 
cadrul Uniunii Europene. 
Activități eligibile: Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze  
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lucrări de realizare/extindere/reabilitare/modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre următoarele 
domenii specifice: 

• sisteme de alimentare cu apă şi stații de tratare a apei; 
• sisteme de canalizare şi stații de epurare a apelor uzate; 
• unități de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădinițe, şcoli generale primare şi gimnaziale, 

licee, grupuri școlare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unități de 
învăţământ special de stat; 

• unități sanitare; 
• drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca 

drumuri județene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din 
interiorul localităților; 

• poduri, podețe sau punți pietonale; 
 

• obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale  
multifuncționale, teatre; 
• platforme de gunoi; 
• piețe publice, comerciale, târguri, oboare; 
• modernizarea bazelor sportive; 
• sediile instituțiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituțiilor 

publice din subordinea acestora; 
• infrastructura turistică dezvoltată de autoritățile publice locale ca instrument de punere în 

valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea publică 
sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora. 
 

Finanţare 
Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual în 

bugetul MLPDA, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite. 
În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de specialitate a 
propunerilor de finanţare ale autorităţilor locale, MLPDA întocmeşte şi aprobă prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice, lista finală cu obiectivele de investiţii care se finanţează, listă 
care se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

Pentru transferul sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul MLPDA, cu destinaţia finanţării 
cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare Unităţile administrativ-teritoriale pot 
solicita lunar, în scris Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în funcţie de necesităţi, 
transferul sumelor alocate cu destinaţia finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de 
finanţare, în termen de 30 de zile de la efectuarea transferurilor de sume. MLPDA virează sumele alocate şi 
aprobate prin ordin de plată direct în conturile beneficiarilor. 

 
• PROGRAMELE DERULATE DE ADMINISTRAŢIA FONDULUI DE MEDIU 

Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituţie care asigură suportul financiar pentru 
realizarea proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, constituită conform principiilor europene 
„poluatorul plăteşte" şi „responsabilitatea producătorului". 

Administraţia Fondului pentru Mediu funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului. 

• Programul privind sprijinirea eficienței energetice şi a gestionării inteligente a energiei în 
infrastructura de iluminat public 

Obiectivul programului: Creşterea eficienţei energetice a sistemelor de iluminat public 
Beneficiari eligibili: Unităţile administrativ-teritoriale, organizate la nivel de comună, oraş sau municipiu 
Finanţator: Administraţia Fondului pentru Mediu 
Activităţi finanţate: modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având 
un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea  
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sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de 
investiţii. Mai multe informaţii: https://www.afm.ro/ 
 

• ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL 
Administraţia Fondului Cultural Naţional este o instituţie publică autonomă, aflată în subordinea 

Ministerului Culturii, care operează la nivel naţional de peste 10 ani. Înfiinţată în 2005 AFCN este 
principalul finanţator public al ofertei culturale din România care aplică un proces transparent de evaluare şi 
selecţie. 

Beneficiari eligibili: asociaţiile, fundaţiile, instituţiile publice de cultură, persoanele fizice 
autorizate, societăţile comerciale care derulează activităţi culturale. 

Finanţator: Ministerul Culturii 

Obiectivul programului: gestionarea Fondului Cultural Naţional, finanţarea programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale, organizate în ţară şi/sau în străinătate, precum şi susţinerea relaţiilor 
culturale internaţionale ale României. 

Domenii finanțate: acțiuni culturale şi editoriale 

Mai multe informaţii: www.afcn.ro 

Alternative de finanţare, altele decât fondurile structurale si de coeziune, în care autoritățile publice 
locale pot fi solicitanți eligibili sau parteneri 

Sursele de finanţare nerambursabilă pentru Autorităţile publice Locale nu se limitează doar la cele 
finanţate de Politica Agricolă Comună şi de Politica de Coeziune, existând şi alte surse de finanţare precum: 

• GRANTURILE SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) şi NORVEGIENE 
Granturile Spaţiului Economic European (SEE) si Norvegiene reprezintă contribuţia Islandei, 

Principatului Liechtenstein si Regatului Norvegiei la reducerea disparităţilor economice si sociale în Spaţiul 
Economic European si la consolidarea relaţiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul si Sudul 
Europei si statele baltice. 

Beneficiari eligibili: Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare 

Finanţator: Mecanismul Financiar SEE 2021-2027 

Domenii finanţate: 
• dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii si tineri în situaţii de risc, 

drepturile omului 
• energie regenerabilă, eficienţă energetică, securitate energetică 
• dezvoltarea afacerilor, inovare si IMM 
• sănătate publică 
• cercetare 
• patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural si cooperare culturală 
• justiţie, servicii corecţionale, combaterea violenţei domestice si de gen 
• afaceri interne, cooperare poliţienească si combaterea criminalității 
• educaţie, burse, ucenicie si antreprenoriat pentru tineri 
• dialog social si muncă decentă 
• cetățenie activă-societate civilă 
• mediu si schimbări climatice 

Mai multe informaţii: https://www.eeagrants.ro/apeluri 
• EUROPA CREATIVĂ-Subprogramul Cultură 
Programul-cadru al Comisiei Europene pentru sprijinirea sectoarelor culturii si audiovizualului. 

Beneficiari eligibili: toţi operatorii din sectoarele culturale si creative, însemnând organizaţii 
neguvernamentale, instituţii publice si companii private cu activitate în domeniu. 

Finanţator: programul Europa Creativă este gestionat de Comisia Europeană si de Agenţia Executivă 
pentru Educaţie, Audiovizual si Cultură din Bruxelles, unde se trimit si se evaluează toate proiectele. La  
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nivel naţional, Biroul Europa Creativă România oferă informaţii si asistenţă tehnică gratuite pentru operatorii 
care doresc să acceseze această finanţare. 

Domenii finanţate: cultură si audiovizual 

Mai multe informaţii: https://www.europa-creativa.eu/ 
• PROGRAMUL LIFE-instrument de finanţare al Uniunii Europene pentru 
 mediul înconjurător şi acțiuni în domeniul climei 

Beneficiari eligibili: Autorităţi publice locale din România 

Finanţator: Ministerul Mediului 

Obiectivul programului: Obiectivul general al programului LIFE propus pentru perioada 2021-2027 este 
de a contribui la tranziţia către o economie circulară curată, eficientă din punct de vedere energetic, cu  
emisii scăzute de dioxid carbon si rezilientă la schimbările climatice- inclusiv prin tranziţia către o energie 
curată -, de a proteja mediul si de a mări nivelul de calitate al acestuia si de a opri si a inversa declinul 
biodiversităţii. Prin programul LIFE au fost cofinanţate, până în prezent, peste 4500 de proiecte. 

Mai multe informaţii: http://lifeprogram.ro/ 
• PROGRAMUL ROSENC de Eficienţă Energetică în Iluminat (PREEI) 

Beneficiari eligibili: Autorităţi publice locale din România Finanţator: Clusterul de Energii 
Sustenabile din România-ROSEN 

Obiective: reducerea consumului de energie si a cheltuielilor anuale de întreținere cu iluminatul 
public stradal ale autorităților publice locale prin modernizarea si eficientizarea sistemelor de iluminat public 
stradal. 

Obiectivul programului: Obiectivul general al programului este reducerea consumului de 
energie electrică si a costurilor anuale de întreținere cu iluminatul public stradal ale autorităților publice 
locale prin modernizarea si eficientizarea sistemelor de iluminat. 

Scopul final al acestui program este reducerea cheltuielilor anuale cu iluminatul public stradal, cu 
50-70%. 

Mai multe informaţii: www.rosenc.ro 
Plan de acțiune 

Implementarea cu succes a Strategiei de Dezvoltare Durabilă presupune implicarea activă a tuturor 
factorilor interesați de progresul economic şi social al comunei Stroești: instituţii publice, organizaţii, 
asociaţii, investitori şi cetățeni ai județului. 

Adoptarea strategiei reprezintă un prim pas în demersul de continuare a dezvoltării durabile a 
comunei, implementarea acesteia fiind condiționată de existența unor mecanisme de implementare, 
monitorizare și evaluare definite clar și transparent. 
           Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei 
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Pentru a asigura o monitorizare coerentă a strategiei, este obligatoriu ca obiectivele strategice ale 

acesteia să fie translatate în indicatori de rezultat cu ținte aferente. Intervențiile propuse pentru 
implementarea strategiei vor avea definiți indicatori de realizare. 

Pentru a putea aprecia în ce măsură obiectivele strategice sunt atinse și strategia este eficientă, este 
definit un sistem integrat de indicatori de realizare și rezultat, prin intermediul căruia structura responsabilă 
de implementarea strategiei să poată evalua permanent progresul înregistrat în implementarea strategiei, să 
își dimensioneze constant resursele necesare și să acționeze în direcția creșterii eficienței utilizării acestora. 
Evaluarea și monitorizarea strategiei 

Pentru a urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei de Dezvoltare 
Durabilă a Comunei Stroești, este necesară o monitorizare permanentă și o evaluare periodică a rezultatelor 
acțiunilor întreprinse. Lista intervențiilor propuse (portofoliul de proiecte) este stabilită pentru orizontul de 
timp 2021 – 2027, proiectele având durate diferite în timp, ceea ce înseamnă că și obiectivele stabilite vor 
putea fi atinse treptat, pe baza unui Plan de acțiune anual. 

 

CONTEXTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE DURABILA 

In 1998 au fast create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea consiliilor judetene din Romania, 
pentru a coordona dezvoltarea regionala necesara aderarii la Uniunea Europeana. Aceste regiuni nu au 
personalitate juridica si nici statut administrativ desi ele devin din ce in ce mai semnificative in 
dezvoltarea regional. 

Regiunile de dezvoltare coordoneaza proiecte infrastructurale regionale si au devenit membre 
ale Comitetului Regiunilor in 2007 cand Romania a aderat la Uniunea Europeana. Regiunile de 
dezvoltare ale Romaniei corespund cu diviziunile de nivel NUTS-II din Uniunea Europeana. Cadrul 
legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fast dat prin legea nr. 151 / 1998, privind 
dezvoltarea regionala in Romania. Romania este impartita in opt regiuni de dezvoltare, numite dupa 
pozitia geografica in tara, respectiv Nord - Vest, Nord - Est, Sud - Vest, Sud - Est, Sud, Vest, Centru,  
București-Ilfov. 

 
 

 

 

 
RI. GIUNEA,NO RO -EST • 
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CONTEXTUL REGIUNII S – V OLTENIA 

 

Cadrul regional de dezvoltare pentru perioada 2021-2027 la nivelul regiunii 

Sud-Vest Oltenia 

 
Planificarea si parteneriatul sunt doua principii de baza care stau la baza elaborarii si aplicarii 

strategiilor de dezvoltare regionala, in vederea atingerii obiectivelor stabilite si asumarii lor de catre toti 

actorii implicati. Procesul de planificare a dezvoltarii la nivel regional ofera baza strategica esentiala 

pentru includerea masurilor si a proiectelor implementate la nivel regional in viitoarele programe de 

finantare, indiferent de sursele financiare ale acestor programe. 

- Infrastructura regionala; 

- Dezvoltare urbana 

- Competitivitate economica, cercetare, dezvoltare, inovare; 

Resurse umane, piata muncii, servicii sociale; 

- Agricultura si dezvoltare rurala; -           

Turism si dezvoltare durabila; 

Structuri parteneriale cu rol consultativ implicate in procesul de planificare, la nivelul regiunii Sud-

Vest Oltenia sunt: 

- Grupurile de lucru judetene (GLJ), care au in componenta membrii reprezentand urmatoarele 

institutii: primarii, prefecturi, consilii judetene, agentiile de ocupare si somaj, inspectoratele scolare 

judetene, directiile de cultura, directiile de sanatate, directiile de agricultura, directiile judetene de statistica, 

universitati, ONG-uri, sindicate, patronate, camere de comert, organizatii reprezentative pentru 

minoritati si grupuri dezavantajate. 

- Grupurile de lucru tematice (GLT), care se constituie pentru una sau mai multe prioritati 

tematice la nivel regional, luand in considerare prioritatile tematice nationale. GLT au in componenta 

membri din randul ADR SV Oltenia, grupurile de lucru judetene si, dupa caz, in functie de tematica, 

reprezentanti ai institutiilor/ organizatiilor cu atributii in domeniul relevant, reprezentanti ai societatii 

civile, etc. GLT au aceleasi atributii ca GLJ. 

Totodata, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia a fost constituit Comitetul Regional de Planificare 

(CRP), structura coordonata de Agentia pentru Dezvoltare Regionala SV Oltenia, care asigura si 

secretariatul. In componenta CRP SV Oltenia intra Institutiile prefecturilor din cele 5 judete ale 

regiunii, Autoritatile publice locale (Consilii Judetene, Consilii Locale), servicii deconcentrate ale 

institutiilor publice centrale, Institute de cercetare si institutii de invatamant superior precum si 

parteneri economici si sociali. 
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Localizare geografica si cadrul natural 

 
Regiunea Oltenia este situata in partea de sud-vest a Romaniei si cuprinde cinci judete: Dolj, 

Olt, Valcea, Mehedinti si Gorj. In mare coincide cu vechea regiune istorica Oltenia, in limitele sale 

naturale: fluviul Dunarea la Sud, raul Olt (al treilea ca marime din Romania) la Est, Muntii Carpati 

(Alpii Transilvaniei) la Nord si Vest. Cu o suprafata de 29.212 kmp (locul 7 intre regiunile Romaniei, 

12,25% din suprafata totala a tarii). 

Regiunea Oltenia se invecineaza la sud cu Bulgaria, la est cu regiunea istorica Muntenia (azi 

Regiunea Sud Muntenia), la nord cu Transilvania (Regiunea Centru), iar la vest cu Banatul (Regiunea 

Vest) si cu Serbia (Republica Federativa Serbia - Muntenegru). 

Dunarea are o importanta strategica fiind un coridor pan-european pentru tranzitul de marfuri 

dintre Europa Centrala, Europa de Vest, Marea Neagra, regiunea Caucaziana, Asia Centrala si Orientul 

Mijlociu si Orientul Indepartat. 

De-a lungul celor 1.075 km traversati in Romania, Dunarea parcurge 387 km in regiunea noastra 

(192 km in Mehedinti, 150 km in Dolj si 45 Km in Olt), formand eel mai mare lac artificial la Portile de 

Pier, unde se gaseste si Parcul natural cu acelasi nume, al doilea cel mai mare parc natural din Romania 

(cca 115.655 ha) dupa Parcul Natural ,,Muntii Maramuresului". Cele 20 orase traversate de-a lungul 

malului romanesc sunt, de asemenea, porturi fluviale, din care 5 apartin regiunii Oltenia: Orsova, 

Drobeta Turnu-Severin, Calafat, Bechet si Corabia. 

Pe langa acestea, regiunea Oltenia mai dispune si de porturile din comunele Svinita, Dubova 

(unde se afla si portul Tisovita), Gruia, Cetate si Rast. Relieful - componenta esentiala a peisajului 

geografic, prezinta o impresionanta armonie in imbinarea trasaturilor de ansamblu si regionale din 

cuprinsul Olteniei. 

Regiunea este strajuita in nord de Carpatii Meridionali, iar in vest, sud si est de ape curgatoare: 

Dunarea, respectiv Oltul. Raul Jiu strabate regiunea in directia nord-sud si o imparte in doua parti 

aproape egale, in care relieful uneia apre sa se oglindeasca in cealalta. 

Nordul Olteniei este muntos, fiind prezente aici doua masive: Parang (la est de raul Jiu) si 

Retezat-Godeanu (la vest de raul Jiu). La sud de Carpati se afla zona subcarpatica, reprezentata printr-

un sir de dealuri ( Dealul Bran, Magura Slatioarei, Dealurile Gorjului, Dealul Barzei ) si depresiuni 

(Novaci, Tismana, Targu Jiu). In nord-vest se afla Podisul Mehedinti, dealurile Cosustei si depresiunea  

Severin. La sud de Subcarpati se afla Podisul Getic, acesta fiind divizat in Platformele: Strehaiei (la vest de 

raul Jiu; se subimparte in platformele Husnitei si Balacita), Jiului (strabatuta de Jiu) si Oltetului ( la est de 

Jiu). In sudul Olteniei se afla Campia Olteniei, care este de altfel eel mai vestic sector al Campiei 

Romane. 

Cele mai importante rauri sunt: Olt (impreuna cu afluentii Lotru si Oltet), Jiu (impreuna cu afluentii 

Tismana, Motru, Amaradia si Gilort), Desnatui, Drincea si Cerna. Reteaua hidrologica, alaturi de 

configuratia reliefului, confera regiunii rolul energetic principal in Romania, prin exploatarea 

potentialului apelor curgatoare care traverseaza regiunea : fluviul Dunarea, raurile Jiu si Olt. Pe teritoriul  
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Olteniei se afla complexele hidroenergetice Portile de Pier (printre cele mai mari din Europa) - judetul 

Mehedinti si Lotru-Olt in judetul Valcea (printre cele mai mari din Romania). Mai mult, aproape de 

zonele miniere Motru - Valea Jiului functioneaza doua din cele mai mari centrale termoelectrice din 

Romania: Rovinari si Turceni. Productia de energie termoelectrica impreuna cu activitatile miniere, 

creeaza probleme substantiale asupra mediului, probleme ce au un impact mare asupra standardului de 

viata al locuitorilor din regiune. 

Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia este formata din 5 judete: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, 

Valcea. Din punct de vedere al numarului de judete se afla pe penultimul Ioc , fiind una dintre regiunile mici 

ale tari i. La nivelul fiecarui judet structurile autoritatii locale sunt reprezentate de consilii judetene, consilii 

locale, municipale, orasenesti si comunale. 

La 31 decembrie 2011, organizarea administrativa a regiunii era urmatoarea: 40 de orase si municipii 

(12,5% din cele la nivel national) dintre care 11 sunt municipii, 408 comune (14,26% din cele la nivel 

national), 2070 sate ( din care 121 apartin de orase sau municipii).Populatia regiunii este corelata cu 

numarul de judete fiind una din cele mai putin numeroase. 

Zonele rurale din Oltenia acopera o mare parte din teritoriul regiunii, cuprinzand 52% din 

populatie, si anume 1,15 milioane de locuitori in anul 2011 comparativ cu 1,16 milioane in anul 2010. 

Conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica, la 1 iulie 2011, Regiunea SV Oltenia 

are o populatie de 2.225.108 locuitori, reprezentand 10.42% din populatia totala a Romaniei, locul 7 

dintre cele 8 regiuni ale tarii. 

Caracteristici geo-demografice 

 
Regiunea Oltenia, cu o suprafata de 29.212 km2, este situata in partea de Sud Vest a Romaniei, 

cuprinde cinci judete: Dolj, Olt, Valcea, Mehedinti si Gorj, si coincide in mare cu vechea regiune 

istorica Oltenia. 

Muntii Carpati si Dunarea formeaza in nordul respectiv in sudul regiunii granitele naturale ale 

Olteniei. Dunarea reprezinta o resursa regionala importanta si urmareste granita cu Bulgaria si cu Serbia 

pe o distanta de 417 km. Oltenia se invecineaza si cu regiunile Sud Muntenia, Centru si Vest. 

 
Relieful are o distributie relativ echilibrata, cuprinzand munti, campii, dealuri si podisuri. In zona 

de nord a Olteniei, relieful este muntos si deluros (Carpatii si zona subcarpatica), predominand padurile 

si pasunile alpine. Zona de campie este una din cele mai fertile din Europa Centrala. 

 
Reteaua hidrologica, alcatuita in principal din Fluviul Dunarea, raurile Olt si Jiu, confera 

regiunii rolul energetic principal in Romania (71,57% din totalul productiei hidroelectrice). 

Solul regiunii Oltenia este bogat in carbune, materiale de constructii (marmura, granit si alte 

roci ornamentale), minerale feroase si neferoase. Reteaua de localitati cuprinde 40 de orase, dintre care 

11 municipii, respectiv 408 comune cuprinzand 2066 de sate.  
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‐	Analiza	SWOT	a	comunei	Stroești	

 

 
Analiza SWOT este instrumentul cel mai renumit pentru verificarea și analiza poziției strategice de 

ansamblu a afacerii şi a mediului său. Scopul cheie al acesteia este de a identifica strategiile care vor crea un 
model specific de dezvoltare, care va alinia cel mai bine resursele și capacitățile la cerințele din comunitate. 
Cu alte cuvinte, aceasta este fundamentală pentru evaluarea potențialului intern și a limitelor și 
oportunităților și amenințărilor posibile din mediul extern. 

Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent de acţiunile stabilite, 
procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente:     

                               
 
Această analiză este esențiala deoarece aduce o contribuție importantă asupra identificării măsurilor 

ulterioare în procesul de planificare în vederea atingerii obiectivelor strategiei de dezvoltare locală. 
Analiza SWOT grupează informațiile în două categorii principale: 

• Factori interni-punctele tari și punctele slabe; 
• Factori externi-oportunități și amenințări provenite din mediul extern. 
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Punctele tari și punctele slabe sunt elemente interne asupra cărora există un control direct, în timp ce 

oportunitățile și amenințările vin din mediul exterior și pot influența pozitiv sau negativ activitatea 
aparatului administrativ. 

Acest instrument reflectă o imagine de ansamblu astfel încât punctele tari și oportunitățile să poată fi 
valorificate, pe de o parte și pe de altă parte punctele slabe și amenințările să poată fi diminuate sau chiar 
eliminate. 

Pornind de la premizele de mai sus s-a realizat analiza SWOT a comunei din punct de vedere al: 
cadrului natural, demografie, economie, infrastructura, educație și învățământ, mediu, agricultură, sistemul 
de sănătate și asistență socială, administrație și servicii publice, turismul, cultură, sport și alte activități 
recreaționale. 

 
ANALIZA SWOT REGIONALĂ 

PUNCTE TARI 

 -Regiune de tranzit cheie între Banat și Muntenia (București) 
 -De departe cel mai mare producător de energie din România 
 -Este o regiune bogată în resurse minerale 
 -Industria lemnului și serviciile de transport din regiune sunt foarte competitive 
 -Universitatea din Craiova este unul din cele mai importante centre universitare din țară. 
 

PUNCTE SLABE 

Regiune traditional subdezvoltata, o regiune "de granita" (la granita cu Bulgaria si Serbia) .  

Densitate scazuta a populatiei distribuita intr-un numar mare de sate mici 

Regiune rurala puternic bazata pe agricultura 
Probleme serioase cu saracia rurala, servicii sociale precare  

Regiune marcata de industrializarea fortata din anii '60 Prezenta unor zone monoindustriale 

Probleme de mediu afectand apa, aerul si solul 
Decalaj informational (digital divide), inclusiv in (si intre) cele mai mari orase 
Dificultati legate de integrarea unei numeroase minoritati a Rromilor (5-6% din populatia    

totala a regiunii, dupa estimarile facute de organizatiile etniei Rrome) 

OPORTUNITĂȚI 

Potential mare de dezvoltare a sectorului serviciilor in principalele orase 
Posibilitatile oferite de Dunare (Coridorul VII pan-european) pentru exportul de materii prime 

spre Vestul Europei 

Extinderea Intemet-ului care ar putea suplini lipsa altor posibilitati de comun care izolarii 

regionale 

Potential mare pentru turismul montan, rural si ecumenic 
 

AMENINȚĂRI 

Restructurare industriala si privatizare intarziate. Inca un numar mare de locuri de munca 

amenintat 

Problemele acumulate in industria extractiva a carbunelui inca greu de rezolvat Reruralizare 

ducand la saracie si la o slaba productivitate a muncii 



                                  ,,Strategia de Dezvoltare Locală 2021 – 2027,, Localitatea Stroești, Judetul Valcea 

 
 

 

 

JUDETUL VALCEA 

 
Prezentare Generala 

 

Judetul Valcea este localizat in partea central-sudica a Romaniei, in Regiunea Sud-Vest Oltenia. 

Judetul Valcea se intinde pe o suprafata de 5.765 kmp, reprezentand 2,4% din suprafata totala a tarii si 

numara o populatie de 397.878 locuitori la sfarsitul anului 2020. 

Judetul Valcea se invecineaza cu judetele Alba si Sibiu in partea de nord, cu judetul Arges in est, 

cu judetul Olt in partea de sud si sud-est, cu judetul Dolj in sud-vest, judetul Gorj in vest si judetul 

Hunedoara in partea de nord-vest. 

Judetul Valcea cuprinde 89 de unitati administrativ-teritoriale, dupa cum urmeaza: 

 
2 municipii Ramnicu-Valcea si Dragasani; 

9 orase: Babeni, Balcesti, Baile Govora, Baile Olanesti, Berbesti, Brezoi, 

Calimanesti, Horezu si Ocnele Mari; 

78 de comune cu 560 de sate apartinatoare. 

Resedinta judetului este municipiul Ramnicu Valcea, situat la confluenta raurilor Olt si 

Olanesti, la poalele dealurilor Capela, Petrisor si Cetatuia. 

Majoritatea comunelor se incadreaza in categoria cu 6-8 sate (40%), sau cu 4-5 sate (circa 28%). 

Numarul mare de sate este o caracteristica ajudetului Valcea. 

Numarul mediu este de 6,8 de sate la o comuna, cu mult peste media pe tara de 5 sate la o 

comuna. 

Relief 

 
Prin asezarea sa geografica, judetul Valcea beneficiaza de aproape toate formele majore de relief, 

dispuse in trepte de la nord la sud, in urmatoarea structura: 33% munti (inclusive depresiunea Lovistea), 

20% dealuri si depresiuni subcarpatice, 45% dealuri piemontane si 2% lunci. Diferenta de nivel este de 

2274 m, intre varful Ciortea - 2274 m si Lunca Oltului - 152 m. Defileele raurilor Olt si Lotru strabat 

muntii Cozia, Capatanii, Fagaras, Lotru si Parang. 

Aici, intre masivele de munti, se afla una din cele mai mari depresiuni intramontane, cunoscuta 

sub numele de Tara Lovistei. 

Doua treimi din suprafata judetului este ocupata de Podisul Getic si Subcarpatii Getici, cu altitudini 

care descresc de la 800 la 400 de metri. 

Cea mai sudica forma de relief este Platforma Oltetului, dincolo de care incepe Campia Romana  

judetul Dolj). Raul Olt strabate judetul pe o distanta de 135 km, avand ca afluenti raurile Lotru, Olanesti, 

Bistrita, Luncavat, Cerna, Oltet, Topolog. Bazinul hidrografic aflat in partea dreapta a raului Olt 

cuprinde aproape toata suprafata judetului. 
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Reteaua hidrografica mai cuprinde: Lacurile glaciare: Galcescu, Zanoaga Mare, Iezerul 

Latoritei; 

- Lacurile artificiale amenajate pe Lotru si Olt pentru hidrocentrale: Vidra, Bradet, Comet, 

Calimanesti, Daesti, Ramnicu Valcea, Raureni, Govora, Slavitesti, Ionesti, Zavideni, Dragasani; 

- Lacul sarat de la Ocnele Mari. 

 
Clima 

 
Clima este temperat-continentala, putemic influentata de fragmentarea accentuata a formelor de 

relief, de expunerea versantilor, de regimul de radiatie solara si de vanturi. Valorile temperaturii medii 

anuale inregistreaza o scadere de la sud la nord, in functie de relief, variind intre 10,4° C in Lunca 

Oltului, 9° C in regiunea sub-carpatica si sub -2° C in zona montana. Valoarea medie a precipitatiilor 

anuale variaza functie de altitudine intre 500-600 mm in Lunca Oltului, la 700-800 mm in regiunea sub-

carpatica si peste 1200 mm in zona montana. 

Resurse naturale 

 
Subsolul judetului Valcea este bogat in resurse minerale diverse: petrol, gaze naturale, sare, 

lignit, pegmatite cu cuart, feldspat si mica alba, calcar, carbune, argile, ape minerale si ape geotermale. 

Apele minerale de la Calimanesti, Baile Olanesti si Baile Govora sunt recunoscute in tara si 

strainatate pentru proprietatile lor curative in tratarea afectiunilor aparatului digestiv, a diabetului, gutei, 

afectiunilor renale, dermatologice sau a celor reumatismale. 

Judetul are doua statiuni montane, Voineasa si Vidra, situate pe Valea Lotrului, o statiune 

turistica de interes local - Horezu si 3 din cele 9 statiuni balneoclimaterice din Romania - Calimanesti, 

Baile Olanesti si Baile Govora. 

Solurile sunt foarte diverse: brune acide, brune, litosoluri, soluri humicosilicatice - in zona montana, 

la brune luvice, brune eumezobazice, vertisoluri, erodiosoluri si/sau regosoluri in dealurile subcarpatice 

si piemontane. 

Fondul forestier cuprinde o suprafata de 267.424 ha. Padurile, pasunile si fanetele reprezinta 

aproape 47% din suprafata judetului. Padurile se gasesc 50-55% in regiune de munte, 40% in regiunea 

de deal si 5-10% in regiunea de campie - lunca. 

Judetul Valcea se caracterizeaza si prin existenta resurselor naturale bogate si diverse care stau la 

baza dezvoltarii activitatilor economice. Astfel, pentru agricultura, 43% din suprafata este propice 

culturii vegetate in zona de campie, terenuri pentru pomicultura in zona de deal - aproximativ 6% din 

suprafata, pasuni si fanete - aproximativ 25% din suprafata, pentru zootehnie in zona de munte si deal. 

Pe raul Olt sunt construite 14 hidrocentrale, cu o putere instalata de aproximativ 500 MW, iar pe raul 

Lotru, Ia Ciunget, se afla cea mai putemica hidrocentrala din Romania, cu o cadere de  ,                   980 m si o putere 

instalata de 510 MW. 
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Istoric 

 
Materialele arheologice, informatiile marilor invatati ai lumii antice, vestigiile si monumentele 

istorice atesta in judetul Valcea primele urme ale existentei umane inca din paleolitic, iar descoperirile 

de la Bugiulesti (comuna Tetoiu ) transforma judetul intr-unul din locurile cu cele mai vechi urme de 

viata si locuire umana din Romania - aproximativ 2.000.000 ani. 

Prima mentiune a judetului Valcea apare pe data de 8 ianuarie 1392 in Cronicile Manastirii 

Cozia, unde se pastreaza inca Hrisovul semnat de Mircea eel Batran, fiind primul judet atestat 

documentar. Prima atestare documentara a municipiului Rm. Valcea dateaza din 4 septembrie 1388, 

cand Mircea eel Batran mentiona intr-un hrisov ca se afla in ,,orasul domniei, numit Ramnic". Sigiliul 

orasului dateaza din 1505 fiind, dupa cum arata istoricul A. Sacerdoteanu, ,,unul dintre cele mai vechi sigilii 

orasenesti din lara Romaneasca". Numeroase documente arata ca prin judet au trecut Mihai Viteazu, Matei 

Basarab, Doamna Chiajna, Constantin Brancoveanu, tatal lui  Mihai Viteazul Patrascu cel Bun, Radu cel 

Frumos, Radu Paisie. La 29 iulie 1848, in parcul Zavoi din Ramnicu Valcea s-a intonat pentru prima data 

cantecul Desteapta-te, romane! compus de Anton Pann, pe versurile poeziei ,,Un rasunet" de Andrei 

Muresanu, la ceremonialul organizat pentru cinstirea victoriei revolutiei si sfintirea stindardelor 

libertatii nationale. 

Structura demografica 

 
In anul 2011, natalitatea judetului (7.4 nascuti vii la 1000 de locuitori), era mult sub media 

nationala (9.2 nascuti vii la 1000 de locuitori), in principal datorita valorii extreme de reduse a acestui 

indicator in mediul rural, iar in anii urmatori a fost intr-o continua scadere. 

Rata mortalitatii are valori mai crescute in 2000 (4966 decese), cu tendinte de scadere in 2010 

(4695 decese) si 2011 (4289 decese). 

Sporul migrator inregisteaza valori pozitive in mediul rural (+130 persoane in 2011), mai accentuat 

in comunele din jurul municipiului Ramnicu Valcea, respectiv valori negative in mediul urban (401 persoane 

in 2011). 

Forta de munca 

 
Populatia civila activa a judetului Valcea numara 175,7 mii persoane, din care 166,5 mii de 

persoane reprezentand populatie ocupata si 9.2 mii someri. 

Populatia ocupata in judetul Valcea, respectiv 166.5 mii de persoane la nivelul anului 2011, 

reprezinta 63.4% din totalul populatie apte de munca, si are urmatoarea distributie pe activitati 

economice: agricultura 34% (57.4 mii de persoane), industrie 22% (36 de mii de persoane), 

comert 14% (22.8 mii de persoane) si alte activiati 30% (50.3 mii de persoane). Numarul 

salariatiilor in judetul Valcea  in anul 2011 era de 73.466 persoane. 

Rata somajului in judetul Valcea era in 2011 de 5.2 % (egala cu media nationala de 5,2%), in 

scadere fata de 2000 cand a fost 12.5% (mult peste media nationala de 10.5%). Din cei 9.185 de someri 

in anul 2011, 4.242 erau femei (46,18%). 
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Mediu 

 
Principalele surse de poluare din judet sunt: 

Platforma Chimica Ramnicu Valcea Oltchim, USG, CET, Vilmar; 

Depozitul de zgura si cenusa al CET Govora; 

Exploatarile de carbune de suprafata de la Berbesti-Alunu; 

Exploatarea de calcar de la Bistrita. 

Principalele surse de poluare a apei sunt reprezentate, in principal, de S.C. Oltchim S.A. si 

S.C. Uzinele Sodice Govora S.A. 
Sursele de poluare a solurilor: S.C. Oltchim S.A., S.C. Uzinele Sodice Govora S.A., S.C. CET 

Govora SA, Exploatarea Miniera Ramnicu Valcea, Exploatarea Miniera Berbesti. Judetul Valcea ocupa 

locul intai pe tara din punct de vedere al alunecarilor de teren, conform unui studiu al Academiei Romane 

de Stiinte Agricole si Silvice, suprafata afectata fiind de 38.720 hectare. 

Riscurile naturale cuprind alunecari de teren si eroziuni de suprafata in zona subcarpatica si 

eroziuni de adancime in zona reliefului colinar pe principalele fire de vale cu character torential. 0 zona 

cu eroziune de adancime este cea de-a lungul culoarului Oltului, de la Ramnicu Valcea la Dragasani. 

Inundatiile au drept cauze ploile abundente, cu debite mari si de mica durata, cazute in zone 

neaparate impotriva inundatiilor. 

 
Infrastructura 

 
Infrastructura de transport a judetului cuprindea in anul 2011: 163 km de cai ferate si 

2.261 km de drumuri publice, din care 529 km de drumuri nationale (dintre acestea 718 sunt 

drumuri publice modemizate). 

Densitatea drumurilor publice este de 39.2 km/100 kmp, peste media nationala de 35.l km/kmp si 

cea regionala de 37.7 km/kmp. Judetul este traversat de un tronson al Coridorului IV Pan-European de 

trasnport rutier pe directia Pitesti - Ramnicu Valcea - Sibiu. Un numar de 7 drumuri nationale si/sau 

europene traverseaza judetul. Zona de nord ajudetului este traversata pe directia est - vest de DN 67 

(Ramnicu Valcea - Horezu - Tg. Jiu), importanta artera rutiera de acces care leaga/intersecteaza trei 

drumuri europene de mare circulatie turistica: E 81 - Ia Ramnicu Valcea, E 79 - la Targu Jiu si E 70 la 

Drobeta Tumu Severin. Spre nord, la limita cu zona montana, judetul este traversat pe directia est - vest 

de DJ 665 care se desprinde din DN 67 in orasul Horezu si leaga intre ele toate asezarile submontane 

(Vaideeni, Polovragi, Baia de Fier, Novaci, Crasna), dupa care accede in E 79, in apropierea localitatii 

Curtisoara. Este un drum de mare atractivitate peisagistica, care pune in valoare patrimoniul cultural al 

satului oltenesc din Oltenia de sub Munte. 

Nordul judetului Valcea este strabatut pe directia est- vest de DN 7A. De la nord la sud se 

prefigureaza trei rute principale : 

- DN 64 care leaga Ramnicu Valcea de Dragasani si este o cale de acces in judetul Olt catre 

drumul european E 574; 
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- DN 65C, un drum central care imparte judetul Valcea in aproximativ doua jumatati egale  si face 

legatura intre orasele Horezu si Balcesti; 

Sudul judetului este strabatut pe directia est - sud -vest de DN 67B. 

 
Calea ferata strabate judetul de la nord la sud, pe o singura linie neelectrificata. 

 
La Babeni se desprinde o ramificatie spre Berbesti - Alunu, zona unde se exploateaza carbunele. 

De asemenea, in 1948-1949 s-a construit o cale ferata cu ecartament ingust de la Brezoi la Voineasa, 

pentru transportul bustenilor din exploatarile forestiere. 

Nu exista conexiune directa de la Ramnicu Valcea la Pitesti sau Bucuresti. Calea ferata Valcea 

Valcele nu a fost finalizata din cauza alunecarilor de teren si ulterior a fost abandonata. 

Acest tronson urma sa decongestioneze traficul pe ruta Bucuresti - Brasov, sa scurteze distanta 

dintre Arad si Bucuresti, iar pe plan local sa realizeze legatura feroviara rapida intre Bucuresti, Ramnicu 

Valcea, Valea Oltului si Sibiu.  

 
Economia 

Judetul Valcea se bazeaza pe o economie prezenta in majoritatea sectoarelor, cu preponderenta 

in turism, industrie, agricultura, transporturi, comert si servicii. In industria judetului, dezvoltata in 

principal pentru valorificarea resurselor solului si subsolului, se regasesc domenii de activitate necesare 

unei dezvoltari economico-sociale armonioase: 

- chimia (125 agenti economici); 

- constructiile de masini (23 agenti economici);  

- energetica; 
- exploatarea carbunelui, a petrolului si a gazelor naturale (69 agenti economici); 
- exploatarea si prelucrarea lemnului (504 agenti economici); 
- constructiile industriale si civile (1702 agenti economici); 
-  industria usoara si alimentara (1332 agenti economici). 

La Ocnele Mari este unul din cele mai mari zacaminte de sare gema din Europa. In partea vestica a 

judetului se extrage carbune energetic, iar in sudul judetului se extrage petrol asociat cu valorificarea 

gazelor naturale. 

Fanionul economiei judetului este industria chimica care, in principal prelucreaza rezervele locale 

de sare. In afara de produsele care utilizeaza drept materie prima sarea se produc substante  anorganice de 

sinteza utilizabile ca materii prime in diverse industrii. 

Chimia are doua unitati emblematice pentru intreaga industrie romaneasca: S.C. OLTCHIM S.A. 

si UZINELE SODICE GOVORA - CIECH CHEMICAL GROUP S.A, cu peste 70 de produse diferite 

(soda caustica si praf, PVC, insecticide, alcooluri, policarbonati, pesticide etc).  
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Industria constructoare de masini produce echipamente pentru industria petrochimica, industria 

constructoare de masini, elemente hidraulice etc. Reprezentative sunt societatea comerciala cu capital 

mixt romano-francez - VILMAR S.A., M.W.ROMANIA S.A. Dragasani si HERVIL S.A. Valcea este un 

important centru de productie de energie electrica al tarii; amenajarile de pe raurile Olt si Lotru 

reprezinta cele mai mari amenajari hidroenergetice de pe raurile interioare, cu o putere instalata de peste 

1000 MW, din care 510 MW numai la statia Lotru-Ciunget. 

Cu o bogata traditie este industria de exploatare a padurilor si de prelucrare a lemnului. Societatile 

comerciale, in totalitate cu capital privat, produc mobila, panouri din placi aglomerate, binale, etc. In acest 

sector se manifesta o accentuata tendinta de modemizare prin asimilarea in fabricatie a tehnologiei de 

fabricatie a lemnului stratificat. Industria usoara este reprezentata prin fabrici producatoare de 

incaltaminte si imbracaminte din piele si inlocuitori, textile si materiale netesute. Industria alimentara 

prelucreaza in vederea comercializarii produse din lapte, came, panificatie, fructe si legume, fructe de 

padure. Agricultura judetului Valcea este una de subzistenta, traditional, cu tehnologii si utilaje 

invechite, care are la baza micro-exploatatii. Cel mai bine reprezentate sectoare sunt cel pomicol (pruni, 

meri, aluni, nuci) si viticol (vinuri si struguri de masa, in special in zona Dragasani), in special datorita 

reliefului deluros si climei potrivite.Alte culturi importante sunt cele de cereale (porumb, grau, orz) si cele 

de legume. 

Terenurile agricole detin 42.54% din suprafata judetului (245202 ha in anul 2011), dintre acestea 

60% (146933 ha) fiind pasuni si fanete natural, 33% (81595 ha) terenuri arabile, 5% (12958 ha) 

livezi si 2% (3716 ha) vii. 

Turismul 

 
Datorita asezarii sale geografice, judetul Valcea beneficiaza de caracteristicile unei zone 

turistice complexe. 

Ariile naturale protejate din judet cuprind: Buila Vanturarita - 4186 ha, Cozia - 17.100 ha, 

Frumoasa, muntii Fagaras, Nordul Gorjului de Est (comunele Malaia si Vaideeni), Oltul Mijlociu, Parang 

(rezervatiile Caldarea Galcescu, Miru Bora si Iezerul Latoritei), Tarnovu Mare - Latorita (Padurea Latorita). 

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a Ill-a - 

zone protejate mentioneaza ca injudetul Valcea se gasesc aproximativ 615,5 hectare zone naturale 

protejate, printre care Piramidele din Valea Stancioiului, Piramidele de la Slatioara, Avenul Piciorului 

Boului, Pestera Liliecilor, Pestera cu Lac, Pestera cu Perle, Jnepenisul Stricatul, Muntele Stogu, Rezervatia 

paleontologica Golesti etc. 

De asemenea, potrivit Listei monumentelor istorice, anexa la Ordinul ministrului culturii si 

cultelor nr.2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, si a Listei 

monumentelor istorice disparute, in judetul Valcea exista 798 de monumente, intre care un monument 

UNESCO -  Ansamblul Manastirii Hurezi, dintre care: 
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- biserici din lemn, schituri, biserici si ansambluri manastiresti - Hurezi, Cozia, Arnota, Bistrita, 

Govora, Tumu, Surpatele, Frasinei, Cometu, Dobrusa, Stanisoara, Manastirea Dintr-un Lemn, schiturile 

Ostrov, Iezer, Pahomie, Patrunsa etc;. 

-fortificatii dacice - Buridava antica, complex de asezari civile aflate in jurul unor inaltimi 

fortificate, cu terase, palisade si tumuri de aparare - orasul Ocnele Mari, localitatea Ocnita; 

-necropole si zone sacre - epoca fierului - Necropola tumulara de incineratie - comuna Costesti, 

satul Costesti;. 

-castre si asezarile civile aferente; fortificatii romano-bizantine - Castrul roman Arutela (in punctul 

"Poiana Bivolari") de langa orasul Calimanesti Caciulata; 

-cule, conace si case boieresti. 

Judetul Valcea are o concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturala de interes 

national in municipiul Ramnicu Valcea, orasele Baile Govora, Baile Olanesti, Brezoi, Calimanesti, 

Horezu, Ocnele Mari si comunele Alunu, Barbatesti, Berislavesti, Boisoara, Budesti, Bujoreni, Bunesti, 

Caineni, Costesti, Daesti, Francesti, Golesti, Goranu, Lungesti, Mateesti, Maldaresti, Mihaesti, Perisani, 

Pietrari, Racovita, Runcu, Salatrucel, Slatioara, Stoenesti, Stefanesti, Tomsani, Vaideeni, Vladesti, 

Voicesti. 

-Prin Hotararea Guvemului nr. 377/2020 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a 

statiunilor turistice au fost atestate ca statiuni turistice de interes national in afara de orasele Baile 

Govora, Baile Olanesti si Calimanesti-Caciulata - judetul Valcea si comuna Voineasa, respectiv ca statiune 

turistica de interes local orasul Horezu si orasul Ocnele Mari. Baza materiala turistica cuprindea la 

sfasitul anului 2019  peste 12.124 locuri de cazare in hoteluri, vile, campinguri, cabane, moteluri, haze 

de tratament balnear si o extinsa retea de localuri de alimentatie publica. In zona montana, Voineasa - 

Vidra este in curs de transformare din statiune de odihna in statiune pentru practicarea sporturilor de 

iama, a turismului de agrement sau de aventura dupa terminarea partiei de schi de langa Vidra in 

lungime totala a partiilor de 7,2 km. 

Patrimoniul construit mai cuprinde muzee si case memoriale, iar cel imaterial este reprezentat de o 

cultura populara putemica, numeroase evenimente si festivaluri traditionale, zone folclorice, traditii, 

obiceiuri. Cocosul de Hurez a devenit in ultimii ani eveniment international. 

Desi judetul Valcea ocupa locul 3 pe tara din punct de vedere al capacitatii de cazare in 

functiune (3,9% din capacitatea de cazare din Romania si 56% din Regiunea Sud-Vest Oltenia) si locul 3 pe 

tara din punct de vedere al numarului de innoptari (dupa Bucuresti si Constanta), sectorul turistic a 

inregistrat tendinte descrescatoare la toti indicatorii: capacitate de cazare, turisti cazati, innoptari etc. 

Tendintele descrescatoare sunt atenuate de turismul social practicat de persoanele care vin sa 

trateze diferite afectiuni in statiunile balneoclimaterice. Acest segment de turisti este caracterizat prin 

cheltuieli reduse in perioada sejurului si prin numar mic de activitati recreationale practicate (drumetii, 

vizite la obiective) din cauza mobilitatii fizice reduse si ofertelor recluse de practicare organizata a 

activitatilor de agrement. 
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I. CARACTERIZAREA GENERALA A UNITATII  ADMINISTRA TIV TERITORIALE 

Localizare 

 
Comuna Stroesti este asezata in partea central-vestica a judetului Valcea, in Subcarpatii 

Olteniei, la poalele de vest ale Magurii Slatioarei, pe valea raului Cerna, la 76 km de municipiul 
Ramnicu Valcea si la 235 km de orasul Bucuresti, capitala tarii. 

Comuna Stroesti are in componenta cinci sate sate: 
-Stroesti, Ciresu, Dianu, Obrocesti, Pojogi-Cema;  
Comuna Stroesti are o suprafata de 41,88 kmp.  
Comuna Stroesti se invecineaza cu: 

La vest- comunele Mateesti si Slatioara;  
La nord - comuna Slatioara; 
La sud - comunele Copaceni si Berbesti;  
La est - comunele Maldaresti si Cemisoara; 

 
Cadrul natural 

 
In cadrul marilor unitati de relief a tarii, teritoriul comunei Stroesti face parte din zona 

subcarpatica getica, fiind situata in partea de nord- vest a Olteniei, la Vest de raul Olt. 

 
Clima apartine tipului temperat continental. 

 
Comuna Stroesti are un climat cu medii termice anuale de 8-9° C, dar cu precipitatii cuprinse 

intre (800-1000 mm/an) si secete frecvente. Cele mai ridicate temperaturi se inregistreaza in lunile iulie 
si august, iar cele mai scazute in lunile ianuarie si februarie. Primul inghet este inregistrat la jumatatea 
lunii octombrie, iar ultimul la jumatatea lunii aprilie. 

Continentalismul termic accentuat este < lat de diferenta dintre temperaturile medii ale lunilor 
extreme care au valori de 26°C. 

Precipitatiile atmosferice ating cote maxime in luna mai, si cote minime in luna noiembrie. Comuna 
Stroesti este atinsa de vanturi ca : Austrul si Crivatul. Austrul este uscat si cald pe timpul verii, iar iarna este 
insotit de geruri si lipsit de precipitatii. Produce uscaciune si seceta si bate in toate anotimpurile. In 
denumire populara i se mai spune si "Traista goala" sau "Saracila". 

 
Crivatul este un vant foarte puternic, bate mai ales iarna, si datorita intensitatii sale poate 

produce mari pagube. Bate cu viteze ce uneori depasesc 30-35 mis. 

 
                                                  Solul 

 
Solurile predominante si caracteristice comunei Stroesti incadrandu-se intr-o regiune de dealuri 

sunt soluri  pseudorendzine, soluri brune si negre de faneata umeda fiind in parte supuse erozmnu. 

 
Reteaua hidrografica din comuna este formata din ape curgatoare cum ar fi raul Cerna, cu 

debit permanent si un debit mediu multiannual de 3,81mc/s, ce traverseaza satele Stroesti, Ciresu si 

Pojogi-Cerna. 
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Pe cursul raului Cerna se pot infiinta balastiere, existand materie prima pentru constructii. Pe 
teritoriul comunei Stroesti curg urmatoarele parauri: 

    ‐Aninoasa - in satul Stroesti, cu debit permanent si un debit mediu multianual de 0,14mc/s; 
  -Cernisoara - ce izvoraste din satul Dianu, avand debit permanent; 

-Dichilesti - parau cu debit nepermanent; 
             -Bisericii - parau cu debit nepermanent; 
             -o serie de izvoare de suprafata in satele Obrocesti si Dianu; 
 

                                            Flora si fauna. 

In functie de patura de sol si conditiile climatice, vegetatia de pe intinsul comunei Stroesti    
este variata. Zona vailor de pe cursurile torentiale este marginita de vegetatie de lunca formata din arini, 
salcii si rogoz. Acest tip de vegetatie de lunca, formata din arbori de esenta moale, se gaseste si in lunca 
raurilor si paraurilor din comuna, formand o perdea de protectie a malurilor impotriva eroziunii 
torentiale. 

Pornind de la o analiza sumara a plantelor existente pe teritoriul comunei, am reusit sa distingem 
urmatoarele plante din flora locala: Helicrisum bracteatum, Daucus carota, Cornus mas, Tripholium 
arvense, Leucopodium clavatum, Fragaria viridis, Clematis vitalba, Euphorbia cuparisias, Viola 
tricolor, Hedera helix, Ranunculus bulbosus, Tripholium pratense, Salvia nemorosa s.a. 

Vegetatia din bazinetele depresionare este formata din ierburi de fanete - in special graminee: 
golovat, obsiga, firuta de padure si de livada, fraga de camp, cimbru, lacramioare, piciorul caprei, etc. 
Stratul ierbos din gorunete si fagete este format din flora de mull cu graminee, flora acidofila, subarbusti 
acidofili si xerofili - rugul, porumbarul, murul etc. 

Flora de mull din gorunete si sleauri are cam aceeasi componenta ca in fagete: vinarita, 
trepadatoarea, laptele cainelui, sanisoara, urzica moarta, mierea ursului etc. 

Padurile din perimetrul comunei, ce se intind pe circa 847 ha, sunt formate din fag, gorun  sau 
paduri de amestec. Raspanditi prin aceste asociatii vegetale, se mai gasesc: teiul, carpenul, jugastrul, 
ciresul, frasinul. 

Padurile de pe dealurile mai joase, si cele de pe interfluvii se prezinta ca un mozaic de foioase, 
arareori intalnindu-se o padure de fag sau de stejar fara a fi in amestec si cu alti arbori. 

Pe dealurile inconjuratoare, in padurile amestecate de foioase, se gaseste o mare varietate de 
animale: de la lupi si vulpi pana la viezuri, iepuri, veverite si soareci de camp. 

Pasarile, sunt si ele pe cat de variate ca specii, pe atat de raspandite - alaturi de ciocanitoare, 
mierle, ghionoaie, se gasesc vrabii, pitigoi, cinteze, ciocarlani, pupeze, cuci, pitulici, pasari care, de 
primavara pana toamna tarziu, umplu padurile cu cantecele lor. 

Incepand  din aprilie isi fac aparitia  berzele si cucii care stau pana in septembrie,  dupa care se 

indreapta spre tarile calde, ramanand pe teritoriul comunei numai pasarile care stau permanent pe 

aceste meleaguri. 

In apele curgatoare de pe teritoriul comunei se gaseste o varietate de pesti migratori mai 

ales din speciile de trecere de la apele de munte la cele de campie. 
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Marea varietate biogeografica impune o atentie sporita din partea localnicilor, iar ca o 
masura de sporire a patrimoniului cinegetic am preconiza refacerea patrimoniului forestier, 
starpirea daunatorilor, asigurarea hranei pe timpul iernii, precum si asigurarea linistii padurii. 

Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al comunei sunt numai resurse proprii 
(terenuri arabile, pasuni, paduri, produse animaliere si vegetale). 

Fondul funciar agricol constituie principala sursa naturala a teritoriului comunei, functia 
dominanta in profilul economico-social fiind dezvoltarea agriculturii cu cele doua ramuri 
principale: cultura vegetala si cresterea animalelor. 

Comuna nu beneficiaza de rezerve naturale ce pot fi exploatate cum ar fi: rezerve piatra, 
calcar, izvoare termale, carbune, petrol etc. 

                                                   Reperele istorice. 
 

Teritoriul comunei Stroesti, a conditiilor fizico-geografice existente au constituit un mediu 
prielnic asezarilor omenesti inca din cele mai vechi timpuri. 

Numele satelor Stroesti, Dianu si Obrocesti au la origine antroponimele Dianu si Obroc, 
numele intemeietorilor lor. Ciresu este un toponim botanic si are la origine termenul fructifer, cu  

frunze ovale alungite, cu flori albe, cultivat pentru fructele sale deosebit de placute (Cerasus 
avium). Vine din lat. Ceresius (cerasus). Denumirea indica o asezare intemeiata, in vechime, de 
fondatorul sau in jurul unui cires secular, care domina cu inaltimea si falnicia sa zona sau asa cum era 
obiceiul locului intemeietorul satului, la instalarea lui aici, a plantat un cires care sa atraga 
inmultirea neamului sau, precum rodul bogat al acestei specii pomicole. 

Fiind o zona in care s-a practicat pomicultura, putem lua in considerate si posibilitatea ca la 
originea toponimului sa se afle multimea de ciresi care se cultivau in vechime. Numele satului 
Pojogi-Cerna are la origine antroponimul intemeietorului sau si hidronimul Cerna, numele raului pe 
malul caruia s-a dezvoltat asezarea. 

Istoria acestei localitati este strans legata de cea a localitatilor invecinate. Descoperirile 
arheologice de la Milostea indica prezenta omului aici inca din paleolitic. Comunitatile umane au 
evoluat armonios in acest spatiu datorita conditiilor prielnice vietii, devenind din ce in ce mai 
putemice, dovada fiind urmele materiale din neoliticul si inceputul epocii bronzului. Existenta 
fortificatiei dacice care strajuia vechiul drum al dacilor ce ducea spre inima Daciei din Muntii 
Orastiei dovedeste existenta unor asezari bine inchegate in vecinatatea acesteia, inclusiv actual al 
Stroestilor. 

Cel mai vechi document in care este consemnat satul Stroesti, emis la 20  mai  1526 (7034), in 
cetatea de scaun de la Targoviste, prin care voievodul Radu de la Afumati, domnul Tarii 
Romanesti, fiul Jui Radu voievod, intareste jupanitei marelui ban Barbu, in urma unei judecati cu 
Tabaci si ceata lui, dreptul de proprietate asupra acestui sat. Jupanita daruieste Manastirii Bistrita satul 
si trei salase de tigani, dupa moartea ei. 

Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voevod si domn a toata tara Ungrovlahiei, fiul 
preabunului si marelui Radu voevod. Da domnia mea aceasta porunca a domniei mele cinstitei 
jupanite a banului Barbu, ca sa-i fie Stroestii toti si cu tot hotarul, pentru ca ii este veche si dreapta 
ocina si dedina. Si dupa aceia, a avut jupanita baneasa para cu Tabaci si cu ceata lui, de au parat  



                                  ,,Strategia de Dezvoltare Locală 2021 – 2027,, Localitatea Stroești, Judetul Valcea 

 
 

 

 

Tabaci si ceata lui ca au fost cotropiti inca de jupan Barbul ban. Astfel, domnia mea am cercetat si am 
judecat, dupa dreptate si dupa lege, cu cinstitii boieri ai domniei mele, de am dat lui Tabaci cu ceata 
lui 12 boieri, ca sa jure si sa marturiseasca inaintea domniei mele ca a fost cotropit Tabaci cu ceata 
lui de catre Barbul ban. Si ei n'au putut sa jure si ai ramas de lege. De aceia, am dat si domnia mea 
jupanitei banese, sa-i fie ei de ocina si de ohaba. Dupa aceia, s'a ridicat jupanita baneasa de a daruit 
Stroestii si cu trei salase de tigani sfintei Manastiri de la Bistrita, ca sa-i fie de cinste si de pomenire in 
veci. insa, cat va fi in viata mai sus zisa jupanita, singura sa stapaneasca satul si tiganii mai sus 
scrisi, iar dupa moartea ei, sa fie sfintei manastiri de ocina si de ohaba si de nimeni neatins, dupa 
porunca domniei mele. Martori: jupan Parvul mare ban si jupan Draghici mare vornic si jupan mare 
logofat, Neagoe vistier, Dragomir spatar, Radul pahamic, Radul comis, Serban stolnic, Badea si Dragul 
mari postelnici. Si eu, Moisi, care am scris la Targoviste, luna Mai 20 zile, in anul 7034 (1526). 

La 1 iunie 1545 (7053), " Mircea Ciobanul voievod da in cetatea de scaun de la Bucuresti un 
hrisov prin care intareste Manastirii Bistrita stapanirea asupra satelor: Plavicenii pe Soas, Gandeani, 
Vadastra, Potelul cu Balta Alba, Celeiul, Paraul, Tupsa, Jupanesti, Razlovul, Obarsia Desului, Rachita, 
Maleni, Gura Comanestilor, Malureni, Bogdanesti, Milostea, Sarbesti, Muscelul, Babeni, Tismana, Tarsa, 
Stroesti si Vulpeni, o vie la Ramnic si Cazanesti, mori pe raul Doamnei la Cranguri si cataritul din judetul 
Valcea. 

Scuteste satele de orice dajdie sau slujba, in afara de haraciu si de oaste. 
La 20 septembrie 1653, documentele vremii vorbesc de Mircea din Stroesti vataf de plaiesi 

insarcinat "sa pazeasca plaiurile de hoti si de oameni rai si de bimici, sa treac(a) in Tara Ungureasca". 
La 8 ianuarie 1761, "Tudor Stoenescu si sotia sa Rada dau lui Tudor Stroescu un loc in Lespezi, din 

mejdina Stroestilor, in locul dobanzii pe "3, 4, 5 ani" la o datorie veche, Tudor mai primeste inca doi 
taleri pentru acest loc. 

Neputand sa-si plateasca "dajdiile grele" a fost dat in vatasia lui Tudor, care il imprumutase cu 4 
taleri cu dobanda pentru a-si putea plati dajdiile. Martori. Serie Stefan Stroescu". 

In ianuarie 1796, "Popa Radu si tovarasii sai din Slatioara dau zapis unen rude a lui Sararu din 
Stroesti, ca isi vor muta moara din locul unde o pusesera, pe apa Cernii, pentru ca aducea 
"inecatura"moriilor.". 

La 26 martie 1808 (7316), "Diaconu Gheorghe si Dumitru fiul sau vand Preda Sararu din 
Stroesti un loc din Tarsa, pentru lei 22 ce i-a dat la pasul sau, partea sa pe din doua cu Popa Avram, 
lungul locului din gardul lui Anghel pana in funia Obrocestilor si in lat cat va ajunge partea sa, sa 
stapaneasca cu liniste statornic". 
            In anul 1811, s-a dat "Carte de hotamicie a oranduitilor protopopul Petrache Pietraru, si al treilea 
logofat Nicolae Maldarescu facuta la zapisele de erotocrisie ce au dat nevazatorii mosteni din Ciresu de 
Sus si de Jos, prin care aleg partea fiecaruia ce a se cuvine dupa cum s-au legat cu zapise, dandu-le pe 
dealul despre rasarit de catre hotarul Pojogilor pana in piatra ce s-a pus in culme deasupra Poienii 
Tiganului stanjini 276.1/2. apa Cernii despre rasarit stanjin 276,1/2 unde este mejdina Ciresului de Sus. 

La 21 octombrie 1816, "Diaconul Constantin Vataselu vinde postelnicului Ion Barbatescu din 
Barbatesti a treia parte din livada sa din Dianu peste Cernisoara ce o are cumparata de la mosul sau 
vataful Stefan Barbatescu, cu semnele ei, in bani gata lei 3, Multi martori". 

Intr-un act, intocmit inainte de   anul   1818, este    consemnat    faptul    ca: Mosnenii din 
Pojogi vand polcovnicului Matache Viespescu, vataful plaiului, parti din mosia Pojogi. De la acesta 
trece la caminarul Constantin Boranescu, prin vanzare (fiindca acesta scapat dintr-o primejdie si urgie 
domneasca in timpul lui Ion Voda Caragea, pentru fratele lui), de la care se mosteneste de clucerul Ion 
Voinescu, care se judeca cu mosnenii ramane. Hotarul mosiei Pojogi se stapanea in vechime pe 7 mosii 
mari-funia de mosit iarasi funia de mostenire, Funia boiereasca ce este rascumparata de la Domnul  
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Vlaston Funia despre Balteni, Funia Cartuleasca, funia Diianului si funia Tarziasca -stapanind 2020 
stanjini-, din care mosii mari s-au inmultit facand 26 mosi. Si din acestia, cu vremea au ajuns 160 
de nume. 

In trecut, "mahalaua" Dianu (in prezent satul cu acelasi nurne din comuna Stroesti) apartinea, din 
punct de vedere administrativ, de comuna Barbatesti. Faptul se datora proprietarilor stapanite de Ion si 
Gheorghe Postelnicu din Barbatesti care detineau functii importante in Bania Craiovei. Pentru serviciile 
aduse, acestora li s-au acordat mosii in Dianu - Stroesti, Patrunsa - Barbatesti, Budurasti - Dobriceni si 
Stoenesti, precum si drept de pescuit in Balta Potelu, lai varsarea Oltului in Dunare. Din cei doi 
"Postelnici" se trag. familiile: Draganescu, Mihailescu, Vatasescu, Vasilescu, Nastoiu si Deaconestii, 
care au proprietati in Dianu. 

In timpul primului razboi mondial, din satele comunei Stroesti; au cazut pe campul de lupta un 
numar de 174 ostasi (1 capitan, 1 plutonier, 2 sergenti, 1 caporal, 169 soldati). 

 
Monumente istorice in comuna Stroesti: 

-Biserica Stroesti - construita - 1863-1869 - renovata - 1970-1972; 

-Biserica de lemn cu Hramul "Intrarea in biserica a Maicii Domnului" - 1782 - satul Ciresu; 

-Biserica "Sfanta Treirne" - in satul Pojogi-Cerna - construita in anul 1819; 

-Crucea de Piatra - in satul Ciresu din curtea bisericii Cuvioasa Paraschiva - construita in  anii 
1773-1774; 
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I. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE 
 
 

 
Analiza situatiei curente pentru comuna Stroesti se va face pe 6 domenii prioritare, care     
sunt cuprinse in prioritatile operationale la nivel national. 

Pentru o analiza mai detaliata a celor 6 domenii s-a impartit fiecare in categorii, dupa cum 
urmeaza: 
 

DOMENII CATEGORII 

1.Agricultura si dezvoltare rurala Agricultura 

Productia vegetala 

Pomicultura, viticultura, legumicultura 

Zootehnia 

2. Infrastructura si Mediu Infrastructura de transport 

Infrastructura de utilitati 

Sanatate 

Mediu 

3. Economic Economic 

4. Turism Turism 

S. Educatie si cultura Invatamant 

Cultura 

6. Resurse Umane Populatia 
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1. Agricultura si dezvoltare rurala 

 
1.1 Agricultura 

Conditiile geografice si climaterice deosebit de favorabile ale zonei au 

determinat locuitorii sa practice o serie de activitati predominant agricole cum ar fi: 

cultivarea plantelor si cresterea animalelor. 

 
Comuna Stroesti dispune de urmatorul potential: 

 
 
 
 

 
CATEGORIA 

SUPRAFATA 

HA 

Arabil 245 

Pasune 1075 

Padure 847 

Vii 3 

Livezi 42 

Luciu de apa 28 

Drumuri 43 

Curti constructii 124 

Neproductiv 123 

Fanete 1058 

SUPRAFATA TOTALA 4188 

 
 
 

Suprafete de teren disponibile in comuna Stroesti: 

   -102,67  ha  -islazuri comunale, aflate in posesia Consiliului Local, si care sunt concesionate; 

   -2,07 ha - lot zootehnic, aflat in posesia Consiliului Local, care poate fi concesionat sau arendat; 

    -1 ha - plantatie meri, aflata in posesia Consiliului Local, care poate fi concesionata sau    arendata; 
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1.2. Productia vegetala 

 
In comuna Stroesti   pe terenul agricol existent se cultiva doar porumb. Acesta este cultivat pe o 

suprafata de 220 ha. 

 
 
 

1.3. Pomicultura, viticultura, legumicultura 

 
In comuna Stroesti, zona viticola este reprezentata prin 3 ha - soiuri hibride, pomicultura de catre 

42 ha. 

 
Legumicultura este favorizata de prezenta in apropriere a raului Cerna, si se realizeaza pe o 

suprafata de 40 ha, fiind cultivate legume pentru consumul propriu(ceapa, rosii, castraveti, 

fasole dovlecei, vinete, varza etc.). 

 
 
 

 

 

 

 

 

3,46% 

 

Pasune 

 

 

Livezi 

Luciu de apa 

 Drumuri 
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CULTURA 

 
SUPRAFETE 

CULTIVATE 

ANUL 2020 (HA)

 
CANTITATEA DE 

PRODUS OBTINUTA 

LA HECTAR (KG) 

 
 
 

SOIURI 

 

POMICULTURA 

 

42 

 
- 

Meri, Peri, 

Visini, Pruni, 

etc. 

VITICULTURA 3 - HIBRJD 

 
 
 

LEGUMICULTURA 

 
 
 

40 

 
 

- 

Varza, Ceapa, 

Rosii, 

Castraveti, 

Dovlecei, 

Vinete, etc. 

 
 SUPRAFETE  CULTIVATE  ANUL  2027 (HA)  

 
 
 
 
 
 

■ POMICULTURA 
■ VITICULTURA 
■ LEGUMICULTURA 
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1.4. Zootehnia 

Efectivul de animale pe categorii din comuna Stroesti declarate la Registrul 

Comertului la sfarsitul anului 2020 se prezinta astfel:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

EFECTIVUL DE ANIMALE 

 

1% 

 

■ Pasari 
■ Bovine 

■ Ovine 
■ Caprine 

■ Porcine 
■ Cabaline 

 

 

■ Pasari 
■ Bovine 

■ Ovine 
■ Caprine 

■ Porcine 
■ Cabaline 

Familii de albine 

 

 CATEGORIA NUMAR 

Pasari 3000 

Bovine 520 

Ovine 550 

Caprine 40 

Porcine 600 

Cabaline 34 
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2. Infrastructura si  Mediu 

 
2.1. Infrastructura de transport 

 
Principalele cai de acces in comuna: 

 
• DJ 676; 

• DJ 676 D; 

• DJ 665; 

• DJ 643; 

• DJ 605; 
 
 

- DJ 676 - strabate comuna de la nord Ia sud prin satele Stroesti, Ciresu si Pojogi-Cema, 

facand legatura cu comuna Slatioara la nord-vest si cu comuna Copaceni la sud. 

- DJ 676 D - face legatura dintre comunele Mateesti si Cemisoara prin partea de sud a comunei 

Stroesti. 

- DC 131 - face legatura dintre satul de resedinta Stroesti si satul Obrocesti.  

- DC 132 - face legatura dintre satul de resedinta Stroesti si satul Dianu. 

 
Comuna Stroesti se afla pozitionata in apropiere de orase importante, ceea ce ii sporeste 

potentialul. 

 
• Pitesti - 118 km; 

• Ramnicu Valcea - 76 km, resedintajudetului Valcea; 

• Craiova- l 00 km; 

• Horezu - 16 km, Targu Jiu - Ramnicu Valcea; 

• Berbesti - 15 km, DJ 676 D - Slatioara - Tetoiu . 
 
 
 
 
            Din centrul comunei se parcurg urmatoarele distante pana la cele mai importante cai de acces: 
 

-Gara - 67 km; 

-DN -5 km; 
-Cale ferata industriala - 20 km; 

-Autostrada- 120 km; 

-Aeroport - 100 km - Craiova;  

-Port - 400 km; 

-Benzinarie - 5 km - Slătioara. 
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2.2. Infrastructura de utilitati 

 
Satele componente ale comunei Stroesti dispun de o serie de retele si echipamente tehnico- edilitare 

caracterizate printr-un grad de acoperire a teritoriului. 

 
• Electricitate - gospodariile, institutiile si societatile comerciale sunt racordate in procent de 

100% la reteaua de distributie a energiei electrice. 

Alimentarea cu energie electrica a comunei se face cu o retea de distributie de medie tensiune 

(LEA 20 KV), care vine din reteaua de 110 KV. 

Reteaua de joasa tensiune, tip aerian, destinata consumatorilor casnici si iluminatului public, este 

racordata la posturi de tip aerian. Retelele electrice sunt pe stalpi din beton precomprimat tip CEZ, iar 

iluminatul public se realizeaza cu lampi cu vapori de mercur. 

 
• Gaz - in prezent locuitorii comunei nu beneficiaza de reteaua de alimentare cu gaz metan. 
  Consiliul local are in plan pentru perioada urmatoare realizarea acesteia pana la acoperirea 
intregului necesar. 

• Canalizare - comuna nu beneficiaza de o retea de canalizare , urmarindu-se realizarea ei pe 
perioada 2021- 2027. 

• Apa potabila -exista retea de apa potabila in comuna, aceasta acoperiind o suprafata de 95% din 

    teritoriul comunei, extinderea ei fiind in curs de realizare in perioada 2021- 2027. 

• Drum -   Drumurile sunt asfaltate in proportie de 50%, fiind necesara modernizarea si extinderea 
lor. 

• Infrastructura de telecomunicatii din comuna Stroestieste bine dezvoltata. In ultimii 5 ani 
domeniul telecomunicatiilor a cunoscut un ritm accelerat de dezvoltare, aspect care se 
datoreaza in principal aparitiei si promovarii unor produse si servicii noi si a diversificarii celor 
existente. Cea mai mare rata de dez- voltare s-a inregistrat in domeniul serviciilor de internet si 
al telefoniei mobile. Cu toate acestea, potentialul in domeniul telecomunicatiilor este inca 
departe de a fi epuizat. 

• Telefonie fixa - este utilizata in procent de 10% de locuitorii comunei. 

• TV - 90% din locuitorii comunei Stroesti sunt racordati la retele de distributie televiziune. 

• Internet - 75% din gospodarii dispun de acces la internet. 

• Telefonie mobila -  exista acoperire datorita instalarii de turnuri si antene pentru toti furnizorii de 
telefonie mobila. 90% din locuitorii comunei o folosesc. 
Pentru protejarea cetatenilor in cazul situatilor de urgenta, cum ar fi: inundatii, incendii, secete, 

inzapeziri, administratia publica locala va folosi utilajele din dotare sau va incheia parteneriate cu 
administratiile publice locale invecinate pentru achizitionarea de: autospeciala PSI, buldo-excavator, 
vola, tractor cu remorca, pentru Centrul Zonal de Interventie Rapida. 

In prezent, comuna Stroesti are in proiect pe anii 2021-2027 proiecte de dezvoltare durabila a 
comunei. 

Comuna Stroesti face parte din Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu (GAL 
Microregiunea Horezu), impreuna cu localitatile: Horezu, Barbatesti, Costesti, Maldaresti, Otesani, 
Slatioara, Tomsani, Vaideeni. 
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2.3. Sanatate 

 
Asigurarea serviciilor medicale in comuna Stroesti se face de catre un dispensar uman, unde isi 

desfasoara activitatea doua cabinete medicale individuale, un cabinet stomatologic si doua farmacii. 

 

2.4. Mediu 

 
In comuna Stroesti nu exista factori industriali care contribuie la poluarea mediului inconjurator 

al comunei. 

 
Poluarea se realizeaza din deversarea deseurilor in locuri neamenajate, care deterioareaza 

terenul in locurile unde este depozitat. 

Inchiderea platformelor de gunoi, dotarea cu utilaje pentru serviciul de gospodarire comunala si 

salubritate si organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare temporara si 

transportul deseurilor fac parte din viziunea administratiei in urmatorii ani pentru dezvoltarea durabila 

a comunei. 

 
3. Economic 

 
Functia economica agricola se materializeaza in comuna prin productia agricola vegetala si 

productia animaliera, in conditiile unei dezvoltari reduse a prelucrarii primare a acestor produse, 

acestea fiind destinate majoritar pentru satisfacerea autoconsumului populatiei locale, si mai putin 

pentru valorificari pe piata libera. 

Lipsa unei agrotehnici avansate din gospodariile taranesti, practicate pe loturi mici de teren, 

constituie impedimente privind ridicarea productiei agricole si animaliere din cadrul comune1. 

De asemenea, vor trebui solutionate greutatile pe care le intampina populatia in valorificarea pe 

piata libera a produselor agricole in principalele centre de desfacere din zona, situate la distante 

apreciabile de comuna Stroesti. 

Mica industrie este reprezentata in comuna de catre societati comerciale care desfasoara 

activitati cu ar fi zootehnie, agricultura, comercializarea si exploatarea lemnului, materiale de 

constructii, asistenta medicala, comercianti. 
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Intreprinzatori locali existenti: 

Denumire Domeniu de activitate Anea.iati N ume administrator 

SC OLIMPIC SRL Comert 7 Avramescu Stefanita 

SC ITALCOOL SRL Comert 5 Soarece Marius Catalin 

SC ITPAR SRL Comert 3 Boncu Gheorghe 

SC BEBCOOC SRL Comert 3 Coca Catalinoiu Ion 

SC ANDIRAL SRL Comert 3 Brutaru Mihai 

SC VERGIMAX SRL Comert 
3 Chiosa Vergilia 

II IONICA TOMA Comert 
2 Ionica Toma 

II DINA P. NICOLAE Comert 
2 Dina P. Nicolae 

II PREDESCU 
DANIELA 

Comert 
2 Predescu Daniela 

SC FABY GAZ SRL Comert 49 Duiu Gheorghe 
SC DOVER SRL Fannacie 3 Iordache Emilia 

SC ANTOFARM SRL Fannacie 3 Rujan-Ciolacu Luiza 

SC LILIAN PROD SRL Comert 4 Andreescu Liliana 

SC COSTY PROD SRL Comert 
2 Dogaru Elena Cristiana 

II MIHAI CLAUDIU Comert 
2 Mihai Claudiu 

SC ECODOMES SRL Cornert 
6 Albu Catalin 

II ALBASTROIU GETA 
FELICIA 

Comert 2 Albastroiu Felicia 

II MOGOSAN MIHAI Comert 2 Mogosan Mihai 

PFA MATEI ELENA Comert 
2 Matei Elena 

II BELEI A. 
GHEORGHE 

Comert 5 Belei A. Gheorghe 

CMI RABUGA ION 
CATALIN 

Cabinet medical 2 Rabuga Catalin 

CMI MANASIA 
RODICA Cabinet medical 3 Manasia Rodica 
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4. Turism 

 
Datorita organizarii regionale, facilitatilor fiscale si avantajelor oferite, la nivelul zonei exista 

posibilitati multiple de a se investi in turism. 
 

            Se doreste construirea unui complex turistic si de agrement in comuna, in perioada 2021-2027. 

 

Cadrul natural cu valoare deosebita favorizeaza dezvoltarea turismului de agrement (pescuit). 

De asemenea se poate dezvolta si agroturismul. 

Obiective turistice: 

 
,,Sirurile de la Stroesti si Slatioara"; 

Biserica ,,Sfantul Nicolae" - satul Pojogi-Cerna; 

Biserica "Intrarea in biserica a Maicii Domnului" - sat Ciresu; 
 

 
5. Educatie si cultura 

 
5.1. Invatamant 

 
In comuna Stroesti functioneaza doua scoli, si doua gradinite. Unitatile de invatamant isi 

desfasoara activitatea in cladiri proprii, fiind necesara dotarea corespunzatoare, cat si modemizarea si 

extinderea acestora, amenajarea si dotarea centrelor de joaca si recreere pentru copiii comunei. 

 

5.2. Cultura 

 
Pe teritoriul comunei Stroesti functioneaza trei camine culturale. 

 
Spiritualitatea crestin-ortodoxa din comuna este reprezentata prin sase parohii care au 

imprumutat unele elemente din cultul ortodox   si din folclorul tracic al inaintasilor nostrii reusind sa se 

deosebeasca in linii mari si sa creeze astfel stilul local original: 

 

Evenimente culturale cu caracter traditional: 

 
Pe data de Înalțare se sarbatoreste Ziua Eroilor (ziua localitatii). 

 
In fiecare saptamana, joia are loc un targ unde se aduna oamenii din comuna si din localitatile 

invecinate sa isi vanda produsele. 

 
Pe 15 august de ziua "Sfintei Marii" si pe 29 iunie de ziua "'Sfantului Pavel" are loc de zeci de 

ani satul Pojogi-Cerna, un balci unde se prezinta programe artistice, se organizeaza hore populare si se 

desfac tot felul de produse alimentare, agricole si industriale. 
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Cu ocazia "lnaltarii Domnului" care se oficiaza religios in are liber in centrul comunei se prezinta 

de catre elevi si adulti spectacole si in caminul cultural se organizaza o masa festiva prin grija primariei 

si Parohiei Stroesti. 

 
Sarbatoarea majoratului este marcata in fiecare an, cu care ocazie tinerilor care au implinit 

varsta de 18 ani in anul in care s-a incheiat, primesc diplome, o suma de banii, se deschid sampanii inotite 

de focuri de artificii, program artistic si hore populare. 

 
Sarbatoarea « Bobotezei » are loc in centrul comunei in fiecare an pe data de 6 ianuarie unde 

se tine in fiecare an de boboteaza, turnarea aghiasmei in sticle pentru fiecare gospodarie, program 

artistic, hore populare in are liber in centrul comunei cu vin si tuica fiarta. 

Tot de boboteaza se sarbatoresc acele familii care au reusit performanta sa implineasca 50 ani de 

casatorie. Primesc diplome de « Fidelitate in casatorie », se organizeaza o masa festiva pentru ei si 

primesc o suma de bani. 

 
 

Alte institutii importante din comuna Stroesti: 

► Primaria 

► Politia 

► Banca Cooperatista 
 

6. Resurse Umane 

 
6.1. Populatia 

 
 

Populatie: 
 

Din 

care: 

Copii (prescolari si scolari) 485 

Populatie activa (apta de munca) 1756 

2809 
Pensionari 700 

Populatie inactiva(inapta de munca) 485 

 
 

POPULATIA 

 
 
 

■ Copii (prescolari si scolari ) 
 

■ Populatie activa (apta de munca) 
 

■ Pensionari 
 

■ Populatie inactive 
(inapta de  munca) 
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Numarul 

persoanelor apte de 

munca: 

 
 
 
 
  Pe categorii de  

 

Categorii de 
calificari: 

Numar 

de 

persoane

                                     Agricol 
1 364   

 
Salariati 392 

     calificari 
Liber profesionisti 45 

 
1756 

 
Patroni 1 6 

  Medici 3 

  Meseriasi 1 16 

 

 

POPULATIA	PE	CATEGORII	DE	CALIFICARI	
 

 
 

■ Agricol 
■ Salariati 

■ Liber profesionisti 
■ Patroni 

■ Medici 
■ Meseriasi 
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ANALIZA SWOT 

 
Orice comuna trebuie sa asimileze si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste 

dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativa haotica, in cadrul 

careia se pot rata oportunitati si se consuma irational resurse pretioase. Experienta intemationala a 

aratat ca proiectele si programele operationale functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un 

cadru coerent si cand exista o coordonare la nivel strategic. 

Procesul de planificare strategica (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a 

comunitatii pe o perioada de 6 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost urmatoarele: realizarea 

unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala 

a domeniilor strategice principale si articularea documentului strategic. 

Principiile care au stat la baza PPS au fast asigurarea validitatii stiintifice, implicarea 

comunitatii, transparenta, obiectivitatea, coerenta si continuitatea demersului. 

Pentru a da roade, insa, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul 

administratiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil sa identifice si 

sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunitatii. 

Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv: 

Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats (riscuri). Pentru a 

avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de dezvoltare a comunei 

STROESTI, in cadrul lirnitarilor impunse de resursele locale disponibile si pentru accesarea fondurilor 

prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare regional s-a impus elaborarea strategiei de 

dezvoltare locala pentru perioada 2021-2027. 

Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul cum se 

compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din directia 

concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are niciun control. Analiza SWOT 

ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si pietele strategice. 

Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea de prezumtii 

(presupuneri) in zonele asupra carora exista cunostinte mai putin detaliate. In urma acestei analize se 

poate decide daca zona isi poate indeplini planul si in ce conditii. 
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Unele "oportunitati" si "amenintari" var aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale 

comunei. 

             Amenintarile pot fi concrete sau potentiale. 

            Intrebari cheie care indruma analiza strategica: 

 
 

 

CE PUTEM FACE? 

(Punctele forte si punctele 
slabe) 

CE VREM SA FACEM? 

 
(Valorile comunei si 

locuitorilor ei) 

 

 
 

l 

STRATEGIE 

 
 

 l  

 

CE AM PUTEA FACE 

(Oportunitati si amenintari) 

 

CE SE ASTEAPTA CEILALTl SA   
FACEM? 

(Dorintele locuitorilor comunei) 

Rafinare ulterioara 

 
CE RESURSE SI 

POTENTIAL VREM SA 

DEZVOLTAM? 

l 

 

STRATEGIE 

CE OPORTUNITATI 

PUTEM 

FRUCTIFICA? 

 
 

CE TREBUIE SA 

NE     PREOCUPE? 

 

CUM PUTEM IMPLINI ASTEPTARILE 

LOCUITORILOR COMUNEI? 
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In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la baza 
elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile in comuna Stroesti, si anume: 

 

1. Dezvoltare economica – Creare locuri munca – Programe de formare 
profesionala; 

2. Dezvoltare infrastructura – Competitivitate – Confort social;  

3. Cresterea atractivitatii – Cultura – Agrement. 

 

1. Viata economica a comunei Stroesti, trebuie revigorata si dezvoltata in toate domeniile sale: 
agricultura, zootehnie, industrie si comert. 

 

Consilul Local va trebui sa investeasca pentru revitalizare vietii economice a comunei, trebuie sa 
fie prioritatea numarul unu, deoarece produce cele mai mari efecte benefice. 

2. Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa anumite 
criterii economice astfel incat sa produca beneficii: 

- siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor; 
- raportul valoarea investitie / efecte economico-financiare produse; 
- raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor. 

 
3. Conex factorului economic un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei ii 

constituie facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sale ofere 
comuna Stroesti, astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit. Complementar 
acest lucru va creste si atractivitatea turistica a comunei. 

 

                                                   III. STRATEGIE 

Obiectivele de dezvoltare se pot realiza numai in conditiile unei strategii care sa stabileasca cu 
claritate altemativele de dezvoltare ale comunei si, in functie de aceasta, sa se stabileasca structura 
cursurilor de calificare. 

Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atentie mai ales cu privire la viitoarele rezultate. 
Trebuie luat in vedere si faptul ca rezultatul real nu poate fi prevazut deoarece situatiile neprevazute 
pot si ele sa exercite o influenta importanta asupra lor. 

Principiile strategiei de dezvoltare durabila : 

 
*durabilitate- conditii mai bune de trai pentru populatia defavorizata precum si un minim 

de conditii necesare pentru un trai decent, sanatatea si bunastarea tuturor;  
*competitivitate- permite dezvoltarea economiei proprii in context regional, national si chiar 

international, promovarea unui sector privat productiv si competitiv; 
*sprijin financiar- facilitarea accesului la o varietate de surse financiare pentru a satisface 

nevoile de investitii si dezvoltare; 
*o buna administrare- reactia eficienta si efectiva la problemele comunitatii pnn 

responsabilizarea autoritatilor locale si parteneriatul cu societatea civila. 
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Obiectivele strategiei de dezvoltare durabila: 
 

            1.sa directioneze comuna spre dezvoltare economica cu scopul de a crea mai multe locuri 
de munca; 

            2.sa dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili prioritatile comunitatii, 
strategia si actiunile sale; 

            3.sa sprijine autoritatile publice locale in prezentarea strategiilor financiare si de investitii; 

            4.sa determine eficientizarea managementului. 

Strategia de dezvoltare durabila este caracterizata de eel putin sapte trasaturi care se 
recomanda managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu. 

Cele sapte caracteristi ale strategiei sunt: imagine asupra viitorului, creativitate, jlexibilitate, 
activitate, create pentru actiune, orientate spre schimbare, orientate spre castig viabil. 

Strategia de Dezvoltare Locala se adreseaza comunitatii locale, care si-a aratat interesul pentru 
obiectivele prezentei strategii si pe care le sustinem, asa cum reiese din consultarea prin chestionar a 
locuitorilor comunei. 

Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei Stroesti constau in: 

1. dezvoltarea infrastructurii de baza a comunei; 

2. protectia mediului; 

3. intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei; 

4. regenerare rurala. 

Formularea strategiei pomeste de la urmatoarele premise: 

-sa imbunatateasca conditiile de viata ale populatiei comunei (locuinte si locuri de munca la 
standarde europene); 

-sa ridice standardul calitativ al designului comunei, al constructiilor, serviciilor si al imaginii 
in general; 

-sa ofere oportunitati pentru interventia sectorului privat in operatiunile comunei, fie sub 
forma investitiilor directe in proiecte izolate, fie sub forrna parteneriatelor sau consultarilor 
permanente intre parteneri; 

-sa permita o anurnita flexibilitate de adaptare la inevitabilele schimbari ce au loc in comuna. 
De aceea, procesul de planificare trebuie sa fie creativ, participativ si anticipativ. 

Conform premiselor de formulare a strategiei si a perspectivelor de dezvoltare a comunei 
STROESTI, conceptul strategic trebuie formulat astfel incat transpunerea sa intr-un plan strategic sa 
asigure un pachet de actiuni care vor conduce la cresterea economica, cresterea bazei de impozitare, 
crearea de locuri de munca si imbunatatirea calitatii mediului de viata al comunitatii. 

Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economica datorata 
pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea de firme/activitati economice/investitii. In 
acest sens, trebuie urmate doua puncte prioritare: cresterea gradului de atractivitate a comunei (prin 
imbunatatirea imaginii, a calitatii vietii, prin revitalizare rurala) si facilitati de atragere a firmelor 
private (prin investitii in infrastructura, oferta de terenuri si cladiri, servicii strategice, facilitati fiscale) 

Avand in vedere ca o asezare rurala nu este un sistem inchis, iar realizarea celor cinci obiective 
generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care sa conduca la dezvoltare si/sau regenerare  

rurala, politicile, planificarea strategica rurala, precum si realizarea programelor si proiectelor se vor 
face cu respectarea urmatoarelor principii: 
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-dezvoltarea durabila, astfel incat pe termen lung sa se produca schimbari majore de cultura si 
atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre populatie si operatorii de piata; 

-intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, definirea serviciilor publice in 
raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii durabile, precum si cu cerintele 
populatiei; 

-twining rural (retea/network) in scopul schimbului de informatii intre localitati cu privire la   
utilizarea celor mai  bune practici (in managementul rural sau managementul de proiect); 

-realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat; 

-realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza; 

-integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic simultan intre 
sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si integrarea politicilor de dezvoltare a 
comunei cu politicile de dezvoltare ale judetului si ale regiunii din care face parte; 

-managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale, 
financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de resurse energetice si materiale intr-un ciclu  

natural;  

-utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta durabilitatii, respectiv emiterea de 
reglementari pentru eco-taxe si functionarea utilitatilor publice in sistem de piata, evaluarea investitiilor 
dupa criterii de mediu, luarea in considerare a problemelor de  mediul intocmirea bugetului local; 

-descentralizarea managementului in sectorul energetic; 

-design-ul durabil arhitectonic in temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la materialele 
de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, densitatea cladirilor intr-un areal, orientarea 
spatiala a cladirilor, ,,structuri verzi" in jurul cladirilor, microclimat, eficienta energetica; 

-realizarea unui program sau proiect fara a afecta cultura unei comunitati, ori pentru a recupera 
mostenirea culturala a unei comunitati si/sau traditiile intregii comunitati locale; 

-interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi locale;  

-fixarea regulilor  de  utilizare  rationala  a  terenurilor  pentru  toate  proiectele  de dezvoltare 

in baza planului de  urbanism  general, ca instrument  de planificare spatiala; 

-analiza capacitatii tehnice de executie; 

-evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare si umane; 

-evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale 

obtinute; 

-identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia; 

-corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii; 

-evaluarea nevoilor comunitatilor sarace si a capacitatii municipalitatii de a asigura  accesul 

acestora la locuinta, locuri de munca si serviciile publice de baza; 

-protectia mediului; 

-realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea 

unui program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investitii, daca 
exista oportunitatea de a obtine profituri viitoare; 

-asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii (informatii topografice, informatii 
statistice privind economia locala si regionala, regulamentul de urbanism, planul de urbanism general si 
planurile de urbanism zonal). 
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Principiile de realizare sau de reabilitare a unei zone de locuit potrivit planului de     urbanism 
general, conform Agendei Habitat de la Istanbul-1996, sunt: 

-planificarea unei intregi zone de locuit va fi integrata astfel incat sa cuprinda cladiri de locuit 
(individuale sau colective potrivit sistemului de design arhitectonic), cladiri cu destinatie comerciala, 
parcari, scoli si infrastructura edilitara necesara pentru nevoile zilnice ale locuitorilor; 

-zona de locuit va contine o diversitate de cladiri; 

-in situatia in care in zona sunt cladiri istorice (din patrimoniul national cultural), acestea vor fi 
reabilitate (fatada si interior), fara a afecta proiectul in baza caruia s-a construit. In nici un caz, aceste 
cladiri nu vor fi transformate sau demolate; 

-zona de locuit va avea un centru care combina functiunile comerciale, cu cele civice, culturale 
si de agrement; 

-zona va contine spatii deschise in forma de scuar, spatii de verdeata sau parcuri; 

-spatiile deschise vor avea un design care sa incurajeze prezenta locuitorilor si pentru a intari 
relatiile in cadrul comunitatii sau comunitatilor din acea zona functionala; 

-vor fi proiectate in mod generos spatiile pietonale si de circulatie cu bicicleta. Acestea vor fi 
exclusive in sait-ul istoric al comunei; 

-terenurile naturale - forestiere, cu vegetatie florala sau cu luciu de apa vor fi pastrate pe cat 
posibil sau integrate in parcuri; 

-comunitatile vor respecta regulile de conservare a resurselor si de reducere a deseurilor; 

-comunitatile vor utiliza in mod rational resursele de apa; 

-orientarea strazilor si plasamentul cladirilor vor contribui la cresterea eficientei energetice. 
 

OBIECTIVE GENERALE 
Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Stroesti sunt: 
Asigurarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in zootehnie, agricultura in 

special cultura cireselor, visinilor si vitei de vie; 
Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea 

Europeana pe care Romania va trebui sale atinga in totalitate; 
Optimizarea sistemului de sanatate si protectie sociala in comuna; 
Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la infrastructura (apa, 

canalizare, distributie gaze, cai de transport, telefonie);  
Reabilitarea si modemizarea scolii conform standardelor europene; 
Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor sociale si cresterea 

ratei de ocupare prin creerea de noi oportunitati investitionale. 
 

OBIECTIVE SPECIFICE 

1.Agricultura si dezvoltare rurala  

Agricultura 
Prin utilizarea unor tehnici specifice agricole adaptate la normele europene se urmareste dezvoltarea 
durabila a agriculturii; 
Dezvoltarea unor ferme zootehnice si puncte de prelucrare si colectare a resurselor rezultate din 
domeniu care vor crea cresteri Ia veniturile bugetului local; 
Sustinerea producatorilor de a forma asociatii pentru a beneficia de oportunitatile care decurg din 
aceasta; 

Crearea conditiilor necesare aplicarii irigatiilor pe terenurile arabile din cadrul comunei; 

Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita si productivitatea lucrarii aplicate pe terenurilor 
agricole; 
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1. Infrastructura si Mediu 

 
- Conservarea si intretinerea mediului natural; 
- Amenajare centru civic in comuna Stroesti; 
- Montare camere video pentru supraveghere in comuna Stroesti; 
- Amenajare spatiu recreere si trenuri multifunctionale volei, handbal, baschet la terenul 

de             fotbal Stroesti; 
- Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta (autospeciala PSI, buldo- 

excavator ,                                    vola, tractor cu remorca, etc.); 
- Dotari administratie locala (calculatoare, copiatoare, etc); 
- Optimizarea sistemului de sanatate si protectie sociala in comuna; 
- Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la 

infrastructura (apa, canalizare, distributie gaze, cai de transport, telefonie); 
- Reabilitarea si modernizarea scolii conform standardelor europene; 
- Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor sociale si 

cresterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunitati investitionale. 
 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 
1. Agricultura si dezvoltare rurala Agricultura 

- Prin utilizarea unor tehnici specifice agricole adaptate la normele europene se urmareste 
dezvoltarea durabila a agriculturii; 

- Dezvoltarea unor ferme zootehnice si puncte de prelucrare si colectare a resurselor 
rezultate din domeniu care vor crea cresteri la veniturile bugetului local; 

- Sustinerea producatorilor de a forma asociatii pentru a beneficia de oportunitatile care 
decurg din aceasta; 

- Crearea conditiilor necesare aplicarii irigatiilor pe terenurile arabile din cadrul comunei; 
- Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita si productivitatea lucrarii aplicate pe 

terenurilor agricole; 

 

2. Infrastructura si Mediu 

-Conservarea si intretinerea mediului natural; 

-Amenajare centru civic in comuna Stroesti; 

-Montare camere video pentru supraveghere in comuna Stroesti; 

-Amenajare spatiu recreere si terenuri multifunctionale volei, handbal, baschet la terenul de fotbal 
Stroesti; 
-Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta (autospeciala PSI, buldo-excavator, vola, 
tractor cu remorca, etc.); 
-Dotari administratie locala (calculatoare, copiatoare, etc); 
-Construirea unui complex social care sa cuprinda un camin azil pentru batranii comunei si dotarea 
acestuia cu mobilier; 

-Amenajare si dotare locuri de joaca pentru copii in satele Dianu, Obrocesti, Pojogi-Cema; 

-Amenajare teren fotbal in satul Pojogi-Cerna; 

-Amenajare si dotare teren fotbal in satul Dianu; 
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Transport 
 
          -Modemizarea si extinderea drumurilor comunale si a ulitelor satesti;  
          -Asfaltare  DC 131 Stroesti -  Obrocesti  -  1,4 km; 
         - Asfaltare drumuri de interes local in comuna; 
         -Refacere platforma drum DC 13I Stroesti - Obrocesti, km 1 +100 in punctul Codreanu; 
         -Refacere platforma DC 132 Stroesti -  Dianu, km 4+I00; 
          -Modemizarea sistemului rutier; 
          -Realizarea de alei pietonale; 
          -Realizare poduri: 
-La Rosu; 
-La Varuicu; 
-Costica Popescu; 

 
Utilitati 

-Extindere alimentare cu apa in satul Dianu; 

-Statie de pompare aductiune apa din satul Stroesti in satul Dianu; 

 Extindere retea alimentare apa in catunele Udvesi si Paunesti; 

-Lucrari de cadastru imobiliar intravilan, extravilan si reactualizare PUG; 

-Dotari ale centrului de interventie rapida; 

-Dotari ale administratiei locale; 

-Realizarea retelei de gaz metan; 

-Lucrari de reabilitare a retelei de iluminat public in comuna; 

-Montarea unui post de transformare electrica; 

-Organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare temporara si transportul 
deseurilor; 

-Realizarea  retelei de canalizare si a  statiei de epurare si tratare a apelor reziduale; 

-Respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna conform planului de urbanism 
general, ca instrument de planificare spatiala; 

Sanatate 

-Dezvoltarea infrastructurii de sanatate pentru a putea raspunde oricand cetatenilor care au nevoie de 
serviciile medicale in cazuri de urgenta; 

-Reabilitare si dotare dispensar uman Stroesti; 

-Educarea populatiei cu privire la accesarea serviciilor de sanatate la o perioada regulata de timp 
pentru prevenirea situatiilor de urgenta prin sustinerea  si  promovarea  modului  de viata sanatos; 
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Mediu 

Lucrari de regularizare a albiilor raului si paraurilor si aparari de maluri: 
 Regularizare parau Aninoasa si torenti; 
Regularizare torent Ulmetu;  
Regularizare torent Dealul Viilor; 
Regularizare torent Valea Bisericii Noi Ciresu;  
Regularizare torent Bolada; 
Regularizare torent lot Biserica Stroesti in satul Pojogi-Cerna;  
Regularizare torent Biserica Veche Ciresu; 
Regularizare torent Doara sat Dianu. 
 
-Organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare temporara si   

transportul deseurilor; 
-Dotarea cu utilaje pentru serviciul de gospodarire comunala si salubritate; 
-Crearea sistemelor specifice de management al deseurilor; 
-Informarea locuitorilor comunei asupra consecintelor produse de deversarea apelor uzate in 

locuri neamenajate; 
-Conservarea calitatii mediului pentru a preintampina consecintele negative asupra lui; 
-Folosirea cu masura a resurselor de apa; 
-Indepartarea deseurilor de pe domeniul public; 
-Educarea populatiei din comuna pentru colectarea selectiva a deseurilor; 
-Prevenirea alunecarilor de teren prin impadurirea terenurilor nerentabile; 

3. Economie 

      -Stimularea persoanelor care nu sunt incadrate in activitate prin crearea unor programe de 
ocupare a posturilor in comuna; 

      -Organizarea industriei durabile care sa nu deterioreze mediul; 

       -Economia productiva de venit la bugetul local; 

       -Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locatii specifice si promovarea produselor industriale 
si a serviciilor pe piata interna; 

 

Comert si Servicii 
 
               -Marirea numarului de intreprinderi mici si mijlocii pentru a oferii populatiei zonei o gama cat mai 
larga de servicii; 

Medin de afaceri 
 
               -Dezvoltarea serviciilor si activitatilor productive din comuna de catre intreprinzatorilor locali; 

4. Turism 
 

• Sustinerea actiunilor locale prin masuri eficiente de marketing; 

• Practicarea unor produse variate turistice; 

• Construirea unui complex turistic si de agrement in comuna; 

• Reabilitarea si conservarea capitalului turistic; 

■ Crearea parteneriatului public-privat in turism; 

■ Dezvoltarea actiunilor de monitorizare si control in turism; 
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5.Educatie si cultura   

                                                                                                                                                                                 Invatamant 
■ Dotarea cu mobilier a scolilor si a gradinitelor din comuna; 

■ Amenajare teren handbal la scoala Ciresu; 

             -Amenajare spatiu recreere, precum si terenuri multifunctionale de volei, handbal, baschet, la 
terenul de fotbal Stroesti; 

             -Amenajare si dotare locuri de joaca pentru copii in satele:  Dianu; Obrocesti; Pojogi-Cema; 

-Accesul liber la sistemul educational perfomant, flexibil si adaptat conditiilor din mediul  rural;                    
-Sustinerea permanenta a calitatii procesului de invatamant; 

-Formarea continua a cetatenilor comunei prin cursuri de perfectionare; 

-Crearea unei baze materiale capabile sa satisfaca nevoile legate de actul educational; 

-Indrumarea scolarilor pentru formarea profesionala; 
 

Cultura 

 
• Impartasirea obiceiurilor si traditiilor generatiilor viitoare; 

• Reabilitarea caminului cultural Stroesti; 

• Constructie cort pentru organizarea de evenimente 
decorative, ziua comunei, alte activitati culturale, nunti, etc.; 

• Procurare scena pentru spectacole in aer liber; 
 

 5.Resurse Umane  
 Populatia 

• Crearea de conditii famililor tinere care doresc sa locuiasca in comuna; 

• Aplicarea unui management corespunzator administrarii fortei de munca. 

 
Piata muncii 

 
-Crearea unui numar suficient de locuri de munca care sa acopere un numar variat de 
domenii de activitate pentru satisfacerea nevoilor de trai; 

       -Sprijinirea persoanelor care se atla in somaj pentru a-si gasi un loc de munca. 

 

IV. PLANIFICAREA INVESTITIILOR 
 
 

1. CONSIDERATII GENERALE 
 

Planul Local de Actiune (PLA) este un instrument de planificare si implementare si contine un 
set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica intr-un termen determinat in scopul realizarii 
obiectivelor generate fixate intr-o strategie. Termenul de realizare a planului local de actiune trebuie sa 
corespunda termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare 
Durabila (SLDD). 

 



,,Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027,, Localitatea Stroești,  

 
 

 

 
Planul de actiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care utilizeaza 

resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei intr-o zona bine definita. 
 
Periodic, PLA va fi revizuit, astfel incat tintele fixate sa tina cont de evolutia macroeconomica 

la nivel national, starea economiei la nivel regional si local, precum si de opiniile comunitatii locale cu 
privire la implementarea lui. Cu cat revizuirea se face la intervale mai scurte, cu atat marja de eroare 
in privinta evaluarii resurselor la un proiect este mai mica, avand in vedere ca, pe masura ce se 
inainteaza in timp, variabilele economice ce trebuie luate in calcul la o prognoza economica se 
multiplica. 

 
Planul Local de Actiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a 

comunei STROESTI, reprezinta un pachet de masuri si proiecte necesare schimbarii comunitatii 
locale pentru atingerea unor parametrii specifici societatii modeme, astfel ca durabilitatea sa devina 
punctul forte al acesteia. 

Dimensiunile dezvoltarii actuale economice, sociale, de mediu si tehnologice au fost analizate in 
cadrul procesului de analiza-diagnostic din cadrul strategie de dezvoltare, iar tintele-obiective 
strategice au fost creionate, fixandu-se cateva repere ca referinte pentru dezvoltarile ulterioare. 
 

"Planul Local de Actiune", prezinta principalele masuri si proiecte necesare fazei de planificare 
si implementare a dezvoltarii durabile, astfel: in procesul de dezvoltare sa poata fi evaluat continuu 
complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediu-tehnologic) prin indicatorii de dezvoltare 
durabila (dimensiuni ale durabilitatii) selectionati ca relevanti pentru comuna STROESTI. Utilitatea 
unui plan de actiune este data de amploarea si complexitatea actiunilor ce trebuie executate pentru 
atingerea obiectivelor strategice definite in Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei . 

Pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte astfel incat procesele 
necesare atingerii obiectivelor sa poata fi bine coordonate: 

 
1. Planul de dezvoltare al Planului Local de Actiune (planificare activitatilor); 
2. Planul de executare al Planului Local de Actiune (implementarea activitatilor); 
3. Planul de monitorizare al Planului Local de Actiune (evaluarea activitatilor). 

Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comunei STROESTI, suportul necesar trebuie sa fie 
asigurat de catre: 

1.Administratia Locala (primaria) si Consiliului Local, care trebuie sa-si replanifice dezvoltarea 
institutionala pentru acordarea unui suport logistic complex necesar Planului Local de Actiune; 

2.Comunitatea Locala - cetateni si organizatii, actorii principali ai dezvoltarii locale, prin atitudine 
si participare activa; 

3.Mediul de afaceri - fume si institutii finantatoare, drept suport financiar si logistic (informatii 
si tehnologii modeme). 
 

2. PRINCIPII SI CONDITII 
 

Pentru realizarea Planului Local de Actiune, primaria comunei STROESTI, ca autoritate 
publica locala, trebuie sa-si intareasca capacitatea institutionala la toate nivelele de decizie si executie, 
aceasta presupune atragerea si fumizarea de resurse financiare suficiente si mobilizarea resurselor umane, 
identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar si analizarea cadrului administrativ de 
alocare a responsabilitatilor. 

Rezolvarea problemelor curente, cat si a celor de ce vor apare in viitor depinde in foarte mare 
masura de gradul de competenta al conducerii administratiei publice locale. 

Materializarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care administratia publica 
trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii functionarului public fata de accesul 
cetatenilor la activitatea administratiei. 

In acest sens o principala preocupare a primariei comunei Stroestia fost de armonizare a 
procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. 

In ceea ce priveste relatia cu cetateanul, primaria comunei a demarat un amplu proces de 
consultare a opiniei cetetenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 2014-2020. 

''



,,Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027,, Localitatea Stroești,  

 
 

 

 
 

3. OBIECTIVE GENERALE 
 

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Stroesti sunt: 
 
Asigurarea accesului neingradit la infrastructura (apa, distributie gaze si canalizare) a tuturor 

locuitorilor si al consumatorilor economici din comuna; 
Reabilitarea si modernizarea in conformitate cu necesitatile si standarde europene a scolii; 
Optimizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si energie;  
Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea Europeana  

 
pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; 

Garantarea conditiilor  pentru  crearea  unor  activitati  rentabile  in  zootehnie  si 
agricultura; 

Combaterea excluderii si dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunitati 
investitionale. 
 
 

4. CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTONALE A PRIMARIEI 
 

Conditiile care stau la baza unei dezvoltari social - economice rapide sunt sustinerea si participarea 
activa, respectarea legilor si onorarea obligatiilor primariei comunei, precum si implicarea cetatenilor 
la luarea deciziilor in ceea ce priveste rezolvarea propriilor probleme. 

Primaria, fiind o interfata intre cetatean si institutiile statului, trebuie sa elaboreze si sa 
dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale si consolidarea 
cadrului institutional. 
 

Activitatea publica locala va fl orientata spre: 

► Sprijinirea dezvoltarii comunitatii in scopul rezolvarii tuturor problemelor comunei; 
► Sustinerea dezvoltarii infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea cu 

apa, gaze naturale, energie electrica, etc.); 

► Sporirea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere pentru depasirea 
limitelor stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor bugetare; 

► Controlarea stricta a bugetului local si distribuirea lui in mod eficient; 
► Ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a 

veniturilor la buget. 

Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin: 

► Organizarea de licitatii pentru achizitionarea de marfuri, lucrari si servicii pentru 
necesitatile institutiilor bugetare din banii publici; 

► Reducerea cresterii  volumului  de  cheltuieli,  inclusiv  prin  reducerea  numarului  de 
personal angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul; 

► Reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati catre 
sfera privata. 

Consolidarea finantelor publice: 

► Asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitatilor social-  

economice si culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea comunei; 
 

► Intreprinderea unor  masuri  concrete  pentru  acumularea  veniturilor  proprii  si 
mentinerea echilibrului bugetar; 

► Constituirea de fonduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de interes local; 
► Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca motor de crestere a economiei de piata. 
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Stabilirea si promovarea parteneriatului: 

► Sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale; 
► Participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile 

social, cultural si de mediu. 
 

Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in: 

 
a. Dezvoltarea managementul resurselor umane 
► Preocuparea primariei comunie Stroestipentru pregatirea continua a functionarilor 

publici pe domeniile prioritare dezvoltarii comunei. 

b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala 

► Stabilirea necesitatilor si oportunitatilor de instruire; 

► Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent; 

► Stabilirea unui sistem de training adecvat. 

c. Folosirea eficienta a resurselor umane 

► Stabilirea regulamentului de organizare si functionare a personalului si a 
regulamentului de ordine interioara; 

► Personalul trebuie sa lucreze in domenii de activitate bine definite. 

d. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale 

► Responsabilitate functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale; 

► Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat; 

► Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat; 

► Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea 
activitatilor depuse. 

 

    e.         Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean 

► Serviciul public trebuie sa fie orientat in folosul cetateanului; 

► Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii economici; 

► Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional; 

► Crearea unei strategii de comunicare operativa cu cetatenii; 

► Implementarea unui sistem de management al calitatii. 

e. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice 

► Administrarea eficienta a banilor publici; 

► Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte si programe cu finantare 
nerambursabila; 

► Cheltuirea eficienta a veniturilor. 

 
    g.        Dezvoltarea managementul informatiilor 

► Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie; 

► Analizarea nevoilor in domeniul software. 
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                                                              V.ALOCARE FINANCIARA 

 
Oricat de interesanta si de novatoare este realizarea unui proiect, un manager este interesat, in 

cele din urma, de aspectele financiare ale proiectului in care se implica. Din acest motiv, trebuie acordata 
toata atentia documentelor referitoare la aspectele financiare ale proiectului prezentate prin 
intermediul studiului de fezabilitate si proiectului tehnic (evolutia estimata a veniturilor si cheltuielilor 
pentru urmatoarea perioada de timp - de regula urmatorii cativa ani, indicatori de rentabilitate etc.). 

Un element cheie al oricarui proiect il reprezinta modul de satisfacere al nevoilor comunitatii 
locale. 

Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atentie si monitorizat pe tot parcursul derularii 
proiectului. Cheltuielile pe care urmeaza sa se efectueze in vederea realizarii proiectului nu vor avea o 
structura omogena si, din acest motiv, trebuie sa se faca distinctia intre diferitele destinatii ale resurselor 
de care dispune primaria. 

0 prima distinctie importanta este cea dintre cheltuielile initiate - care vor fi efectuate pentru a 
pune in miscare noul proiect - si cele aferente realizarii efective a proiectului. 

Primele trebuie efectuate de regula o singura data, in perioada initiala. Cea de-a doua categorie 
de cheltuieli va avea un nivel mai stabil in timp, dar este si mai indepartata in timp fata de momentul 
intocmirii studiului de fezabilitate si/sau proiectului tehnic. 

Este foarte important sa existe un grafic al celor doua categorii de cheltuieli si sa se determine 
cu precizie momentul in care proiectul sa se realizeze. 

In cazul in care acest moment este mai indepartat in realitate decat s-a presupus initial, s-ar putea 
ca rentabilitatea proiectului sa nu mai fie cea scontata. Atunci cand se previzioneaza cheltuielile cu 
activitatea curenta, va trebui sa se determine si marimea resurselor necesare. 

Un volum prea mare va tine resurse imobilizate in mod inutil, in timp ce un volum prea redus 
creeaza riscul unor intreruperi fortate ale realizarii proiectului. Va trebui sa se poata justifica nivelul 
pentru care s-a optat. 

Datele referitoare la veniturile si cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra rentabilitatii 
proiectului. In aprecierea acestei rentabilitati este bine sa se evalueze cum vor arata rezultatele in cazul 
in care apar evenimente neprevazute. 

De aceea s-a stabilit ca planificarea strategica din punct de vedere financiar este greu de 
realizat datorita schimbarilor legislatiei. Din aceeasi cauza, bugetul local pe urmatorii 6 ani nu se poate 
exprima exact. 

Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de stat si necesitatea 
alocarii unor sume care sa permita macar asigurarea unui buget minim de functionare. 

 

  VI.DESCRIEREA PARTENERIATULUI IN PROCESUL DE   PROGRAMARE STRATEGICA 
 

 
Informarea si promovarea privind Planul National de Dezvoltare si Fondurile Structurale si de 

Coeziune (inclusiv diseminarea informatiei pe Internet) a reprezentat de asemenea o componenta 
fundamentala in cadrul procesului de elaborare a PNRR. 

 
Structura parteneriatelor 

 
Complementaritate: actiunile comunitare trebuie sa fie complementare sau sa contribuie la 

operatiunile nationale corespondente. 
 
Parteneriat: actiunile Comunitare trebuie realizate printr-o stransa consultare intre Comisie    

si Statele Membre, impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi autoritati 
regionale si locale, parteneri economici si sociali. Parteneriatul trebuie sa acopere pregatirea, 
finantarea, monitorizarea si evaluarea asistentei financiare. Statele Membre trebuie sa asigure asocierea 
partenerilor relevanti la diferite stadii ale programarii. 



,,Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027,, Localitatea Stroești,  

 
 

 

 
Subsidiaritate: fondurile nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. Principalele 

prioritati ale programului de dezvoltare sunt definite de autoritati nationale/regionale in cooperare 
cu Comisia, dar alegerea proiectelor si managementul lor sunt sub responsabilitatea exclusiva a 
autoritatilor nationale si regionale. 

 
Aditionalitate - Ajutorul Comunitar nu poate inlocui cheltuieli   publice sau altele echivalente ale 

Statelor Membre. Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si fonduri nationale din surse 
publice sau private. 

 
Compatibilitate - Operatiunile finantate de fonduri trebuie sa fie in conformitate cu 

prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta, 
achizitiile publice, protectia mediului, eliminarea inegalitatilor, promovarea egalitatii intre barbati si  
femei. 
 

Multianualitate: - Actiunea comuna a Comunitatii si Statelor Membre trebuie sa fie 
implementata pe o baza multianuala printr-un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat 
pe formularea de strategii integrate si coerente multi-anuale si definirea de obiective concrete. 

 
Concentrare: - Fondurile sunt concentrate pe cateva obiective prioritare; de fapt, o mare parte 

a cestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor, iar 
resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati in toata Uniunea 
Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale. 
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Anexa 1 

 
PORTOFOLIUL DE PROIECTE 

 
1. DRUMURI COMUNALE SI ULITE SATESTI 

 
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 
2. Titlul proiectului Realizarea modernizarea si extinderea drumurilor 

comunale si a ulitelor satesti in comuna Stroesti, judetul
Valcea 

- Asfaltare DC 131 Stroesti - Obrocesti - 5 km 
- Asfaltare DC  132 Stroesti – Dianu – 7 km 

 

3. Domeniul acoperit de 
proiect INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA 
LOCALITATEA: STROESTI 

5. Durata proiectului 1-7 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei; 

- participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna; 
- potentialii investitori; 

7. Institutia responsabila  cu 
implementarea proiectului - CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de  contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:
JUDET: 
COD POSTAL:  
TELEFON: 
 FAX: 

STROESTI 
VALCEA 
 247665 
0250-866.178 
0250-866.189 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului - Asigurarea accesului  neingradit  al locuitorilor, turistilor si 
         consumatorilor economici la infrastructura de baza. 

- Modernizarea drumurilor comunale si a ulitelor  satesi 
vor  avea  efecte  benefice asupra dezvoltarii 
economice viitoare a comunei prin conectarea 
diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele 
component. 
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-  Va deveni o zona de interes atat pentru investitori

 cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

2. Rezultatele obtinute - Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; 
Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, 
educatie,  cultura, recreere; 
Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct 
asupra dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. 

3. Principalele activitati din 
proiect 

Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare  
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control, 
  Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este   cuprins   ca   obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 

 
STADIUL PROIECTULUI 

 

 
 

1. 

 

Stadiul pregatirii 
proiectului 

SF 

 PT 

 PT 

PT 

 
COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

 

  1.000.000 

I. 
Costul total al proiectului

estimativ, 
EURO (fara TVA) 

600.000 
167.514 

152.002 
  

 
 

Sursa de finantare 
preconizata 

Fonduri europene 
Contributie locala 

Buget de stat 
Imprumuturi 
Parteneriate 

 
                                                   Alte surse 
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2. RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPUARE 

SI TRATAREA A       APELOR REZIDUALE 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

I. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 
2. Titlul proiectului -  Infiintare  retea apa uzata  ( canalizare) in 

comuna Stroesti  judetul Valcea 
-  Realizare statie de epurarea si tratare a 

apelor reziduale in comuna Stroesti  judetul 
Valcea 

3. Domeniul acoperit de 
proiect INFRASTRUCTURA CANALIZARE 

4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA 
LOCALITATEA: STROESTI 

5. Durata proiectului 1-7ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei; 

- potentialii investitori; 
7. Institutia responsabila  cu

implementarea proiectului - CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de  contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:
JUDET: 
COD POSTAL:  
TELEFON: 
FAX: 

STROESTI 
VALCEA 
 247665 
0250-866.178 
0250-866.189 

 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

I. Obiectivele proiectului - Realizarea retelei de canalizare va conduce la
reducerea impactului asupra calitatii factorilor de 
mediu datorat deficientelor in cadrul sistemului 
de colectare si epurare a apelor uzate menajere la 
nivelul localitatii. Realizarea statiei de epurare si 
tratare a apelor reziduale reprezinta un lucru
primordial in dezvoltarea societatii actuale,
localitatea se va integra astfel in limitele de poluare
admise de Uniunea Europeana, prinicipalii
beneficiari fiind locuitorii aceste zone. Se va
imbunatati calitatea vietii si vor fi diminuati 
factorii cu un grad ridicat de rise pentru sanatatea
populatiei. 

- Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, 
iar activitatea acestora va genera venituri 
suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea 
un impact social si 
economic direct asupra comunitatii, prin 
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  existenta unor resurse financiare pentru
finantarea si dezvoltarea unor activitati in
domeniul sanatatii, invatamantului, 
culturii. 

2. Rezultatele obtinute - accesul populatiei la infrastuctura edilitara; 

- scaderea factorilor de rise pentru sanatatea 
populatiei; 

- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei 
comunei; 

- scaderea factorului de poluare; 
- reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum 

ar fi inundatiile; 
- atragerea de investitori; 
- dezvoltarea de locuri de munca. 

3. Principalele activitati din 
proiect 

Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare  
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control                     
Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de         Dezvoltare 
Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 

 

STADIUL PROIECTULUI 
1. Stadiul pregatirii 

proiectului 
SF 
- 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 
 

 Costul total al proiectului 13.100.000 
1. estimativ, 

-  EURO (fara TVA) 
  Fonduri europene 

 Contributie locala 

Sursa de finantare 
preconizata 

Buget de stat 
Imprumuturi 
Parteneriate 

 

Alte surse 
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3. RETEA DE GAZ 

 
INFORMATII GENERALE DESPRE PROJECT 

 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 
2. Titlul proiectului Înființare sistem de distribuție al gazelor naturale în  

comuna Stroesti judetul Valcea 
3. Domeniul

acoperit de proiect INFRASTRUCTURA - GAZ 

4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA 
LOCALITATEA:  STROESTI 

5. Durata proiectului 1-7 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - Locuitorii comunei; 

- potentialii investitori; 
7. Institutia responsabila  cu

implementarea proiectului - CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de  contact LOCALITATE: STROESTI
 ale beneficiarului JUDET: VALCEA 
 proiectului COD POSTAL: 247665 
  TELEFON: 0250-866.178 
  FAX: 0250-866.189 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului - Înființarea sistemului de distribuție al gazelor 
naturale va avea ca efect reducerea
substantiala a costurilor si a cheltuielior de 
subzistenta a locuitorilor comunei. Se vor
eficientiza activitatile gospodaresti si cele de
productie desfasurate pe raza localitatii si se
va oferi astfel un grad ridicat de civilizatie 
pentru cetatenii comunei. Se va facilita
astfel si accesul populatiei la centralele
termice. 

2. Rezultatele obtinute - accesul populatiei la infrastuctura edilitara; 
- scaderea factorilor de rise pentru sanatatea 

populatiei; 
- imbunatatirea conditiilor de viata a 

populatiei comunei; 
- scaderea factorului de poluare; 
- atragerea de investitori; 
- dezvoltarea de locuri de munca. 

3. Principalele activitati din 
proiect 

Elaborarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
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  Organizarea licitatiilor  
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 

Regiune/Locali tate 

Proiectul   este  cuprins   ca   obiectiv   in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 

 

STADIUL PROIECTULUI 
1. Stadiul pregatirii proiectului - 

- 
 

PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

 

1. Costul total al proiectului 
estimativ, 
EURO (fara TVA) 

 

  Fonduri europene 
 Contributie locala 

Sursa de finantare Buget de stat 
preconizata Imprumuturi 

 Parteneriate 
 Alte surse 
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4. MODERNIZARE	 SISTEM	RUTIER	
 
             INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 
2. Titlul proiectului Modernizare si intretinere sistem rutier, comunaStroesti

judetul Valcea 
3. Domeniul acoperit de 

proiect INFRASTRUCTURA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA 
LOCALITATEA: STROESTI 

5. Durata proiectului 1-7 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei; 

- participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna; 
- potentialii investitori; 

7. Institutia responsabila  cu
implementarea proiectului - CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de  contact
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:
JUDET: 
COD POSTAL: 
 TELEFON:  
FAX: 

STROESTI  
VALCEA 
 247665 
0250-866.178 
0250-866.189 

 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului - Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor,
turistilor Sl consumatorilor economici la
infrastructura de baza si 
asigurarea conditiilor la standarde europene. 

2. Rezultatele obtinute - Modernizarea sistemului rutier; 
- imbunatatirea conditiilor   de   viata a 

populatiei comunei; 
- revigorarea mediului comunei; 
- crearea de noi locuri de munca; 

3. Principalele activitati din 
proiect 

Elaborarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare  
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare,evaluare, control 
Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul  este cuprins ca   obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna !or. 
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STADIUL PROIECTULUI 
1. Stadiul pregatirii proiectului - 

- 
 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 
 

1. Costul total al proiectului 
estimativ, 
EURO (fara TVA) 

 

  Fonduri europene 
 

Sursa de finantare 
Contributie locala 

Buget de stat 
preconizata Irnprumuturi 

 Parteneriate 
 Alte surse 
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5. CENTRU CMC 

 
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 
2. Titlul proiectului Amenajarea centrului  civic   in   comuna Stroesti 

judetul Valcea 
3. Domeniul acoperit de 

proiect INFRASTRUCTURA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA  
LOCALITATEA: STROESTI 

5. Durata proiectului 1-7 ANI
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 
implementarea proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de  contact
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:  
JUDET: 
COD POSTAL:  
TELEFON:  
FAX: 

STROESTI  
VALCEA  
247665 
0250-866.178 
0250-866.189 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului -  Modemizarea centrului civic al comunei si 
aducerea Jui la standarde europene; 

- Obiectivul investitiei se constituie in 
contextul general urban al comunei, ca intentie 
de dezvoltare a potentialului turistic, social si
de agrement al zonei, in scopul revitalizarii
acesteia; 

2. Rezultatele obtinute - Amenajarea centrului civic; 
- Crearea de locuri de munca; 

3. Principalele activitati din 
proiect 

Elaborarea proiectului tehnic  

Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare  
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control  
Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in 
Regiune /Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv m Strategia de      
Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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STADIUL PROIECTULUI 
1. Stadiul pregatirii proiectului - 

- 
 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

Costul total al proiectului
estimativ, 

        EURO (fara TVA) 

 
100.000 

                           Fonduri europene 
                         Contributie locala 

       Sursa de finantare        
preconizata 

                              Buget de stat  
        Imprumuturi  

      Parteneriate 
     Alte surse 
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6. SCOLI SI GRADINITE 

 
INFORMATU GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 
2. Titlul proiectului -  Dotarea cu mobilier a scolilor la nivelul 

comunei Stroesti, judetul Valcea 
- Realizare gradinite in satele: 

- Stroesti 
- Ciresu 

- Amenajare teren handbal la scoala Ciresu 

3. Domeniul acoperit de 
proiect SERVICII PUBLICE - INVATAMANT 

4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA 
LOCALITATEA: STROESTI 

5. Durata proiectului l-7 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta -viitorii si actualii scolari si prescolari din comuna; 
7. Institutia responsabila  cu 

implementarea proiectului - CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de  contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:
JUDET: 
COD POSTAL:  
TELEFON: 
FAX: 

STROESTI 
VALCEA  
247665 
0250-866.178 
0250-866.189 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului -  Necesitatea urgenta a unor investitii 
responsabile intr-o  educatie de inalta 
calitate, accesibila tuturor copiilor. 

2. Rezultatele obtinute - Asigurarea calitatii procesului de 
invatamant; 

- Accesul   la   educatie   gratuit  a tuturor 
copiilor comunei; 

- Adaptarea la nevoile determinate de 
dorinta de a imbunatati gradul si calitatea 
ocuparii fortei de munca; 

- Cresterea  competentelor  profesionale  m 
randul tinerilor; 

- Rezolvarea problemelor de dezvoltare cu 
care atat scolarii cat si prescolarii se 
confrunta, prin intermediul unor activitati 
educativ-recreative. 

3. Principalele activitati din 
proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
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  Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare  
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
 Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de              Dezvoltare 
Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea proiectului 
in comuna lor. 

 
STADIUL PROIECTULUI 

 

 
 

 
1. 

 
 
 

Stadiul pregatirii 
proiectului 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

 

  100.000 
  250.000 
  250.000 
 Costul total al  

250 .000 
1. 

 Proiectului           
estimatimativ,  
  EURO (fara TVA) 

250.000 

  250.000 

  
100.000 

  Fonduri europene 
 Contributie locala 

Sursa de finantare 
preconizata 

Buget de stat 
Imprumuturi 
Parteneriate 
Alte surse 
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7. ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA, A 

SPATIULUI DE DEPOZITARE TEMPORARA SI TRANSPORTUL 

DESEURILOR 

 
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

I. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului - Organizarea sistemului de colectare
selectiva, a spatiului de depozitare
temporara si transportul deseurilor in
comuna Stroesti, judetul Valcea 

- Dotarea cu utilaje si ecbipamente pentru
servicul de gospodarire 
comunala si salubritate (masina de 
colectare, pubele) in comuna Stroesti 
judetul Valcea 

3. Domeniul acoperit de
proiect MEDIU 

4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA 
LOCALITATEA: STROESTI 

5. Durata proiectului 1-7 ANI
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsa bila  cu 
implementarea proiectului - CONSILIUL JUDETEAN 

8. Coordonatele de  contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:  
JUDET: 
COD POSTAL: 
TELEFON:  
FAX: 

STROESTI 
 VALCEA 
 247665 
0250-866.178 
0250-866.189

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului - eliminarea materialelor periculoase /toxice din
 volumul deseurilor si reducerea 
poluarii din mediului ambiant; 

- scaderea costurilor de colectare, transport si 
depozitare; 

- conservarea si protejarea resurselor 
naturale; 

- eliminarea materialelor periculoase din 
volumul total de deseuri; 

- Transportul trebuie sa aiba dotarea tehnica 
si personal corespunzator pentru 
interventie . 
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2. Rezultatele obtinute -  imbunatatirea conditiilor de viata ale 
cetatenilor; 

-  promovarea calitatii SI eficientei 
activitatilor de salubrizare; 

- dezvoltarea durabila a serviciilor; 
- protectia mediului inconjurator. 

3. Principalele activitati din 
proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate  

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare  
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
 Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul  este  cuprins   ca   obiectiv in Strategia de 
 Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea  
proiectului in comuna lor. 

 

STADIUL PROIECTULUI 
1. Stadiul pregatirii proiectului - 

- 
 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

 

1. Costul total al proiectului 
estimativ, 
EURO (fara TVA) 

 
1.000.000 

50.000 

  
 

Sursa de finantare 
preconizata 

Fonduri europene 
Contributie locala 

 Buget de stat 
Imprumuturi  

Parteneriate 
Alte surse 
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                8. LOCURI DE JOACA 
 
                     INFORMATU GENERALE DESPRE PROIECT 

â 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 
2. Titlul proiectului Amenajare si dotare locuri de joaca si recreere pentru  

copii la nivelul comunei Stroesti, judetul Valcea 
- Amenajare loc joaca in satul Dianu 
- Amenajare loc joaca in satul Obrocesti 
- Amenajare loc joaca in satul Pojogi- 

Cerna 
3. Domeniul acoperit de 

proiect MEDIU 

4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA 
LOCALITATEA: STROESTI 

5. Durata proiectului 1-7 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila  cu 
implementarea proiectului - CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact ale
 beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:  
JUDET: 
COD POSTAL: 
TELEFON:  
FAX: 

STROESTI 
VALCEA  

247665 
0250-866.178 
0250-866.189

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului - Prin amenajarea si dotarea locurilor de joaca
destinate celor mici, se urmareste crearea unui
spatiu prietenos, familiar, dorit si iubit, care 
stimuleaza imaginatia si creativitatea. Un loc in 
care obiectele de joaca in forme de animale,
pictate in culori vii, o lume a frumosului care ii 
intampina, stimuland si educand simtul artistic
al copiilor. 

 
- Prin implementarea acestui proiect, autoritatea 

publica locala se asteapta sa atraga atentia celor 
cu putere economica, pentru  a  demara 
proiecte  de  mai  mare amploare in comunitate. 

2. Rezultatele obtinute - acces la locurile de joaca a tuturor copiilor 
comunei; 

- stimularea implicarii parintilor in educatia 
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  copiilor; 
- desfasurarea numeroaselor activitati educative

si sportive pentru si impreuna cu   copii; 

3. Principalele activitati din 
proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
 Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
 Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul   este  cuprins   ca  obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna tor. 

 

STADIUL PROIECTULUI 
1. Stadiul pregatirii proiectului 

 
 

- 
- 
- 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 
 

1. Costul total al proiectului 
estimativ, 
EURO (fara TVA) 

40.000. 

40.000 
40.000 

  
 

Sursa de finantare 
preconizata 

Fonduri europene 
Contributie locala 

Buget de stat 
Imprumuturi 
Parteneriate 
Alte surse 
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                 9.CULTURA 

 
INFORMATll GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 
2. Titlul proiectului - Reabilitare camin cultural in comuna Stroesti

judetul Valcea 
-    Asigurarea creșterii eficienței energetice, Clădire, 

Cămin Cultural Stroești, comuna Stroești, 
județul Vâlcea 

- Constructie cort pentru organizare de 
evenimente decorative, ziua comunei, nunti,
alte activitati culturale  in comuna Stroesti
judetul Valcea 

- Procurare scena  pentru spectacole  in 
aer liber in comuna Stroesti judetul Valcea 

- Reabilitare, modernizare si dotare camin 
cultural in satul Pojogi-Cerna, comuna 
Stroești, judetul Valcea 

3. Domeniul acoperit de     
proiect CULTURA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA  
LOCALITATEA: STROESTI 

5. Durata proiectului 1-5 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 
implementarea proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:  
JUDET: 
COD POSTAL: 
TELEFON:  
FAX: 

STROESTI 
VALCEA 
247665 
0250-866.178 
0250-866.189 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

I. Obiectivele proiectului -  Caminul cultural, necesita lucrari de 
modemizare; 

- regenerarea mediului cultural si a valorilor 
acestuia. 

2. Rezultatele obtinute - imbunatatirea conditiilor  de viata a 
populatiei comunei; 

- revigorarea mediului cultural al comunei; 
- cresterea consumului de cultura in randul locuitorilor 

comunei; 
- atragerea de investitori; 
- crearea de locuri de munca; 
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3. Principalele activitati 
din proiect 

Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare  
Contractarea proiectului 

 

 

 

  Organizarea licitatiilor  
Monitorizare, evaluare, control 
 Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul   este  cuprins   ca  obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 

 

STADIUL PROIECTULUI 
 

1. Stadiul pregatirii proiectului - 
- 
- 

 
 

 
COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

 

 
1. 

Costul total al proiectului 
estimativ,  

EURO (fara TVA) 

700.000 

833.000 

200.000 

50.000 
  

 
Sursa de finantare 

preconizata 
 
 

Fonduri europene 
Contributie locala 

 Buget de stat 
Imprumuturi 
Parteneriate 
Alte surse 
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            10. LUCRARI DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN, EXTRAVILAN SI 

REALIZARE PUG 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 
2. Titlul proiectului - Plan Urbanistic General si Regulament local de 

urbanism in comuna Stroesti judetul Valcea 
3. Domeniul acoperit de proiect  

INFRASTRUCTURA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA 
LOCALITATEA: STROESTI 

5. Durata proiectului 1-2 ANI
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila  cu 
implementarea proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de  contact LOCALITATE: STROESTI
 ale beneficiarului JUDET: VALCEA 
 proiectului COD POSTAL: 247665 
  TELEFON: 0250-866.178 
  FAX: 0250-866.189
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului - PUG-ul cuprinde analiza, reglementari si
regulament local de urbanism pentru intreg 
teritoriul comunei, este necesar in vedera
amenajarii si administrarii teritoriului comunei. 

Scopul realizarii PUG-ului este: 
- o mai buna valorificare a potentialului natural, economic si 
uman al comunei; 
- stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan, a zonelor 

construibile si protejate, delimitarea zonelor cu interdictie 
temporara sau definitiva de construire. 

2. Rezultatele obtinute - Lucrarea va contribui indirect la cresterea 
nivelului de trai al populatiei prin gasirea unor 
solutii de amenajare a teritoriului care sa 
asigure un grad de confort acceptabil, o suma 
de utilitati si obiective de utilitate publica care 
sa  satisfaca nevoile colective in spatiul 
administrativ; 

- Optimizarea relatiilor in teritoriu privind 
tendinta de dezvoltare din_punct de vedere: 
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  - turistic, 
- a cailor de comunicatii si transport; 
- a amenajarii pentru sortarea, evacuarea, depozitarea si 
tratarea deseurilor menajere si industriale, a extinderii 
retelelor de alimentare cu apa, gaze, energie electrica, etc. 

3. Principalele activitati din 
proiect 

Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna !or. 

 

STADIUL PROIECTULUI 
1. Stadiul pregatirii proiectului - 

- 
 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 
 

1. Costul total al proiectului 
estimativ, 
EURO (fara TVA) 

 
- 

- 
  

 
Sursa de finantare 

preconizata 

Fonduri europene 
Contributie locala 

 Buget de stat 
Imprumuturi  

Parteneriate 
Alte surse 
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11. DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA 
 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENTA 
2. Titlul proiectului - Asigurarea bazei tehnico-materiale pentru interventii

in caz de situatii de urgenta (autospeciala PSI, buldo-
excavator, vola, tractor cu remorca, etc), la nivelul
comunei Stroesti judetul Valcea 

3. Domeniul acoperit de
proiect INFRASTRUCTURA SOCIALA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA 
LOCALITATEA: STROESTI 

5. Durataproiectului 1-7 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 
implementarea proiectului - CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele  de  contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE: 
 JUDET: 
COD POSTAL:  
TELEFON: 
FAX: 

STROESTI 
VALCEA  
247665 
0250-866.178 
0250-866.189

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului - Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale; 
- Imbunatatirea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta la 

nivelul fiecarei regiuni, prin reducerea timpului de 
interventie pentru acordarea primului ajutor calificat si 
pentru interventii in situatii de urgenta; 

- Dezvoltarea capacitatii autoritatii locale pentru gestionarea 
mai eficienta a serviciilor publice descentralizate prin 
continuarea procesului de modemizare prin achizitionarea 
unei autospeciale PSI si alte echiparnente de interventie 
pentru stingerea incendiilor la nivelul comunei si a satelor 
com.e_onente. 

2. Rezultatele obtinute - compartimentul de voluntariat pentru situatii de urgenta mai 
bine dotat tehnic, cu posibilitati de mentinere a functiilor 
institutiilor vitale, a conditiilor de comunicare directa si de 
interventie in timp real, in  scopul  utilizarii  optime  a 
resurselor  aflate  la 
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  dispozitie in caz de necesitate; 
-  personal mai bine instruit, cu competenta ridicata in 

utilizarea echipamentelor modeme, a inaltei 
tehnologii, in scopul eficientizarii serviciilor publice 
 oferite cetatenilor; 

3. Principalele activitati din 
proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate  

Elaborarea proiectului tehnic  

Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
 Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
 Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este  cuprins  ca  obiectiv  in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 

 

STADIUL PROIECTULUI 
1. Stadiul pregatirii proiectului - 

- 
 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 
 

1. Costul total al proiectului 
estimativ, 
EURO (fara TVA) 

 
50.000 

  
 

Sursa de finantare 
preconizata 

Fonduri europene 
Contributie locala 

 Buget de stat 
Imprumuturi  

Parteneriate 
Alte surse 
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            12. DOTARI ALE ADMINISTRATIEI LOCALE 

 
         INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

2. Titlul proiectului - Dotarea cu echipamente informatice in vederea 
imbunatatirii serviciilor din cadrul administratiei 
publice locale comuna Stroesti iudetul Valcea 

3. Domeniul 
acoperit de proiect  

 
SERVICII PUBLICE 

4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA 
LOCALITATEA: STROESTI 

5. Durata proiectului 1- 7 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - Functionarii publici si personalul contractual din cadrul 

Primariei 
7. Institutia responsabila cu 

implementarea 
proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact LOCALITATE: STROESTI
   ale beneficiarului JUDET: VALCEA
 proiectului COD POSTAL: 247665 
  TELEFON: 0250-866.178 
  FAX: 0250-866.189

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

I. Obiectivele proiectului -  dotarea  cu  echipamente  IT  si  alte  componente, 
echipamente, instrumente pentru asigurarea unei 
activitati eficiente la nivel local. 

2. Rezultatele obtinute - eficientizarea activitatii functionarilor publici; 
- Achizitionarea de: 

- mobilier 
- echipaente IT 
- soft-uri specializate 
- UPS-uri 

- info-kiosk-uri .
3. Principalele activitati 

din proiect 
Elaborare studiu de fezabilitate  

Elaborarea studiu de fezabilitate  

Elaborarea proiectului tehnic  

Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare  
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control  
Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de  
Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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STADIUL PROIECTULUI 
1. Stadiul pregatirii proiectului - 

- 
 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 
 

1. Costul total al proiectului 
estimativ, 
EURO (fara TVA) 

 
50.000 

  
 

Sursa de finantare 
preconizata 

Fonduri europene 
Contributie locala 

 Buget de stat 
Imprumuturi  

Parteneriate 
Alte surse 
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13. REALIZAREA DE ALEI PIETONALE 

 
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 
2. Titlul proiectului - Realizare alei pietonale pe raza comunei Stroesti 

_judetul Valcea 
3. Domeniul acoperit de 

proiect INFRASTRUCTURA TRANSPORT 

4. Localizarea proiectulu i JUDETUL: VALCEA 
LOCALITATEA: STROESTI 

5. Durata proiectului 1- 7 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 
implementarea proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de  contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:  
JUDET: 
COD POSTAL: 
TELEFON: 
FAX: 

STROESTI 
VALCEA 
247665 
0250-866.178 
0250-866.189 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului - Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri   
locale; 

- Evitarea circulatiei pietonilor pe drumul 
judetean; 

2. Rezultatele obtinute - fluidizarea circulatiei; 
- siguranta pietonilor; 
- stabilizarea zonei; 

3. Principalele activitati din 
proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate  

Elaborarea proiectului tehnic  

Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare  
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control  
Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de  
Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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STADIUL PROIECTULUI 
1. Stadiul pregatirii proiectului - 

- 
 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 
 

1. Costul total al proiectului 
estimativ, 
EURO (fara TVA) 

 
50.000 

  
 

Sursa de finantare 
preconizata 

Fonduri europene 
Contributie locala 

 Buget de stat 
Imprumuturi  

Parteneriate 
Alte surse 
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14.INFRASTRUCTURA SPORTIVA 

 
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

l. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 
2. Titlul proiectului - Amenajare spatiu de recreere si terenuri

multifunctionale pentru volei, handbal si baschet, la
terenul de fotbal Stroesti, in comuna Stroesti judetul
Valcea 

- Amenajare teren fotbal in satul Pojogi-Cerna, in 
comuna Stroesti judetul Valcea 

- Amenajarea si modernizarea terenului  de fotbal din
satul Dianu, in comuna Stroesti, judetul Valcea 

3. Domeniul acoperit de 
proiect INFRASTRUCTURA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA 
LOCALITATEA: STROESTI 

5. Durata proiectului 1- 7 ANI
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia  responsabila   cu
implementarea proiectului

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de  contact
ale
 beneficiarulu
i proiectului 

LOCALITATE:  
JUDET: 
COD POSTAL: 
TELEFON: 
FAX:

STROESTI 
VALCEA 
247665 
0250-866.178 
0250-866.189 

 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

 
l. Obiectivele proiectului -  Spatii de  recrere,  terenuri  de  handbal,  fotbal, 

volei si baschet in conformitate cu standardele 
europene; 

2. Rezultatele obtinute - imbunatatirea conditiilor de practicare a sporturilor; 

- regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin 

sprijinirea noii generatii de a invata in conditii 

modeme si asigurarea conditiilor de recreere; 

-   cresterea activitatilor sportive in randul scolarilor 

 

 



,,Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027,, Localitatea Stroești,  

 
 

 

 

 

  si al tinerilor ; 

- dezvoltarea activitatilor sportive si 
competitionale; 

- atragerea de investitori; 

- crearea de locuri de munca;_ 

3. Principalele   activitati   dinI
proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare  
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor  
Monitorizare, evaluare, control 
 Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
 Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 

 

STADIUL PROIECTULUI 
 

1. Stadiul pregatirii proiectului - 
- 
- 

 
 

 
COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

 

 
1. 

Costul total al proiectului 
estimativ,  

EURO (fara TVA) 

100.000 

250.000 

250.000 
  

 
Sursa de finantare 

preconizata 
 
 

Fonduri europene 
Contributie locala 

 Buget de stat 
Imprumuturi 
Parteneriate 
Alte surse 
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15. APE 
 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

 
1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 
2. Titlul proiectului Lucrari de regularizare, consolidare, decolmatare rauri, 

parauri si afluentii acestora, aparari de maluri in zona
localitatii Stroesti judetul Valcea 

-   Regularizarea    paraului    Aninoasa    si    a 
torentilor sai 

- Regularizarea torentului Ulmetu 
- Regularizarea torentului Dealul Viilor 
- Regularizarea torentului Valea Bisericii Noi sat 

Ciresu 
- Regularizarea torentului Boalda 
- Regularizarea torentului Lot Biserica Stroesti      
in satul Pojogi-Cerna 
- Regularizarea torentului Biserica Veche      
Ciresu 
- Regularizarea torentului Doara in satul Dianu 

3. Domeniul acoperit 
proiect MEDIU 

4. Localizareaproiectului JUDETUL: VALCEA 
LOCALITATEA: STROESTI 

5. Durata proiectului 1- 7 ANI
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila  
cu 
implementarea 
proiectului 

- Administratia Nationala "Apele Romane" 

8. Coordonatele  de  
contact ale
 beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:
JUDET: 
COD POSTAL:  
TELEFON: 
FAX: 

STROESTI 
VALCEA 
247665 
0250-866.178 
0250-866.189 

 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului - Obiectivele proiectului lucrari de 
regularizare, decolmatare si 
consolidare a albiei raului si paraurilor 
sunt: 

- realizarea de   lucrari de   aparare
 impotriva inundatiilor; 
- intarirea malurilor in zonele de rise; 
- refacerea florei spontane; 
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  - consolidarea malului raului si paraurilor. 
2. Rezultatele obtinute - lucrari de regularizare a albiei raului si paraurilor
3. Principalele activitati din 

proiect 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
 Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
 Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: nevoi 
indentificate in
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de  
Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 

 
STADIUL PROIECTULUI 

 

 
 
 

1. 

 
 
 

Stadiul pregatirii 
proiectului 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

 

 
 

 
1. 

 
 

Costul total al proiectului 
estimativ, 

EURO (fara TVA) 

2.500.000 
500.000 
500.000 
500.000 
500.000 
500.000 
500.000 
500.000 

  
 

Sursa de finantare 
preconizata 

Fonduri europene 
Contributie locala 

Buget de stat 
Imprumuturi 
Parteneriate 
Alte surse 
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16. REABILITAREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC 

 
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

 
1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 
2. Titlul proiectului Reabilitarea retelei de iluminat public in comuna

Stroesti, judetul Valcea 
3. Domeniul acoperit de 

proiect INFRASTRUCTURA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA 
LOCALITATEA: STROESTI 

5. Durata proiectului 1- 7 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila  cu
implementarea proiectului - CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de  contact
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:
JUDET: 
COD POSTAL: 
TELEFON:  
FAX: 

STROESTI 
VALCEA 
247665 
0250-866.178 
0250-866.189 

 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului - imbunatatirea retelei de iluminat public SI cresterea 
randamentului energetic la sistemele de iluminat; 

- aducerea sistemului la standardele europene, in
acord cu CIE 115/1995; 

-  satisfacerea   cerintelor   de  vizibilitate   pentru 
drumurile publice corespunzator cu norma romana 
SR 13433/1999. 

2. Rezultatele obtinute - marirea gradului de confort din punct de vedere 
al iluminatului public; 

-  economii in ceea ce priveste consumul de 
energie; 

3. Principalele activitati din 
proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare  
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control  
Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului:
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este  cuprins  ca  obiectiv  in  Strategia  de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor 
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STADIUL PROIECTULUI 
1. Stadiul pregatirii proiectului - 

- 
 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 
 

1. Costul total al proiectului 
estimativ, 
EURO (fara TVA) 

 
150.000 

  
 

Sursa de finantare 
preconizata 

Fonduri europene 
Contributie locala 

 Buget de stat 
Imprumuturi  

Parteneriate 
Alte surse 
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 17. PODURI 

 
INFORMATU GENERALE DESPRE PROIECT 

 
1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 
2. Titlul proiectului Realizare poduri in comuna Stroesti, judetul Valcea, 

in punctele: 
- La Rosu 
-La Varuicu 
- Costica Popescu 

 

3.  
Domuniul acoperit de 
proiect 

   

INFRASTRUCTURA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA 
LOCALITATEA: STROESTI 

5. Durata proiectului 1-7 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 
implementarea proiectului - CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de  contact LOCALITATE: STROESTI
 ale beneficiarului JUDET: VALCEA 
 proiectului COD POSTAL: 247665 
  TELEFON: 0250-866.178
  FAX: 0250-866.189

 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului - tranzitul in localitate sa se faca mai rapid; 
- asigura o absorbtie a traficului de tranzit fiind  

proiectat sa satisfaca fluiditatea acestuia; 
- atingerea efectelor pozitive in turism, comert si 

social.
2. Rezultatele obt inute - Construireapodurilor din comuna; 

- Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii. 
3. Principalele activitati din 

proiect 
Elabo rare studiu de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
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  Contractarea proiectului  

Organizarea licitatiilor  

Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
 Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 

 
 
 

STADIUL PROIECTULUI 

 

 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

Stadiul 
pregatirii 
proiectului 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

 

  250.000 
 
 
 
 

1. 

 
 

Costul total al 
proiectului estimativ, 
EURO (fara TVA) 

250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 

250.000 
  

 

Sursa de  

finantare 
preconizata 

Fonduri europene 
Contributie locala 

 Buget de stat 
Imprumuturi  

Parteneriate 

Alte surse 
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 18. EFICIENTA ENERGETICA 
 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

 
1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 
2. Titlul proiectului -Montarea unui post de transformare electrica in 

comuna Stroesti, iudetul Valcea 
 

3. Domeniul  
acoperit de proiect 

  

INFRASTRUCTURA 
4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA 

LOCALITATEA: STROESTI 
5. Durataproiectului 1- 7 ANI
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice;

7. Institutia responsabila  cu
implementarea proiectului - CONSILJUL LOCAL 

8. Coordonatele de  contact LOCALITATE: STROESTI
 ale beneficiarului 

proiectului 
JUDET: 
COD POSTAL: 

VALCEA  
247665 

  TELEFON: 0250-866.178
  FAX: 0250-866.189

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Obiectivele proiectului - imbunatatirea parametrilor curentului electric; 
- eficientizarea consului de energie; 
- asigura intreruperea circuitului electric si 

protejeaza transformatorul in cazul unor defecte 
sau suprasarcini ce pot aparea in reteaua de joasa 
tensiune sau de iluminat public; 

- asigura   alimentarea cu   energie   electrica   a 
iluminatului public pe timp de noapte, actionarea 
facandu-se manual sau automat. 

2. Rezultatele obtinute - montarea unui post de transformare in comuna; 
- crearea conditiilor necesare atingerii 

standardelor ridicate; 
- imbunatatirea  conditiilor de  viata a populatiei 

orasului; 
- atragerea de investitori; 
- crearea de locuri de munca.

3. Principalele activitati 
din proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate  

Elaborarea proiectului tehnic  

Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare  
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
 



,,Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027,, Localitatea Stroești,  

 
 

 

 

 

 

  Monitorizare, evaluare, control  
Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate  
in Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de  
Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 

 

STADIUL PROIECTULUI 
1. Stadiul pregatirii proiectului - 

- 
 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 
 

1. Costul total al proiectului 
estimativ, 
EURO (fara TVA) 

 
50.000 

  
 

Sursa de finantare 
preconizata 

Fonduri europene 
Contributie locala 

 Buget de stat 
Imprumuturi  

Parteneriate 
Alte surse 
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 19. AZIL BATRANI 

 
INFORMATIT GENERALE DESPRE PROTECT 

 

I. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 
2. Titlul proiectului Construirea unui complex social pentru batranii  comunei, 

si persoanele cu dizabilitati si dotarea 
acestuia cu mobilier in comuna in comuna Stroesti 
 judetul Valcea 

3. Domeniul acoperit 
 de  proiect INFRASTRUCTURA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA 
LOCALITATEA: STROESTI 

5. Durata proiectului 1- 7 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei; 

- locuitorii din comunele invecinate; 
- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 
implementarea 
proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de  
contact 
ale
 beneficiaru
lui proiectului 

LOCALITATE:
JUDET: 
COD POSTAL: 
 TELEFON: 
FAX: 

STROESTI 
VALCEA 
247665 
0250-866.178 
0250-866.189 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Obiectivele proiectului Crearea conditiilor necesare ingrijirii batranilor si a
persoanelor cu dizabilitati din comuna si din localitatiile
invecinate prin oferirea de: 
- servicii medicale; 
- servicii de ingrijire de baza; 
- servicii sociale; 
- servicii de recuperare medicala; 
- servicii de gazduire intr-un complex social de 

servicii; 
2. Rezultatele obtinute - Ingrijirea batranilor comunei si apersaonelor cu 

dizabilitati; 
- Crearea de noi locuri de munca; 
- Instruirea personalului prin urmarea unor cursuri de 

specialitate; 
3. Principalele activitati din 

proiect 
Elaborare studiu de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
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  Organizarea licitatiilor  
Monitorizare, evaluare, control  
Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
 Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea  
proiectului in comuna lor. 

 

STADIUL PROIECTULUI 
1. Stadiul pregatirii proiectului - 

- 
 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 
 

1. Costul total al proiectului 
estimativ, 
EURO (fara TVA) 

 
50.000 

  
 

Sursa de finantare 
preconizata 

Fonduri europene 
Contributie locala 

 Buget de stat 
Imprumuturi  

Parteneriate 
Alte surse 
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 20.   DISPENSAR MEDICAL 
 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 
2. Titlul proiectului -  Dotare dispensar uman Stroesti, in 

 comuna Stroesti, judetul Valcea 
3. Domeniul  

acoperit de proiect 
 INFRASTRUCTURA SOCIALA A SERVICIILOR DE 

SANATATE 
4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA 

LOCALITATEA: STROESTI 
5. Durata proiectului 1- 7 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei; 

- alte persoane care tranziteaza zona; 
7. Institutia responsabila cu

implementarea proiectului - CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de  contact LOCALITATE: STROESTI
 ale beneficiarului JUDET: VALCEA 
 proiectului COD POSTAL: 247665 
  TELEFON: 0250-866.178 
  FAX: 0250-866.189

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele 
proiectului 

- Dotarea dispensarului uman; 

- Imbunatatirea conditiilor de munca pentru personalul 

medical care deserveste unitatea; 

- Achizitionarea  de  echipamente si materiale 

necesare unei bune functionari a dispensarului; 

2. Rezultatele 
obtinute 

- desfasurarea activitatii de asigurare a serviciilor medicale la 

standardele impuse de legislatia in domeniu; 

- acordarea primului ajutor locuitorilor solicitanti; 

- indrumarea si coordonarea catre spitalele judetene a

persoanele aflate in stare critica; 

- realizarea controalelor de rutina cu  privire  la 
starea de sanatate a _populatiei; 

3. Principa lele 
activitati din 
proiect 

Colaborare studiu de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare  
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control  
Auditul proiectului 

4. Justificarea  
proiectului: 

 Proiectul   este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
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 nevoi indentificate 
in 
Regiune/Localitate 

Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea  
proiectului in comuna lor. 

 

STADIUL PROIECTULUI 
1. Stadiul pregatirii proiectului - 

- 
 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 
 

1. Costul total al proiectului 
estimativ, 
EURO (fara TVA) 

 
200.000 

  
 

Sursa de finantare 
preconizata 

Fonduri europene 
Contributie locala 

 Buget de stat 
Imprumuturi  

Parteneriate 
Alte surse 
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 21. INSTALARE CAMERE SUPRAVEGHERE VIDEO IN COMUNA 

 
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 
2. Titlul proiectului Instalare sistem supraveghere video in comuna 

(montarea a 10 de camere video) in comuna Stroesti 
_judetul Valcea

3. Domeniul 
Acoperit de  proiect 

   

INFRASTRUCTURA 
4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA 

LOCALITATEA: STROESTI 
5. Durata proiectului 1- 7 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia  responsabila   cu 
implementarea proiectului - CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de  contact LOCALITATE: STROESTI 
 ale beneficiarului JUDET: VALCEA 
 proiectului COD POSTAL: 247665 
  TELEFON: 0250-866.178 
  FAX: 0250-866.189ꞏ

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului - Instalare sistem supraveghere video in comuna; 

2. Rezultatele obtinute - Prin acest proiect se urmareste  cresterea sigurantei 
cetatenilor comunei Stroesti, precum si a tuturor
celor care tranziteaza sau viziteaza 
comuna; 

3. Principalele activitati din 
proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 
 Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control  
Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: nevoi
indentificate  
in Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
 Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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STADIUL PROIECTULUI 
1. Stadiul pregatirii proiectului - 

- 
 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 
 

1. Costul total al proiectului 
estimativ, 
EURO (fara TVA) 

 
25.000 

  
 

Sursa de finantare 
preconizata 

Fonduri europene 
Contributie locala 

 Buget de stat 
Imprumuturi  

Parteneriate 
Alte surse 
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 22. EFICIENTA ENERGETICA, CLADIRE SEDIU UAT STROESTI 

 
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 
2. Titlul proiectului 

- Asigurarea cresterii eficientei energetice, Clădire, Sediu 
UAT Stroești, comuna Stroești, județul Vâlcea – valoare 
estimată 1,5 milioane lei 

3. Domeniul 
Acoperit de  proiect 

   

INFRASTRUCTURA 
4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA 

LOCALITATEA: STROESTI 
5. Durata proiectului 1- 7 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia  responsabila   cu 
implementarea proiectului - CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de  contact LOCALITATE: STROESTI 
 ale beneficiarului JUDET: VALCEA 
 proiectului COD POSTAL: 247665 
  TELEFON: 0250-866.178 
  FAX: 0250-866.189ꞏ

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului - Efiecintizarea energetica a cladirii sediului UAT; 

2. Rezultatele obtinute - Prin acest proiect se urmareste  cresterea energetica 
a cladirii sediului UAT; 

3. Principalele activitati din 
proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 
 Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control  
Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: nevoi
indentificate  
in Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
 Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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STADIUL PROIECTULUI 
1. Stadiul pregatirii proiectului - 

- 
 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 
 

1. Costul total al proiectului 
estimativ, 
EURO (fara TVA) 

 
300.000 

  
 

Sursa de finantare 
preconizata 

Fonduri europene 
Contributie locala 

 Buget de stat 
Imprumuturi  

Parteneriate 
Alte surse 
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 23. INFRASTRUCTURA PENTRU VEHICULE DE TRANSPORT RUTIER 
NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC 

 
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 
2. Titlul proiectului - Promovarea infrastructurii pentru vehiculele de  

   transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic 
stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna 

Stroești 

3. Domeniul 
Acoperit de  proiect 

   

INFRASTRUCTURA 
4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA 

LOCALITATEA: STROESTI 
5. Durata proiectului 1- 7 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia  responsabila   cu 
implementarea proiectului - CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de  contact LOCALITATE: STROESTI 
 ale beneficiarului JUDET: VALCEA 
 proiectului COD POSTAL: 247665 
  TELEFON: 0250-866.178 
  FAX: 0250-866.189ꞏ

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului - Efiecintizarea energetica a cladirii sediului UAT; 

2. Rezultatele obtinute       - Prin acest proiect se urmareste promovarea vehiculelor 
    Nepoluante și contributia la un mediu mai curat si mai         
echilibrat; 

3. Principalele activitati din 
proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 
 Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control  
Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: nevoi
indentificate  
in Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
 Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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STADIUL PROIECTULUI 
1. Stadiul pregatirii proiectului - 

- 
 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 
 

1. Costul total al proiectului 
estimativ, 
EURO (fara TVA) 

 
20.000 

  
 

Sursa de finantare 
preconizata 

Fonduri europene 
Contributie locala 

 Buget de stat 
Imprumuturi  

Parteneriate 
Alte surse 
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 24. MOBILITATEA URBANĂ VERDE - ITS INFRASTRUCTURI TIC  
 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 
2. Titlul proiectului - ASIGURAREA INFASTRUCTURI PENTRU 

TRANSPORTUL VERDE – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local) IN 
COMUNA STROEȘTI PRIN PNRR/2022/C10 
ACTIUNEA I.1.2. 

 

3. Domeniul 
Acoperit de  proiect 

   

INFRASTRUCTURA 
4. Localizarea proiectului JUDETUL: VALCEA 

LOCALITATEA: STROESTI 
5. Durata proiectului 1- 7 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia  responsabila   cu 
implementarea proiectului - CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de  contact LOCALITATE: STROESTI 
 ale beneficiarului JUDET: VALCEA 
 proiectului COD POSTAL: 247665 
  TELEFON: 0250-866.178 
  FAX: 0250-866.189ꞏ

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului - Efiecintizarea energetica a cladirii sediului UAT; 

2. Rezultatele obtinute       - Prin acest proiect se urmareste accesul la baze de date 
GIS la nivel local /Date deschise – platformă de date deschise în 
care datele disponibile la nivel de localitate sunt accesibile 
publicului;

3. Principalele activitati din 
proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 
 Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control  
Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: nevoi
indentificate  
in Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
 Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027. 
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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STADIUL PROIECTULUI 
1. Stadiul pregatirii proiectului - 

- 
 

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 
 

1. Costul total al proiectului 
estimativ, 
EURO (fara TVA) 

 
30.000 

  
 

Sursa de finantare 
preconizata 

Fonduri europene 
Contributie locala 

 Buget de stat 
Imprumuturi  

Parteneriate 
Alte surse 
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   IX. METODE DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI IN PERIOADA 2021- 2027 

 
Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei Stroesti 2021-2027 se va implementa de catre 

autoritatile locale in urma aprobarii documentului de catre Consiliul Local Stroesti. 

Implementarea efectiva a strategiei este conditionata de capacitatea administratiei locale de a 

asigura fondurile locale si de capacitatea acesteia de atragere a fondurilor europene necesare pentru 

sustinerea proiectelor propuse. 

Actiunile si proiectele propuse in Planul Local de Dezvoltare tin cont de nevoile de dezvoltare 

ale comunitatii si respecta documentele cadru de referinta de la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Vest 

Oltenia. 

Etapele cheie ale implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Stroesti 

sunt: 
 

- Adoptarea Strategiei de Dezvoltare prin hotarare a Consiliului Local; 

- Implementarea actiunilor propuse in Planul Local de Dezvoltare; 

- Monitorizarea strategiei de catre grupul de lucru desemnat; 

- Evaluarea implementarii strategiei prin analiza indicatorilor propusi. 

              Adoptarea Strategiei de Dezvoltare prin hotarare a Consiliului Local reprezinta etapa de 
insusire a documentului de referinta ce va sta la baza dezvoltarii socio-economice a comunei Stroesti 
in perioada 2021-2027. Documentul este dezbatut in sedinta de Consiliu Local si se adopta de catre 
membrii acestuia. 

           Implementarea actiunilor propuse in Planul Local de Dezvoltare presupune realizarea proiectelor 
prevazute in strategia in functie de resursele financiare existente, finantarile disponibile, prioritatea de 
dezvoltare a unui domeniu de interes. Aceasta etapa presupune lucrul in echipa si desemnarea unui 
grup de lucru care sa urmareasca indeplinirea actiunilor propuse a fi realizate in perioada 2021-2027. 

           Pentru eficientizarea procedurii se va elabora un plan anual de implementare in care se mentioneaza 
care sunt proiectele ce urmeaza a fi implementate in anul respectiv, bugetul necesar, sursa de finantare 
si responsabilii cu derularea actiunii. 

           Evaluarea implementarii strategiei consta in analiza indicatorilor de realizare propusi in 
documentul de referinta. Se recomanda ca evaluarea sa fie realizata anual, prin intocmirea unui raport 
de evaluare in care se mentioneaza concret care au fost indicatorii obtinuti pentru anul respectiv 
aferenti unei actiuni. 
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Termeni utilizati: 

 
A.P.D.R.P. -Agentia pentru Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit; 

 
C.J. -Consiliul Judetean; 

 
C.L. - Consiliul Local; 

 
C.N.S.R. -Cadrul National Strategic de Referinta; 

 
F.E.A.D.R. - Fondul Europen Agricol pentru Dezvoltare Rurala; 

 
F.E.D.R. - Fondul pentru Dezvoltare Regionala; 

 
F.S.E. - Fondul social European; 

 
G.A.L. - Grup actiune locala; 

 
G.I.S. - Sistem International geografic; 

 
O.N.G. -Organizatie neguvernamentala; 

 
P.A.C. - Politica agricola comuna; 

 
P.J.B. - Produs intern brut 

 
P.N.D. - Plan national de dezvoltare; 

 
P.N.D.R. - Plan national de dezvoltare rurala; 
 
P.N.R.R. – Planul National de Redresare și Rezilienta 

 
P.O.R. - Program operational regional; 

 
U.E.- Uniunea Europeana; 
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Eficacitatea actiunilor puse in practica prin Strategia de Dezvoltare Locala este strans legata 

de accesibilitatea potentialilor beneficiari la informatiile si oportunitatile oferite de acest program 

operational 

Consiliul Local va avea grija sa furnizeze asistenta tehnica pentru punerea in practica a 

masurilor necesare imbunatatirii legaturilor cu participantii din teritoriu (si anume cei economici si 

sociali, autoritatile locale si alte organizatii competente interesate) si sa informeze opinia publica 

despre rezultatele obtinute in urma interventiilor prevazute de Strategia de Dezvoltare Locala 2021-

2027 a Comunei Stroesti. 

 

 
COMITETUL DE COORDONARE AL CONSILIULUI LOCAL : 

 
 
 

CIOLACU TOMA - PRIMAR  

LATOIU ION - VICEPRIMAR  

CHIRITA NICOLAE-SECRETAR GENERAL 

ION EMILIA – CONTABIL 

DIACONESCU ELENA – TAXE SI IMPOZITE 

DRAGULESCU CONSTANTIN – CONSILIER PRIMAR 

 

"Strategia de Dezvoltare Locala 2021-2027 - Localitatea Stroesti, Judetul Valcea" 
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