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 CUVANT ÎNAINTE 

Atingerea stadiului de oraș inteligent nu este o sarcină ușoară. Ea nu se poate atinge pe 
termen scurt şi presupune mai mult decât digitizarea tactică a serviciilor publice care să 
poată fi accesate online. Prin prezentul document ne propunem să trasăm direcțiile de 
urmat pe viitor pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor Municipiului Drăgășani și 
pentru transformarea acestuia într-un municipiu inteligent. Un oraş inteligent creează 
interacţiuni noi între furnizorii de servicii orăşeneşti şi cetăţeni, pentru găsirea de soluţii 
noi, însă soluțiile smart funcționează doar dacă se ține cont de specificul, tipologia și istoria 
unui oraș/municipiu în cauză. Prin urmare, ne propunem pe viitor să începem cu o clădire 
sau o stradă, după care să se efectueze alegeri informate privind tehnologia digitală pentru 

actualizări de infrastructură care să ofere o bază de expansiune viitoare. Dacă e să avem vreo şansă de creare a 
unor oraşe inteligente complet integrate, care să beneficieze de reţele conectate de comunicaţii şi de o mare 
varietate de aplicaţii şi date inteligente, trebuie să înţelegem modul în care aceste tehnologii şi soluţii funcţionează 
împreună. De aceea e nevoie de o abordare integrată. Prin prezentul document încercăm să oferim o imagine 
holistică cu privire la ceea ce înseamnă un oraș inteligent cu toate componentele lui și cu privire la modalitățile de 
îmbunătățire a politicilor de urbanizare, la modalitățile de îmbunătățire a mobilității, la modalitățile de minimizare 
a impactului asupra mediului, etc. Soluțiile există, ele trebuie integrate, corelate și puse în folosul comunităților.  

Rotterdam (Olanda) derulează în acest moment peste 200 de iniţiative şi proiecte Smart Cities, incluzând sisteme 
inteligente pentru iluminat public, senzori pentru optimizarea colectării deşeurilor, un sistem integrat de 
management al apei, ce include un radar de ploaie cu precizie ridicată şi un sistem de control automat pentru 
parcaje. Poate cel mai ambiţios proiect, Rotterdam 3DCity, utilizează amplele date deschise pe care 
municipalitatea le pune la dispoziţia cetăţenilor şi profesioniştilor, pentru a crea o copie fidelă virtuală a oraşului 
în multiple scopuri: planificare urbană în timp real şi simulări ale unor noi investiţii imobiliare, informaţii pentru 
cetăţeni, sprijin pentru economia şi evenimentele locale, şi multe altele. 

În Estonia, prin platforma e-estonia.com, 99% din serviciile publice sunt disponibile online, excepţie făcând 
căsătoriile, divorţurile şi tranzacţiile imobiliare. 38% dintre cetăţeni interacţionează cu serviciile guvernamentale 
şi administrative aproape în întregime online, iar încă din 2013, 95% din declaraţiile fiscale sunt depuse online. În 
cadrul alegerilor parlamentare, votul electronic (implementat din 2005, în premieră globală) a reprezentat peste 
30% din totalul voturilor exprimate. Guvernul estimează că digitalizarea serviciilor publice economiseşte un efort 
anual echivalent a 800 de ani de muncă. 

Tehnologia din spatele abordării prelucrării datelor personale este X-Road, o soluţie open-source, dezvoltată de 
un „spin-off” al Institutului de ciberbetică naţional, care utilizează tehnologia blockchain pentru securizarea datelor. 

Acestea sunt doar cateva dintre exemplele de bună practică identificate la nivel European, pe care ni le dorim 
implementate și adaptate realităților noastre. De aceea e nevoie de I viziune integrată, care să traseze direcțiile 
pe următorii ani.  
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Cca- circa 

Eurostat - Oficiul de statistică al Uniunii Europene 
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 SUMAR EXECUTIV 

 
“Acolo unde nu este viziune, oamenii mor” 

Stephen R. Covey înEtica liderului eficient sau Conducerea bazată pe principii 

 

Transformarea globala initiata la inceputul anilor ’90 conduce la modificari ale lumii pe care o stim intr-
un ritm mult mai alert decat cel asteptat. Lumea devine din ce in ce mai complexa, mai provocatoare si 
mai nesigura. Traim pline revolutii structurale: revolutia tehnologica si economica, revolutia sociala si 
democratica si revolutia geopolitica. Cele trei revolutii mentionate anterior, au deja implicatii 
semnificative pentru Uniunea Europeana si Statele Membre. Traim un ciclu nou politic si economic, cu 
alte cuvinte o noua era. Ceea ce este nou in privinta actualei revolutii este rapiditatea cu care 
schimbarea se produce. Unii îi spun „a patra revoluţie industrială“, în timp ce alţii o numesc pur şi simplu 
„industria 4.0“. Indiferent de terminologie, asistăm la o combinaţie a sistemelor cyber-fizice (CPS), 
Internetul Lucrurilor şi Internetul Sistemelor. Este o revoluţie a reţelelor, a platformelor, a oamenilor şi 
tehnologiei digitale.  
Schimbările perturbatoare ale modelelor de business vor avea un impact profund asupra peisajului 
pieţei muncii în anii care vor veni. În plus, aduce modificări masive aproape în fiecare sector de industrie 
din fiecare ţară. Întinderea şi profunzimea acestor schimbări prognozează transformarea integrală a 
sistemelor de producţie, a managementului, dar şi a modului de guvernare. Ca o consecinţă, unii analişti 
sunt de părere că în viitor talentul, mai mult decât capitalul va deveni un factor esenţial al procesului de 
producţie.  
Noua Agenda Strategica a Uniunii Europene 2020-2024 se axează pe patru priorități principale: 

 protejarea cetățenilor și a libertăților; 
 dezvoltarea unei baze economice solide și pline de vitalitate; 
 construirea unei Europe verzi, echitabile, sociale și neutre din punctul de vedere al impactului 

asupra climei; 
 promovarea intereselor și valorilor europene pe scena mondială; 

În următorii câțiva ani, transformarea digitală se va accelera și va avea efecte de anvergură. 
Digitalizarea cere recalibrarea politicilor, inclusiv a celor de la nivel local. OECD arata faptul ca 
discrepanta intre regiunile competitive si celelate regiuni a crescut, ajungand undeva la  
60% in ultimele 2 decenii. Revolutia digitala aduce insa oportunitati pentru regiunile “ramase in urma”, 
prin adoptarea de noi solutii cu privire la designul urban, procesul decizional, infrastructura, economie 
locala competitiva, etc. In anul 2015, Banca Mondiala a raportat faptul ca 54% din populatia globului 
traieste in cadrul oraselor. Ceea ce e si mai interesant este faptul ca Natiunile Unite au raportat faptul 
ca 1.3 milioane de oameni se muta in oras in fiecare saptamana. Se estimeaza ca pana in anul 2050, 
68% din populatia pamantului va trai in orase. In Romania Institutul National de Statistica, raporta pentru 
anul 2017, 10.531.255 locuitori ai mediului urban, fata de 9.113.095 [Breviar Statistic, 2018] locuitori din 
mediul rural.  
Orasele devin din ce in ce mai inteligente. Orasele sunt definite ca zone urbane functionale. Mai mult, 
ceea ce planificatorii urbani definesc ca oras/ municipiu nu se refera doar la zona geografica, ci la 
mutitudinea de agenti cu impact asupra zonei respective.[European Cities’ Development Trajectories: 
A methodological framework, AntonioG Calafati, pg. 5] . 
 
Ce este un oras inteligent? 
Exista o varietate de definitii a orasului inteligent. Un oras inteligent este locul unde retelele si serviciile 
traditionale devin mai eficiente prin intermediul tehnologiilor digitale si de telecomunicatii in beneficiul 
cetatenilor si a mediului de business. Conceptul merge dincolo de relaționarea dintre cetățeni și 
furnizorii de servicii publice și oferă instrumentele ce încurajează cetățenii să fie mai activi și mai 
participativi în viața comunității. Un Smart City poate fi descris ca un oras dotat cu urmatoarele atribute: 
clădiri inteligente, mobilitate inteligentă, infrastructură inteligentă, tehnologie inteligentă, energie 
inteligentă, cetățeni inteligenți și conducere și educație inteligente.  
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 Tehnologia digitala este folosita pentru a crea orase mai curate, mai eficiente energetic, pentru a 

imbunatati procesul administrativ. Inclusiv, cetatenii devin mai inteligenti si mai implicati in viata 
comunitatii.  
Cateva exemple putem oferi:  

 gridurile smart monitorizeaza consumurile de energie; 
 senzorii inteligenti imbunatatesc traficul; 
 aplicatiile mobile sunt folositoare cetatenilor care prin intermediul acestora pot raporta 

autoritatilor anumite probleme pe care le intampina; 
 platformele de car-sharing incep sa produca mutatii in modul in care oamenii sircula si se misca 

in interiorul oraselor, scooterele electrice reprezinta ultimul trend.  
În ceea ce privește Europa o analiză conform celor de mai sus arată că numărul de orașe care 
îndeplinesc fiecare caracteristică ar fi [European Parliament Directorate General for Internal Policies 
Department A 2014]:  

 Guvernare inteligentă – 85 
 Economie inteligentă - 67  
 Mobilitate inteligentă - 125  
 Mediu inteligent - 199  
 Populație inteligentă - 52  
 Mod de viață inteligent - 71 și conform aceleași surse numărul mediu de inițiative pentru crearea 

de caracteristici de oraș inteligent este de 2,5 pentru orașele studiate dar mai multe există în 
orașele mari: 

 Orașe cu peste 500.000 locuitori - 3,5  
 Orașe cu 4- 500.000 locuitori - 3,2 
 Orașe cu 3- 400.000 locuitori - 2,8 
 Orașe cu 2- 300.000 locuitori - 2,7 – 
 Orașe cu 1- 200.000 locuitori - 1,9  

 
Desigur că decalajele constate țin de puterea economică și organizatorică a orașelor, mai mare în cazul 
orașelor mari, dar o analiză mai detaliată ne conduce spre cauze mai profunde legată de decalajele 
digitale. 
România se situează pe locul 27 din cele 28 de state membre ale UE în cadrul Indicelui economiei și 
societății digitale (DESI) pentru 2019 al Comisiei Europene. Indicele monitorizează performanța digitală 
globală din Europa și urmărește progresele înregistrate de țările UE în ceea ce privește competitivitatea 
digitală. 
Statisticile DESI din ultimii 5 ani arată că investițiile bine direcționate și politicile digitale solide pot avea 
un impact semnificativ asupra performanței țărilor individuale. Se poate lua ca exemplu cazul Spanieiîn 
ceea ce privește banda largă de foarte mare viteză și cel al Ciprului în ceea ce privește conectivitatea, 
cel al Irlandei în ceea ce privește digitalizarea întreprinderilor și cel al Letoniei și Lituaniei în ceea ce 
privește serviciile publice digitale. 
România înregistrează cele mai bune rezultate la dimensiunea „Conectivitate”, datorită disponibilității 
pe scară largă a rețelelor fixe de bandă largă de mare și foarte mare viteză (în special în zonele urbane). 
Cu toate acestea, digitalizarea economiei a rămas în urmă, în condițiile în care mai mult de o cincime 
dintre români nu au utilizat niciodată internetul și mai puțin de o treime au competențe digitale 
elementare. 
În ceea ce privește serviciile publice digitale, România are cea mai scăzută performanță dintre statele 
membre, în ciuda ponderii mari a utilizatorilor de e-guvernare (pe locul 7 în UE). Pe de altă parte, 45 % 
dintre locuințele din România sunt abonate la servicii de bandă largă de foarte mare viteză, România 
clasându-se astfel pe locul al treilea în UE. În ceea ce privește specialistele din domeniul TIC, România 
este bine situată în clasament, aflându-se pe locul al 16-lea datorită faptului că 1,3 % din cetățenele 
române lucrează în domeniu. Nivelurile competențelor digitale de bază și avansate rămân cele mai 
scăzute în rândul statelor membre ale UE. Doar 29 % dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 
74 de ani au competențe digitale de bază (57 % la nivelul UE în ansamblu) iar 10 % au competențe 
digitale avansate (față de o medie a UE de 31 %). În ciuda creșterii procentului de specialiști în domeniul 
TIC de anul trecut, aceștia reprezintă o proporție mai mică din forța de muncă 
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 în comparație cu ansamblul UE (2,1 % față de media UE de 3,7 %). În ceea ce privește absolvenții în  

domeniul TIC, România are rezultate bune, aflându-se pe locul 6 între statele membre ale UE, cu 4.9 
% din numărul total de absolvenți. 
În ceea ce privește integrarea tehnologiei digitale de către întreprinderi, România se situează pe locul 
27 în rândul țărilor UE, cu mult sub media UE. În comparație cu ultimii doi ani, locul ocupat de România 
a rămas stabil în ceea ce privește această dimensiune. Nu s-au constatat modificări la aproape niciunul 
dintre indicatori. Întreprinderile din România profită de posibilitățile oferite de analiza volumelor mari de 
date (big data) (11 % față de media UE de 12 %); la acest capitol România se situează pe locul 14. 9 
% dintre întreprinderile din România utilizează rețelele de socializare (comparativ cu media UE de 21 
%). S-a înregistrat o ușoară îmbunătățire a utilizării serviciilor de cloud, de la 6 % în 2017 la 7 % în 2018, 
însă România rămâne cu mult sub media UE de 18 %. Doar 8 % din totalul IMMurilor fac vânzări online 
(față de media UE de 17 %), în timp ce 2 % dintre acestea efectuează vânzări online transfrontaliere 
(comparativ cu media cu media UE de 8 %). UE de 8 %). 
În ceea ce privește serviciile publice digitale, situația s-a înrăutățit, România ajungând pe ultimul loc în 
clasamentul UE. Cu toate acestea, țara performează satisfăcător în ceea ce privește anumiți indicatori. 
Există un nivel ridicat de interacțiune online între autoritățile publice și cetățeni, întrucât România se 
situează pe locul șapte în ceea ce privește utilizatorii de e-guvernare, care reprezintă 82 % dintre 
utilizatorii de internet, față de media UE de 64 %. Acest lucru contrastează cu punctajele scăzute 
obținute în ceea ce privește formularele precompletate și serviciile realizate integral online, ceea ce ar 
putea indica o problemă sistemică în ceea ce privește calitatea și ușurința cu care pot fi utilizate serviciile 
oferite. 
 
In acest context, viziunea pentru urmatorii 4 ani cu privire la dezvoltarea Municipiului Dragasani se 
refera la: 

 Dragasani- pol de competitivitate turistica; 
 Dragasani- mediu economic creativ, dinamic, competitiv; 
 Dragasani- model de buna guvernare; 
 Dragasani- laborator al creativitatii sociale;  
 Dragasani- municipiu inteligent.  
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FIGURE 12 Î.26. Considerați că angajaţii primariei vă sprijină în problemele zilnice? 
FIGURE 13 Î27. Considerați că primarul se implică activ în rezolvarea problemelor dvs. ? 
FIGURE 14 Î28. Care consideraţi că trebuie să fie sursa fondurilor ce vor sta la baza dezvoltării 
strategice a Municipiului Dragasani? 
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FIGURE 15- Î30. Aţi fost informat cu privire la proiectele pregătitoare pentru comunitatea 
dumneavoastră? 
FIGURE 41- Î29. Aveţi cunoştinţă despre proiectele pe care autorităţile publice locale le dezvoltă la 
nivelul Municipiului Dragasani? 
FIGURE 42-Î31. Ce proiecte importante credeți că este necesar să fie realizate în Municipiul 
Dragasani? 
FIGURE 16 De câţi ani locuiţi în Municipiul Drăgăşani? 
FIGURE 17 Sexul dvs 
FIGURE 18 Distribuţia respondenţilo pe vârstă şi sex 
FIGURE 19 Ultimele studii absolvite 
FIGURE 20 Reprezentare ultimele studii absolvite pe sexe 
FIGURE 21 Starea civilă 
FIGURE 49-  Ocupaţia respondenţilor 
FIGURE 50-  Câte persoane locuiesc în momentul de faţă în gospodăria dvs 
FIGURE 51-  Câte persoane locuiesc în momentul de faţă în gospodăria dvs. ? Din care câte adulţi/şi 
câte minori 
FIGURE 52- Care este suprafaţa totală a locuinţei dvs.? 
FIGURE 22 Care este cu aproximaţie venitul lunar pe gospodărie, indiferent de sursele de 
provenienţă? 
FIGURE 23 Cum apreciaţi, în prezent, nivelul veniturilor din gospodăria dvs.? 
FIGURE 55- Criterii pentru stabilirea strategiei de dezvoltare locală FIGURE 51 cele 7 caracteristici 
ale unei strategii locale 
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1) METODOLOGIE 
Prezentul document face parte din implementarea proiectului “Asistența Pentru Formularea Propunerii 
De Politică Publică A Municipiului Drăgăşani Şi A Principalelor Instrumente Aplicabile În Fiecare Etapă 
Pentru Perioada 2020-2024”, cod MySMIS 126498 

Program de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa 
Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Cod apel: POCA/350/2/1/ 
Introducerea de sisteme şi standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele 
orientate către beneficiari în concordanța cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 
(SCAP ) 

Beneficiarul proiectului: Municipiul Drăgășani. 

Obiectivul general al proiectului constă în formularea unei propuneri de politică publică prin realizarea 
Strategiei de Dezvoltare Locală ( SDL ) pentru perioada 2020-2024 şi a Planului Strategic Instituțional 
(PSI) 2020 - 2023, corelată cu modernizarea sistemului informatic existent pentru creşterea 
performanței personalului angajat şi deservirea online a cetăţenilor şi mediului de afaceri. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

 Obiectiv specific 1: Definirea politicii locale a municipiului Drăgăşani cu concursul tuturor factorilor 
cu aport în dezvoltarea locală, concretizată prin adoptarea a 2 documente strategice: Strategia de 
Dezvoltare Locală (SDL) a municipiului Drăgăşani pentru perioada 2020-2024 şi Planul Strategic 
Instituțional 2020 - 2023, corelat cu SDL. 

 Obiectiv specific 2: Reducerea birocrației pentru cetăţeni la nivel local corelate cu planul integrat 
de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni - prin implementarea sistemului 
informatic modernizat pentru creşterea performanței personalului angajat sideservirea online a 
cetăţenilor şi mediului de afaceri. 

 Obiectiv specific 3: Dezvoltarea abilitaților personalului din cadrul Primăriei Municipiului Drăgăşani 
şi al instituțiilor subordonate Primăriei Drăgăşani prin asigurarea formării profesionale a 60 
persoane din grupul ținta în domeniile managementului strategic, al instrumentelor şi procedurilor 
pentru fundamentarea decizie şi al competențelor de comunicare. 

Rezultate aşteptate: 

1. Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală ca expresie a celei mai bune alternative de politică 
locală pentru Municipiul Drăgăşani; 

2. Realizarea Planului Strategic Instituțional, elaborat la nivelul departamentelor instituției Primăriei 
Municipiului Drăgăşani împreuna cu instituțiile şi serviciile subordonate. 

3. Proiectarea și Implementarea unui sistem informatic pentru managementul proceselor, 
documentelor şi gestiunea bazelor de date, în vederea reducerii birocrației pentru cetăţeni la nivel 
local, punctând 3 mari cerinţe, respectiv: 

a. Accesul online la serviciile gestionate exclusiv de autorităţile şi instituțiile publice locale; 
b. Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor; 
c. Retro-digitalizarea documentelor din arhiva - crearea unei arhive de copii digitale ale 

documentelor în arhiva instituției pe baza modulului pentru gestionarea documentelor. 
4. Instruirea personalului Primăriei Municipiului Drăgăşani şi al instituţiilor publice locale în 

formularea politicilor publice în domeniul Managementului Strategic. 

Dezvoltarea economica locala (DEL) este procesul prin care diferiți actori din sectorul public, mediul de 
afaceri și sectorul non-guvernamental coexistă și în același timp conlucrează pentru creșterea nivelului 
de trai de la nivel local. La nivel municipal, firmele aleg de obicei localizarea in zone urbane datorită 
aglomerărilor economice – beneficiile împărțirii piețelor, infrastructurii, forței de muncă și a informațiilor 
cu alte firme. Avantajul creșterii economice în zonele urbane depinde de calitatea managementului 
urban și de politicile privind infrastructura. Alti factori ce afectează productivitatea muncii într-o 
economie locala include construcția de locuințe, serviciile de sănătate, educație și transport urban, 
precum și posibilitatea formării și perfecționării profesionale. Un alt aspect important este legat de 
formalitățile pe care firmele trebuie să le îndeplinească pentru a se putea localiza pe teritoriul unei 
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municipalități. Este de preferat ca aceste proceduri sa se îmbunătățească. În aceste condiții, o 
colectivitate locală își va imbunătății rapid climatul de afaceri și astfel va ajunge cunoscută ca avînd o 
atitudine favorabilă afacerilor. Un oraș sofisticat are nevoie de implicarea resurselor de creativitate și 
energie din comunitate, iaradministrația locală are un rol de facilitator și integrator al perspectivelor stra-
tegice existente. Întregul demers de planificare este subsumat metodologicacestei idei. 

Pentru elaborarea prezentei Strategii de Dezvoltare Locala a Municipiului Dragășani, au fost efectuate 
următoarele etape: 

 
I. Organizarea grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a 

Municipiului Drăgășani 2020-2024 (numit în continuare Grupul de lucru) 
În stabilirea componenței acestui grup de lucru s-a urmărit aplicarea principiului reprezentativității, 
dorindu-se reprezentarea cât mai multor sectoare, domenii de activitatie și să reflecte un spectru de 
interese cât mai larg posibil al comunitații locale. Totodată s-a urmărit și necesitatea ca acest grupsă 
fie ușor de condus și să fie implicat activ în stabilirea strategiei de dezvoltare. Componența grupului de 
lucru al Municipiului Drăgășani a fost stabilită prin Dispoziția Primarului. 

Scopul grupului de lucru consta în identificarea sectoarelor de dezvoltare cheie: economie, turism, 
infrastructură, educație, sănătate publică, tineret, multiculturalism, cultură, sport, etc. Au fost identificate 
următoarele domenii cheie: 

- Dezvoltare teritorială și urbanism; 
- Educație; 
- Locuire; 
- Economie Locală; 
- Energie Verde și Eficiență Energetică; 
- Cultură și turism; 
- Agricultură; 
- Cercetare, Dezvoltare, Inovare; 
- Dezvoltarea Infrastructurii; 
- Infrastructură socială și Asistentă socială; 

II. Analiza situației actuale, inclusiv analiza oportunității de dezvoltare a 
Municipiului 

Orice strategie de dezvoltare locală are o eta 
pă introductivă, care constă în diagnoza și analiza principalilor indicatori, din comunitatea pentru care 
se realizează analiza. Realizarea analizei a avut la bază răspunsurile la 4 întrebări fundamentale: 

 Unde ne situăm în acest moment? 
 Unde ne-ar plăcea să ajungem? 
 Care sunt problemele și cum le rezolvăm? 
 Cum acționăm pentru a ajunge la nivelul dorit? 

Cele şapte caracteristici ale strategiilor sunt următoarele (CSÁTH M., 1993): imagine asupra viitorului, 
creativitate, flexibilitate, activitate, create pentru acţiune, orientare spre schimbare, orientare spre un 
câştig durabil. 
Prima etapă a presupus descrierea situației actuale în contextual dezvoltării unui oraș inteligent, avand 
în vedere o abordare integrată, cu orizont de dezvoltare pe termen mediu (2020-2024), la nivelul 
Municipiului Dragășani.  

În cadrul acestui proiect au fost utilizate metode complementare de culegere și de analiză a datelor. 
Utilizarea combinată a diferitelor metode de cercetare permite o imagine cuprinzătoare a situației din 
Municipiul Drăgăşani în vederea susţinerii Strategiei de dezvoltare locală a Municipiului pentru perioada 
2020-2024. În scopul de a colecta date complementare, au fost efectuate interviuri individuale pe bază 
de chestionar şi focus-grupuri. 

 Grupul țintă principal: populația majoră (18+) a Municipiului Drăgăşani. 
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 Grupul țintă secundar: reprezentanții locali/instituționali şi angajatori ai Municipiului Drăgăşani. 
Persoanele ce aparțin acestui grup vor fi implicate în proiect urmărind dezvoltarea și propunerea 
de noi strategii adaptate actualului context socio-economic.  

Astfel că cercetarea propusă şi în vederea realizării unei diagnoze a situației existente din Municipiul 
Drăgăşani, are trei etape: 

1. O etapă de cercetare de birou (desk-research) care să vină în susţinerea datelor culese. Analiza 
secundară de date este o etapă complexă care se va realiza prin derularea unui amănunțit desk-
research. Activitățile derulate în cadrul acestei componente, vor contribui la fundamentarea cadrului 
teoretic şi metodologic al proiectului. Activitatea de studiere a documentelor a permis constituirea 
unei baze de date referitoare la evoluția Municipiului și la stadiul în care se află în prezent. 
Colectarea datelor de la diverse instituții județene s-a realizat prin trimiterea de adrese oficiale din 
partea Primăriei, prin care se solicitau datele statistice sectoriale, centralizate şi gestionate de 
aceste instituţii referitoare la Municipiul Drăgășani pentru perioada de referinţă 2020-2024 și 
obiectivele, strategiile şi/sau proiectele investiţionale sectoriale propuse/prognozate de aceste 
instituții în următorii 4 ani (pe perioadă scurtă). Răspunsuri la solicitări au fost primite de la 
următoarele instituții: Direcția Generală și de Protecție a Copilului Vălcea, ANOFM Valcea, Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova -Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Vălcea, Direcția Județeană de Statistică.  

2. Un demers ştiinţific cantitativ în vederea sondării opiniei publice, prin aplicarea de chestionare tip 
face-to-face cetăţenilor de la nivelul Municipiului Drăgăşani.  

Metodologia de culegere a datelor: Interviuri faţă în faţă pe bază de chestionar cu întrebări predefinite 
administrate de operatorii instruiţi de către experţii de cercetare. 
Eşantionul cercetării cantitative: n= 527 de respondenţi. Marja de eroare este de 2,6% la un nivel de 
încredere de 95%. 

Analiza chestionarului, sondarea opiniei publice în rândul cetăţenilor din oraşul Drăgăşani, este 
structurată pe următoarele categorii: 

 aspecte generale 
 infrastructura, infrastructura de utilităţi – Particularităţi; 
 dezvoltarea socială – patricularităţi; 
 administraţia Publică Locală;  
 datele socio-demografice; 

Chestionarul „Sondarea opiniei publice” s-a adresat cetățenilor români cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 
de cu domiciliul stabil în România, municipiul Drăgăşani, indiferent de gen, statut ocupațional. Selecția 
respondenților a fost realizată prin metoda random route (drum aleator) cu pas statistic. Selecţia prin 
metoda drumului aleator presupune 1. stabilirea punctului de pornire (adresei) şi 2. regula de selecţie a 
următoarelor adrese la care veţi încerca să aplicaţi chestionare. Astfel, selectăm întâi imobilele, apoi 
gospodăriile şi, în final, persoanele care trebuie intervievate. 

3) O etapă de cercetare calitativă în rândul actorilor cheie din oraşul Drăgăşani 

Persoanele din grupul țintă secundar vor fi selectate prin metoda “bulgărelui de zăpadă”. Prin tipul de 
eşantionare „bulgăre de zăpadă” sunt identificate persoanele care îndeplinesc criteriile necesare pentru 
a fi incluse în studiu, apoi acestora li se cere să recomande alte persoane pe care le cunosc şi care 
satisfac de asemenea criteriile. 

În cadrul  focus-grupului organizat și desfășurate cu participarea experților din Municipiul Drăgăşani s-
au luat în considerare o serie de teme de interes major pentru Municipiu.  

Experţii cheie locali au fost intervievaţi pe teme precum: incluziunea socială, proiecte/programe 
implementate la nivel local, situaţia pieţii muncii în municipiu, direcţii de dezvoltare locală. 

Ca orice cercetare de teren, şi aceasta are limitele/riscurile sale, iar în funcţie de impactul lor pot 
modifica într-un fel sau altul rezultatele cercetării. 

În tabelul următor vă prezentăm care au fost limitele cercetării noastre. 
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Riscurile Măsurile care au fost luate 

Potenţialul refuz al 
persoanelor din grupul 
țintă de a participa la 
realizarea chestionarelor 

 Complementar bunei eşantionări, a existat o etapa de pregătire şi 
de organizare a participării care a conţinut o serie de discuţii 
preliminare cu rolul de a sensibiliza respondenţii cu privire la 
contribuţia acestora în termenii finalităţii proiectului.  

 Respondenţii au fost informaţi cu privire la importanţa studiului şi la 
modalităţile prin care rezultatele vor fi disponibile la nivel 
local/regional/județean. 

 Au fost selectaţi un număr mai mare de potenţiali respondenţi din 
rândul persoanelor din grupul țintă, pentru a asigura numărul 
mimim necesar al persoanelor ce vor fi implicate şi pentru 
organizarea în foarte bune condiţii a activitiăţilor de cercetare. 

Erori în culegerea de date  Pentru culegerea datelor cu acurateţe şi pentru respectarea 
standardelor profesionale, a fost utilizat un sistem intern de 
asigurare a calităţii, completat de recompense sau sancţiuni (acolo 
unde sunt identificate comportamente lipsite de integritate sau 
incorecte din punct de vedere etic).  

Orarul de lucru alocat 
interacțiunii cu persoanele 
ce au fost chestionate în 
faza de colectare 

 Putea afecta procesul de colectare a informațiilor necesare fiecărei 
activități și disponbilitatea pentru activitățile proiectului. 

 S-a identificat orarulul convenabil de ambele părți.  
 S-a respectat orarul agreat de comun acord. 

Derularea unor proiecte 
de cercetare în paralel 

 Activitatea de cercetare de birou a furnizat informaţii necesare 
privitoare la contextul de acţiune al proiectului, inclusiv la activităţi 
sectoriale similare. 

 Operatorii şi experţii locali competenţi şi informaţi au furnizat 
informaţii actualizate despre contextul local şi regional ce ar putea 
produce efecte asupra derulării cercetării. 

 A existat o bună planificare şi organizare a cercetării de teren care 
au permis ajustări corespunzătoare situaţiilor identificate. 

Disponibilitatea redusă a 
grupurilor ţintă, care pot 
conduce la neimplicare şi 
dezinteres faţă de 
activităţile proiectului 

 Metodologia propusă a condus la identificarea corectă a 
variabilelor semnificative şi a vulnerabiltăţilor locale/regionale. 

 Operatorii de culegere a datelor şi expertii locali au informat 
membrii gupurilor ţintă despre utilitatea şi finalitatea proiectului, 
factor motivator decisivi în cointeresarea respondenţilor. 

Absenţa şi/sau 
inconsistenţa unor date şi 
informaţii relevante pentru 
elaborarea studiului 

 S-a avut acces la surse şi resurse informaţionale cu cele mai 
recente actualizări posibile. 

 Componenta cercetării de birou a furniza un cadru extins pentru 
datele primare şi pentru consistenţa studiului. 

 Au existat operatori de culegere a datelor şi experţi locali 
competenţi care au facilitat realizarea indicatorilor propuţi, în 
termenii stabiliţi şi la termenele convenite. 

III. Elaborarea analizei SWOT 
În realizarea acestei strategii, s-a optat pentru analiza SWOT ca metodă de planificare strategică 
deoarece implică precizarea obiectivelor proiectelor, precum și identificarea aspectelor cheie interne şi 
externe (folosind diverse studii statistice) favorabile sau nefavorabile pentru atingerea obiectivelor.  
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IV. Elaborarea propriu-zisă a strategiei 
Odată ce necesităţile au fost identificate, se vor stabili obiectivele pe care Municipiul Drăgășani va trebui 
să le atingă într-o perioadă de 4 ani. Pentru atingerea obiectivelor se va elabora Planul de măsuri şi 
acţiuni şi de asemenea, se va realiza un portofoliu de proiecte prioritare, cu rezultate cuantificabile.  

V. Supunerea strategiei dezbaterii publice 
Consultarea publică este necesară pentru realizarea unei strategii care să ţină cont de problemele de 
pe agenda sistemică. Metodelede lucru care se vor utiliza pentru realizarea consultării publicevor fi: 

- Analiza draft-ului de strategie în cadrul grupurilor de lucru; 
- Publicarea draft-ului de strategie pe site-ul Autorității Contractante; 
- Organizarea unei intalniri/dezbatere publică la care să participe reprezentanți ai tuturor actorilor 

locali identificați; 

VI. Definitivarea strategiei şi aprobarea acesteia decătre municipiul 
Drăgășani 

Ca urmare a sugestiilor primite în cadrul campaniei de consultare publică, echipa de consultanți va 
realiza o centralizare a acestora. Modificările, concluziile și recomandările înregistrate vor fi analizate și 
încorporate în textul variantei finale a Strategiei de Dezvoltare Locală. Documentul Strategiei de 
dezvoltare în forma finală va fi analizată în cadrul comisiilor de specialitate a consilierilor locali in 
vederea aprobarii in sedinta de Consiliu Local.  

VII. Implementare, monitorizare și control  
Etapa de implementare, monitorizare și control, reprezintă sistemul de realizare a proiectelor, 
programelor și politicilor prevăzute în strategie și de colectare și raportare a informaţiilor asupra 
desfășurării proiectelor și asupra succesului și impactului acestora relativ la dezvoltarea comunităţii. 
Scopul monitorizării și evaluării implementării strategiei: 

-evaluarea atingerii obiectivelor în timp util și în bugetul alocat; 

-constatarea durabilităţii proiectelor implementate.  

Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor locuitorilor la procesul 
de implementare și monitorizare a acesteia. În procesul implementării prezentei strategii vor fi implicaţi 
mai mulţi actori:-administraţia locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria)-agenţii economici și ONG-uri-
societatea civilăEtapa de implementare, monitorizare și control cuprinde 4 etape: 

 Adoptarea: în cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În urma 
dezbaterilor se vor opera recomandările primite și strategia va fi înaintată Consiliului Local în 
vederea aprobării.  

 Implementarea: în cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile și proiectele 
concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor 
necesare, perioada de desfășurare, persoanele responsabile în proiect și partenerii implicaţi în 
realizarea proiectului, sursele de finanţare.  

 Monitorizarea: Monitorizarea implementării strategiei, ca întreg, și a actiunilor concrete 
urmărește realizarea obiectivelor în contextul acțiunilor/activităților propuse, a resurselor umane, 
materiale și financiare alocate, respectarea planificărilor în timp, buna funcționare a 
parteneriatelor generale sau individuale pe proiecte, performanțele echipelor de implementare, 
etc. În cazul apariției de devieri de la planificare, a situațiilor de criză sau de forță majoră, apariția 
de reacții negative sau neașteptate din partea participanților la strategie sau proiect, etc., 
activitatea de monitorizare va genera acțiuni de ajustare –restructurare –alocări suplimentare, 
prin care să se asigure cele mai eficiente și raționale soluții de remediere și readucere a 
Strategiei sau proiectelor pe sensul de implementare prevăzut și, astfel, să se asigure realizarea 
impactului așteptat.  

 Evaluarea rezultatelor şi impactului: Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce masură 
Strategia și proiectele componente și-au atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile și 
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intangibile sunt cele prevăzute, în termeni de eficiență, calitate și cantitate. Se va evalua gradul 
de atingere al indicatorilor prezentati in Anexa. În contextul dinamic actual strategia trebuie să 
cunoască cel puțin o evaluare anuală pentru a își păstra relevanța. Mecanismele de monitorizare 
și evaluare trebuie să fie structurate pe baza unui parteneriat administrație-comunitate (structuri 
de monitorizare permanente, comisii mixte de lucru, procese de evaluare anuală, etc.). 
Recomandarea este ca prezenta strategie să nu fie văzută ca un to-do-list, ci să țină cont și de 
parametrii strategici. Recomandăm ca anual se organizeaze o întâlnire de evaluare a strategiei 
care să permită analiza dezvoltării locale și ajustarea (dacă este cazul). În cadrul acestei 
reuniuni anuale de evaluare vor realiza ajustările aferente.  

I. SCOPUL ȘI VIZIUNEA STRATEGIEI 
Obiectivul general al strategiei în ceea ce priveşte dezvoltarea Municipiului Dragășani este 
transformarea acestuia într-o comunitate prosperă şi atractivă pentru investitori şi turişti, cu o dezvoltare 
armonioasă, echilibrată şi durabilă a activităţii economice şi turistice, însoţită de o coeziune socială mai 
sporită şi de o îmbunătăţire a ocupării forţei de muncă. În ceea ce priveşte scopul pe termen scurt al 
strategiei, acesta este de a pune la dispoziţia Consiliului Local şi a celorlalte instituţii de la nivelul 
municipiului un instrument de lucru care să faciliteze dezvoltarea, promovarea şi implementarea unor 
proiecte ce vor contribui la dezvoltarea economico-socială a Municipiului Drăgășani. 
Scopul pe termen mediu al strategiei este de a contribui la transformarea într-o zonă cu un caracter 
distinct, atractiv din punct de vedere turistic şi cultural şi cu o economie viabilă, capabil să ofere 
locuitorilor condiţii de trai mai bune, într-un mediu curat şi protejat, orientând activităţile tuturor factorilor 
interesaţi de progresul economic şi social al municipiului în direcţia ce trebuie urmată pentru susţinerea 
dezvoltării durabile viitoare. 

Obiectivele specifice fiecărui domeniu vor fi prezentate atunci cănd vom analiza fiecare arie de interes 

 

II. CONTEXTUL URBAN – PROVOCĂRI ȘI 
OPORTUNITĂȚI 

II.1 Contextul strategic 
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Drăgășani are loc în contextul unui nou 
orizont de programare- 2020-2025-2030. Strategia de dezvoltare a Municipiului Drăgășani vizează 
prefigurarea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 4 ani.  

Orașele sunt considerate atât sursa, cât și soluția provocărilor economice, de mediu și sociale din zilele 
noastre. Zonele urbane ale Europei adăpostesc peste două treimi din populația UE, reprezintă circa 80 
% din consumul de energie și generează până la 85 % din PIB-ul Europei 
(https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/themes/urban-development/) . Aceste zone urbane sunt 
motoarele economiei europene, dar și catalizatori ai creativității și ai inovării în întreaga Uniune. În 
aceleași zone, indifferent de gradul de dezvoltare apar și manifestările unor probleme mai vechi cum ar 
fi șomajul, segregarea și sărăcia. Prin urmare, politicile urbane au o însemnătate transfrontalieră mai 
largă, dezvoltarea urbană fiind astfel esențială pentru politica regional de la nivelul Uniunii Europene. 

Orizontul de timp pentru Politica de Coeziune a Uniunii Europene dincolo de 2020 propune o schemă 
mult mai simplă în cee ace privește abordarea dezvoltării la nivelul regiunilor. Shema propune 5 
obiective majore: 

1. O Europă mai inteligentă; 
2. O Europă mai verde; 
3. O Europă mai conectată; 
4. O Europă socială; 
5. O Europă mai aproape de cetățeni; 
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Dimensiunea urbană a Politicii de Coeziune va fi mult întărită și evidențiată prin faptul că 6% din Fondul 
European de Dezvoltare Regională va fi dedicate strategiilor de dezvoltare urbană sustenabilă. Mai 
mult, noul instrument UE- Europen Urban Initiative va sprijini orașele să inoveze, va facilita accesul la 
cunostințe de CDI precum și înțelegerea politicilor, va sprijini crearea de rețele și dezvoltarea capacității 
de acțiune. Planurile de Acțiune de la nivelul UE fac referire la : calitatea aerului, Locuire, Incluziunea 
Migranților și a Refugiaților, Deprivarea Urbană, Joburi și Skilluri, Mobilitate Urbană, Adaptarea 
Climatică, Tranziția Energetică, Achiziții Publice, Utilizarea Sustenabilă a Teritoriului.  

Odată cu dinamica teritorială a oraşelor şi a funcţiilor acestora s-au conturat şi zonele funcţionale. 
Evoluţia acestora depinde de factorii care au acţionat în diferite perioade de dezvoltare, definitivarea 
acestora făcându-se mai uşor în cadrul aşezărilor urbane. Sub impactul unor forţe centrifuge şi 
centripete spaţiul urban s-a structurat în mai multe zone funcţionale: rezidenţiale (dau nota distinctă 
localităţii), industriale, comerciale şi de afaceri, de transport, spaţii verzi, etc. 

Noua Agendă Strategică a Uniunii Europene pentru intervalul 2019-2024 are rolul de ghid pentru 
instituțiile publice în primul rănd și se focusează pe 4 mari priorități: 

- Protejarea cetățenilor și a libertăților acestora; 
- Dezvoltarea unei baze economice puternice; 
- Construcția unei Europe sociale, neutră din punct de vedere climatic, verde și echitabilă; 
- Promovarea valorilor și intereselor europene la nivel global.  

Un alt document strategic important de la nivelul UE pentru orizontul de timp cuprins de prezentul 
document este Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-2027.  
Cooperarea de la nivelul UE în privința tinerilor va valorifica în cel mai înalt grad potențialul politicii de 
tineret. Aceasta stimulează participarea tinerilor la viața democratică, în conformitate cu articolul 165 
din Tratatul privind funcționarea UE. De asemenea, sprijină implicarea socială și angajamentul civic și 
urmărește să asigure că toți tinerii dispun de resursele necesare pentru a participa la viața societății.  
În anii ce urmează, strategia urmărește:  

 să le permită tinerilor să fie arhitecții propriilor vieți, să sprijine dezvoltarea lor personală și 
creșterea către autonomie, să consolideze reziliența acestora și să îi înzestreze cu deprinderile 
de viață necesare pentru a face față unei lumi în schimbare;  

 să încurajeze tinerii și să îi înzestreze cu resursele necesare pentru a deveni cetățeni activi, 
agenți ai solidarității și ai schimbărilor pozitive, inspirați de valorile UE și de o identitate 
europeană;  

 să îmbunătățească deciziile de politică în ceea ce privește impactul acestora asupra tinerilor în 
toate sectoarele, îndeosebi ocuparea forței de muncă, educația, sănătatea și incluziunea 
socială;  

 să contribuie la eradicarea sărăciei în rândul tinerilor și a tuturor formelor de discriminare și să 
promoveze incluziunea socială a tinerilor.  

 Obiectivele europene pentru tineret prezintă o viziune pentru o Europă care le permite tinerilor 
să își realizeze pe deplin potențialul. Acestea identifică domenii intersectoriale care afectează 
viețile tinerilor și indică care sunt provocările care trebuie abordate. 

Printre obiectivele specifice ale strategiei se numără:  
 Asigurarea descentralizării diferitelor activități de către tineri, pentru tineri și împreună cu tinerii 

pentru a susține incluziunea acestora și în folosul comunităților locale; 
 Garantarea unei piețe a muncii accesibile, cu oportunități care să ducă la locuri de muncă de 

calitate pentru toți tinerii; 
 Crearea unor locuri de muncă de calitate, care să garanteze condiții de muncă echitabile, dreptul 

la muncă și dreptul la un venit de subzistență pentru toți tinerii; 
 Garantarea protecției sociale și a asistenței medicale pentru toți lucrătorii tineri;  
 Garantarea tratamentului echitabil și a egalității de șanse pentru toți tinerii pentru a pune capăt 

discriminării de pe piața muncii; 
 Asigurarea egalității de șanse astfel încât toți tinerii să își dezvolte aptitudinile necesare și să 

câștige experiență practică pentru a netezi tranziția de la educație la piața muncii. 
 Garantarea accesului universal și egal la educație de calitate și la învățare pe tot parcursul vieții. 
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 Asigurarea faptului că toți tinerii au acces la educație nonformală la toate nivelurile, finanțată în 
mod adecvat, care să fie recunoscută și validată. 

 Promovarea unei atitudini deschise și sprijinirea dezvoltării aptitudinilor interpersonale și 
interculturale. 

 Asigurarea faptului că tinerii pot influența în mod adecvat toate sferele societății și toate 
componentele proceselor decizionale, de la stabilirea agendei până la implementare, 
monitorizare și evaluare prin mecanisme și structuri adaptate și accesibile tinerilor, procedând 
astfel încât politicile să răspundă nevoilor tinerilor. 

 Asigurarea accesului egal la luarea deciziilor de zi cu zi pentru toți tinerii, indiferent de mediul 
din care provin 

 Creșterea participării tineretului și, prin aceasta, dobândirea unei reprezentări echitabile în 
procesul electoral, precum și în cadrul organelor compuse din aleși și în cadrul altor organe 
decizionale de la toate nivelurile societății; 

 Asigurarea finanțării durabile, a recunoașterii comune și a dezvoltării activităților de calitate 
pentru tineret cu scopul de a consolida organizațiile pentru tineret și rolul acestora în incluziune, 
participare și educație nonformală.  

 Sprijinirea și consolidarea oportunităților de voluntariat pentru tineri în domeniul mediului. 
 Asigurarea faptului că fiecare persoană, și mai ales tinerii, are acces la infrastructuri ecologice 

pentru a avea un mod de viață mai durabil. 
 Extinderea cercetării și a inovării în soluții și tehnologii ecologice. 
 Asigurarea vizibilității și oferirea unor informații de calitate despre organizațiile de tineret și 

programele europene de tineret, pentru toți tinerii. 

Documentul de reflecție către o Europă Durabilă pană în 2030 sugerează că factorii-cheie care 
favorizează tranziția, până în 2030, către o Europă durabilă sunt: 

- Educația, formarea, știința, tehnologia, cercetarea, inovarea și digitalizarea. De exemplu, 
inteligența artificială poate duce la creșterea considerabilă a productivității în multe domenii, de 
la asistența medicală la o agricultură mai eficientă. 

- Finanțele, stabilirea prețurilor, impozitarea și concurența: Planul de investiții pentru Europa 
poate mobiliza o parte din resursele necesare pentru o tranziție durabilă, iar planul de acțiune 
al Comisiei privind finanțarea durabilă va contribui la canalizarea finanțelor spre o traiectorie 
durabilă. Sistemele fiscale și stabilirea prețurilor trebuie să fie astfel concepute încât să reflecte 
costurile reale de mediu și sociale ale producției, iar produsele și serviciile durabile să devină 
cele mai accesibile. 

- Răspunderea socială a întreprinderilor: Crearea unor întreprinderi responsabile din punct de 
vedere social și ecologic poate antrena o creștere economică și profituri mai durabile, noi 
oportunități de piață și valoare pe termen lung pentru acționari. 

- Schimburile comerciale deschise și bazate pe norme: Prin promovarea normelor internaționale 
și a standardelor globale în conformitate cu ODD și prin garantarea faptului că toată lumea 
beneficiază de pe urma schimburilor comerciale, putem contribui la realizarea unei Europe 
durabile într-o lume durabilă. 

- Guvernanța și coerența politicilor: statul de drept, democrația și drepturile fundamentale; pacea, 
justiția și instituții puternice; principiile bunei guvernanțe și ale unei mai bune legiferări sunt 
elementele de bază ale construcției noastre. Toți actorii — persoanele fizice, întreprinderile, 
societatea civilă și sectorul public — trebuie să participe la efortul comun. 

 
O viziune Europeană cu privire la o economie modernă, competitivă, prosperă și neutră din punctul de 
vedere al impactului asupra climei (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?Uri= 
CELEX:52018DC0773&from=ro)  
Obiectivul prezentei strategii pe termen lung este de a confirma angajamentul Europei de a deschide 
calea în domeniul combaterii schimbărilor climatice la nivel mondial și de a prezenta o viziune care 
poate conduce la atingerea, până în 2050, a emisiilor nete de gaze cu efect de seră egale cu zero, 
printr-o tranziție echitabilă din punct de vedere social și în mod eficient din perspectiva costurilor.  
Tranziția către economia cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră acordă energiei un rol central, 
deoarece, în prezent, aceasta este responsabilă de peste 75 % din emisiile de gaze cu efect de seră 
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ale UE. În cadrul tuturor opțiunilor analizate, sistemul energetic evoluează în direcția obiectivului de 
zero emisii nete de gaze cu efect de seră. Tranziția se întemeiază pe o aprovizionare cu energie sigură 
și sustenabilă care se sprijină pe o abordare bazată pe piață, cu vocație paneuropeană. Viitorul sistem 
energetic va integra sistemele și piețele de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale, a serviciilor 
de încălzire sau răcire centralizată, precum și de mobilitate, utilizând rețele inteligente care plasează 
cetățenii într-o poziție centrală.  
Drumul către o economie cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră ar putea să se bazeze pe o 
acțiune comună însoțită de un set de șapte elemente strategice principale:  

1. Maximizarea beneficiilor generate de eficiența energetică, inclusiv clădirile cu zero emisii  
Măsurile de eficiență energetică ar trebui să joace un rol central pentru atingerea nivelului de zero emisii 
nete de gaze cu efect de seră până în 2050, prin reducerea consumului de energie cu până la jumătate 
față de 2005. Digitalizarea în materie de eficiență energetică și automatizarea locuințelor, etichetarea 
și stabilirea de standarde au efecte care depășesc cu mult granițele Uniunii Europene, deoarece 
aparatele și dispozitivelor electronice sunt importate în UE sau exportate pe piețele străine, ceea ce 
face ca producătorii din străinătate să utilizeze standardele UE.  
Eficiența energetică va juca un rol important în decarbonizarea proceselor industriale, însă o mare parte 
din scăderea cererii de energie va proveni de la clădiri, atât din sectorul rezidențial, cât și din sectorul 
serviciilor, care sunt responsabile, în prezent, de 40 % din consumul de energie. Având în vedere că 
cea mai mare parte a parcului de locuințe din 2050 există deja în prezent, va fi necesar să se mărească 
rata renovărilor, să se treacă la alți combustibili, o mare majoritate a locuințelor utilizând energie termică 
din surse regenerabile (energie electrică, încălzire centralizată, încălzire cu gaze din surse regenerabile 
sau energie termică solară); de asemenea, va fi nevoie de difuzarea produselor și a dispozitivelor celor 
mai eficiente, de sisteme inteligente de gestionare a clădirilor/dispozitivelor și de materiale izolante 
îmbunătățite. Încălzirea din surse regenerabile durabile va continua să joace un rol major, iar gazele 
naturale, inclusiv gazul natural lichefiat, amestecate cu hidrogen sau e-metanul produs din surse 
regenerabile de energie electrică, precum și amestecurile de biogaz ar putea avea un rol esențial atât 
în clădirile existente, cât și în numeroase aplicații industriale. Pentru a realiza și a menține o rată ridicată 
a renovărilor, o importanță fundamentală revine instrumentelor financiare adecvate pentru a depăși 
deficiențele existente ale pieței, unei forțe de muncă suficiente care să dispună de competențe adecvate 
și accesibilității pentru toți cetățenii. Pentru modernizarea mediului construit și mobilizarea tuturor 
părților interesate vor fi necesare o abordare integrată și coerență între toate politicile relevante. 
Implicarea consumatorilor, inclusiv prin asociații ale consumatorilor, va fi un element-cheie în acest 
proces. 

2. Maximizarea utilizării surselor regenerabile de energie și utilizarea energiei electrice pentru 
decarbonizarea deplină a aprovizionării cu energie a Europei 

Tranziția către o energie curată ar urma să conducă la un sistem energetic în care aprovizionarea cu 
energie primară ar proveni în mare parte din surse regenerabile de energie, îmbunătățind astfel în mod 
semnificativ securitatea aprovizionării și încurajând crearea de locuri de muncă de piața internă.  
Utilizarea pe scară largă a surselor regenerabile de energie va conduce la electrificarea economiei 
noastre și la un grad ridicat de descentralizare. Până în 2050, proporția energiei electrice în cererea 
finală de energie se va dubla cel puțin, ajungând până la 53 %, iar producția de energie electrică va 
spori în mod semnificativ pentru a atinge nivelul de zero emisii nete de gaze cu efect de seră, până la 
de 2,5 ori față de nivelurile actuale, în funcție de opțiunile selectate pentru tranziția energetică.  
Utilizarea competitivă a surselor regenerabile de energie constituie, de asemenea, o oportunitate 
majoră pentru decarbonizarea altor sectoare, cum ar fi încălzirea, transporturile și industria, fie prin 
utilizarea directă a energiei electrice, fie indirect prin intermediul producerii de e-combustibili prin 
electroliză (de exemplu, e-hidrogen), în cazurile în care nu este posibilă utilizarea directă a energiei 
electrice sau a bioenergiei durabile. Tehnologia „Power-to-X” prezintă avantajul potențial că, în diferite 
sectoare economice, în care, altfel, decarbonizarea este dificilă (de exemplu în industrie și transporturi), 
combustibilii sintetici pot fi stocați și utilizați în diverse moduri. În aplicații de nișă și cu un sistem de 
energie electrică complet decarbonizat, aceste tehnologii ar putea utiliza CO2 ca materie primă captată 
din procesele industriale. Dacă gazele captate provin din bioenergie durabilă sau chiar direct din aer 
(recunoscând totuși că aceste tehnologii nu au fost încă testate la scară largă), atunci au capacitatea 
de a furniza combustibili cu zero emisii de carbon.  
Hidrogen și „Power-to-X” (P2X)  
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Hidrogenul este utilizat de multă vreme în industria chimică sub formă de materie primă în procesele 
industriale. Rolul său ar putea să devină mai important într-un sistem energetic complet decarbonizat.  
Tehnologiile „Power-to-X” se referă la tehnologii care permit transformarea energiei electrice în gaze 
sintetice (hidrogen, metan sau alte gaze) și lichide. Hidrogenul produs pe baza energiei electrice fără 
emisii de carbon, combinat cu CO2 provenit din biomasă durabilă sau din captare directă din aer („Direct 
Air Capture”) poate constitui o alternativă neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon ale 
acelorași molecule ca gazele naturale sau petrolul și, prin urmare, poate fi distribuită prin intermediul 
sistemului de transport/distribuție existent și poate fi utilizată de instalațiile și aplicațiile existente. Aceste 
tehnologii devin atractive în contextul abundenței energiei electrice generate din surse fără emisii de 
carbon (regenerabile și nucleare). Inconvenientul constă în faptul că producția lor este energointensivă.  
Tranziția către un sistem energetic în mare parte descentralizat, bazat pe surse regenerabile, va 
necesita un sistem mai inteligent și mai flexibil, bazat pe implicarea consumatorilor, pe o interconectare 
sporită, pe o mai bună capacitate de stocare a energiei utilizată pe scară largă, precum și pe răspunsul 
componentei de consum și pe gestionarea prin digitalizare. Extinderea și inteligența sistemului de 
energie electrică, producția și aplicațiile care utilizează energie vor necesita menținerea caracterului 
adecvat al organizării pieței unice a energiei ca prioritate pe agenda privind energia în următoarele 
decenii, pentru a atinge nivelul de zero emisii de CO2 într-un mod eficient din punctul de vedere al 
costurilor și evitându-se deprecierea activelor. Tranziția va trebui, de asemenea, să fie protejată de 
eventualele riscuri ridicate la adresa securității cibernetice.  
3. Adoptarea mobilității curate, sigure și conectate  
Transporturile sunt responsabile de aproximativ un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră din UE. 
Toate modurile de transport trebuie, prin urmare, să contribuie la decarbonizarea sistemului de 
mobilitate. Acest lucru necesită o abordare sistemică. În primul rând, este nevoie de vehicule cu emisii 
reduse și cu zero emisii, dotate cu sisteme de propulsie alternative eficiente pentru toate modurile de 
transport. La fel ca în cazul energiei din surse regenerabile din ultimul deceniu, industria autovehiculelor 
investește puternic în prezent în apariția unor tehnologii pentru vehicule cu un nivel de emisii scăzut sau 
zero, cum ar fi vehiculele electrice. Un mix de energie decarbonizată, descentralizată și digitalizată, 
baterii mai eficiente și mai durabile, sisteme electrice de propulsie cu un grad ridicat de eficiență, 
conectivitate și conducere autonomă oferă oportunități de decarbonizare a transportului rutier cu 
beneficii globale importante, inclusiv aer curat, reducerea zgomotului, trafic fără accidente, toate 
acestea luate împreună generează beneficii majore în domeniul sănătății, pentru cetățeni și pentru 
economia europeană. Electrificarea transporturilor maritime pe distanțe scurte și pe căile navigabile 
interioare reprezintă, de asemenea, o opțiune, acolo unde raportul putere/greutate permite acest lucru.  
În al doilea rând, o organizare mai eficientă a întregului sistem de mobilitate, bazată pe digitalizare, pe 
partajarea de date și pe standarde interoperabile, prezintă o importanță crucială pentru ca mobilitatea 
să devină mai ecologică. Acest lucru va permite gestionarea inteligentă a traficului și mobilitatea din ce 
în ce mai automatizată în toate modurile de transport, ceea ce va permite reducerea congestionării 
traficului și creșterea ratelor de ocupare. Ar trebui îmbunătățită planificarea infrastructurii regionale și a 
amenajării teritoriului în scopul de a valorifica la maximum beneficiile utilizării sporite a transportului în 
comun.  
Zonele urbane și orașele inteligente vor fi primele centre ale inovării în domeniul mobilității, nu în ultimul 
rând din cauza predominanței călătoriilor pe distanțe scurte și a considerațiilor legate de calitatea 
aerului. 75 % din populație locuind în zone urbane, amenajarea teritoriului, siguranța pistelor pentru 
biciclete și a aleilor pentru pietoni, curățenia transportului public local, introducerea unor noi tehnologii 
de livrare cum ar fi dronele și mobilitatea ca serviciu, inclusiv apariția unor servicii de partajare a 
autovehiculelor și a bicicletelor, vor modifica peisajul mobilității. Împreună cu trecerea la tehnologii de 
transport fără emisii de dioxid de carbon și cu reducerea poluării atmosferice, a poluării fonice și a 
accidentelor, acest lucru va conduce la mari îmbunătățiri ale calității vieții în mediul urban.  
Modificările comportamentale la nivelul persoanelor fizice și al întreprinderilor ar trebui să sprijine 
această evoluție. Pentru călătoriile pe distanțe lungi, evoluția tehnologiilor digitale și a sistemelor de 
videoconferință ar putea foarte bine să însemne că, pentru anumite scopuri, cum ar fi călătoriile de 
afaceri, preferințele se vor schimba și cererea de călătorii s-ar putea reduce în comparație cu ceea ce 
se așteaptă în prezent. Călătorii bine informați și expeditorii vor putea lua decizii mai bune, în special în 
cazul în care toate modurile de transport sunt puse pe picior de egalitate, inclusiv în materie de 
reglementare și fiscalitate. Internalizarea costurilor externe de transport este o condiție preliminară 
pentru a face alegerile cele mai eficiente în ceea ce privește tehnologia și modul de transport.  
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Tranziția către nivelul de zero emisii nete în 2050 are nevoie, de asemenea, de infrastructura 
corespunzătoare, adică de finalizarea rețelei centrale transeuropene de transport (TEN-T) până în 2030 
și a rețelei globale până în 2050. Investițiile viitoare trebuie să se concentreze asupra celor mai puțin 
poluante moduri de transport, să promoveze sinergii între sectorul transporturilor, rețelele digitale și 
rețelele de energie electrică pentru a permite inovații, cum ar fi servicii de conectare a vehiculelor la 
rețea, și să includă din start funcționalități inteligente, precum Sistemul european de management al 
traficului feroviar (ERTMS).  

4. O industrie europeană competitivă și economia circulară ca elemente esențiale ale reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră  

În prezent, industria UE este deja una dintre cele mai eficiente industrii la nivel mondial și se 
preconizează că acest lucru se va perpetua. Pentru a menține această performanță, va trebui dezvoltată 
o economie circulară competitivă, care să utilizeze resursele în mod eficient. Producția a numeroase 
mărfuri industriale cum ar fi sticla, oțelul și materialele plastice va cunoaște noi reduceri semnificative 
ale nevoilor energetice și ale emisiilor de proces, însoțite, în special, de o creștere a ratelor de reciclare. 
Materiile prime sunt elemente esențiale indispensabile ale soluțiilor neutre din punctul de vedere al 
emisiilor de carbon în toate sectoarele economiei. Având în vedere creșterea rapidă a cererii de 
materiale, materiile prime principale vor continua să reprezinte o mare parte a cererii. Pe de altă parte, 
reducerea necesarului de materiale prin reutilizare și reciclare va îmbunătăți competitivitatea, va crea 
oportunități de afaceri și locuri de muncă și va necesita mai puțină energie, reducând în schimb poluarea 
și emisiile de gaze cu efect de seră. Recuperarea și reciclarea materiilor prime vor avea o importanță 
specială în acele sectoare și industrii în care ar putea apărea noi dependențe, cum ar fi dependența de 
materii prime critice cum ar fi cobaltul, pământurile rare sau grafitul, a căror producție este concentrată 
în câteva țări din afara Europei. Totodată, un rol în asigurarea aprovizionării sustenabile și sigure a UE 
cu aceste materiale revine și unei politici comerciale consolidate a UE.  
Noile materiale vor juca, de asemenea, un rol important, fie prin redescoperirea utilizărilor tradiționale, 
cum ar fi utilizarea lemnului în construcții, fie prin înlocuirea materialelor care necesită un consum ridicat 
de energie cu noi materiale compozite. Opțiunile consumatorilor vor conta, de asemenea, în privința 
cererii de produse. Unele pot proveni din alte transformări în curs, cum ar fi digitalizarea care conduce 
la reducerea cererii de hârtie. Altele vor reprezenta opțiuni mai conștiente din punctul de vedere al 
schimbărilor climatice, de exemplu consumatorii solicită din ce în ce mai mult produse și servicii 
ecologice și favorabile climei. Acest lucru necesită furnizarea către consumatori de informații mai 
transparente cu privire la amprentele de carbon și de mediu ale produselor și serviciilor, astfel încât 
aceștia să poată să facă alegeri în cunoștință de cauză. Trecerea la emisii zero de gaze cu efect de 
seră va însemna adesea modernizarea instalațiilor existente sau pur și simplu înlocuirea acestora. 
Această investiție va face parte din următoarea revoluție industrială. Pe termen scurt, digitalizarea și 
automatizarea sunt considerate a fi unele dintre cele mai promițătoare și eficiente modalități de creștere 
a competitivității, ceea ce duce atât la creșterea eficienței, cât și la reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră. O combinație între electrificare, utilizarea sporită a hidrogenului, a biomasei și a gazului sintetic 
din surse regenerabile poate reduce emisiile legate de energie în producția de bunuri industriale, la fel 
ca în orice alt sector de utilizare finală.  
Multe dintre emisiile aferente proceselor industriale vor fi foarte dificil de eliminat. Cu toate acestea, 
există unele opțiuni de atenuare a acestora. CO2 poate fi captat, stocat și utilizat. Atât hidrogenul din 
surse regenerabile, cât și biomasa durabilă pot constitui materie primă în locul combustibililor fosili 
pentru un număr de procese industriale, cum ar fi producția de oțel și de anumite produse chimice.  
Captarea carbonului și utilizarea acestuia (CCU) în industrie se referă la procesele în care CO2 este 
captat și apoi convertit într-un nou produs. E-combustibilii pot fi un exemplu pentru modul în care CO2 
este eliberat din nou atunci când combustibilul este ars, înlocuind emisiile combustibililor fosili. Există 
alte produse CCU, cum ar fi materialele plastice și materialele de construcții, care conțin CO2 pentru 
perioade îndelungate de timp.  
Oțelul, cimentul și produsele chimice domină emisiile industriale. În următorii 10-15 ani, tehnologiile 
care sunt deja cunoscute vor trebui să demonstreze că pot funcționa la scară largă, iar unele dintre 
acestea sunt, într-adevăr, testate deja la scară mică, de exemplu produsele siderurgice primare pe bază 
de hidrogen.  
Cercetarea, dezvoltarea și demonstrarea vor reduce în mod semnificativ costurile tehnologiilor 
inovatoare. Acest lucru va conduce la produse cu adevărat noi care vor înlocui produse industriale 
curente, cum ar fi fibrele de carbon sau cimenturi mai tari care ajută la reducerea volumului de producție, 
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sporind, în același timp, valoarea produselor. O economie cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră 
va vedea dezvoltarea de noi concepte comerciale în jurul reutilizării și serviciilor complementare.  

5. Dezvoltarea unei infrastructuri adecvate de rețele inteligente și de interconexiuni adaptate  
 

O economie cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră se va realiza numai cu o infrastructură 
adecvată și inteligentă care să asigure la nivel optim interconectarea și integrarea sectorială în întreaga 
Europă. O cooperare transfrontalieră și regională crescută ne va permite să beneficiem pe deplin de 
modernizarea și transformarea economiei europene. Este necesară o mai mare concentrare asupra 
finalizării la timp a rețelelor transeuropene de transport și energetice. Ca o condiție minimă, ar trebui să 
existe suficiente infrastructuri în sprijinul principalelor evoluții care definesc peisajul de mâine al 
transportului și distribuției de energie: rețele inteligente de energie electrică și de date/informații, iar, 
acolo unde este necesar, conducte de hidrogen, susținute prin digitalizare și printr-o mai bună integrare 
sectorială, începând cu modernizarea clusterelor industriale principale ale Europei în următorii ani. 
Acest lucru, la rândul său, va determina crearea și a altor clustere de instalații industriale.  
Tranziția în sectorul transporturilor va accelera implementarea accelerată a infrastructurilor relevante, 
o sinergie crescută între sistemele de transport și energetice cu stații de încărcare sau aprovizionare 
inteligente, care permit servicii transfrontaliere fără întreruperi.  
Pentru infrastructurile și activele existente, modernizarea poate asigura o utilizare continuă a acestora, 
integral sau parțial. În același timp, apar oportunități în urma înlocuirii la timp a infrastructurilor și a 
activelor învechite cu cele concepute cu grijă, care sunt compatibile cu obiectivul decarbonizării 
profunde.  

6. Valorificarea pe deplin a avantajelor bioeconomiei și crearea unor absorbanți de carbon esențiali 
  

În 2050, într-o lume cu o populație cu 30 % mai mare în comparație cu ziua de azi și cu o climă în 
schimbare care afectează ecosistemele și exploatarea globală a terenurilor, agricultura și silvicultura 
UE vor trebui să furnizeze suficiente alimente, furaje și fibre, precum si să susțină atât sectorul 
energetic, cât și diverse sectoare industriale și de construcții. Toate aceste aspecte sunt fundamentale 
pentru economia și modul de viață al Europei.  
Biomasa sustenabilă are de jucat un rol important într-o economie cu zero emisii nete de gaze cu efect 
de seră. Biomasa poate furniza căldură în mod direct. Aceasta poate fi transformată în biocombustibili 
și în biogaz și, odată curățată, poate fi transportată prin rețeaua de gaze, înlocuind gazele naturale. 
Atunci când este utilizat pentru producerea de energie electrică, CO2 emis poate fi captat, creând emisii 
negative atunci când este stocat. De asemenea, biomasa poate înlocui materialele generatoare de 
emisii puternice de dioxid de carbon, în special în sectorul construcțiilor, dar și prin bioproduse noi și 
sustenabile cum ar fi produsele biochimice (de exemplu textile, bioplastice și materiale compozite).  
O economie cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră va necesita cantități din ce în ce mai mari de 
biomasă față de nivelul actual de consum. Acest lucru este confirmat de evaluările abordărilor privind 
economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon atât la nivel global, cât și la nivel european. Prezenta 
evaluare confirmă acest lucru, însă constată diferențe semnificative în funcție de tehnologiile și modul 
de acțiune alese, proiecțiile cele mai ridicate făcând referire la o creștere cu aproximativ 80 % a 
consumului de bioenergie în 2050 în comparație cu situația actuală.  
Chiar în cazul îmbunătățirii practicilor de gestionare durabilă, doar pădurile care există în UE nu pot 
furniza această cantitate fără a se înregistra un declin considerabil atât al absorbantului de carbon pe 
care îl reprezintă pădurile din UE, cât și al celorlalte servicii ecosistemice pe care le furnizează acestea, 
lucru care trebuie evitat. De asemenea, creșterea importurilor de biomasă ar putea ridica probleme 
legate în mod indirect de emisiile rezultate în urma schimbării destinației terenurilor din țările 
exportatoare. Astfel, producția crescută de biomasă va trebui să rezulte dintr-o combinație de surse, 
asigurându-se, în același timp, că absorbantul nostru natural este menținut sau chiar îmbunătățit.  
Producția agricolă va conduce întotdeauna la emisii de gaze cu efect de seră altele decât CO2, dar 
acestea pot fi reduse până în 2050 grație unor metode de producție eficiente și sustenabile. Inovarea 
va juca un rol din ce în ce mai important. Digitalizarea și tehnologiile inteligente constituie baza pentru 
agricultura de precizie și pentru optimizarea aplicării îngrășămintelor și a produselor de protecție a 
plantelor aferente acesteia. În UE există încă diferențe semnificative legate de productivitatea 
șeptelurilor de bovine, ceea ce oferă posibilitatea realizării unor ameliorări constante. Tratarea gunoiului 
de grajd în digestoare anaerobe ar reduce alte emisii decât cele de CO2 și ar produce biogaz. Terenurile 
agricole prezintă, de asemenea, un potențial considerabil de captare și stocare a carbonului.  
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Agricultorii sunt din ce în ce mai mult percepuți ca furnizori de resurse și ca furnizori de materii prime 
esențiale. O bioeconomie circulară oferă noi oportunități de afaceri. Există sisteme agricole 
îmbunătățite, care includ tehnici agroforestiere care utilizează în mod eficient resursele de nutrienți, 
sporind nu numai cantitatea de carbon din sol, ci și biodiversitatea și rezistența agriculturii chiar la 
schimbările climatice. De regulă, aceste măsuri conduc la creșterea productivității, reduc nevoile la 
începutul procesului și alte presiuni asupra mediului, cum ar fi eutrofizarea și poluarea atmosferică. 
Stocurile de carbon din solurile agricole pot fi sporite prin semănatul direct în miriște și prin utilizarea 
culturilor de protecție, reducând perturbările și eroziunea solului. Adaptarea anumitor activități agricole 
pe solurile organice și refacerea turbăriilor și a zonelor umede, care reprezintă încă puncte nevralgice 
ale emisiilor legate de carbonul din sol, pot conduce la reducerea drastică a emisiilor.  
Împădurirea și refacerea terenurilor forestiere degradate și a altor ecosisteme pot crește și mai mult 
absorbția de CO2, fiind totodată benefice pentru biodiversitate, soluri și resursele de apă și conducând, 
în timp, la creșterea disponibilității biomasei. Fermierii și silvicultorii sunt principalele părți interesate 
care pot obține astfel de rezultate și ar trebui să fie încurajați și sprijiniți în acest sens.  
Absorbanții de carbon au aceeași importanță ca și reducerea emisiilor. Menținerea și îmbunătățirea în 
continuare a absorbanților naturali pe care îi reprezintă pădurile, solurile, terenurile agricole și zonele 
umede costiere sunt esențiale pentru succesul strategiei, deoarece permit compensarea emisiilor 
reziduale din sectoarele în care decarbonizarea se dovedește a fi cea mai dificilă, inclusiv sectorul 
agricol însuși. În acest context, soluțiile bazate pe natură și abordările ecosistemice oferă adesea 
avantaje multiple în ceea ce privește gestionarea apei, biodiversitatea și consolidarea rezistenței la 
schimbările climatice.  
Noua cerere de biomasă lemnoasă ar putea diversifica și mai mult activitățile agricole practicate astăzi 
pe până la 10 % din terenurile agricole ale UE. Acest lucru va oferi noi oportunități pentru a recultiva 
terenuri abandonate, precum și pentru reconversia terenurilor utilizate în prezent pentru biocombustibilii 
obținuți din culturi alimentare. Se vor îmbunătăți astfel productivitatea și veniturile agricole și, cel mai 
probabil, valoarea terenurilor arabile va crește în mod corespunzător.  
Cu toate acestea, tranziția pe bază de biomasă este limitată de disponibilitatea terenurilor. În funcție de 
materialul biogenic din care este produsă biomasa, impactul asupra utilizării terenurilor, a absorbantului 
natural al UE, asupra biodiversității și a resurselor de apă poate varia în mod considerabil. Tranziția 
economiei noastre va trebui să aibă întotdeauna în vedere folosirea optimă a terenurilor și a altor resurse 
naturale limitate și să garanteze că biomasa este utilizată numai în modul cel mai eficient și mai 
sustenabil posibil.  
Pentru a reduce cererile multiple asupra resurselor terestre ale UE, îmbunătățirea productivității 
resurselor acvatice și marine va juca un rol deosebit în utilizarea întregii game de oportunități pe care le 
prezintă bioeconomia în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice. Aceasta include, de 
exemplu, producerea și utilizarea algelor, precum și a altor noi surse de proteine care au potențialul de 
a reduce presiunea asupra terenurilor agricole.  

7. Abordarea emisiilor de CO2 restante prin captare și stocare  
Captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC) era considerată drept o opțiune majoră de 
decarbonizare a sectorului energetic și a industriilor energointensive. În prezent, acest potențial apare 
ca fiind mai redus, având în vedere dezvoltarea rapidă a tehnologiilor legate de energia din surse 
regenerabile, existența altor opțiuni de reducere a emisiilor în sectoarele industriale și aspectele legate 
de acceptarea de către societate a tehnologiei în sine. Cu toate acestea, realizarea CSC este încă 
necesară, în special în ceea ce privește industriile energointensive și – în faza de tranziție – pentru 
producerea de hidrogen fără emisii de dioxid de carbon. Tehnologia CSC va fi, de asemenea, necesară 
în cazul în care emisiile de CO2 ale centralelor energetice și industriale pe bază de biomasă vor trebui 
captate și stocate pentru a se genera emisii negative. Împreună cu absorbantul pe care îl reprezintă 
exploatarea terenului, CSC ar putea compensa emisiile restante de gaze cu efect de seră din economia 
noastră.  
Având în vedere dependența de tehnologiile pe bază de combustibili fosili (de exemplu, este probabil 
ca o centrală construită astăzi să fie încă operațională în 2050), capacitatea de a introduce tehnologii 
de eliminare a carbonului sporește credibilitatea strategiei UE pe termen lung. Tehnologia CSC nu a 
ajuns încă la etapa de comercializare, fiind afectată de lipsa de demonstrare a viabilității tehnologice și 
economice, de barierele de reglementare din anumite state membre și de acceptarea limitată de către 
opinia publică. Pentru ca această tehnologie să devină realitate la scară largă în următorul deceniu, va 
fi nevoie de eforturi mult mai mari de cercetare, inovare și demonstrare pentru a asigura implementarea 
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acesteia în contextul opțiunilor menționate mai sus, și anume în industria energointensivă, în centralele 
pe bază de biomasă și în uzinele de producere a combustibililor sintetici neutri din punctul de vedere al 
emisiilor de dioxid de carbon. În plus, CSC necesită o infrastructură nouă, inclusiv în ceea ce  privește 
rețelele de transport și de stocare. Pentru a valorifica potențialul acestei tehnologii, este necesară o 
acțiune coordonată și fermă care să permită construcția unor instalații demonstrative și comerciale în 
UE și care să ofere un răspuns la preocupările opiniei publice din unele state membre.  
Urmărirea acestor priorități strategice va contribui la transformarea viziunii noastre în realitate. Cu toate 
acestea, gestionarea tranziției va necesita eforturi intensificate la nivel de politici. Este nevoie de un 
cadru care să creeze condițiile necesare pentru a stimula cercetarea și inovarea, pentru a extinde 
investițiile private și a transmite semnalele corecte pe piețe, precum și pentru a asigura coeziunea 
socială, astfel încât să se asigure că nicio regiune și niciun cetățean nu rămân în urmă. 
 
II.2. Concluzii și etapele următoare 
UE a început deja să se modernizeze și să se transforme în direcția unei economii neutre din punctul 
de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și va continua să fie lider în eforturile globale depuse în acest 
scop. Pentru a răspunde raportului recent al IPCC și pentru a contribui la stabilizarea climei în cursul 
acestui secol, ar trebui ca, la nivelul anului 2050, UE să se numere printre pionierii care au atins cota 
zero a emisiilor nete de gaze cu efect de seră și să fie deschizătoare de drumuri pe plan mondial. Pentru 
a reuși acest lucru, UE trebuie să își intensifice eforturile.  
Schimbările climatice reprezintă o amenințare globală, iar Europa nu poate, singură, să îi pună capăt. 
Cooperarea cu țările partenere va fi, prin urmare, esențială pentru a consolida căile de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră care sunt compatibile cu Acordul de la Paris.  
Cu toate acestea, UE are un interes vital în eforturile îndreptate către ajungerea la o economie cu zero 
emisii nete de gaze cu efect de seră până la mijlocul secolului și în demonstrarea faptului că nivelul zero 
al emisiilor nete se poate articula cu prosperitatea, astfel încât alte economii să îi urmeze exemplul de 
succes. Acest demers trebuie să se bazeze pe responsabilizarea tuturor cetățenilor și consumatorilor 
pentru a face posibilă schimbarea, precum și pe informarea corectă a opiniei publice.  
Este vorba de o oportunitate extraordinară de a oferi în mod strategic răspunsul la provocările secolului 
XXI, mai degrabă decât să ne supunem și să ne adaptăm la schimbările inevitabile care ne așteaptă. 
Pentru a avea o tranziție posibilă din punct de vedere politic este crucial să se asigure o tranziție 
echitabilă din punct de vedere social. Va fi dificil, însă nu așa de dificil cum ar fi să ne confruntăm cu 
consecințele economice și sociale ale inacțiunii. Scopul acestei viziuni strategice pe termen lung nu 
este de a stabili obiective, ci de a crea o viziune și de a da o direcție pentru calea de urmat; de a elabora 
un plan, de a oferi o sursă de inspirație și, în aceeași măsură, de a permite părților interesate, 
cercetătorilor, întreprinzătorilor și cetățenilor deopotrivă să dezvolte sectoare industriale, întreprinderi și 
locuri de muncă conexe noi și inovatoare.  
Inițiind de timpuriu procesul de planificare pentru o astfel de viziune care să ne conducă la cota zero de 
emisii nete de gaze cu efect de seră, Europa va permite statelor membre, întreprinderilor și cetățenilor 
să formuleze opțiuni și să personalizeze calea de urmat în funcție de circumstanțele naționale, de 
resursele aflate la dispoziție, de capacitatea de inovare a sectoarelor industriale și de preferințele 
consumatorilor. 
Există mai multe căi de realizare a cotei zero de emisii de gaze cu efect de seră care sunt compatibile 
cu viziunea noastră: toate implică provocări, dar ar putea fi fezabile din punct de vedere tehnologic, 
economic, ecologic și social. Atingerea acestui obiectiv impune, în decurs de o generație, transformări 
societale și economice profunde, care afectează toate sectoarele economiei.  
Statele membre au prezentat Comisiei Europene, până la sfârșitul anului 2018, proiectele lor de planuri 
energetice și climatice naționale, care sunt esențiale pentru realizarea obiectivelor climatice și 
energetice pentru 2030 și care ar trebui să fie orientate către viitor și luate în considerare în strategia 
UE pe termen lung. În plus, un număr tot mai mare de regiuni, comune și asociații patronale își definesc 
propriile viziuni pentru 2050, care vor îmbogăți dezbaterea și vor contribui la definirea răspunsului 
Europei la provocarea globală pe care o reprezintă schimbările climatice.  
Comisia Europeană invită Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Comitetul Regiunilor, 
Comitetul Economic și Social și Banca Europeană de Investiții să examineze viziunea UE privind 
crearea unei Europe neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050. În vederea 
pregătirii șefilor de stat și de guvern din UE pentru a modela viitorul Europei cu ocazia summitului 
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special care va avea loc pe 9 mai 2019 la Sibiu, toate formațiunile relevante ale Consiliului ar trebui să 
găzduiască largi dezbateri politice cu privire la contribuția domeniilor lor respective de politici la viziunea 
globală.  
 
Strategia Naționalã pentru DEZVOLTAREA DURABILÃ a României 2030, stabilește obiectivele pentru 
dezvoltare durabilă, și anume: 

1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context; 
2. Eradicarea foamei, asigurarea securitãții alimentare, îmbunãtãțirea nutriției şi promovarea unei 

agriculturi sustenabile; 
3. Asigurarea unei vieți sãnãtoase şi promovarea bunãstãrii tuturor, la orice vârstã; 
4. Garantarea unei educații de calitate şi promovarea oportunitãților de învãțare de-a lungul vieții 

pentru toți; 
5. Realizarea egalitãții de gen şi întãrirea rolului femeilor şi al fetelor în societate; 
6. Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi 

modern; 
7. Promovarea unei creşteri economice susținute, deschisã tuturor şi durabilã, a ocupãrii depline 

şi productive a forței de muncã şi asigurarea de locuri de muncã decente pentru toți; 
8. Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializãrii durabile şi încurajare 
9. Reducerea inegalitãților în interiorul țãrilor şi între țãri; 
10. Dezvoltarea oraşelor şi a aşezãrilor umane pentru ca ele sã fi e deschise tuturor, sigure, 

reziliente şi durabile; 
11. Asigurarea unor modele de consum şi producție durabile; 
12. Luarea unor mãsuri urgente de combatere a schimbãrilor climatice şi a impactului lor; 
13. Conservarea şi utilizarea durabilã a oceanelor, mãrilor şi a resurselor marine pentru o dezvoltare 

durabilã; 
14. Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizãrii durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea 

durabilã a pãdurilor, combaterea deşertificãrii, stoparea şi repararea degradãrii solului şi 
stoparea pierderilor de biodiversitate; 

15. Promovarea unor societãți paşnice şi incluzive pentru o dezvoltare durabilã, a accesului la 
justiție pentru toți şi crearea unor instituții efi ciente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile 

16. Consolidarea mijloacelor de implementare şi revitalizarea parteneriatului global pentru 
dezvoltare durabilã; 

Un alt document strategic important de la nivel național face referire la Strategia Energetică a României 
2019-2030, cu perspectiva anului 2050.  
 
Strategia Energetică are opt obiective strategice fundamentale care structurează întregul demers de 
analiză și planificare pentru perioada 2019-2030 și orizontul de timp al anului 2050. Realizarea 
obiectivelor presupune o abordare echilibrată a dezvoltării sectorului energetic național, corelată cu 
valoarea cheltuielilor de investiții. Obiectivele strategice vor fi îndeplinite simultan printr-un set de 
obiective operaționale ce însumează acțiuni prioritare eșalonate în timp, cu un calendar de realizare pe 
termen scurt, mediu și lung. 

1. Energie curată și eficiență energetică; 
2. Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți consumatorii; 
3. Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice; 
4. Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive; 
5. Modernizarea sistemului de guvernanță energetică; 
6. Creșterea calității învățământului și inovării în domeniul energiei și formarea continuă a resursei 

umane; 
7. România, furnizor regional de securitate energetică 
8. Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin valorificarea 

resurselor energetice primare naționale  
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III. DEZVOLTARE TERITORIALĂ ȘI URBANISM 
III.1 Demografie și Dezvoltarea teritorială 
Municipiul Drăgășani se regăseşte în componenţa judeţului Vâlcea, regiunea Sud-Vest Oltenia. 
Drăgăşani este alcătuit din 4 localităţi: Drăgășani, Valea Caselor, Zărneni și Zlătărei. Municipiul este 
localizat la limita de sud a județului Vâlcea cu o suprafaţă totală de 44,57 km². La nivelul judeţului 
Vâlcea, municipiul Drăgăşani –rangul II-  este încadrat ca fiind pol subregional, centru cu rol de echilibru 
la nivel judeţean, al doilea oraş industrial al judeţului, cu poziţionare favorabilă, cuprins în categoria 
oraşelor mijlocii2 , al cărui rol polarizator se propune a fi consolidat prin dezvoltare economică, 
atragerea unor companii de vârf şi descentralizarea/ delocalizarea unor funcţiuni, în principal 
administrative şi de servicii, precum şi prin ridicarea nivelului de dotare şi echipare.3 

Municipiul Drăgășani este al doilea oraș industrial al județului, cu poziționare favorabilă, cuprins în 
categoria orașelor mijlocii (deși prognoza demografică îl indică la limita inferioară a acestei categorii, cu 
tendință de scădere accentuată), al cărui rol polarizator se propune a fi consolidat prin dezvoltare 
economică, atragerea unor companii 
precum şi prin ridicarea nivelului de dotare și echipare. 

Bilanț teritorial 
Conform măsurătorilor georeferențiale, suprafața teritoriului administrativ est de 4480,7 ha. Zona 
viticolă este localizată pe versanții dealurilor Viilor și Dobrușa, orientați către S, SE și E, în teritoriul 
municipiului. Suprafața acesteia este de 641,6 ha, adica 14,3% din teritoriul administrativ. Zonele 
agricole ( terenuri arabile, pășuni, livezi) se găsesc în restul teritoriului administrativ, cu o proporție 
semnificativă în intravilan. Suprafața acestora este de 2790 ha ( 2330 ha arabil, 416,1 ha pășuni, 1,07 
ha livezi), adică 62,3% din teritoriul administrativ, împreună cu terenurile cultivate cu vii, reprezintă o 
suprafață agricolă totală de 3425,6 ha, adică 76,5% din teritoriul administrativ. Zonele împădurite, 
conform măsurătorilor totalizează 302,5 ha( 6,8% din teritoriul administrativ). 
 
FIGURE 24 -Nr Bilanț teritorial – teritoriul administrativ al municipiului Drăgășani 

 

Localitatea 
Drăgășani 

Total localități 
componente 

Total cartiere ( 
intravilan 2001) 

Municipiul 
Drăgășani ( teritoriu 
Administrativ ) 

Ha % Ha % Ha % Ha % 
TOTAL 805,70 100 187,40 100 993,10 100 4480,7 100 
Râuri și lacuri 1,70 0,21 0  1,70 0,17 200,20 4,47 
Teren arabil 284,10 35,26 109,40 58,38 393,50 39,62 2330 52 

                                        
2 deşi prognoza demografică îl indică la limita inferioară a acestei categorii, cu tendinţă de scădere accentuată 
3 Potrivit Strategiei Integrată De Dezvoltare Durabilă A Județului Vâlcea Pentru Perioada 2015-2022 , disponibilă la 
http://www.cjvalcea.ro/images/cjvalcea/strategii/Strategia_dezvoltare_economica_2015_2022.pdf 



ARROFESSIONAL TRAININARGO PROFESSIONAL TRAINING G   

 

Pa
ge

2
8

 

Pășuni 2,30 0,29 0 0 2,30 0,23 416,10 9,28 
Vii 57,60 7,15 0 0 57,60 5,80 641,60 14,3 
Livezi 0,30 0,04 6,90 3,68 7,20 0,73 47,90 1,07 
Păduri 5,60 0,70 0,70 0,37 6,30 0,63 302,50 6,75 
Instituții publice 28,60 3,55 1,50 0,80 30,10 3,03 30,10 0,67 
Locuințe 168,20 20,88 46,90 25,03 215,10 21,66 215,10 4,79 
Blocuri 19,50 2,42 0 0 19,50 1,96 19,50 0,44 
Gosp. 
Comunală, 
cimitire 

4,90 0,61 0 0 4,90 0,49 4,90 0,11 

Spații plantate, 
sport 

11,30 1,40 0,80 0,43 12,10 1,22 12,10 0,27 

Destinații 
speciale 

14 1,74 0 0 14 1,41 14 0,31 

Tehnico- 
edilitare 

4,50 0,56 0 0 4,50 0,45 4,40 0,2 

Unități agricole 64,70 8,03 1,30 0,69 66 6,65 66 1,42 
Unități 
industriale 

47,80 5,93 3,90 2,08 51,70 5,21 51,70 1,15 

Drumuri 80,60 10 17,20 9,18 97,80 9,85 97,80 2,18 
Căi ferate 7,60 0,94 0 0 7,60 0,77 20,50 0,45 
Teren 
neproductiv 

1,20 0,15 0 0 1,20 0,12 6,30 0,14 

Potrivit Legii 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național- Secțiunea a IVa 
-Rețeaua de Localități, Municipiul Drăgășani face parte din categoria localităților urbane de rangul II 
municipii de importanta interjudeteana, judeteana sau cu rol de echilibru in reteaua de localitati. 
Municipiul Drăgășani joacă rolul de pol de creștere subregional pe lăngă polul regional- Municipiul 
Rămnicu-Valcea. Municipiul Drăgășani este un centru cu rol de echilibru la nivel judeţean, al doilea oraş 
industrial al judeţului, cu poziţionare favorabilă, cuprins în categoria oraşelor mijlocii (deşi prognoza 
demografică îl indică la limita inferioară a acestei categorii, cu tendinţă de scădere accentuată), al cărui 
rol polarizator se propune a fi consolidat prin dezvoltare economică, atragerea unor companii de vârf şi 
descentralizarea/ delocalizarea unor funcţiuni, în principal administrative şi de servicii, precum şi prin 
ridicarea nivelului de dotare şi echipare.  
Prin PATJ Vâlcea, aau fost propuse 7 centre de polarizare principale, cărora le corespund 7 arii de 
influență, stabilire în raport de potențialul economic și demografic, cu nivelul de dotare și echipare, cu 
poziția în teritoriu și accesibilitatea acestora: 

- Drăgăşani – centru coordonator pentru comunele: Amărăşti, Creţeni, Drăgoeşti, Glăvile, 
Guşoeni, Mitrofani, Mădulari, Lungeşti, Orleşti, Prundeni, Scundu, Ştefăneşti, Şuteşti, Voiceşti; 

Pornind de la cele menţionate anterior s-au elaborat două modele de atracţie gravitaţională între 
municipiul Drăgășani şi localităţile din zona de influenţă delimitată teoretic, pornind de la doi indicatori 
foarte relevanţi pentru masa oraşului: masa demografică(exprimată prin numărul populației) și masa 
economică(exprimată prin veniturile firmelor din oraș). O simplă analiză a situației de la nivelul județului 
ilustrează faptul că cea mai mare atracţie gravitaţională demografică este între municipiul Rămnicu-
Vălcea şi Municipiul Drăgășani, iar în afara județului cu Municipiul Craiova și iar cea mai mare atracţie 
gravitaţională economică este între municipiul Rămnicu Vălcea şi municipiul Dragașani precum și între 
comunele Amărăşti, Creţeni, Drăgoeşti, Glăvile, Guşoeni, Mitrofani, Mădulari, Lungeşti, Orleşti, 
Prundeni, Scundu, Ştefăneşti, Şuteşti, Voiceşti și Municipiul Drăgășani.  
 
Mai mult, Municipiul Drăgșani poate juca rolul unei zone urbane funcționale. Cu cat crește valoarea 
Indicelui de funcționalitate, cu atat numarul de facilități/dotări/ gradul de dezvoltare al zonei este mai 
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mare, avand următoarea formulă de calcul: mT=P/N, unde fmt -pragul populației medii, P -populatie 
totală, Nf-numar de facilități.  
(http://sdtr.ro/upload/RAPOARTE%20SI%20ANALIZE/Zone%20de%20influenta%20urbana/Raport%2
0de%20expertiza%20Zone%20de%20influenta%20urbane%20v2.pdf).  
În acest sens, ca modalitate de dezvoltare teritoriala ar trebui urmăriți la nivel de Municipiu sau chiar de 
Județ, ar trebui ținut cont de următorii indici: 

 Indicele dimensional: lg (mărime) =+lg(este rangul zonei urbane funcţionale în clasamentul 
mărimii) 

 Indicele de conectivitate: sub aspectul conectivităţii, policentricitatea presupune existenţa unor 
canale de interacţiune între oraşe scurte şi efi ciente, deoarece există o diviziune funcţională a 
muncii între centrele urbane, indiferent de mărimea lor. În principiu, conectivitatea se poate 
măsura în două moduri. Primul mod constă în a măsura interacţiunile reale (fl uxurile de bunuri 
sau servicii, fl uxurile de călătorie) sau interacţiunile imateriale (apelurile telefonice sau e-mail-
urile). Deoarece nu dispunem de date referitoare la interacţiunile reale, se utilizează al doilea 
mod, care constă în a măsura potenţialul de interacţiune: nivelul conexiunilor rutiere (autostrăzi, 
drumuri) sau nivelul serviciului conexiunilor feroviare (număr de trenuri) sau aeriene (număr de 
zboruri). Drăgăşani este chiar punctul în care se intersectează două drumuri naţionale (drumul 
Caracal – Râmnicu Vâlcea cu Piteşti – Târgu Jiu). DN 64 leagă Municipiul Râmnicu-Vâlcea cu 
Municipiul Drăgășani și asigură accesul spre județul Olt, spre drumul european E571.  

 Indicele locațional: pentru a măsura cât de mult diferă mărimile zonelor de serviciu faţă de 
distribuţia egală, se foloseşte coeficientul Gini al inegalităţii. 

Având în vedere dinamica și forța de polarizare a orașelor, determinată în general de resurse, economia, 
calitatea capitalului uman, acțiunile strategice și potențialul acestora, se consideră foarte importantă 
cunoașterea nivelului de dezvoltare teritorială a județului în care municipiul Drăgășani este localizat 
geografic. Un astfel de indicator sintetic este Indicele de dezvoltare teritorială la nivel de județ (scoruri 
Hull). Valorile acestui indice poziționează județul Vălcea printre județele din România cu un nivel mediu 
de dezvoltare teritorială, alături de județele Argeș, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, 
Gorj, Hunedoara, Maramureș, Suceava.Cele mai ridicate valori, peste cele ale județelor amintite 
anterior, le dețin județele Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Ilfov, Sibiu și Timiș. La polul opus, cele mai 
mici valori calculate au fost pentru județele Brăila, Botoșani, Buzău, Mehedinți, Teleorman, Tulcea, 
Vaslui și Vrancea. Aceste informații statistice ne indică faptul că municipiul Dragașani deține un 
potențial mediu de dezvoltare, în contextul dinamicii și polarizării acestuia. 
 
FIGURE 2- Clasificarea județelor României în funcție de valorile Idicelului de 
dezvoltare teritorială la nivel de județ 
Ecart de valori numerice 
pentru Indicele de 
dezvoltare teritorială la nivel 
de județ 

Nume județ 

18-40 Brăila, Botoșani, Buzău, Mehedinți, Teleorman, Tulcea, Vaslui, 
Vrancea 

41-45 Bacău, Bistrița-Năsăud, Călărași, Neamț, Giurgiu, Ialomița, Olt, Sălaj 
46-55 Argeș, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, 

Hunedoara, Maramureș, Suceava Vâlcea, 
56-65 Alba, Arad, Harghita, Iași, Mureș, Prahova, Satu Mare 
66-79 Bihor , Brașov, Cluj, Constanța, Ilfov, Sibiu, Timiș 

 
Conform PATJ Valcea, s-a constatat că nu s-au elaborat documentații de amenajare a teritoriului și de 
urbanism pentru zone protejate (PATZ/PUZCP) pentru două zone distincte, cu concentrare foarte mare 
a patrimoniului cultural construit, respectiv: - zona montană și subcarpatică, situate la nord de axa 
Rm.Valcea - Ocnele Mari - Govora-Horezu Maldărești - Slătioara 63- zona de sud a județului Drăgășani 
Ștefănești Lungești.  
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Referitor la populaţia stabilă a municipiul Drăgăşani, la ultimul recensământ erau înregistrate 17871, iar 
potrivit INS în ianuarie 2019 erau 0316 de persoane cu domiciuliul în Drăgăşani (10684 de sex feminin 
şi 9632 de sex masculin). Aşa cum se poate observa populaţia municipiului Drăgăşani are o tendinţă în 
a fi uşor îmbătrânită. Evoluţia persoanelor, după domiciuliu, arată că după revoluţie există o uşoară 
descreştere a populaţiei de la nivelul Municipiului Drăgăşani.  

FIGURE 3- Populaţia după domiciuliu4 a municipiului Drăgăşani – 1 ianuarie 2019 (pe 
sexe şi grupe de vârstă) 

 

Pentru anul 2018 mişcarea naturală a populaţiei Municipiului Drăgăşani înregistrează următoarele 
valori: 154 de născuţi vii şi 141 de decedaţi. Deşi putem vorbi de un spor natural pozitiv. În condiţiile 
evoluţiei, aşa cum se prezintă în figura ce urmează, se observă că există implicaţii deosebite asupra 
îmbătrânirii demografice. 

 
 
 
 
 
FIGURE 4- Evoluţie număr născuţi vii şi decedaţi – perioada 1990- 2018  
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FIGURE 5- Evoluţie număr  persoane după domiciliu (total şi sexe) 

- MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI- 
 

 

 

FIGURE 6- Populaţia stabilă după etnie – 2011 
(prelucrare date RPL, 2011) 

În ceea ce priveşte reprezentarea 
demografică pe bază de etnie, etnia 
romă este singura minoritate 
reprezentativă în municipiul 
Drăgăşani. Din totalul populaţiei 6% s-
au autodeclarat ca fiind de etnie romă 
şi 94% români. 

Sursa: INS, prelucrare baze TEMPO 

 
Recomandări: 
În viitor se anticipează constituirea conurbaţiei Dragășani-Vălcea. Cele două centre constituie un sistem 
urban cu rol polarizator pentru celelalte localităţi componente şi adiacente. De aceea este important să 
crească rolul polarizator al Municipiului Drăgășani prin dezvoltare economică și prin investiții. 
Stabilirea unui nou tip de relație rural-urban, ca suport în coordonarea şi eficientizarea măsurilor de 
amenajare a teritoriului, promovarea parteneriatului ca formă de cooperare pentru atingerea unor 
obiective comune şi facilitarea accesului la fondurile structurale, în cadrul unor teritorii diferenţiate, 
conducand la creșterea competitivității zonelor din jurul Municipiului Drăgășani. În acest sens, este 
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necesară amplificarea funcţiilor suprateritoriale ale Municipiului Drăgășani, dezvoltarea unor zone de 
cooperare în turism, revitalizarea spaţiului rural din aria Municipiului. 
Studierea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice clasate, valorificarea turistică a patrimoniului 
cultural prin circuite tematice, trasee culturale. 
Dezvoltarea industriei-parcuri industriale.  
Refacerea calităţii resurselor de apă şi asigurarea accesului populaţiei la acestea (aducţiunea Râmnicu 
Vâlcea – Drăgăşani). 
Delimitarea zonelor de protecție a monumentelor istorice și a zonelor construite protejate pe baza 
reperelor topografice, geografice și urbanistice în scopul de a se asigura conservarea integrală și 
punerea în valoare a monumentului istoric și a cadrului sau construit sau natural, cf. art. 9, alin (1) - (4) 
din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice - este obligatorie avand în vedere 
faptul ca în zonele de protecție se instituie servituți de utilitate publică și reglementări speciale de 
construire prin planuri și regulamente de urbanism aprobate conform legii. 
 

IV. EDUCAȚIE 
În municipiul Drăgăşani, în anul 2017 existau 4 unităţi şcolare5 , dintre care două cu nivel de instruire 
Primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) şi două cu nivel de instruire liceal. Referitor la 
populaţia municipiului pe nivele de educaţie, dintr-un total de 4385 de persoane înscrise, se observă că 
există un număr redus de copii înscrişi la grădiniţe. În acelaşi timp, datele INS ne arată că ar exista un 
cadru didactic la aproximativ 20 de elevi, la o împărţire la nivel simplist. Esistă un total de 284 de cadre 
didactice la nivelul municipiului Drăgăşani. 

În ceea ce privește nivelul dotărilor, situația se refectă după cum urmează: 

- Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, la nivelul anului 2018 avea în dotare următoarele: 2 
laboratoare de informatica, 40 de calculatoare cu peste 10 ani de funcționare, 1 laborator fizică, 
1 laborator chimie. Școala are apă și canalizare de la rețeaua orașului, este racordată la rețeaua 
de electricitate și gaz metan a orașului iar încălzirea se face cu centrale termice pe gaz. În anul 
2018, structura elevilor era de 375 de elevi învățămantul primar și 404 elevi învățămantul 
gimnazial. Cele 54 de cadre didactice (19 învățători și 35 de profesori) dispun de calificare 
adecvată. 

- Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu- la nivelul anului 2018 doar 71 cadre didactice 56 de cadre 
au urmat programe de formare-cursuri de perfecționare în anul școlar 2018-2019, sălile de curs 
fiind încălzite cu centrală termică pe gaze. La nivelul anului școlar 2018-2019, la nivelul Școalii 
Gimnaziale ”Nicolae Bălcescu”, erau cuprinși în structura de învățămant 1018 elevi, dintre care 
103 elevi la nivelul preșcolar, 487 elevi la nivelul primar, 428 la nivelul gimnazial.  

- Liceul Tehnologic Brătianu dispune de branșament apă potabilă, branșament canalizare, 
branșament gaz, branșament rețea electrică, încălzire prin centrală cu gaz, grupurile sanitare 
sunt în interiorul clădirii, în stare corespunzătoare. 

- Colegiul Național Gib Mihăescu- deține 18 săli de curs și alte 6 laboratoare, are apă curentă, 
canalizare, încălzire centrală, internet, are 71 de cadre didactice, dintre care doar 53 au parcurs 
cursuri de specializare. Colegiul are un efectiv de 852 de elevi.  

ra functioneaza 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
rupurile scolare (in cadrul carora functioneaza mai multe niveluri de educatie), scolile de arte si meserii 
(profesionale), de maistri, postliceale, institutiile de invatamant universitar. 
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FIGURE 7- Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie - anul 2017 

 

Sursa: INS, prelucrare baze TEMPO 

FIGURE 8- Infrastructură Învăţământ -2017 

Niveluri de educatie Sali de clasa 
(cabinete 

scolare/amfiteatre) 

 Săli de 
gimnastică 

Terenuri 
de sport 

PC-uri 

Total 148  6 5 451 

Invatamant prescolar 23  0 0 13 

469

3916

1869

873996

1869

873

996

1818

183 46

Copii inscrisi in gradinite

Elevi inscrisi in invatamantul
preuniversitar

Elevi inscrisi in invatamantul primar
si gimnazial (inclusiv invatamantul
special)

Elevi inscrisi in invatamantul primar
(inclusiv invatamantul special)

Elevi inscrisi in invatamantul
gimnazial (inclusiv invatamantul
special)

Elevi inscrisi in invatamantul primar
si gimnazial

Elevi inscrisi in invatamantul primar

Elevi inscrisi in invatamantul
gimnazial

Elevi inscrisi in invatamantul liceal

Elevi inscrisi in invatamantul
profesional

Elevi inscrisi in invatamantul
postliceal (inclusiv invatamantul
special)
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Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv 

invatamantul special) 

57  3 3 197 

Invatamant liceal 68  3 2 241 

Sursa: INS, prelucrare baze TEMPO 

Referitor la nivelul de instruire a populaţiei din Municipiul Drăgăşani, raportat la numărul total al 
populaţiei pare îngrijorător aspectul fără şcoală absolvită, cu un model tradiţional încă activ reflectându-
se în numărul persoanelor de sex feminin fără şcoală absolvită (dublu comparativ cu persoanele de sex 
masculin). Majoritatea populaţiei se regăsesşte în sectorul secundar ca nivel de studii absolvite. 

FIGURE 9-Populatia Stabilă de 10 Ani şi peste (pe Sexe, după Nivelul De Educaţie) – 
2011: prelucrare date RPL 2011  

POPUL
ATIA 
STABIL
A DE 10 
ANI SI 
PESTE  
TOTAL 

N I V E L U L    I N S T I T U T I E I     D E    I N V A T A M A N T    A B S O L V I T E 

Superior Post- 
liceal  
si de  

maistri 

Secundar 

P
ri

m
ar

 

Fara scoala 
absolvita 

Total
6 

din 
care: 

Total Superior Inferior  
(gimnazi

al 
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: 

U
ni

ve
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 d
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e 
an

al
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be
te

7 

Ambele 
sexe 

16186 2758 2523 

 

819 10388 5286 2005 3097 1745 476 157 

Masculin 7603 1384 1288 

 

376 4993 2475 1194 1324 688 162 40 

Feminin 8583 1374 1235 

 

443 5395 2811 811 1773 1057 314 117 

 
Recomandări:  
Ca linii majore ale recomandărilor ce se desprind din situația analizată, putem menționa cateva: 

- Reabilitarea termică a unităților de învățămant menționate mai sus; 
- Dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor; 
- Supraveghere video-audio; 
- Facilitarea specializării cadrelor didactice; 
- Asigurarea pregătirii profesionale de calitate, în concordanță cu cererea de pe piața muncii, dar 

și oportunitatea unor programe de educație pe parcursul întregii vieții (life long learning), care 
să vină în întâmpinarea evoluției specificului economic al comunității.  

- Programe de educație parentală, inclusiv măsuri de acompaniere și de asigurare de sprijin 
financiar; 

- Acțiuni de educație în ceea ce privește sănătatea reproducerii, planificarea familială, prevenirea 
sarcinii la minore; 

                                        
6  Insi doctorat 
77 Inclusiv masterat si doctorat 
  7 Nu stiu sa scrie si sa citeasca; citesc numai rie si sa citeasca; citesc numai 
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- Programe de educație privind regulile de igienă; 
- Mai mult, este necesară cointeresarea și implicarea mediului de afaceri local în elaborarea 

ofertei educaționale și de pregătire profesională, pentru sprijinirea gradului de adecvare a 
formării profesionale la cerințele manifestate reale ale mediului socio-economic al comunității. 

- Digitalizarea unităților de învățămant; 
- Întărirea relației tripartite părinți-elevi-cadre didactice; 
- Pregătirea cadrelor didactice și a elevilor pentru meseriile viitorului; 
- Platforme inteligente de comunicare între elevi-părinți și elevi; 
- Laboratoare smart în școli; 
- Adoptarea de măsuri cu privire la prevenirea abandonului școlar. În direcția educației, strategia 

are ca obiective creșterea ratei de finalizare a studiilor preuniversitare (reducere abandon 
școlar) și interdependent creșterea procentului absolvenților de studii superioare. În 2018, 
România a înregistrat un nivel ridicat al abandonului şcolar timpuriu, de 16,4%, cât şi o rată 
scăzută a populaţiei cu vârste cuprinse între 30 şi 34 de ani care a absolvit învăţământul superior 
(24,6%) (Statistici EUROSTAT- https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9751510/3-
26042019-AP-EN.pdf/49c38a50-52b5-4f97-95f7-483a570fbb36).  

 

V. LOCUIRE 
Cât priveşte situaţia locuinţelor din Municipiul Drăgăşani, în anul 2013 existau 7.966 de locuinţe cu o 
medie de 2,24 de persoane per locuinţă. (Strategia integrată de dezvoltare durabilă a județului Vâlcea 
pentru perioada 2015-2022, p.80) 

Aşa cum o arată şi situaţia la nivel naţional, locuitorii Muncipiului Drăgăşani urmăresc tiparul românesc 
de proprietari ai locuinţelor în care trăiesc, aşa cum se poate observa în tabelul 3. Existau încă lipsuri 
referitoare la dotarea cu utilităţi a locuinţelor după cum se poate observa şi în tabelul 3: cca 16% din 
totalul locuinţelor private particulare nu erau încă racordate la reţeaua de apă curentă), cca 17% nu au 
instalaţie de canalizare în casă. 

 

FIGURE 10 Locuinţele conventionale pe forme de proprietate - 2011 

Număr locuinţe 
convenţionale 

Locuinţe convenţionale după forma de proprietate 

Privată particulară De stat Private de grup Asociativă A cultelor 
religioase 

Număr În% 
faţă de 

total 

Număr În% 
faţă de 

total 

Număr În% 
faţă de 

total 

Număr Număr 

7739 7627 98,6 93 1,2 17 0,2 1 1 

Sursa: Prelucrare date  RPL 2011 

 

 
 
 
 
 
 

Comparativ cu RPL, datele 
INS arată că la sfârşitul 
anului 2018 existau 8018 
locuinţe (se observă o 
creşetere a numărului 
acestora) cu un procentaj 
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FIGURE 11- Locuinte existente la sfarsitul anului 2018 pe 
forme de proprietate 

 
Sursa: INS, prelucrare baze TEMPO 
 
 

de 99% pentru formele de 
proprietate private. Iar în 
cursul anului 2018, 18 
locuinţe au fost terminate 
din fonduri private, 
respectiv ale populaţiei. 

FIGURE 12-Locuinţe convenţionale după dotarea cu instalaţii şi dependinţe - 2011 (în 
% faţă de total) 

Locuinte conventionale care dispun de: Locuinţe convenţionale care 
au: 

Alimentare 
cu apa in 
locuinta 

Instalaţie de 
canalizare în 

locuinţă8 

Instalaţie 
electrică 

Încălzire 
centrală9 

Bucătărie în 
locuinţă 

Baie în 
locuinţă 

82,4 81,4 96,8 59,7 86,9 77,8 

Sursa: Prelucrare date RPL 2011 

Recomandări:  
 

- delimitării în cadrul Planului urbanistic general, a zonelor în care se preconizează operaţiuni de 
regenerare urbană; 

- parteneriat public-privat pentru proiectele de dezvoltare urbană, scopul acestora constând în 
întărirea capacităţii administraţiei locale din oraşele cu populaţia stabilă sub 50.000 de locuitori 
de a dezvolta şi implementa politici urbane integrate şi de a asigura condiţiile de dezvoltare 
spaţială durabilă; 

- elaborarea inventarului public local pentru clădirile cu risc seismic- există un total de 607 clădiri 
în clasa I de risc seismic în România, respectiv 10.577 apartamente. 

- Eficientizarea energetică a locuințelor- eficiența energetică și în special eficiența încălzirii 
spațiului în locuințe este unul dintre domeniile prioritare ale Guvernului României, deoarece 
locuințele dețin cea mai mare parte din utilizarea de energie finală din România (36%). 
Majoritatea clădirilor rezidențiale utilizate astăzi au fost construite înainte de anul 1980. 
Nivelurile de izolare termică din această perioadă erau mult mai mici decât standardele curente. 
Blocurile variază, în general, ca înălțime, de la 5 la 11 etaje și se pot întinde pe diferite lungimi -
un bloc mediu conține în jur de 36 de locuințe, deși, unele blocuri pot să conțină sute de 
apartamente. Apartamentele reprezintă un mix de garsoniere, unități cu două și trei camere și 
suprafața utilă medie este de48m2. Materialele de construcție și sistemele utilizate de obicei 
includ:-O structură din beton armat cu panouri din beton prefabricat pentru pereții exteriori -
acestea constând din două straturi de beton între care este prins un strat de izolație. -Ferestre 
duble cu cadru metalic, formate dintr-o ramă dublă cu câte o singură foaie de geam în fiecare 
ramă, cuplate împreună astfel încât ambele rame să se deschidă și să se închidă împreună. 

                                        
8 Locuinte care au instalatie de canalizare la o retea publica, la un sistem propriu sau alta situatie 
9 Termoficare si centrala termica proprie 

117, 1%

7901, 99%

Proprietate publica

Proprietate privata
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Rezistența termică a acestor ferestre este extrem de scăzută în conformitate cu standardele 
actuale. Multe gospodării și-au înlocuit ferestrele după 1990 cu ferestre din termopan, folosind 
propriile fonduri.-Logii/balcoane individuale pentru fiecare locuinţă, care de obicei sunt închise. 
Dacă nu au fost închise de la început, calitatea ferestrelor izolatoare variază considerabil și 
poate să permită pătrunderea aerului din exterior.-Caloriferele nu au fost prevăzute cu robineţi 
cu termostat, ceea ce face dificil controlul puterii calorice și duce, de multe ori, la o încălzire 
inutilă. În multe locuinţe, caloriferele încă nu sunt prevăzute cu robineţi cu termostat. -Pereţii 
dintre locuințe nu sunt, de multe ori, bine izolați ducând frecventla pierderi de căldură din cauză 
că locuințele învecinate sunt neîncălzite. 

- Implementarea contoarelor inteligente- Directiva privind eficiența energetică (DEE) impune 
implementarea contoarelor eficiente și dacă măsura va fi eficientă din punctul de vedere al 
costurilor, se va avea în vedere implementarea a 80% din contoarele inteligente până în anul 
2020. Contoarele inteligente fac parte integrantă din strategiile pentru o „rețea inteligentă” care 
poate să ajute la integrarea energiilor regenerabile, optimizarea profilurilor de cerere și ofertă, 
creșterea eficiențelor și reducerea costurilor pe termen lung. 

- Încurajarea proiectelor-pilot pentru case ecologice, case pasive şi case cu sisteme de energie 
regenerabilă integrate. 

- Derularea uni program de încurajare a consumatorilor pentru achiziţia de aparate electrice cu 
eficienţă energetică ridicată, având în vedere prevederile Regulamentului 106/2008/CE; 

- curățarea zonei din jurul blocului și amenajarea de spații verzi și spațiide joacă pentru copii; 
- Creşterea accesibilităţii şi îmbunătăţirea calităţii locuinţelor, în special pentru populaţia 

vulnerabilă 
- Dezvoltarea sectorului locuirii sociale  
- Asigurarea sprijinului de urgenţă şi creşterea capacităţii de prevenţie timpurie pentru persoanele 

fără adăpost 

VI. ECONOMIE LOCALĂ 
Deşi nu există date colectate de instituţiile de profil cu privire la Produsul Intern Brut (PIB) la nivel de 
localitate, putem trage concluziile după nivelul PIB-ului la nivel de județ. Astfel: 

  U.M.  2011*)  2012*)  2013 2014 2015 
Produsul 
intern brut  
(PIB) 

mil.lei 7950,1 8546,8 8812,8 8588,3 
 

9758,3 

 

Din tabelul de mai sus, putem observa o rata de creștere a PIB-ului, de unde putem trage concluzia că 
același trend se întalește și la nivelul Municipiului Drăgășani.  

În ceea ce privește economia locală, site-ul Top Firme ( https://www.topfirme.com/judet/ 
valcea/localitate/dragasani/) estimează că la nivelul anului 2018 la nivelul Municipiului existau 1.760 
agenti economici, ceea ce reprezintă 6,44% din totalul agentilor economici din Judetul Valcea, cu un 
profit de 56 milioane lei (12,7 milioane euro), ceea ce reprezintă 4,63% din profitul net realizat in Judetul 
Valcea, cu un număr de 2.226 angajati- reprezentand 4,45% din totalul de angajati din Judetul Valcea.  

 

 

 

 

 

Topul celor 10 firme de la nivelul Municipiului Drăgășani avand în vedere cifra de afacerieste: 
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1) MW ROMÂNIA SA- Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare 
de autovehicule 

An  
Cifra de 
afaceri 
(ron)  

Profit net / 
Pierdere 

(ron)  

Venituri 
(ron)  

Cheltuieli 
(ron)  

Capitaluri 
total (ron)  

Active 
imobilizate 
total (ron)  

Active 
circulante 
total (ron)  

Numar 
mediu 

angajati 

2018  
260.380.0
27  

17.187.54
5  

262.611.22
2  

239.828.04
4  

129.366.47
1  90.257.657 

122.737.46
3  303  

2017  223.608.0
08  

7.734.964  236.738.73
8  

225.118.80
8  

119.913.88
8  

88.293.030 122.685.54
6  

308  

2016  
151.942.6
70  

19.036.03
7  

164.310.23
1  

141.765.94
0  

124.816.34
2  

80.503.629 87.551.360  313 

2) GANNE A.T.C.P. S.A.- Fabricarea altor produse din cauciuc 

An  
Cifra de 
afaceri 
(ron)  

Profit net / 
Pierdere 

(ron)  

Venituri 
(ron)  

Cheltuieli 
(ron)  

Capitaluri 
total (ron)  

Active 
imobilizate 
total (ron)  

Active 
circulante 
total (ron)  

Numar 
mediu 

angajati 

2018 29.481.451 236.078  34.699.136 34.463.058 18.165.322 28.507.647  20.645.165  105  

2017 29.885.235 
- 
1.015.413  

29.101.203 30.116.616 17.929.245 21.632.913  17.253.416  108  

2016 26.743.468 1.218.980  28.378.482 26.878.702 19.174.907 20.133.043  15.324.274  112 

3) EMARC SRL- Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule 

An  
Cifra de 
afaceri 
(ron)  

Profit net / 
Pierdere 

(ron)  

Venituri 
(ron)  

Cheltuieli 
(ron)  

Capitaluri 
total (ron)  

Active 
imobilizate 
total (ron)  

Active 
circulante 
total (ron)  

Numar 
mediu 

angajati 

2018 19.610.207  933.305  19.635.052 18.518.276 6.027.996  1.135.719  7.672.396  0  

2017 26.447.437  1.265.289  26.467.360 24.941.845 7.596.296  1.321.298  11.245.292  0  

2016 24.873.983  2.043.945  24.877.848 22.426.830 6.331.007  1.767.914  9.129.831  0 

4) EUROFINA S.R.L.- Fabricarea incaltamintei 

An  
Cifra de 
afaceri 
(ron)  

Profit net / 
Pierdere 

(ron)  

Venituri 
(ron)  

Cheltuieli 
(ron)  

Capitaluri 
total (ron)  

Active 
imobilizate 
total (ron)  

Active 
circulante 
total (ron)  

Numar 
mediu 

angajati 

2018 19.458.342 1.236.311  20.534.292 19.051.760 10.232.149 2.413.702  10.902.689  116  

2017 21.412.698 1.328.788  21.092.259 19.491.628 10.254.031 2.840.916  10.175.959  118  

2016 18.394.960 1.912.259  19.101.310 16.814.842 10.837.502 2.828.338  11.200.458  115 

5) MONDOLAINE S.R.L- Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in 
magazine specializate 
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An  
Cifra de 
afaceri 
(ron)  

Profit net 
/ Pierdere 

(ron)  

Venituri 
(ron)  

Cheltuieli 
(ron)  

Capitaluri 
total (ron)  

Active 
imobilizate 
total (ron)  

Active 
circulante 
total (ron)  

Numar 
mediu 

angajati  

2018 17.682.262  412.641  17.728.942 17.225.194 1.404.030  840.642  3.091.608  13  

2017 15.709.085  336.232  15.712.048 15.322.386 991.389  890.696  3.240.835  0  

2016 15.160.211  329.155  15.267.467 14.867.130 655.157  895.081  3.306.628  12 

6) NNC SOLUTIONS S.R.L.- Transporturi rutiere de marfuri 

An  
Cifra de 
afaceri 
(ron)  

Profit net / 
Pierdere 

(ron)  

Venituri 
(ron)  

Cheltuieli 
(ron)  

Capitaluri 
total (ron)  

Active 
imobilizate 
total (ron)  

Active 
circulante 
total (ron)  

Numar 
mediu 

angajati  

2018 14.130.605  2.150.838  14.278.265 11.705.327 2.226.521  1.297.478  3.753.030  18  

2017 10.374.647  825.090  10.544.244 9.545.947  900.773  476.854  5.007.686  16  

2016 4.230.843  166.505  4.309.785  4.101.422  242.188  531.792  1.381.869  12 

7) MUNDO SRL- Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine 
specializate 

An  
Cifra de 

afaceri (ron) 

Profit net 
/ Pierdere 

(ron)  

Venituri 
(ron)  

Cheltuieli 
(ron)  

Capitaluri 
total (ron) 

Active 
imobilizate 
total (ron)  

Active 
circulante 
total (ron)  

Numar 
mediu 

angajati  

2018 13.026.733  76.611  13.156.361 13.065.395 588.949  1.088.023  2.092.833  20  

2017 13.238.510  166.152  13.246.132 13.050.466 512.337  1.241.128  2.044.644  20  

2016 12.355.144  295.685  12.363.105 12.015.048 346.185  948.888  1.540.288  19  

8) DUMAREX SRL- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun 

An  
Cifra de 
afaceri 
(ron)  

Profit net 
/ Pierdere 

(ron)  

Venituri 
(ron)  

Cheltuieli 
(ron)  

Capitaluri 
total (ron)  

Active 
imobilizate 
total (ron)  

Active 
circulante 
total (ron)  

Numar 
mediu 

angajati  

2018 12.434.870  279.673  12.494.489 12.160.162 1.638.486  889.177  1.195.949  11  

2017 10.809.181  229.453  10.846.701 10.572.008 1.337.052  812.593  1.144.794  8  

2016 10.361.234  216.455  10.386.600 10.126.275 1.507.598  893.477  1.265.446  11 

9) AGRO HOLDING ANNABELLA SRL- Comert cu ridicata al fructelor si legumelor 

An  
Cifra de 
afaceri 
(ron)  

Profit net 
/ Pierdere 

(ron)  

Venituri 
(ron)  

Cheltuieli 
(ron)  

Capitaluri 
total (ron)  

Active 
imobilizate 
total (ron)  

Active 
circulante 
total (ron)  

Numar 
mediu 

angajati  

2018 10.775.423  93.097  11.842.988 11.733.837 1.586.256  14.502.804  5.672.673  41  

2017 9.111.884  70.355  10.873.424 10.789.668 1.493.159  14.627.040  6.825.620  42  

2016 11.558.946  169.031  13.478.410 13.276.211 1.422.755  14.924.590  8.395.559  45 
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10) TEXAVIT S.R.L.- Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine 
specializate 

An  
Cifra de 
afaceri 
(ron)  

Profit net / 
Pierdere 

(ron)  

Venituri 
(ron)  

Cheltuieli 
(ron)  

Capitaluri 
total (ron)  

Active 
imobilizate 
total (ron)  

Active 
circulante 
total (ron)  

Numar 
mediu 

angajati 

2018  10.259.904  1.358.219  10.302.350 8.671.694  2.205.085  442.730  4.852.015  22  

2017  9.728.225  1.094.501  9.745.470  8.217.301  1.316.338  467.348  4.083.385  19  

2016 7.836.371  955.060  7.996.250 6.691.463 994.995  491.812  2.722.579  18  

 

Cât priveşte situaţia antreprenoriatului, potrivit principalului motor de centralizare a firmelor in România, 
în municipiul Drăgăşani se regăsesc active 715 firme active (la data de 30.07.2019). 

La nivelul judeţului Vâlcea, prin SC PARC IND VALCEA SA (înfiinţată în baza Legii 31/1990 şi OUG 
109/2011 – persoană juridică la care Municipiul Drăgăşani, prin Consiliul Local Drăgăşani deţine 25% 
din acţiuni) municipiul Drăgăşani este inclus într-o strategie de dezvoltare a infrastructurii de afaceri 
funcţionale, atragere de investiţii străine şi autohtone, dezvoltarea parteneriatul public-privat cu scopul 
susţinerii economico-sociale durabile a municipiului, implicit şi a judeţului Vâlcea. 

Cât priveşte situaţia antreprenoriatului, potrivit principalului motor de centralizare a firmelor in 
România10, în municipiul Drăgăşani se regăsesc active 715 firme active (la data de 30.07.2019). 

La nivelul judeţului Vâlcea, prin SC PARC IND VALCEA SA (înfiinţată în baza Legii 31/1990 şi OUG 
109/2011 – persoană juridică la care Municipiul Drăgăşani, prin Consiliul Local Drăgăşani deţine 25% 
din acţiuni) municipiul Drăgăşani este inclus într-o strategie de dezvoltare a infrastructurii de afaceri 
funcţionale, atragere de investiţii străine şi autohtone, dezvoltarea parteneriatul public-privat cu scopul 
susţinerii economico-sociale durabile a municipiului, implicit şi a judeţului Vâlcea. Firma SC Parc Ind 
Valcea SA este o societate comerciala pe actiuni infiintata de Judetul Valcea prin Consiliul Judetean 
(50% ), Orasul Balcesti prin Consiliul Local (25%) si Municipiul Dragasani prin Consiliul Local (25%) in 
aprilie 2013 cu scopul de a infiinta, gestiona si administra doua infrastructuri de afaceri in localitatile 
Balcesti si Dragasani din judetul Valcea, denumite: 

 PARC INDUSTRIAL BALCESTI – VALCEA – 10,05 Ha teren green-field; 
  PARC INDUSTRIAL DRAGASANI – VALCEA  – 16,34 Ha teren green-field; 

Fondatorii acestor parcuri industriale au ca obiectiv dezvoltarea durabila a zonei Balcesti și Drăgășani 
prin atragerea de investiții private care să genereze locuri de muncă stabile în aceste zone. Impactul 
economic estimat pentru Municipiul Drăgășani este următorul:  

 Formarea de capital in sectorul privat in scopul sprijinirii procesului de infiintare de noi locuri de 
munca stabile in conditiile respectarii legislatiei muncii (salarii, protectia muncii, sanatate); 

 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de afaceri in judetul Valcea; 
 Atragerea de agenti economici producatori de valoare adaugata 
 Dezvoltarea resurselor umane cu accent pe stabilirea unor relatii mai bune intre economia 

regionala si educatia vocationala in functie de necesitatile pietii muncii din regiune; 
 Utilizarea eficienta a resurselor materiale din judetul Valcea (materii prime industriale,agricole, 

pielarie, textile etc.). 
 Nivel sporit de dezvoltare a industriilor de linie si complementare in domenii specializate 

(electrotehnic, auto, masini-unelte, masini agricole, industria lemnului, confectii). 

                                        
nsultat la data de 30,07,2019 
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 Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca din zona pe perioada 2014-2020.  

Sectoarele de activitate ale parcului industrial sunt următoarele: 

 Sectorul bunurilor de uz casnic 
 Industria textila 
 Industria alimentara 
 Sectorul de comunicatii 
 Industria componentelor si pieselor de schimb din sectorul auto 
 Sectorul IT: software, hardware, retele, fabricare de componente, etc. 
 Prestari servicii catre agentii economici si populatie 
 Cercetare stiintifica si/sau dezvoltare tehnologica, inclusiv  valorificarea acesteia; 

Nu există însă o percepție clară a mediului de afaceri local asupra unei axe prioritare de dezvoltare a 
Municipiului Drăgășani. Opțiunile sunt fundamentate mai curând de apartenența la județul Vâlcea și pe 
fosta apartenență la județul Argeș. 
Liniile de dezvoltare economică sunt percepute în special în direcția viticulturii, pomiculturii și a industriei 
agro-alimentare, cu tradiție în zona, dar care acum sunt subdezvoltate.  
Capitalul oamenilor de afaceri din municipiu este mic. Piața forței de muncă este slab dezvoltată, în 
special datorită productivității mici, care conduce ls ofertarea unor salarii neatractive. 
Industria în Drăgăşani a fost pînă la sfîrşitul anilor 1960 numai vinificaţia. Industrializarea propriu-zisă a 
început cu delimitarea unei platforme industriale la sudul oraşului. S-au construit: 

 O fabrică de încălţăminte din cauciuc (denumită ulterior FINCA). 
 O fabrică de articole din mase plastice (OLTPLAST). 
 O fabrică de JANTE AUTO. 
 Tot din sfera industriei oraşului face parte Uzina de Armament. Ea nu este amplasată pe teritoriul 

administrativ al municipiului. Este localizată într-o comună limitrofă (din considerente de 
„camuflare”).  

FINCA a fost un adevărat succes. Tenişii produşi la Drăgăşani erau distribuiţi în toate ţările socialiste 
din Europa (piaţa CAER). Retrospectiv, tenişii de Drăgăşani sunt consideraţi că au fost un adevărat 
„brand” industrial pentru România socialistă. Nu erau foarte multe astfel de „branduri”.Fabrica de jante 
auto a început să lucreze în 1980. Producea pentru „Dacia”.În anii după 1990, FINCA şi OLPLAST au 
urmat un traseu de degradare treptată, fiind practic dispărute. O parte din activele lor au fost preluate 
de o întreprindere mijlocie cu capital francez. Şi fabrica de armament este într-o situaţie foarte dificilă 
de mai mulţi ani, asemenea majorităţii întreprinderilor provenite din ROMARM. 
În intervalul 2016-2018, distribuția pe categorii lucrative este urmatoarea, cf. Adresei ANAF 
30566/15.10.2019 : 
 
Categorie Contribuabili Numar 
Persoane juridice lucrative (agenți economici) 942 
Persoane Juridice nelucrative (ONG-uri)  96 
Instutuții publice 34 
PFA-uri 719 
TOTAL 1791 

 
Cifra de afaceri agregată la nivelul Municipiului Drăgășani în intervalul 2016-2018, este următoarea: 
An Bilanț TOTAL CIFRĂ DE AFACERI 
2016 158958955 
2017 173978877 
2018 192526901 
TOTAL  526464733 

Cele mai mari cifre de afaceri le-au înregistrat firmele care activează în domeniul asigurărilor, în 
domeniul activităților auxiliare pentru producția vegetală, în domeniul asistenței medicale specializate, 
în domeniul ingineriei și asiatenței tehnice, în domeniul intermedierilor tranzacțiilor financiare, în 
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domaniul comerțului cu amanuntul-fierărie,carne, echipamente telecomunicații, produse farmaceutice, 
deșeuri, piese pentru automobile. Cea mai mare cota însă din cifra de afaceri este deținuta de firmele 
care activează în domeniul cultivării strugurilor- pentru anul 2018- CA: 3490373 RON, în domeniul 
exploatării forestiere- pentru anul 2018- CA: 3429615 RON, întreținerea și repararea autovehiculelor- 
3977262 RON, fabricarea painii, prăjiturilor și a produselor de patiserie- pentru anul 2018- CA:10220689 
RON, lucrări de construcții clădiri rezidențiale- 5851616 RON,  

 

În ceea ce priveşte situaţia ocupării la nivelul municipiului Drăgăşani, potrivit datelor INS (bazele 
TEMPO), la sfârşitul anului 2017 numărul mediu al salariaţilor11 era de 3898 de persoane (în scădere, 
dacă compărăm cu populaţia activă şi ocupată din anul 2011).  

FIGURE 125-Populaţia activă şi ocupată pe sexe -2011 

 

Sursa: Prelucrare date RPL 2011 

 

 

FIGURE 126 Şomeri înregistraţi 
 – sfârşitul lunii Mai 2019- 

 

Sursa: INS, prelucrare baze TEMPO 

La sfârşitul lunii mai 2019, în Municipiul 
Drăgăşani existau 261 de şomeri 
înregistraţi, cu o pondere echilibrată 
între cele două sexe. Iar ponderea 
şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii 
mai, în totalul resurselor de muncă, era 
de 1,9%. 

 
Recomandări:  

 Creșterea competitivității economiei Municipiului Drăgășani, prin valorificarea resurselor de 
muncă și a spiritului antreprenorial de la nivel local, susținerea inovării și furnizarea de servicii 
de afaceri adaptate la nevoile întreprinderilor cu profil agricol, industrial și de servicii. 

                                        
11 numărul mediu al salariaţilor se referă la: “persoanele angajate cu contract de muncă/raport de serviciu pe durată 
determinată sau nedeterminată (inclusiv lucrătorii sezonieri, managerul sau administratorul), al căror contract de 
muncă/raport de serviciu nu a fost suspendat în anul de referinţă”. 
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 Promovarea tehnologiei informaţiei; 
 Atragerea de afaceri profitabile care sa genereze un numar important de locuri de munca stabile; 
 Mentinerea indicatorilor de protectie a mediului in limitele impuse de normativele U.E. prin 

atragerea unor afaceri profitabile care promoveaza tehnologii nepoluante si utilizeaza terenurile 
puse la dispozitie in urmatoarea structura : 50% constructie, 25% cai de acces, 25% spatiu 
verde. 

 Atragerea de fonduri de investitii pentru realizarea si dezvoltarea parcului industrial Drăgășani. 
 Racordarea parcului industrial la utilitatile publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie 

electrica) inclusiv contorizarea acestora. 
 Realizarea utilităților pentru unitățile (parcelele) componente ale infrastructurii parcului industrial 

oferite rezidentilor pentru investitii industriale green-feeld, inclusiv contorizarea acestora. 
 Suport logistic si institutional pentru obtinerea de facilitati pentru rezidentii care investesc in 

parcurile industriale. 
 Cresterea vizibilitatii parcurilor industriale Balcesti si Dragasani la nivel regional, national si 

international. 
 Realizarea de parteneriate cu institutii similare la nivel regional, national si international. 
 Sprijinirea antreprenoriatului și a start-upurilor; 
 Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor sociale; 
 Specializarea inteligentă a firmelor de la nivelul Municipiului; 
 Creșterea gradului de inovare a firmelor de la nivelul Municipiului; 
 Promovarea creării de departemente proprii de cercetare la nivelul Municipiului; 
 Creșterea copetitivității firmelor prin aplicarea conceptelor integratoare de asigurare a calităţii 
 Promovarea strategiilor competitive la nivelul mediului de afaceri de la nivelul Municipiului 

Drăgășani; 

 

VII. ENERGIE VERDE ȘI EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ 

Amplasamentul geografic și condițiile climatice favorabile au permis în ultimii ani dezvoltarea de parcuri 
fotovoltaice în  Drăgășan (S.C. Cerola S.A.) – putere 0,428 MW – stație racord Drăgășani 110/20 kV. 
De asemenea, pe sectorul mijlociu al Oltului sunt amplasate 12 hidrocentrale tip centrală-baraj dintre 
care una se regăseşte în Drăgășani.  
La nivelul Municipiului Drăgășani există elaborat Programul de îmbunătățire a eficienței energetice. 
Departamentul din cadrul primăriei care va avea printre atribuții implementarea planului va fi Direcția de 
Dezvoltare Urbană, Achiziții, Investiții, Tehnic. Localitatea nu are la momentul de față un sistem de 
colectare a datelor cu privire la consumuri. Aceste analize predictive, cu privire la consumurile de 
energie electrică sau de gaze poate oferi primăriei un avantaj în ceea ce privește negocierea 
consumurilor la toți utilizatorii publici. În momentul de față, fiecare consumator public achiziționeză 
energie din sistem la prețul cel mai ridicat, fără a beneficia de integrarea cu ceilalți consumatori, sau din 
reducerea ce se poate obține prin previzionare. Distribuția și furnizarea energiei electrice este asigurată 
de către CEZ Romania prin diviziile CEZ distribuție și CEZ Vanzare. În momentul de față, nu există la 
nivelul Municipiului un sistem alternativ de furnizare a energiei electrice. În fapt toate UAT-urile sunt 
alimentate prin sistemul național.  
Municipiul Drăgășani a dispus de alimentare cu energie termică în sistem centralizat prin 3 centrale 
termice care au întrerupt furnizarea agentului termic în 1995, apartamentele și clădirile cu alte funcțiuni 
dispunand de centrale termice proprii. Locuințele individuale care nu au fost racordate la rețeaua de 
gaze, utilizează combustibili solizi (lemene, cărbuni) sau lichizi.  
Modul de gestionare a serviciilor de utilități publice este următorul: 
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Servicii utilități 
publice 

Modul de gestionare a serviciului Indicatori de eficiență energetică 
stipulați prin contract 

Contract de 
delegare a 
gestiunii 
serviciului public 

Gestiunea 
directa prin 
departamentele 
primariei 

DA NU 

Iluminat Public X - - X 
Alimentare cu 

apă si de 
canalizai 

X -  X 

Alimentare cu 

energie termică 

Nu este cazul -   

Transport public Nu este cazul 
- 

- - 
Clădiri publice  - 

- - 

Clădiri 
individuale 

• - 
“- 

- 

 
Reţeaua de iluminat public din Municipiu aparţine Primăriei Municipiului Drăgășani. Modernizarea şi 
dezvoltarea sistemului de iluminat public din Municipiul Dragasani s-a realizat prin reabilitarea reţelei 
existente in zona centrala a municipiului cu montarea a 120 stâlpi, precum şi a 120 de corpuri de iluminat 
cu LED-uri, ce au schimbat corpurile vechi care depăşeau durata normală de funcţionare şi care 
înregistrau un consum reactiv secundar, cu un cost suplimentar faţă de energia activă de 15%, fiind un 
factor perturbator în reţeaua de distribuţie energetică a oraşului şi neecologic. Lungimea reţelei de 
iluminat public este de 71 km şi are un număr de 62 de posturi de transformare aferente sistemului de 
iluminat şi este proprietatea UAT Dragasani. Aceasta asigură iluminatul pietonal şi rutier. Pentru 
iluminat se folosesc lămpi cu mecur sau cu sodiu, de puteri diferite de 70 W (300 buc cu sodiu), 125 W 
(300 buc cu mercur), 150 W (200 buc cu mercur) şi 250 W (600 buc cu sodiu, 200 buc cu mercur), dar 
şi 120 lămpi cu leduri. 

 Lungimea reţelei de iluminat din oraş: 75 km 
 Numărul de stâlpi de iluminat din oraş: 1875  
 Posturi de transformare: 62 Puncte de aprindere: 24 

Modernizarea sistemului de iluminat în municipiul Dragasani a început cu proiectul de modernizare a 
iluminatului public din zona centrală și este în desfăşurare cu zona străzilor - Dealul Olt, Dealul Viilor, 
Valea Caselor, Progresului - DC 89 . 
 
 
Infrastructura sistemului de iluminat: 

Nr. 

Crt. 

Locaţie Tip Stâlp Cantitate ( buc.) 

1. Str. Dealul Olt SC 10001 4 

2. Str. Dealul Viilor 

SE 10 3 
SE 4 16 

SC 10001 8 
SC 10005 2 

SE 10 10 
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3. Valea Caselor 
SE 11 2 
SE 4 2 

4. Str. Progresului SE 10 3 
SE 4 1 

 
În prezent iluminatul public din Municipiul Drăgășani străzile Dealul Olt, Dealul Viilor, Valea Caselor, 
Progresului - DC 89 nu se ridica la nivelul cerinţelor standardului privind iluminatul căilor de circulaţie 
SR 13201. Sistemul de iluminat din zona studiata se caracterizează in principal de următoarele: 
 stare avansata de deteriorare, reprezentata prin stâlpi ce nu au console si corpuri de 

iluminat, corpuri de iluminat public vechi, cu lămpi deteriorate sau lipsa. 
 iluminatul stradal si pietonal este deficitar. 

Infrastructura de transport de la nivelul Municipiului Drăgășani  

Municipiul Drăgășani nu are o reţea de transport în comun administrată de autorităţile locale. Cererea 
de transport este acoperită de prestatori privaţi prin servicii de tip taxi (151 taxi-uri autorizate) sau 
microbuze inter-orăşeneşti. Municipiul Drăgăşani este aşezat pe una din principalele artere de circulaţie 
DN 64, la 53 de km de reşedinţa de judeţ, Râmnicu Vâlcea, la 30 km de Slatina - reşedinţa judeţului Olt, 
pe DN 64, la 75 km de Piteşti - reşedinţa judeţului Argeş pe DN 67B şi la 113 km de Targu Jiu, reşedinţa 
judeţului Gorj. Municipiul Drăgăşani este străbătut pe direcţia nord- sud pe strada Tudor Vladimirescu, 
ce face tranzitul între direcţia Râmnicu Vâlcea şi Caracal 9 prin DN 64) pe o lungime de 7 km. Pe direcţia 
est- vest, municipiul este străbătut de DN 67B. 

Municipiul are în componenţa sa şi următoarele localităţi:  
 Capu Dealului; 
 Zlătărei; 
 Zărneni; 
 Valea Caselor; 

Contabilizarea emisiilor de CO2 pentru municipiul Dragasani se va raporta la metoda IPCC (cf. 
Programului de eficiență energetică) Această abordare consideră emisiile generate din producerea 
energiei regenearbile a fi egale cu 0. Având în vedere datele limitate disponibile, nu sunt contabilizate 
emisiile de metan si dioxid de azot (dacă aceste date vor deveni ulterior disponibile, vor fi luate în 
considerare ca echivalent C02).  
 
Recomandări:  
În cadrul Programului de Eficiență energetică au fost efectuate o serie de recomandări. Acestea fac 
referire la :  

 Reducerea consumului total de energie primara în clădirile publice până în 2020 după 
cum urmeaza: 

a. Spitalul municipal -40%; 
b. Şcoala Nicolae Balcescu -10%; 
c. Liceul tehnologic Ion I.C. Bratianu - 10% 
d. Alte clădiri publice 5%. 

 Realizarea de unităţi de producere a energiei pentru consum propriu (energie fotovoltaică, 
panouri solare pentru obţinerea apei calde, energie din arderea biomasei); 

 Introducerea de prevederi legate de eficienţa energetică în proiectele tehnice pentru 
clădirile municipale noi astfel încât acestea să corespunda unor standarde înalte de 
eficienţă energetică; 
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 Achiziţionarea de electronice utilizate în administraţia locală care să răspundă cerinţelor 
de efinenţă energetică în vigoare; 

 Creşterea eficienţei energetice pentru clădirile care sunt reabilitate; 
 Reducerea consumului de benzină şi motorină la vehiculele controlate de primărie 

(transport elevi, transport deşeuri) cu 10%; 
 Susţinerea reducerii consumurilor de energie la nivelul populaţiei şi agenţilor economici; 
 Modernizarea şi eficientizarea din punct de vedere energetic al clădirilor Publice prin 

atragerea de fonduri europene; 
 Crearea unei infrastructuri pentru transportul cu bicicleta şi promovarea acestuia în cadrul 

comunităţii; 
 Promovarea vehiculelor electrice / hibride la nivelul comunităţii şi instalarea de staţii de 

încărcare a vehiculelor electrice; 
 Creşterea gradului de conştientizare a comunităţii locale (populaţie şi agenţi economici) 

cu privire la probleme energetice locale şi soluţiile de eficientizare energetică disponibile; 
 Promovarea unui comportament eco-eficient în cadrul comunităţii locale. 
 Creşterea eficientei sistemului de iluminat public. Modernizarea sistemului de iluminat 

public se va face prin realizarea unei soluţii integrate care să asigure modernizarea 
sistemului de iluminat public (telegestiune). Module de telegestiune se vor monta in 
lampă sau in partea inferioară a stâlpilor de iluminat stradal, intercalându-se pe 
alimentarea cu energie electrică a surselor de iluminat, având rolul de a porni iluminatul 
la un singur stâlp sau la mai mulţi, in funcţie de necesităţi, sau de a diminua fluxul luminos 
prin funcţia de „dimming" 

VIII. CULTURĂ ȘI TURISM 

În anul 2018 existau 7 structuri de primire turistica care au primit în total 4092 de turişti,  cum se 
poate observa în tabelul următor. 

FIGURE 15- STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA CU FUNCTIUNI DE CAZARE 
TURISTICA  PE TIPURI DE STRUCTURI – ANUL 2018 

Tipuri de structuri de primire turistica Nr. 
Sosiri ale turistilor – 
în nr de persoane 

Hoteluri 4 2840 
Moteluri 1 907 

Pensiuni turistice 2 348 
Sursa: Prelucrare din bazele TEMPO, INS 
Un ansamblu arhitectural valoros este cel din piaţa oraşului, compus din hală şi turnul de apă, acesta 
din urmă reprezintă un element distinctiv care se citeşte în silueta oraţului, devenind punct de reper al 
centrului. Aceste elemente istorice sunt o sursă de atracţie turistică alături de alte elemente de 
patrimoniu istoric şi culturalamplasate in cimitirul situat în partea vestică a oraşului, alături de bisericile 
conservate în Drăgăşani şi localităţile componente şi de gospodăriile rurale conservate. în plus, printre 
clădirile situate pe dealuri cultivate cu vie se găsesc clădiri cu valoare arhitecturală şi peisageră 
remarcabilă, a căror conservare este necesară. 
 
Centrul oraşului este reprezentat de Parcul Central şi are o legătură istorică directă cu târgul, ca element 
fundamental al oraşului. Chiar dacă zona centrală a oraşului este dominată de clădiri de locuinţe 
colective, străzile păstrează încă locuinţe cu valoare arhitecturală mare. Partea de nord a zonei centrale 
este cinsiderată valoroasă datorită vechimii şi stilului clădirilor, a vegetaţiei bogate şi a absenţei traficului 
rutier major, care cresc calitatea şi confortul locuirii. 
 

Pe teritoriul municipiului nu sunt stabilite şi delimitate zone protejate / istorice şi nu este menţionată 
existenţa elementelor de patrimoniu etnologic în cartierele ruraleale municipiului, în consecinţă sunt 
protejate numai clădiri cuprinse în LMI 2010. Există o mare necesitate de protejare a elementelor de 
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patrimoniu construit urban şi ruralpentru recunoaşterea, reabilitară şi conservarea acestora, mai ales 
având în vedere numărul relativ redus al acestora în urma operaţiunilor urbanistice importante din a 
doua jumătate a secolului trecut.  

Lista monumentelor istorice de la nivelul Municipiului este următoarea: 

VL-II-m-B-09750  
Biserica „Sf. Nicolae” și „Sf. 
Dimitrie”  

municipiul 
Drăgășani  

Aleea Chera 
Gârlescu Vasile 
1  

1826   

VL-II-m-B-09751 
(RAN: 167990.02)  

Biserica „Sf. Ilie”  
municipiul 
Drăgășani  

Str. Bălcescu 
Nicolae 18  

sec. 
XVIII, ref. 
1834  

 

VL-II-m-B-09752  Muzeul Podgoriei din Drăgășani  municipiul 
Drăgășani  

Str. Mihăescu 
Gib 22  

ante 
1920  

 

VL-II-m-B-09753  Casa Nae Petcu  
municipiul 
Drăgășani  

Piața Pandurilor 
9  

ante 
1914  

 

VL-II-m-B-20925  Casa Filipescu  
oraș 
Drăgășani  

Str Regele 
Carol 45  

  

VL-II-m-B-09754  
Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului”  

municipiul 
Drăgășani  

Str. Regele 
Ferdinand 158A  

1824   

 
Instituţiile culturale ale municipiului sunt următoarele: 

o Muzeul Viei şi Vinului 
o Casa memorială „Gib Mihăescu" 
o Bibioteca Municipală Drăgăşani Clubul 

Copiilor  
o Casa de Cultură Gib Mihăescu 
o Cinematograful Progresul  
o Teatrul de Vară din Grădina Publică Batca 

În anul 2018, conform datelor INS (bazele TEMPO), la nivelul municipiului Drăgăşani există 5 biblioteci, 
din care una este publică, şi înregistrau 7161 de cititori activ.De asemenea, tot potrivit INS,  în anul 2018 
erau active două muzee şi colecţii publice care înregistrau 6300 de vizitatori.În acelaşi timp, în 
Drăgăşani nu există  Instituţii şi companii de spectacole sau concerte, reprezentate de teatre, 
filarmonici, orchestre şi ansamblurile artistice. 

În interiorul oraşului sunt amenajate mai multe suprafeţe plantate publice: 
o Parcul central, situat în faţa Primăriei, de 

mici dimensiuni, delimitat de circulaţii 
rutiere şi pietonale, în stare foarte bună 

o Parcul Gării, situat în zona vesticăa a 
oraşului 

o Parcul Batca, situat în zona de est a 
oraşului 

o Grădina Publică de lângă Batca 

Patrimoniul turistic 
Municiupiul Drăgășani este cunoscut în primul rând datorită podoriilor pe care le deține și vinului de 
Drăgășani. Între motivațiile de bază ale oricărui turist, patrimoniul natural cât și cel antropic stă la baza 
atractivității, credibilității și importanței acelei destinații turistice. În ceea ce privește interesul pentru 
patrimoniul turistic, se delimitează câteva paliere care decurg din importanța recunoscută la nivel 
mondial, european, național, regional sau local. Astfel, considerăm că municipiul Drăgășani, deși nu 
dispune de obiective turistice de prim - rang care să prezinte importanță  mondială (obiective UNESCO), 
are oportunități  credibile  care pot face din această zonă o destinație atractivă, complexă pentru nivelul 
de inters  regional, național , european și de ce nu mondial. Drăgășani se poziționează în România ca 
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un oraș valoros din punct de vedere identitar (pentru vinurile sale), fiind un municipiu în județul Vâlcea, 
Oltenia, România, format din localitățile componente Drăgășani care este și reședința, Valea Caselor, 
Zărneni și Zlătărei. Este localizat la limita de sud a județului, pe terasele de pe partea dreaptă a râului 
Olt, în partea de SE Podișului Oltețului, pe terasele Oltului , la 53 km de Râmnicu Vâlcea, iar municiupiul 
are 22.470 de locuitori. 
 
Menționăm aici tradiția istoriei urbane de incontestabilă valoare și anume, cea de cultivare a viței de vie 
și prelucrare a strugurilor, astfel renumele viilor și vinului de Drăgășani a fost întodteauna la loc de 
cinste. Ca o încununarea a tradiției acestei zone s-au înființat multe crame ce dau un renume acestei 
zone minunate, de asemenea în virtutea moștenirii patrimoniale valoroase, această zonă are nevoie de 
redescoperire, prin, locuri, experiențe, alternative mai puțin cunoscute la nivel de creativitate, ecologie, 
astfel încât toate acestea  la un loc să contribuie la propulsarea dinamică a acestei zone din punct de 
vedere turistic.    Menționăm, de asemenea, că patromoniul natural din această zonă format din culmi 
bine drenate pe versanți și terase, clima de tip temperat moderat continentală, trebuie fructificat 
conștient și asumat de către întrega comunitate ca parte a unui patrimoniu complex și divers, constituind 
din toate acestea un fundament al identității locale, iar turismul în speță cel  oenologic să devină un 
vector al perpetuării  acestui tip de turism. 

 
Baza materială a activității turistice din Drăgășani 
Municipiul Drăgășani oferă posibilități de valorificare a potențialului turistic în toată perioada anului. 
Elementele ofertei turistice sunt puse în valoare prin intermediul bazei tehnico - materiale a turismului. 
Structurile turistice de primire din municiupiu sunt: hoteluri, moteluri și pensiuni, acestea fiind urmate de  
structurile de servire a mesei și de mijloacele de agrement. 
Conform datelor statistice la zi, la Drăgășani sunt disponibile 260 de locuri de cazare, distribuite astfel 
în fucție de unitățile de cazare: 

 174 locuri la hoteluri 
 50 locuri la moteluri 
 36 locuri la pensiuni. 
 

HOTELURI 
 Hotelul Dalex Resort Spa (***) 

Situat în Drăgăşani, Complexul Dalex Resort Spa oferă un restaurant, un bar, o grădină şi WiFi gratuit 
în întreaga proprietate. Complexul are o piscină interioară şi o recepţie deschisă non-stop. Camerele 
complexului sunt amenajate cu un balcon. Toate camerele Complexului Dalex Resort Spa sunt 
prevăzute cu aer condiţionat şi TV cu ecran plat. Proprietatea serveşte un mic dejun à la carte. 
Complexul Dalex Resort Spa asigură o terasă. 
Slatina se află la 31 km de complex. Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional din Craiova, 
situat la 63 km de proprietate. 
https://www.viamichelin.com › web › Hotel › Dragasani 

 Hotelul Max(***) 
Hotelul - Restaurant Max este situat în Municipiul Dragașani, în apropierea Hotelului Rusidava și a 
cinematografului. Ca și asezare acesta se poate observa de pe drumul național ce străbate minicipiul 
Drăgășani și unește orașul Slatina cu Municipiul Râmnicu Vâlcea. Hotelul "Max" va pune la dispozitie 
28 de camere duble, 56 de locuri toate fiind dotate cu: clima și încalzire individuală reglabilă, baie proprie 
minibar, televizor, telefon și aer condiționat.  
Hotelul dispune de 25 locuri de parcare cu supraveghere electronică. În incinta hotelului se poate servi 
masa la restaurantul cu același nume, calitatea serviciilor fiind cea specifică unui hotel de 3 stele care 
își respectă oaspeții. 
https://carta.ro › cazare-dragasani › hotel-restaurant-max 
 

 Hotel Rusidava(**) 

Hotelul Rusidava este situat în municipiul Dragașani, la limita de sud a judetului, pe terasele de pe 
partea dreapta a râului Olt, la 53 km de Râmnicu Vâlcea. Denumirea de Rusidava provine de la un fort 
roman, Rusidava fiind o provincie romană. Hotelul dispune momentan de 26 de camere și 48 de locuri 
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de cazare. Camerele sunt dotate cu :tv, frigider/minibar, balcon, hotelul dispunând, de lift,  terasă și 
restaurant.  
https://alynbarbu.wordpress.com › plimbari › dragasani-_-hotelul-rusidava 
 

 Hotel Batca (***) 
Situat într-o zonă plină de verdeață, în vechiul amplasament al restaurantului „Pescărușul”, lângă teatrul 
de vară „Batca” și ștrandul „Batca”, Hotel Batca pune la dispoziție parcare privată, centru de cazare și 
un impresionant spațiu pentru desfașurarea evenimentelor de familie sau corporate. 
Hotelul dispune de 25 de camere duble, cu 50 locuri de cazare, echipate la standarde moderne (balcon, 
paturi king size, aer condiționat, internet wireless), restaurant propriu, curățătorie proprie, piscină, seif 
de valori, parcare păzită și supravegheată video. 
https://dragasani.cylex.ro › firma › batca-1123838 
 
MOTELURI  

 Motelul Kilometrulzero 
Situat în mijlocul localității Drăgășani, Hotelul Kilometrul Zero oferă camere cu acces gratuit la internet 
WiFi. Oaspeții pot lua masa la restaurantul hotelului. Toate camerele au balcon. Balcon, iar fiecare 
cameră include un birou de asemenea camerele sunt dotate cu Tv cu ecran plat și uscător de păr. 
Slatina este la 34 km de Hotelul Kilometrul Zero, iar Râmnicu Vâlcea se află la 55 km. Aeroportul 
Internațional Craiova este situat la 70 km de proprietate. 
Motelul Kilometrulzero dispune de 15 camere și 50 locuri de cazare, el dispune de arhitectură și finisaje 
deosebite, înscriindu-se în conceptul “Boutique Hotel”. Boutique Hotel este un termen apărut în America 
de Nord și Regatele Unite ce exprimă luxul și intimitatea mediului hotelier. Situat în imediata apropiere 
a centurii ocolitoare a Municipiului Drăgășani, Motelul Kilometrulzero poate fi destinația potrivită pentru: 
vizitatori ai podgoriilor de pe dealurile drăgăsănene, fiind în apropierea acestora, în imediata apropiere 
a centurii ocolitoare a Municipiului Drăgășani. 
www.kmz.ro › motel 
 
PENSIUNI 

 Pensiunea Casa Isărescu 
Pensiunea Casa Isărescu, în acelaşi perimetru că şi crama, are șase camere pentru cazare, iar 
Restaurantul Casa Isărescu are o capacitate de 70 de persoane. 
Pensiunea Casa Isărescu, oferă vizite în vie și în cramă, degustări de vinuri și mese pentru minimum 
15 persoane și maximum 50 de persoane.  
http://casaisarescu.ro/pensiune. 
 

 Pensiunea Casa Roxy 
Casa Roxy este o construcție renovată în stil modern și elegant, cu specific românesc, ce dispune de 
recepție, 12 camere duble, restaurant, terasă acoperită, sală de conferințe, bar, bucatărie, spalatorie, 
parcare auto și internet. 
https://www.etur.ro › cazare-in-romania › dragasani › pensiunea-casa-roxy 

 
Resurse turistice 

 Evenimente turistice 

Piața atracțiilor urbane legate de recreere și divertisment trebuie tratată separat de cea a serviciilor, 
deorece aceasta poate fi un factor polarizator în alegerea destinației turistice. Municipiul Drăgășani 
găzduiește evenimente de importanță locală, regională și națională, cu tematică cultural-artistică, cum 
ar fi: 

 Zilele Municipiului Drăgășani( în perioada iunie) 
Numele oraşului Drăgășani, apare menţionat pentru prima dată într-un hrisov al domnitorului Vlad al 
VII-lea Vintilă de la Slatina, datat 7 iunie 1535, astfel că drăgăşenenii  în fiecare an, în perioada 7-10 
iunie, sunt invitați să petreacă româneşte, cu muzică şi dansuri polulare. Manifestările prilejuite de zilele 
oraşului Drăgăşani debutează , în sediul cinematografului din localitate, cu festivitatea de premiere a 
cuplurilor drăgăşenene care în anul respectiv aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. 
Evenimentele dedicate Drăgăşaniului continuă a doua zi cu deschiderea oficială a Festivalului de 
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muzică şi dans pentru copii „BATCA”, urmată de parada dansului şi portului popular. Pe scena 
amenajată în parcul „Batca” urcă an de an, premianţii concursului „BATCA”, la secţiunea folclor.  Ultima 
zi a sărbătorii este dedicată festivalul de muzică folk FESTFOLK, festival care se desfăşoară la 
amfiteatrul Batca, acesta încheind Zilele municiupiului Drăgășani.  

 Zilele Culesului de Vii (în perioada septembrie) 
Aceasta sărbătoare marchează sfârşitul culesului viilor şi degustarea primelor pahare de vin şi este 
organizată în fiecare an în municipiul Drăgăşani. Program pregătit de primărie şi Consiliul Local, este 
unul plin de activităţi cultural-artistice şi se desfăşoară timp de patru zile. În fiecare an, în cadrul Zilelor 
culesului de viii are loc Festivalul Naţional de Interpretare a Cântecului Popular "Lăutarul" adună pe 
scenă cântăreţi din întreaga ţară. Un spectacol plin de emoţie şi frumuseţe! La  acest festival participă 
concurenţi din  mai multe judeţe ale ţării, fiind acompaniaţi de orchestra “Rapsodia Vâlceană. Acest 
evenimet a devenit unul de referință prin expoziţia de vinuri, struguri, flori, haine, dar şi prin degustarea 
vinului, la care participă mai multe firme din oraș, dar și din țară. 

 Festivalul Luminii în fiecare lună de iunie organizat de cercetași 
În fiecare an parcul ”Batca”, este locul de desfășurare a Festivalului Luminii organizat de cercetașii din 
Centrul Local”Tudor Vladimirescu”. Acest centru își pregătește activitățile la Biblioteca Municipală 
Drăgășani în cadrul unui frumos parteneriat educațional. Tot în cadrul acestui festival, cercetașii inițiază 
o serie de concursuri în care sunt antrenați o mulțime de copii de toate vârstele. Se creează diverse 
ateliere de lucru unde copii își pot exprima creativitatea, spontanietatea prin diverse jocuri de 
îndemânare și viteză, tras cu arcul, picturi pe față, muzică folk și la finalul festivalului înălțarea de 
lampioane. 

 Memorialul Constantin Teofilescu la cross-septembrie-octombrie 
În memoria profesorului Constantin Teofilescu, anual, Asociația de Atletism Vâlcea , Direcția Județeană 
pentru Sport și Tineret Vâlcea, Liceul Tehnologic Brătianu-Drăgășani și Primăria Orașului Drăgășani 
organizează un concurs de cross sunt invitați atât copii și adulți să participe. Finalul acestui concurs 
este îcununat cu diverse premii în bani și diplome. 
 
Forme de turism practicabile 

Comparând zona de nord a judeţului Vâlcea, care este deosebit de atractivă pentru frumuseţile naturale, 
dar mai ales pentru monumentele religioase şi pentru multe alte obiective turistice, în sudul  judeţului, 
unde se află orașul Drăgășani, aparent, nu se găsesc puncte de atracţie turistică. Cu toate acestea, la 
Drăgăşani se poate vorbi de trei variante de turism şi anume: viticol, cultural şi religios. 
 Turismul viticol (oenologic) 
Turismul oenologic în zona Drăgășani face subiectul perspectivei de dezvoltarea zonei din punct de 
vedere turistic. Acest tip de turism este de perspectivă, datorită fermelor particulare cu acest profil, care 
s-au creat după 1989: Ferma Ştirbei (din Dealul Oltului), Ferma „Măr” (din Dealul Oltului), Ferma 
„Iordache” (din Dealul Oltului) şi - Ferma „Avincis” (din Dealul Dobruşei). Fermierii din această zonă s-
au asociat pentru a putea dezvolta culturile viticole, accesând fonduri europene în valoare de 4 milioane 
euro şi investind 9 milioane euro pentru modernizare şi performanţe calitative nemaiîntâlnite până acum 
în acest domeniu. Din această perspectivă principalele premize create au condus la comercializarea de 
produse, vizite de afaceri, simpozioane și alte forme de activități. Căile de acces spre aceste ferme, 
precum şi cărările  dintre parcelele de vii sunt asfaltate, iar sediile şi cramele sunt înzestrate cu cele mai 
moderne şi performante utilaje şi instalaţii de preparare şi conservare a vinurilor. 
 
Acest tip de turism este unul dinamic ce necesită servicii specifice rapide: puncte de informare pe 
traseu, service-uri, structuri de cazare și alimentație la cele mai înalte standarduri, servicii rent- a-car. 
 Turismul cultural 
Raportat la suprafață și număr de locuitori, orașul Drăgășani dispune de perspective de dezvoltare 
turistică, încadrând în peisaj partea de turism cultural. În Drăgăşani, se află Casa Memorială a scriitorului 
Gib. I. Mihăescu,de origine drăgășan, precum şi un bust (inaugurat în primăvara anului 1997) al acestui 
mare prozator de valoare naţională. Tot în Drăgăşani se află Muzeul Viei şi Vinului, care deține o 
importantă colecţie etnografică cu specific local. 
Parcul din mijlocul oraşului are şi o valoare sentimentală, din două motive: în el se află un arbore plantat 
în anul 1918, odată cu actul Marii Uniri, iar momentul amenajării lui după primul război mondial, a fost 
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imortalizat de Gib. Mihăescu în nuvela Scuarul, care l-a entuziasmat – printre alţii – pe  criticul 
Perpessicius. 
Casa Petcu, localul parchetului, clădirea vechiului sediu al Staţiunii de Cercetări Vini-viticole, localul 
Liceului agricol (inaugurarea căruia s-a făcut pe un teren donat de familia Brătienilor, în 1926, eveniment 
consemnat de Gib. Mihăescu într-un articol păstrat în manuscris în arhiva casei memoriale) sunt clădiri 
și edificii de patrimoniu care creează motivația turistică. 
 
 Turismul religios 
Despre Drăgășani putem spune că poate dezvolta un turism de această factură, acesta fiind asigurat 
de muzeul bisericii Sf. Ilie şi a schitului Dobruşa. De mare interes este și Catedrala „Adormirea Maicii 
Domnului” (Biserica cu cal), din cartierul Capul Dealului, monument istoric 1824, construcție 
monumentală care tronează în centrul localității. 
Biserica Târgului Drăgășani care a fost o construcție mare de zid, înconjurată cu ziduri, din care o parte 
se mai păstrează și astăzi, în jurul căreia s-au dat luptele dintre panduri și turci în 1821. Această biserică 
a fost demolată după primul război mondial și pe același loc s-a ridicat actuala catedrală a orașului, 
Biserica Sf. Ilie, monument de cultură, care a fost zidit a treia oară în anul 1834 și nu în ultimul rând  
Biserica Sf. Nicolae din cartierul Gardești, toate acestea pot constitui un motiv de admirație pentru 
turiști. 
 
Recomandări: 

 Înscrierea culturii ca motor al dezvoltării urbane durabile- prin activarea cartierelor/cultura în 
proximitate, revitalizarea și valorizarea patrimoniului construit și a patrimoniului imaterial, spațiu 
public și spațiu construit ca act cultural, 

 Facilitarea participării generalizate și echilibrate a tuturor cetățenilor Municipiului la sistemul 
cultural- diversificarea ofertei culturale, prin integrarea unor discursuri culturale și practici 
marginale sau minoritare, diversificarea, creșterea atractivității și accesibilității echipamentelor și 
resurselor culturale, asigurarea accesului și participării nediscriminatorii a grupurilor defavorizate 
cultural, susținerea culturii în educație, încurajarea programelor de dezvoltare a publicului și a 
practicilor amator; 

 Transformarea paradigmei de gândire în ceea ce privește antreprenoriatul creativ- încurajarea 
unei viziuni antreprenoriale în domeniul cultural, extinderea proceselor de digitizare a resurselor 
culturale ale orașului și a prezenței noilor tehnologii, creșterea capacității organizațiilor și 
administrației culturale; 

 angrenarea populației în circuitul turistic, de pildă: organizarea de târguri, integrarea 
producătorilor autohtoni de vin, legume, produse procesate, miere, pentru oferirea unor produse 
ecologice turiștilor; 

 - creeare de piste ciclabile între podgorii, în acest caz va trebui găsită o soluție juridică față de 
proprietarii de terenuri, unde se va amplasa pista; 

 - dezvoltarea turismului de afaceri prin intermediul celui oenologic prin crearea unei infrastructuri 
de afaceri, congrese, renuniuni ce are la bază ”povestea vinului”; 

 - dezvoltarea unui turism cultural- științific specializat cu scop didactic-educativ și de vizitare a 
unor obiective din zonă, acestea pot fi constituite în elemente și repere de focalizare pentru 
formarea de specialiști, viitori profesori, doctoranzi în domenii de viticultură, arheologiesau 
ecoturism, etc; 

 -dezvoltarea structurilor de agrement turistic prin extinderea și diversificarea bazelor de 
agrement, modernizarea infrastructurii sportiv , înființarea de zone de agrement AQUAPARC, 
amenajarea malurilor lacurilor și a râurilor pentru pescuitul de agrement și sportiv; 

 - dezvoltatrea industriilor creative și culturale prin aplicarea unui marketing de înaltă calitate 
pentru dezvoltarea turimnului de evenimete (ex: ”Vinul de Drăgășani”) 

 - crearea unor rute tematice în parteneriat cu alte zone de importanță turistică din județ; 
 - crearea unui traseu în oraș unde turiștii pot să beneficieze de transport cu TITICAR pentru a 

vizita orașul și obiectivele turistice. Pe parcursul traseului, ei pot să descopere lucruri interesante 
și inedite despre Drăgășani prin povestirile audio puse la dispoziție de o agenție de turism. La 
urcarea în titicar turiștii pot să primească un pliant  u atracțiile de pe traseu. 
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 Formarea unor clustere în domeniul turismului oenologic poate conduce la obținerea de avantaje 
competitive și anume: promovarea mărcii la nivel internațional, utilizarea eficientă a logisticii, 
precum și întărirea rețelelor de cooperare cu firme care au o valoare adăugatăridicată la nivel 
de economie. Aceste clustere pot fi localizate atât teritorial, regional, național sau internațional. 

 Înființarea unei organizații specializate pentru managementul și politica de marketing din 
domeniul turismului; 

 Elaborarea unui program pe termen lung de promovare a turismului din zonă; 
 Lansarea de Programe de dezvoltare zonală a turismului, susținut de autoritățile locale; 
 Asigurarea unui cadru legislativ local  care să faciliteze stimularea investițiilor din domeniu; 
 Acordarea de facilități fiscale în dezvoltarea turimului rural; 
 Dezvoltatea sistemului de învățământ vocațional turistic din oraș, astfelîncât să corespundă 

cerințelor pieței; 
 Elaborarea de planuri specifice de acțiune pentru turismul oenologic în care să fie încadrat 

turismul de afaceri; 
 Elaborarea unor pachete turistice cu un grad mare de accesibilitate pentru pensionari, studenți, 

elevi și cetățeni cu venituri reduse; 
 Toate aceste direcții de acțiune în prezent pot fi provocări majore, care, în același timp, se pot 

transforma în oportunități de bază în dezvoltarea turismului zonal. 

IX. AGRICULTURĂ 
În ceea ce priveşte agricultura la nivelul municipiului Drăgăşani, datele statistice dinsponibile sunt din 
2003, existau culturi de grâu şi secară, porumb, floarea soarelui, cartofi şi legume. De asemenea, tot 
în anul 2003, producţia totală de struguri a fost de 2502 de tone  

Table 1 Suprafata cultivata cu principalele culturi -anul 2003 

Principalele culturi Hectare 
Grau si secara 500 
Porumb boabe 680 
Floarea soarelui 6 
Cartofi 50 
Legume 144 

Sursa: Prelucrare din bazele TEMPO, INS 

X. CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE 
În municipiul Drăgăşani există o singură unitate de profil, Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Viti-
vinicolă Drăgășani. Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Viti-vinicolă Drăgășani a fost înființată în anul 
1936 sub denumirea de Stațiunea Oenologică Drăgășani, ca unitate a Ministerului Agriculturii și 
Domeniilor. Situată în mirificul peisaj al podgoriilor Drăgășani și Sâmburești, creat de terasele bătrânului 
Alutus (parte integrată a Piemontului Getic). Pepiniera și Stațiunea Viticolă Drăgășani au fost create în 
scopul reconstrucției postfiloxerice a viticulturii și dezvoltării ei științifice din România, în general și din 
zona coliniară a Olteniei, în special. Ca rezultate științifice menționăm omologarea a 9 soiuri, din care: 
3 soiuri pentru struguri de masă și stafide: Victoria, Azur și Calina; 5 soiuri pentru struguri de vin: 
Crâmposie selecționată, Vilarom, Novac, Negru de Drăgășani, Alutus; un soi de portaltoi: Drăgășani 
M70; 3 clone pentru struguri de vin: Sauvignon 62, Tămâioasă românească 104, Cabernet Sauvignon 
7 și o clonă de portaltoi, Drăgășani 57.  

Recomandări: 

 Crearea și susținerea unor centre de competenţă -constituie un mijloc de a creşte interacţiunea 
dintre cercetarea publică, companiile private şi sectorul serviciilor publice prin susţinerea unor 
agendede cercetare comune. Ca asocieri formale de tip public-privat, centrele servesc atât 
interesului public, cât şi celui al operatorilor economici,prin programele lorde activităţi comune. 
Cercetarea în cadrul acestor platforme furnizeazăsoluţii tehnologice competitive pentru 
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probleme specifice, educă cercetătorii,încurajează schimburile de personal, transferul de 
cunoaştere şi crearea de portofolii de proprietate intelectuală. 

 Creşterea capacităţii sectorului public de a face aprecieri asupranevoii de inovare(cartografierea 
solicităriiraportate la eforturile CDI curente, scanarea opţiunilor tehnologice şi evaluarea 
tehnologiilor); 

 Proiecte de susţinere a achiziţiilor publice de produse şi servicii inovative(“top-down”); 
 Instrument de achiziţii publice pre-comercialeşi de monitorizare atehnologiilor noi şi emergente. 
 Derularea de programe pilot de susținere a inovării sociale. 
 Încurajarea atragerii cercetătorilor cu competențe avansate din străinătate pentru conducerea 

de proiecte într-o instituţie publică 

 

XI. DEZVOLTAREA INFRASTRUSCTURII  
Străzile din municipiul Drăgăşani înregistrează un nivel de modernizare aproape de 100%, cel mai mare 
din judeţul Vâlcea. 

Table 2 Străzile din Municipiul Drăgăşani – anul 2017 - 

Lungimea străzilor Nivel de modernizare 
Total Lungimea străzilor 

modernizate 
În procente 

76 km 72 km 94,7% 
Sursa: Prelucrare din bazele TEMPO, INS 
 

Tot potrivit bazelor TEMPO, INS, lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile a avut o 
evoluție pozitivă în perioada 2007-2017. Dacă în 2007 erau 56,3 km , în 2017 existau 62,1 de km. 

De asemenea, şi rețeaua de canalizare a înregistrat o creştere, dar de data asta semnificativă. În 2007 
erau 38 de km, pe când în 2017 62 de km erau acoperiţi pe criteriul modernizării. Aceeaşi evoluţi 
ascendentă se menţine şi când vine vorba de lungimea totală a conductelor de gaze, o creştere de 44 
km la 54,3 km (anii 2007-2017). 

Aceste cifre care indică o evoluţie a infrastructurii la nivelul Municipiului Drăgăşani se înregistrează şi 
ca efect a proiectelor europene implementate la nivel local. 

Referitor la spaţiile verzi din Municipiul Drgăgăşani, în 2014 existau 35,25 mp de spaţii verzi per locuitor. 

XII. INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ ȘI 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

În Municipiul Drăgăşani, potrivit INS, există o singură unitate sanitară care asigură populaţiei asistenţa 
medicală curativă şi profilactică prin intermediul unui spital, de proprietate publică, şi cu 246 paturi. 

În vederea susţinerii grupurilor vulnerabile, Municipiul Drăgăşani beneficiază de mai multe unităţi pe 
infrastructura de asistenţă socială. 

Primăria Municipiului Drăgăşani, prin intermediul Serviciului Public de Asistenţă Socială care are în 
subordine: Cantina de ajutor social, Centrul de zi pentru persoane vârstnice, Centrul multifuncţional de 
asistenţă socială, Centrul de zi pentru copii, Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii. Doar 
pentru două din cele menţionate există date publice pe site-ul oficial al primăriei Drăgăşani, pentru 
cantina de ajutor social şi pentru centrul de zi pentru persoane vârstnice. 
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Potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul primăriei Drăgăşani, “cantina pentru ajutor social acordă 
servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale 
dificile, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.  

Cantina de ajutor social prestează, următoarele servicii sociale persoanelor îndreptăţite: pregătirea şi 
servirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul şi cina, în limita alocaţiei de hrană prevăzute de 
reglementările legale..”12 

 Conform “Raportului de activitate pentru anul 2018 cu activitatea cantinei de ajutor social” a Direcţiei 
de Asistenţă Socială Drăgăşani, pentru perioada 1.01.2018-31.12.2018 situaţia asistaţilor pe fiecare 
lună a fost următoarea: 

- Luna ianuarie: 48 asistaţi/zi, 
- Luna februarie: 41 asistaţi/zi, 
- Luna martie: 43 asistaţi/zi, 
- Luna aprilie: 47  asistaţi/zi, 
- Luna mai: 42  asistaţi/zi, 
- Luna iunie: 42 asistaţi/zi, 
- Luna iulie 43 asistaţi/zi, 
- Luna august: 41 asistaţi/zi, 
- Luna septembrie: 36 asistaţi/zi, 
- Luna octombrie: 38 asistaţi/zi, 
- Luna noiembrie: 39 asistaţi/zi, 
- Luna decembrie: 40 asistaţi/zi. 

Centrul de zi pentru persoane vârsnice a fost înfiinţat prin POR 2007-2013, axa prioritară 1- Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1,1- Planuri 
integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane. Acest centru este pe timp de zi (8h/zi) şi 
desfăşoară activităţi de petrecere a timpului liber precum: folosirea calculatorului, socializare, jocuri 
diverse (ex: table, şah, cărţi, etc), vizionare emisiunilor TV. În anul ultimul raport de activitate disponibil, 
pe anul 2016, se arată că de serviciile acestui centru au beneficiat un număr total de 202 persoane, din 
care 231 femei. 

Primăria Drăgăşani încearcă, prin intermediul serviciilor sociale oferite, să fie alături de cei aflaţi în 
situaţii sociale, economice şi medicale deosebite. 

În ceea ce privește numărul copiilor aflați în plasament la nivelul anului 2019, Municipiul Drăgășani 
înregistrează un număr de 44 de asemenea cazuri, din care : 

 15 copii în plaament la asistent maternal profesionist; 
 12 copii în plasament la o persoană sau la o familie; 
 2 copii în plasament într-u serviciu de tip rezidențial; 

Recomandări: 

 Dezvoltarea şi finanţarea serviciilor adresate copiilor lipsiţi de îngrijire parentală în vederea: (i) 
reducerii ratei de abandon în unităţile medicale, în principal prin consolidarea mecanismelor de 
prevenţie la nivelul comunităţii; (ii) reducerii numărului de copii din sistemul de protecţie 
specială, în special prin reconsiderarea căilor şi instrumentelor (inclusiv a beneficiilor ) de a oferi 
sprijin pentru familii în vederea prevenirii separării copiilor de familii şi prin revizuirea serviciilor 
existente de protecţie a copilului pentru a îmbunătăţi calitatea îngrijirii acordate; (iii) reducerii 
numărului de copii fără adăpost, în principal prin evaluarea şi cartografierea situaţiei reale a 
copiilor străzii la nivel naţional şi prin dezvoltarea serviciilor preventive şi specializate conform 
nevoilor identificate; (iv) identificării categoriilor de copii cu părinţi care lucrează în străinătate 

                                        
12 sursa: copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o 
persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea 
ajutorului social; 

 3orice persoană care, temporar, nu realizează venituri. 
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aflate în situaţii de risc social şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă pentru aceştia şi pentru adulţii 
care îi îngrijesc; 

 Dezvoltarea şi finanţarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi, care, în conformitate cu 
Strategia naţională pentru persoane cu dizabilităţi 2015-2020, va pune accent pe: (i) stabilirea 
unui set funcţional şi coerent de metodologii pentru armonizarea evaluării persoanelor cu 
dizabilitate şi invaliditate; (ii) extinderea gamei de servicii pentru persoanele cu dizabilităţi, cu 
accent pe serviciile de sprijin din comunitate care trebuie să devină mai multe, mai bune şi mai 
accesibile pentru persoanele cu venituri mici; (iii) asigurarea finanţării şi a dezvoltării continue a 
serviciilor de asistenţă pentru tinerii cu dizabilităţi care trăiesc în comunităţi; (iv) accelerarea şi 
creşterea eficienţei tranziţiei de la îngrijirea rezidenţială la serviciile bazate pe comunitate pentru 
adulţii cu dizabilităţi; (v) regândirea îngrijirii pe termen lung şi a serviciilor de reabilitare pentru 
persoanele cu probleme de sănătate mintală; şi (vi) continuarea planului naţional de 
accesibilizare a spaţiului public.  

 Dezvoltarea şi finanţarea unei game de servicii personalizate care să răspundă nevoilor 
specifice ale persoanelor vârstnice, în special ale celor cu nevoi complexe, cu accent deosebit 
pe serviciile de proximitate de îngrijire la domiciliu, în acord cu măsurile prevăzute în Strategia 
naţională privind persoanele vârstnice şi îmbătrânirea activă. 

 Reglementarea, acolo unde este cazul, dezvoltarea şi finanţarea serviciilor sociale personalizate 
pentru alte grupuri vulnerabile, inclusiv mamele adolescente, adulţii lipsiţi de libertate sau aflaţi 
sub control judiciar, persoanele fără adăpost, persoanele dependente de droguri, alcool şi alte 
substanţe nocive, victimele traficului de fiinţe umane şi victimele violenţei. În vederea dezvoltării 
acestor servicii se va colabora cu principalele instituţii cu responsabilităţi în domeniu, inclusiv 
MDRAP (care este în proces de elaborare a Strategiei naţionale pentru locuire), Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor (Strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de 
libertate 2014-2018), Agenţia Naţională Antidrog (Strategia naţională antidrog 2013-2010, HG 
nr.784/2013), Agenţia Naţională Împotriva Violenţei Domestice (Strategia naţională pentru 
prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013-2017, HG 
nr.1156/2012), Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (Strategia naţională 
împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016, HG nr.1142/2012). 

 Creşterea participării la activităţi de voluntariat cu şi pentru grupurile vulnerabile 
 Responsabilizarea şi creşterea implicării în luarea deciziilor care afectează comunităţile sărace 

şi marginalizate prin participare socială la activăți. În ceea ce priveşte politicile pentru muncă 
amintim: -Dezvoltarea economiei sociale în vederea creşterii oportunităţilor de angajare pentru 
grupurile vulnerabile - Creşterea participării pe piaţa muncii a categoriilor vulnerabile. 

 

XIII. Percepţia opiniei publice asupra Municipiului 
Drăgăşani 
XIII.1 Aspecte Generale 
În cercetarea sociologică cantitativă realizată prin tehnica sondajului de opinie, interpretarea datelor 
este un domeniu vast. Opinia publică poate fi definită ca reprezentând acele perspective sau puncte de 
vedere ale publicului privind aspecte/situaţii de politică publică pe care oficialii le au în vedere în luarea 
deciziilor. De asemenea, pe lângă demersul şiinţific cantitativ “cercetarea calitativă este un demers de 
înţelegere bazat pe tradiţii metodologice distincte, care explorează o problemă socială sau umană. 
Cercetătorul crează o imagine holistă şi complexă, analizează cuvinte, descrie detaliat punctele de 
vedere ale subiecţilor şi îşi conduce studiul său în mediul natural” (Creswell, 1998). 

În cazul focus grupului interpretarea datelor este mult mai legată de teoria referenţială, în sensul că în 
final concluziile se impun oarecum de la sine. Pentru cercetarea bazată pe focus grup expresia “cel mai 
util lucru este o bună teorie” îşi găseşte o relevanţă maximă. 

Ceea ce este oarecum specific cercetării sociologice care apelează la tehnica focus – grupului este că 
în interpretarea datelor baza este constituită în principal de teoria pe care s-a fundamentat cercetarea. 
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Mai mult ca în alte tipuri de cercetării, cum ar fi de pildă cercetarea prin tehnica sondajului de opinie, 
metodologia şi teoria referenţială este practic vitală pentru înţelegerea rezultatelor. (Bulai, 2000) 

Astfel că, locuitorii Municipiului Drăgăşani au apreciat ca fiind necesară/foarte necesară iniţiativa 
autorităţilor publice locale de a identifica opiniile propriilor cetăţeni cu privire la dezvoltarea municipiului, 
94% dintre intervievaţi au afirmat în acest sens. 

 

FIGURE 16- Î3: Cum apreciaţi iniţiativa autorităţilor publice locale de a identifica opinia cetăţenilor vis-
a-vis de dezvoltarea Municipiului? (N-527) 

 

 

În ceea ce priveşte evaluarea Municipiului Drăgăşani, precum şi a locuitorilor acestui oraş, ca loc unde 
să poţi trăi, 81% dintre respondenţi au mers în direcţia bun/satisfăcător. Doar 9% au descris ca fiind un 
loc excelent unde să poţi trăi şi 10% au răspuns nemulţumitor la această întrebare (cu o reprezentare 
feminină uşor mai mare). 

 

FIGURE 17- Î4: În general, cum aţi evalua Municipiul 
Drăgăşani şi locuitorii acestuia ca loc unde să trăieşti? (în nr. 
de respondenţi) 

 

De asemenea, este importantă evaluarea capacităţii administrative de gestionare propriu-zisă a 
fondurilor disponibile, identificarea capacităţii resurselor umane din cadrul unităţilor administrativ 
teritoriale (UAT) de a gestiona obţinerea fondurilor. Deşi balanţa înclină înspre o evaluare pozitivă, 
61,7% au evaluat ca fiind ridicată/foarte ridicată capacitatea instituţiei Primărului de a gestiona 
dezvoltarea municipiului şi realizarea proiectelor strategice, există un procentaj destul mare şi în rândul 
celor care consideră că este o capacitate scăzută/foarte scăzută (36,7% dintre respondenţi) 
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FIGURE 18- Î5: Cum evaluaţi capacitatea Instituţiei Primarului de a gestiona dezvoltarea 
Municipiului şi realizarea proiectelor strategice? – sfârşitul lunii Mai 2019 

 
 
 
În ceea ce priveşte capacitatea Consiliului Local de a gestiona dezvoltarea Municipiului şi realizarea 
proiectelor strategice, evaluarea a fost inclinată mai mult spre negativ comparativ cu instituţia 
Primarului. 56% dintre intervievaţi au răspuns că există o capacitate ridicată/foarte ridicată şi 42% au 
evaluat ca fiind una scăzută/foarte scăzută. 

 

FIGURE 19- Î6: Cum evaluaţi capacitatea Consiliului Local de a gestiona dezvoltarea Municipiului şi 
realizarea proiectelor strategice? 

 
 

Printre realizările mari ale Muncipiului Drăgăşani din ultimii 3 ani, opinia publică a identificat 
următoarele:  

modernizare infrastructură: 
asfaltare străzi/ sens 

giratoriu/centura 
oraşului/borduri 

modernizare sanitară: 
maternitate/spital/secţia upu 

amenajarea locurilor de 
joaca/parcurilor/ locuri de 

agrement(strand) 

terenuri de 
sport/modernizare stadion 

deschiderea unui centru de 
recuperare şi a unei Cantine 

a săracilor 
modernizare şcoli şi gradiniţe 

construcţie bloc ANL 
facilitarea apariţiei unor 

hoteluri 
extinderea iluminatului public 

colectarea deşeurilor Existenţa parcului industrial Centrul multifuncţional 

Forţa de muncă eficientă 
(pregătirea oamenilor) 

Securitatea 
cetatenilor/monitorizare 

video a orasului 
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orasului/ale vinului 
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Sprijinire activităţilor culturale 
(cinematograf, reabilitare 
muzeu, casa de cultură) 

Modernizare 
canalizare/instalaţii apă 

Reabilitări monumente: 
statuile oraşului, fântâni 

arteziene 
parcările din faţa  locuinţelor Curatenia orasului Piata orasului 
Activităţi petrecere timp liber: 

club, multibet 
colaborare autorităţi: 

primărie, spital 
Modernizarea centrului 

oraşului 
Reţeaua de gaze atragere fonduri europene adăpost câini comunitari 

 

Dintre reuşitele identificate şi prezentate anterior, cele mai frecvente răspunsuri au fost pentru 
următoarele variabile (în ordinea identificată): 

- amenajarea locurilor de joacă/a parcurilor/ a locurilor de agrement(ex: ştrand), 
- modernizare infrastructură: asfaltare străzi/ sens giratoriu/centura oraşului/borduri, 
- extinderea iluminatului public, 
- modernizare infrastructură sanitară: maternitate/spital/secţia upu, 
- sprijinire activităţilor culturale (cinematograf, reabilitare muzeu, casa de cultură), 
- modernizare canalizare/instalaţii apă, 
- modernizarea infrastructură educaţională, 
- parcul industrial, 
- pe infrastructură socială: centrul de recuperare. 

Se observă totuşi o lipsă de informare cu privire la realizările din cadrul oraşului Drăgăşani din ultimii 3 
ani, ţinându-se cont de numărul mare de răspunsuri nu ştiu/nu răspund. 
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FIGURE 20- Î7. Numiţi vă rog 5 realizări mari ale Municipiului din ultimii 3 ani ? 

 

Se va observa că ceea ce au identificat unii ca fiind un aspect pozitiv, pentru alţi locuitori nu este 
suficient de satisfăcător şi ajunge să fie un eşec al municipalităţii. Astfel că, în ceea ce priveşte eşecurile 
mari ale municipiului Drăgăşani, iată care sunt variantele de răspuns ale intervievaţilor: 
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industrial 
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ferata 
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social 

impozite şi taxe mari amenajare cazino 

nr. scăzut / limitat al locurilor 
de parcare / infrastructura 

investitii sumare in sistemul 
medical: lipsa aparatura 
specialitate, neingrijire 
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administrare defectuoasa, 
neeficienta functionarilor din 

primarie 
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partea asociatiilor de locatari 
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lipsa investiţiilor externe reabilitare blocuri cainii comunitari de pe strazi 

colectarea gunoiului / deşeuri lipsă taxiuri 
refuzul firmei pirelli de a veni 

in oras 
probleme cu infrastructura - 
asfaltarea, sensul giratoriu 

lipsă investiţii in educaţie, 
şcoli 

semaforizare ineficienta 

lipsa investiţii în cultură: casa 
culturii, cinematograf 

maşini neînmatriculate iluminatul public 

deszapezirea orasului 
 

blocurile anl 
 

cladirile de patrimoniu si 
zonele istorice lasate de 

izbeliste 

existenţa romilor 
lipsa investitii in agricultura 

 
domeniul judiciar 

 
curatenia orasului:strazi, 

blocuri, spatii verzi, 
dezinsecţie 

prea puţine locuri de 
joaca/parcuri/ locuri de 

agrement 

 activitatea proastă a poliţiei 
locale/nesiguranţă în oraş 

 

FIGURE 21- Î8: Numiţi 5 eşecuri mari ale Municipiului din ultimii 3 ani? 

 

În figura anterioară se pot observa cele mai frecvente eşecuri identificate de către respondenţi (în 
ordinea procentelor), după cum urmează: reţeaua de apă şi canalizare este defectuoasă/apa este 
murdară, o lipsă de inveţii în cultură, lipsa investiţiilor (ex: firma Pirelli) care afectează direct lipsa 
locurilor de muncă din municipiu, ş.a.m.d. 

Tinând cont de datele prezentate anterior, lipsa de răspunsuri atât pentru realizările, cât şi pentru 
numirea eşecurilor municipiului Drăgăşani, am putea crede că există lacune la nivel de informare a 
populaţiei cu privire la activităţile desfăşurate în municipiu şi pentru locuitorii acestuia. 

În acest sens, autorităţile locale vor încerca să rezolve situaţia prin acordarea de audienţe online. 
Participanţii la focus grup au considerat că trebuie eficientizat sistemul de comunicare către cetăţenii 
municipiului Drăgăşani. Ca exemplu bun de funcţionare este centrul de recuperare neuromotorie, prin 
intermediul reţelelor de socializare reuşesc chiar să se facă programările: 

5% 7% 3%
4%

28%

6%
8%

18%

4% 7%
7%

3%

parcul industrial nu reprezinta interes

nr scazut/limitat al locurilor de parcare

lipsa investitiilor externe

colectarea deseurilor/curatenia din oras

retea de apa si canalizare
defectuoasa/apa murdara
lipsa locurile de munca in oras

probleme cu infrastructura: asfaltarea,
sensuri giratorii
lipsa investitiilor in cultura: Casa de
Cultura si cinematograf slab reabilitate
lipsa taxiuri

strangerea cainilor comunitari de pe
strazi
refuzul firmei Pirelli de a veni in oras

curatenia orasului: pe strazi, in blocuri,
spatii verzi, slaba dezinsectie
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“Comunicarea cu cetăţeanul trebuie să o optimizăm în primul rând. [Şi cum vedeţi asta?] La 
momentul de faţă încercam să implementăm, să reuşim să facem un sistem de audienţă online, 
un pas am făcut, este o pagină de facebook a primăriei Drăgăşani unde incearc să răspund în 
maxim 24 de ore zic eu, încerc şi mai repede decât atât. La momentul de faţă deşi noi distribuim 
de zori la pagina şi încercam….De exemplu centrul de recuperare neuromotorie care are o pagină 
de facebook de vreo 2 ani merge foarte bine, reuşesc să facă programări pe pagină, să ţin o 
legătură şi să răspund foarte, foarte repede întrebărilor - oamenii poate au o nevoie urgentă de 
un răspuns. Încercam să facem asta şi pentru primărie şi am vorbit cu cei care au softul primăriei 
să putem să facem şi pe pagina normală a primăriei o posibilitate de a se putea răspunde online, 
să facem audienţele online, asta ar fi o primă problemă.”  (M.D. – reprezentant  

De asemenea, se observă faptul că, deşi existenţa Parcului Industrial este văzută ca o realizare pentru 
oraşul Drăgăşani, industrializarea reprezintă totuşi un punct slab al oraşului prin prisma lipsei de interes 
pentru acest parc (aşa cum se poate observa şi din evidenţele statistice). În acelaşi timp, deşi au existat 
diferite intervenţii pe mai multe paliere ale infrastructurii (rutieră, educaţională, sanitară, ect.), potrivit 
opiniei publice acestea nu au acoperit şi calitativ nevoile cetăţenilor din municipiul Drăgăşani. De 
asemenea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor implementate la nivel local trebuie să devină o 
prioritate pentru autorităţile municipiului Drăgăşani. 

 

Şi pentru indentificarea aspectelor pozitive/oportunităţi ale Municipiului Drăgăşani respondenţii au 
păstrat aceeaşi linie a lipselor de informaţii privind intervenţiile din municipiul Drăgăşani. Iată care sunt 
aspectele pozitive/oportunităţile municipiului în opinia cetăţenilor: 

gradul ridicat al educatiei in randul populatiei infrastructura educationala: modernizare scoli si 
gradinite 

zona cu potential turistic infrastructura sanitara: modernizare spitale 
existenta fortei de munca locuinte pentru tineret, blocuri ANL 

dinsponibilitate din partea autoritatilor pentru 
cetateni 

lipsa poluarii/un oras curat 

pozitie geografica si clima favorabila hidrocentrale 
modernizarea retelei de iluminat public oras cu istoric important 

modernizarea strandului locuri de munca 
finalizarea cinematografului formarea profesionala 

aspect social favorabil: oras mic si linistit/te simti 
in siguranta 

implicare in proiecte 

nu sunt aspecte pozitive constructia centrelor 

aspect economic favorabil: atragere de 
fonduri/investitori 

implicare in proiecte 

infrastructura bine dezvoltata: strazi, centura, 
sensuri giratorii 

canalizare bine dezvoltata 

zona agricola: valorificarea viticurlturii (a vinului 
recunoscut) 

transparenta decizionala 

investitii in cultura: Casa de Cultura modernizare spatii verzi, spatii de joaca, terenuri de 
sport 

potential in domeniul industriei, existenta 
Parcului industrial, vechi intreprinderi 

colectare deseuri 

piste pentru bicicisti evenimente in oras: zilele vinului, zilele recoltei, 
zilele orasului 

scoala de subofiteri jandarmi piata orasului/ promovarea orasului 
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muzeul vinului inlaturarea romilor 
 

 

FIGURE 22-27 Î9 Care sunt principalele 5 aspecte pozitive/oportunităţi ale Municipiului Drăgăşani? 

 

Cele mai frecvente aspecte pozitive/oportunităţi menţionate de către cei intervievaţi au fost: zona 
agricolă: valorificarea viticulturii (a vinului recunoscut); zonă cu potenţial turistic; oraş mic şi liniştit; 
modernizare spaţii verzi, spaţii de joacă, terenuri de sport; un grad al educaţiei ridicat în rândul 
populaţiei; infrastructură rutieră bine dezvoltată; potenţial industrial (existenţa Parcului Industrial); lipsa 
poluării, şcoala de subofiţeri. 

Referitor la aspectele pozitive, participanţii la focus-grup au identificat învăţământul ca fiind domeniul 
cel mai bine dezvoltat la nivelul Municipiului Drăgăşani: 

“Învăţământul – prin olimpiade, prin concursuri, note la examene, cadre didactice bine pregătite.” 
(P.D., reprezentant mediul de afaceri) 

“Olimpicii în instituţiile superioare de învăţământ unde au fost cazaţi- printre primii, modul de 
predare al dascălilor, baza didactică este foarte bună, dezvoltată. “(S., reprezentant Primărie) 

 

Se observă un optimism, din partea populaţiei municipiului Drăgăşani, cu privire la speranța că vor trăi 
mai bine următorul an, peste 10 ani şi/sau peste 20 de ani. 
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FIGURE 23 Î10: Cum apreciaţi că veţi trăi peste...? 
 (N-527) (în%) 

 

 

În vederea menţinerii/creşterii unui nivel de trai mai ridicat, respondenţii au considerat că următoarele 

domenii au un nivel mai ridicat (au înregistrat o pondere de peste 50%) la prioritatea în dezvoltarea 

municipiului Drăgăşani: sănătate, educaţie şi industrie. 

FIGURE 24-Care dintre următoarele sectoare de activitate consideraţi că ar trebui dezvoltate 
astfelîncât să dezvolte nivelul de trai al Municipiului Drăgăşani? (răspuns multiplu) (N-527) 

 prioritate 
minimă 

prioritate 
medie 

prioritate 
maximă 

nş/nr 

Prioritate în educaţie 6.5 12.1 66.2 15.0 

Prioritate în cultură 6.6 26.4 43.8 23.1 

Prioritate în sănătate 6.3 8.5 72.5 12.7 
Prioritatea în comerţ 13.3 26.8 30.0 30.0 

Prioritate în construcţii 
civile şi industriale 

10.6 22.4 41.4 25.6 

Prioritate în industrie 7.8 12.5 64.1 15.6 

Prioritate în prestări 
servicii 

7.2 26.2 41.7 24.7 

Prioritate în agricultură 7.8 21.6 45.7 24.3 

 

În ceea ce priveşte domeniul sănătăţii, participanţii la focus-grup au semnalat că în acest domeniu 
prioritatea maximă ar fi atragerea de personal medical calificat în cadrul unităţilor din Municipiul 
Drăgăşani, există o lipsă de personal şi ca efect al „exodului intelectualilor”: 

“La momentul de faţă spitalul e într-o mare încurcătură pentru că au plecat de la linia de gardă 
internă mai mulţi medici în acelaşi timp, cred că 3, abia îşi acoperă liniile de gardă, se scot la 
concurs posturile, se încearcă, se umbla, se întreabă, din păcate nu vine nimeni şi cei care vin 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

mult mai bine

mai bine

aproximativ la fel

mai rau

mult mai rau

ns/nr
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v-am spus au aşa un stagiu de maxim un an până capăta oarece experienţa şi se eliberează un 
loc într-un spital mai mare.” (M.D., reprezentant instituţional) 

“Nu vă pot spune decât că fiica mea a terminat în anul ăsta medicina şi nu o pot convinge nu să 
rămână în Drăgăşani, nu o pot convinge să rămână în ţară şi atunci nu ştiu dacă sunt în măsură 
să vă pot da sfaturi.”(X, reprezentant instituţional) 

De asemenea, tot în cadrul demersului ştiinţific calitativ, respondenţii au punctat prioritatea de la nivel 
educaţional. Ceea ce se consideră ca fiind o problemă care necesită maximă intervenţie este lipsa 
calificărilor conform cerinţelor pieţei muncii: 

“Ar trebui făcută o corelaţie între ceea ce oferă liceele tehnologice cu ceea ce cere piaţa forţei 
de muncă”. ( M.M., reprezentant 

”Noi nu avem pâslari, nu ave cizmari, nu avem nişte şcoli tehnologice sau ceva meşteşugăresc, 
vrei să-ţi pui un flec, n-ai unde să te duci”. (X.Y., reprezentant 

La nivelul Municipiului Drăgăşani, opinia publică a apreciat, în funcţie de gravitatea lor, următoarele 
aspecte: locuri de muncă: numărul locurilor de muncă / nivelul salariilor / numărul persoanelor asistate 
social / șomeri, investițiile la nivelul municipiului: investiții private sau publice, investițiile la nivelul 
municipiului: starea proastă a drumurilor locale (județene), starea utilităților: alimentarea cu apă / 
canalizare / energie electrică / gaz / iluminatul public, poluarea: aerului (noxe) / apelor / fonică / solului, 
modul de colectare al deșeurilor: / numărul dotărilor și echipamentelor pentru colectarea deșeurilor, 
învățământ și educație: numărul de grădinițe / școli / licee din comună / condițiile și dotările din grădinițe 
/ școli / licee, sănătate: numărul unităților sanitare / cabinete stomatologice / farmacii; dotările din 
unitățile sanitare, timp liber: numărul de parcuri pentru promenadă; parcuri de joacă pentru copii; dotări 
parcuri,  cultură și divertisment: numărul de spații culturale pentru petrecerea timpului liber (cămin 
cultural/ casă de cultură/ palat al copiilor) / condițiile și dotările din spațiile culturale pentru petrecerea 
timpului liber / cofetării / cinematografe, sport și recreere: numărul de săli de sport din oraş / terenuri de 
sport din oraş și starea lor 

Se observă că există o serie de aspecte cu o gravitate crescută, după cum urmează: situaţia locurilor 
de muncă, investiţiile private sau publice făcute la nivelul municipiului, starea utilităţilor, investiţiile la 
nivelul Municipiului (starea proastă a drumurilor locale sau judeţene) şi cu o gravitate uşor mai redusă 
celelalte domenii. 

 

FIGURE 25- Î12: Acordaţi note de la 1 la 5 la următoarele aspecte în funcţie de gravitatea acestora, 
dacă se potrivesc Municipiului Drăgășani 

.  ( 1- problemă cu gravitate foarte redusă , 5 – problemă foarte gravă) (N-527) (în%)  
problema 

cu gravitate 
foarte 
redusa 

problema 
cu 

gravitate 
redusa 

problem
a cu 

gravitate 
medie 

problem
a grava 

problem
a foarte 
grava 

ns/nr 

locuri de muncă 7.8 10.1 16.1 13.5 45.5 6.8 

Investitiile private 
sau publice la 

nivelul municipiului 
9.1 13.1 21.1 15.2 30.4 11.0 

Investitiile la 
nivelul Municipiului  

10.8 16.9 20.5 14.4 24.9 12.3 

Starea utilitatilor 16.7 13.7 18.6 12.5 28.3 10.1 

Poluarea 17.1 21.8 20.3 12.5 17.5 10.8 
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Modul de colectare 
a deseurilor 

13.5 15.2 21.4 15.7 21.8 12.1 

Invatamant si 
educatie 

21.8 18.6 20.5 14.8 14.8 9.5 

Sanatate 18.0 15.7 20.5 16.9 18.0 10.6 

Timp liber 24.5 14.6 22.4 13.1 14.2 11.2 

Sport si recreere 16.1 16.3 20.1 11.2 18.4 17.8 

Cultura si 
divertisment 

15.9 16.1 19.9 11.6 18.8 17.6 

 

Aşa cum se întâmplă şi la nivel naţional, municipiul Drăgăşani trece printr-o criză pe piața muncii, tot 
mai multe companii se plâng că nu găsesc resurse umane, în ciuda salariilor oferite. Potrivit unui studiul 
al Unlock Market Research( 2018), 55% dintre români spun că sunt dispuși să accepte un loc de muncă 
mai prost plătit, dar care să le ofere mai mult timp liber. Studiul arată că românii își doresc să câștige 
mai mult timp personal în loc de bani și nu mai sunt mulțumiți de ce le oferă de obicei angajatorii. 

În acest sens, participanţii la focus-grup au identificat problema la populaţie. Respondenţii au spus că 
există locuri de muncă dar populaţia are doleanţe mai mari faţă de ceea ce poate oferi piaţa muncii a 
Municipiului Drăgăşani: 

“În Drăgăşani nu exista şomaj, sunt la şomaj zeci de locuri de muncă disponibile, cine nu 
munceşte în Drăgăşani, nu vrea să muncească. Asta este o poveste – cu nu avem locuri de 
muncă, mergeţi la agenţia de şomaj, zeci de locuri de muncă disponibile. Încercaţi să angajaţi 
pe cineva, vor la primărie.” (X.X:, reprezentant Primărie) 

“Forţa de muncă, lipsa forţei de muncă. Cea mai mare problemă în Drăgăşani este lipsa forţei 
de muncă, nu numai în Drăgăşani.” (X., reprezentant instituţional) 

Motivele pentru care lipseşte forţa de muncă la nivelul municipiului are trei traiectorii, conform 
respondenţilor, neadecvarea locurilor ocnform pieţei muncii,  lipsa personalului calificat şi migraţia celor 
care erau calificaţi: 

“Migraţia. În afară au plecat peste 4 milioane de locuitori, cea mai mare parte a lor fiind apţi de 
muncă, normal că avem probleme.” (x.x – reprezentant 

“Lipsa calificării forţei de muncă. “(y.y – reprezentant 

“Mai avem o problemă legată de asta, toată lumea îşi doreşte să se facă şcoli profesionale să 
se facă alte meserii, problema e să-i convingem şi pe părinţi ca lumea poate să trăiască şi fără 
facultate. La momentul de faţă ne confruntăm cu o generaţie hibridă care nu-i nici cal, nici măgar, 
adică nu este nici intelectuală, dar nici persoana care să muncească pe locuri de muncă fără 
facultate. Este un număr extraordinar de mare în facultăţile private pentru meserii care n-au 
corespondent şi nu sunt locuri de muncă, părintele îşi doreşte cu tot dinadinsul ca progenitura 
sa facă o facultate, fără să realizeze dacă după această facultate mai are capacităţile 
intelectuale, sau de orice altă natură să profeseze”(M.D., reprezentant 

În ceea ce priveşte parteneriatul public-privat, participanţii la focus-grup consideră că puţine s-au 
materializat în ţară, iar în ceea ce priveşte oraşele mici se consideră că aproape deloc. Ceea ce a dus 
la acest efect, a fost legislaţia destul de stufoasă/ greu de înţeles, astfel încât a tăiat orice fel de iniţiative 
de încheiere a parteneriatelor public – private: 

“Legislaţia în materia parteneriatului public – privat a fost stufoasă, greoaie şi greu de 
implementat de la momentul în care a fost adoptată, a suferit numeroase modificări care mai 
mult au pus beţe-n roate decât au rezolvat problemele, mai mult decât atât, lacunele legislative 
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şi atribuitatea, zic eu, a multor prevederi au făcut să existe o temere a autorităţilor legată de 
încheierea parteneriatelor publice private, pentru că majoritatea au sfârşit pe la DNA, pe la 
cercetări, fiecare caută alt substrat, nimeni nu vede dorinţa bună, intenţia de a face ceva pentru 
comunitate, toată lumea cercetează şi crede că în spatele unui parteneriat public – privat stau 
doar interese şi atunci ca să nu se ajungă în situaţii de genul ăsta, instituţiile au reticente în ce 
priveşte încheierea de parteneriate public – privat.” (M.D., reprezentant 

 
Infrastructura de utilităţi – Particularităţi 

Referitor la infrastructura de utilităţi, protecţia mediului, la nivelul municipiului Drăgăşani au fost 
implementate prea puţine proiecte care să vizeze acest domeniu (aşa cum se poate observa în capitolul 
anterior, secţiunea 7). 

Se menţin cele specificate în subcapitolul anterior, şi anume faptul că s-au făcut investiţii la nivelul 
utilităţilor dar opinia publică consideră că nu au fost unele de calitate. Astfel că, 56,6% dintre respondenţi 
au considerat calitatea apei ca fiind una proastă/foarte proastă. 

                     FIGURE 28 Î13- Cum apreciaţi calitatea apei potabile în Municipiul Drăgăşani?  
 (N-527) (în%) 

 

Încălzirea locuinţelor locuitorilor din Drăgăşani se face prin centrală proprie în procent de 78,6%. Dacă 
ne uităm la datele RPL prezentate anterior, în 2011 59,7 aveau centrale proprii, există o creşetere 
semnificativă şa acest nivel. Totuşi, există un procent destul de mare (2,8%) care nu beneficiază de 
niciun fel de încăşzire pe perioada iernii, implicit nu au nici apă caldă. 

FIGURE 27 Î14: Cum este asigurată încălzirea locuinţei dvs. în perioadele reci? 
(N-527) (în%) 
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În ceea ce priveşte cum este asigurată răcirea locuinţelor în perioade calde, respondenţii au afirmat 
următoarele: 

 54% au spus că nu este asigurată în niciun fel, 
 32% au spus că au montat un aparat de aer condiţionat, 
 12% au achiziţionat un ventilator electric.  

 

Colectarea selectivă a deşeurilor este un aspect pe ordinea de zi şi în Municipiul Drăgăşani. Potrivit 
OUG 74/2018 Acest criteriu este important la nivelului municipiului Drăgăşani deoarece Din 1 iulie 2019 
este obligatorie colectarea selectivă a deșeurilor pe 4 fracții: 

 

Într-un procentaj mai mare, 52,6%, nu este practicată colectarea deşeurilor de către populaţia 
municipiului Drăgăşani.  

 
FIGURE 29 Î16: În gospodăria dvs. se practică colectarea selectivă a deşeurilor? (N-527) (în%) 

 

România urmează tendinţele europene, energia din surse regenerabile are o pondere mai crescută în 
ultimii ani. Această evoluție pozitivă a fost determinată de obiectivele obligatorii din punct de vedere 
juridic de creștere a ponderii energiei din surse regenerabile prevăzute de Directiva 2009/28/CE privind 
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. În cadrul sondajului de opinie publică, 83% dintre 
intervievaţi au răspuns că au auzit de energie regenerabilă/verde/nepoluantă. Doar 10,6% au aceste 
surse de energie în gospodăria lor, dar 73,6% declară că sunt interesaţi să investească în acest 
domeniu, în următorii 6 ani, dacă se iveşte oportunitatea. 
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Figure 29 Î17 Aţi auzit de energie regenerabilă/ 
verde/ nepoluantă? (N-527) (ÎN%) 

 

Figure 30 Î18 În gospodăria dvs. aveți 
surse de astfel de energie?  (N-527) 

(ÎN%) 

 

Dezvoltarea socială – incluziunea socială 

Apariţia şi poate extinderea a unor grupuri sociale puternic marginalizate, a unei subclase sociale 
(underclass), fie ea explicată prin cauze structurale sau culturale, nu se datorează lipsei complete a 
programelor destinate unor grupuri sociale, ci mai degrabă ineficienţei anumitor programe sau 
insuficienţei fondurilor destinate lor. (Marian, 2002) astfel că vom încercă să observăm percepţia opiniei 
publice vizavi de dezvoltarea socială şi incluziunea la nivelul Municipiului Drăgăşani. 

Şi în acest capitol populaţia îşi păstrează opinia referitor la lipsă a locurilor de muncă, deşi la focus-grup 
respondenţii au considerat că Municipiul Drăgăşani oferă suficiente locuri de muncă. Astfel că, la nivelul 
municipiului populaţia care are capacitate de muncă consideră într-o pondere de 58,8% că nu îşi poate 
găsi un loc de muncă, oferta locurilor de muncă este foarte redusă. 

â 
FIGURE 31 Î20 Credeți că la nivelul Municipiului Dragasani populația care are capacitate de muncă 

își poate găsi un loc de muncă? (N-527) (în%) 

 

Referitor la oferta de muncă, potrivit actorilor cheie participanţi la demersul calitativ, aceasta există cu 
preponderenţă în comerţ şi servicii. De asemenea, o mare parte a populaţiei repectă trendul de la nivel 
naţional şi sunt plecaţi în spaţiul comunitar pentru a munci. Dar pentru cei care rămân există anumite 
oportunităţi pentru angajare, considerându-se că mai ales cei cu ajutor social sunt spijiniţi pentru o 
integrare pe piaţa muncii. Şi actorii cheie sunt de percepţia că situaţia ocupării nu este tocmai una 
pozitivă 
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“Cei care sunt cu posibilităţi foarte mici au oportunităţi de angajare, pentru că ei fiind beneficiari 
de ajutor social, sunt primii cărora li se oferă locuri la bursa locurilor de muncă. […] Majoritatea 
celor care sunt beneficiari de ajutor social sunt persoane pe care îi ia cu friosane şi au scutiri 
medicale.” (M.D. , reprezentant)  

“[Cam cum vedeţi evoluţia în domeniul ocupării la nivelul Municipiului Drăgăşani în următorii 
ani?] Dezastruoasă, tinerii oricum pleacă, n-o să fie oferte pt. locul de muncă, n-o să fie persoane 
care să ocupe locurile respective de muncă. “(Q.Q , reprezentant) 

Este important să sprijinim grupurile vulnerabile, mai ales pentru că excluziunea socială a unei persoane 
duce, de cele mai multe ori, la întâmpinarea unor dificultăți financiare și dependența prelungită de factori 
externi. Indiferent de individ, beneficiile muncii transcend nivelul financiar. Lipsa stabilităţii financiare 
duc la efecte negative asupra individului, efecte de ordin subiectiv precum: inferioritatea faţă de ceilalţi 
membri ai comunităţii, sentimente de vulnerabilitate, inutilitate, adesea instalarea depresiei, scăderea 
stimei de sine și a satisfacției cu viața (Kieselbach și Traiser). Dintre grupurile vulnerabile expuse către 
analiză, opinia publică consideră că bătrânii sunt cel mai puţin spirjiniţi, în proporţie de 44.6%, de către 
Primăria Municipiului Drăgăşani şi Guvern. Urmând copiii instituţionalizaţi, persoanele cu dizabilităţi, 
şomerii şi persoanele cu venituri reduse (acest grup vulnerabil este considerat cel mai sprijinit). 

 

FIGURE 32 Î21. Consideraţi că Primaria și Guvernul sprijină următoarele grupuri defavorizate în 

Municipiul Drăgăşani? (N-527) (în%) 

 

Dintre grupurile defavorizate menţionate anterior, 26,4% dintre respondenţi au considerat că ar trebui 
sprijiniţi mai mult copiii instituţionalizaţi şi 22,2% au fost de părere că bătrânii. 

 

FIGURE 33 Î22 Care dintre grupurile defavorizate menţionate mai sus consideraţi că ar trebui 
sprijinite mai mult în viitor? (N-527) (în%) 
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În ceea ce priveşte rezultatele demersului calitativ, acestea au scos la iveală faptul că un grup vulnerabil 
care ar trebui inclus în strategiile locale este reprezentat de copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în 
străinătate. De asemenea, ca şi în sondajul de opinie publică, în cadrul focus-grupului au fost identificaţi 
şi bătrânii ca principal grup cu nevoi mai mari de sprijin: 

“Cei mai mulţi sunt bătrâni, populaţie îmbătrânită, la spital ajung foarte mulţi, o să fie cea mai 
mare problemă în viitor.” (Zzz, reprezentant 

“Copiii cu părinţi plecaţi în străinătate.“(QQQ - reprezentant 

“Pensionarii rămân acasă, de la generaţia mea în jos – 45 de ani în jos- sunt toţi plecaţi în afară 
şi rămân singuri, la fel şi la copii, aceeaşi situaţie.” (Zzz-reprezentant 

În întâmpinarea incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile, la nivelul municipiului Drăgăşani sunt o 
serie de servicii sociale, considerate insuficiente, care să vină în sprijinul următoarelor grupuri ţintă: 
copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate (în cadrul centrului multifuncţional), bătrâni şi persoane cu 
dizabilităţi 

“Avem un centru multifuncţional de asistenţă socială în Drăgăşani, capacitatea este de 20 de 
locuri, la nivelul de faţă este ocupat.”( M.D., reprezentant 

“Copii cu părinţii plecaţi în străinătate. Centrul este pentru consilierea atât cu părinţii, cât şi cu 
copiii, după masa rămân şi sunt supravegheaţi să-şi facă temele, astfel încât să stea cât mai 
departe de câmpul infracţional, să le dăm o ocupaţie. Este clar că 20 de locuri nu sunt foarte 
multe, nu sunt nici foarte puţine raportat la numărul de elevi. Nu suntem nici noi foarte mulţi ca 
să putem să alergăm numai după ei, problemele pe asistenta socială sunt multiple, nu sunt 
numai copii, sunt şi vârstnici, persoane cu handicap.”( M.D., reprezentant 

“Avem un centru pentru persoane vârstnice, iar acum vom implementa un proiect pe Bunicii 
Comunităţii .”( M.D., reprezentant 

“Avem centru de recuperare neuro motorie - la momentul de faţă va spun că este cel mai bine 
dotat centru de recuperare din judeţul Vâlcea şi că am surclasat staţiunile balneo climaterice - 
avem aparatura de ultima generaţie şi anul ăsta cu sprijinul consiliului local am reuşit să investim 
80.000 lei în aparatura pentru kineto terapie unde eram un pic mai deficitari, adică aveam parte 
de electro terapie, hidro terapie, magneto terapie şi aşa mai departe, pe partea de kineto unde 
este necesară o infrastructură mai vastă, pentru diferse tipuri de afecţiuni locomotorii - anul ăsta 
am reuşit să mai achiziţionăm. Să sperăm că după ce ieşim din perioada de sustenabilitate, 
reuşim să-l predăm spitalului, astfel încât să fie o secţie a spitalului Municipal şi să poată să-şi 
facă decontări cu Casa de Sanatate pentru că la momenul de faţă el nu este utilizat la întreaga 
capacitate…”( M.D., reprezentant 

În legătură cu o serie de aspecte referitoare la dezvoltarea municipiului Drăgăşani, percepţia cetăţenilor 
intervievaţi este că în mare parte există suficiente magazine/ puncte comerciale şi populația are acces 
la servicii de tefelonie și interne., cât şi la cablu TV. Am putea considera că ar trebui să existe mai multe 
manifestări culturale, din moment de 44,2% dintre respondenţi sunt în dezacord/dezacord total cu 
existenţa acestora în Municipiul Drăgăşani. De asemenea, ţinând cont de ponderea prezentată pentru 
dezacord, s-ar putea interveni în favoarea siguranţei populaţiei. 
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FIGURE 30 Î23. Vă rugăm să vă exprimaţi acordul/dezacordul faţă de următoarele afirmaţii: (N-527) 
(în%) 

 
 
Percepţia respondenţilor vizavi de tipurile de proiecte care ar putea fi importante pentru comunitatea lor 
este că ar trebui să se intervină mai mult în domenii precum: agricultura, înfiinţare noi IMM-uri (implicit 
apariţia unor noi locuri de muncă), în turism şi în educarea populaţiei/formarea profesională. 
 

FIGURE 31 Î24. Ce tipuri de proiecte din următoarele domenii, pot fi importante pentru comunitatea 
dumneavoastră ? (răspuns multiplu) (în%) 
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În acest sens, iată care au fost răspunsurile libere oferite de către respondenţi: 

înfiinţare şcoli profesionale creare locuri de muncă investiţii în viticultura 

cursuri formare profesională sprijin pentru fermieri 
investiţii pentru dezvoltarea 

oraşului 
deschidere asociaţii/ferme de 

producători 
imm-uri meşteşugăreşti arendare terenuri agricole 

investiţii în salubritate/ 
dezinsecţie cu elicopterul 

sănătate (reabilitare spital) proiecte pentru câinii străzii 

reabilitare şcoli investiţii în producţie  

 
În general, la nivelul comunităţilor locale trebuie îndeplinite o serie de obiective în vederea fundamentării 
unei strategii de dezvoltare. Iată obiectivele care ar trebui atinse în cadrul strategiei de dezvoltare locală 
a Municipiului Drăgăşani: 

      Încurajarea micilor întreprinzători și a IMM-urilor, 
      Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor publice, 
      Creșterea atractivității turistice a zonei, 
      Îmbunătățirea incluziunii sociale în ceea ce privesc grupurile minoritare, 
      Protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural, 
      Creșterea productivității agricole și a valorii adăugate a produselor, 
      Dezvoltarea abilităților și a competențelor din sectorul agricol, 
      Infrastructură socială, sărăcie, incluziune socială, 
      Investiții în bandă largă, 
      Scheme de calitate, 
      Grupuri de producători în sectorul agricol/sector pomicol, 
      Turism. 

Dintre acestea cele 3 obiective obiective care trebuie îndeplinite cu prioritate prin noua strategie de 
dezvoltare a Municipiului Drăgăşani: creșterea atractivității turistice a zonei, îmbunătățirea și 
diversificarea serviciilor publice şi creșterea productivității agricole și a valorii adăugate a produselor.  
De asemenea, se observă că respondenţii consideră ca următoare prioritate ar trebui să fie protejarea, 
conservarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural turismul şi grupurile de producători în 
sectorul agricol/sector pomicol. 
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FIGURE 32 Î.25 Care dintre următoarele obiective considerați că trebuie îndeplinite cu prioritate prin 
noua strategie de dezvoltare a Municipiului Dragasani? (răspuns multiplu) (în frecvenţe) 

 

 
Dintre domeniile de dezvoltare, actorii cheie participanţi la focus-grup au percepţia că trebuie prioritizate 
următoarele: educaţia, sănătatea, problema parcărilor, infrastructura străzilor, zona viticolă prioritizată 
în turism,  

“Educaţie, sănătate, problema parcărilor.” (P.L , reprezentant,  

“Arhitectura oraşului, străzi înguste.”(P.D., reprezentant mediul de afaceri) 

“Zona viticolă, Slab dezvoltată” (P.M., reprezentant 

“Despre ce turism putem vorbi dacă nu putem să ne rezervăm o cameră la hotel în weekend? 
Să înţelegem că nu este vorba despre turism bine dezvoltat, ci doar despre anumite 
evenimente.” (X.X., reprezentant 

“Potenţialul turistic, potenţialul viticol, este clar, e o nişă pe care trebuie să pedalăm.” (X.X., 
reprezentant 

 
Administraţia Publică Locală – implementarea de proiecte 
Instituţiile de protecţie socială sunt ca un serviciu de sprijin, prin care se asigură următoarele: asistenţă, 
îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare şi formare profesională a persoanelor din 
comunitatea din care fac parte. Iar societatea este cea care trebuie să asigure populaţiei în mod liber 
accesul la bunurile şi serviciile existente. 
În ceea ce priveşte opinia populaţiei Drăgăşani vizavi de cum consideră că angajaţii primăriei îi prijină 
în problemele zilnice, majoritatea respondenţilor au considerat că sunt sprijiniţi (48% consideră că sunt 
sprijiniţi în mare/foarte mare măsură). Totuşi ponderea pozitivă nu este semnificativ mai mare, 44,8% 
percep că sunt sprijiniţi în mică/foarte mică măsură de către angajaţii primăriei Drăgăşani. 
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FIGURE 33 Î.26. Considerați că angajaţii primariei vă sprijină în problemele zilnice? (N-527) (în%) 

 
 
Vizavi de percepţia respondenţilor cu privire la implicarea activă a primarului în rezolvarea problemelor 
lor, ponderea înclină mai mult spre negativ (46,9% dintre respondenţi consideră că primarul se implică 
activ într-o mică/foarte mică măsură). 

 
FIGURE 34 Î27. Considerați că primarul se implică activ în rezolvarea problemelor dvs. ? (N-527) 

(în%) 

 
 

În vederea dezvoltării strategice a municipiului Drăgăşani trebuie să existe o serie de surse de fonduri, 
în acest sondaj ne-am oprit la: taxele şi impozitele locale, creditele, fondurile europene, fondurile 
guvernamentale şi fondurile din parteneriatele public-private. Şi aici se vede lipsa de informare cu privire 
la proiectele deja implementate, populaţia neştiind să identifice sursele de fonduri ale oraşului lor. De 
asemenea, ponderea cea mai mare, privind sursa fondurilor, o reprezintă fondurile guvernamentale. 
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FIGURE 35 Î28. Care consideraţi că trebuie să fie sursa fondurilor ce vor sta la baza dezvoltării 
strategice a Municipiului Dragasani? (N-527) (în%) 

 
 

În acelaşi timp, din rezultatele demersului calitativ, percepţia actorilor cheie ai municipiului Drăgăşani 
este că municipiul are nevoie de accesarea fondurilor europene: 

[De ce fel de tip de finanţare aveţi nevoie?] “De fonduri europene.”(P.D., reprezentant mediul de 
afaceri) 

Aşa cum am specificat şi în subcapitolele anterioare, se confirmă atât lipsa de cunoaştere cu privire la 
proiectele implementate la nivelul municipiului Drăgăşani, cât şi lipsa informării cu privire la proiectele 
pregătitoare pentru comunitatea Drăgăşani. Astfel că autorităţile locale trebuie să ia considerare 
creşterea numărului de persoane informate şi a nivelului de informare cu privire la programele 
implementate de către autorităţi, precum şi de rezultatele acestora.  

FIGURE 36 Î30. Aţi fost informat cu privire la 
proiectele pregătitoare pentru comunitatea 

dumneavoastră? (N-527) (ÎN%) 

 

FIGURE 41  Î29. Aveţi cunoştinţă despre 
proiectele pe care autorităţile publice locale 

le dezvoltă la nivelul Municipiului 
Dragasani? (N-527) (ÎN%) 
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Aşa cum se va observa în centralizarea din tabelul următor, opinia publică consideră că sunt necesare 
mai multe tipuri de proiecte pentru comunitatea lor: 

susţinere financiară 
pt. reabilitare blocuri 

creşterea activităţii 
turistice 

renovarea, 
perfecţionarea 

stadionului/bazelor 
sportive 

investiţii în educaţie: 
reabilitare şcoli, 
grădiniţe, şcoli 
profesionale 

reabilitarea reţelei de 
canalizare 

investiţii în bandă 
largă 

încurajarea forţelor 
intelectuale, sportive, 

artistice ale 
municipiului 

creare spaţii de 
parcare 

extinderea reţelei de 
gaze în zonele 

neacoperite 

crearea de locuri de 
muncă 

în infrastructură: 
centura, străzi, 

semne de circulaţie 
corespunzătoare 

ordine publică 
eficienta, implicarea 

poliţiei locale 

montarea subterană 
a tuturor cablurilor 

schimbarea / 
reabilitarea reţelei de 

apă potabilă şi a 
sursei de apă 

eradicarea corupţiei 
locale / judeţene 

în domeniul sănătăţii 
(ex: reabilitare spital) 

în domeniul culturii 
(ex: teatrul de vară, 
terminarea casei de 

cultură 

infrastructura socială 
(ex: azi de bătrâni, 
centru pentru copii 

curăţenia oraşului: 
străzi, blocuri, spaţii 
verzi, dezinsecţie, 

toalete publice 

creare de noi 
locuinţe 

creare locuri 
divertisment (ex: 

club, piscină, 
activităţi în aer liber), 

fântâni arteziene 

micşorare taxe, 
oferire facilităţi 

pentru tineri 

servicii alternative de 
taximetrie 

atragerea noilor 
antreprenori: 

înfiinţare imm-uri, 
fabrici noi 

investiţii în domeniul 
restaurantelor: mc 

donalds/ kfc 

cursuri formare 
profesională piste pentru biciclişti 

investiţii în utilaje 
pentru calamităţi 

naturale 

înfiinţarea unei 
brutării 

susţinerea parc 
industrial 

investiţii în groapa de 
gunoi 

protecţia câinilor  
străzii 

creşterea 
productivităţii în 
agricultură (ex: 

arendare terenuri 
nelucrate) 

susţinere scheme de 
calitate 

îmbunătăţire servicii 
publice 

atragere fonduri 
europene 

 

Se observă, totuşi, o lipsă de informare la nivelul populaţiei cu privire la ce tipuri de proiecte ar fi 
necesare să sfie implementate la nivelul municipiului Drăgăşani, ţinându-se cont de numărul mare de 
răspunsuri nu ştiu/nu răspund. Răspunsurile fiind extrem de variate, frecvenţa acestora păleşte 
comparativ cu cele ale non-răspunsurilor. Drept urmare, spre analiză am exclus variantele de non-
răspuns şi iată care sunt cele mai frecvente tipuri de proiecte pe care opinia publică le consideră 
necesare pentru comunitatea lor (în ordine descrescătoare a frecvenţei): cele mai importante tipuri de 
proiecte ar trebui să fie pe investitii in infrastructura rutiera, urmate de cele pentru crearea locurilor de 
muncă, investiţii în reabilitarea reţelei de apă potabilă, investiţii în infrastructura sanitară, reabilitarea 
blocurilor, investiţii în bandă largă, creşterea activităţilor turistice, susţinerea Parcului industrial, investiţii 



ARROFESSIONAL TRAININARGO PROFESSIONAL TRAINING G   

 

Pa
ge

7
7

 

nî infrastructura socială, reabilitarea reţelei de canalizare, investiţii în infrastructura educaţională, 
susţinerea reducerii de taxe şi oferire facilităţi fiscale, susţinerea curăţeniei în oraş, investiţii în montarea 
subterană a cablurilor şi  investiţii în infrastructura culturală. 

De asemenea, potrivit actorilor cheie participanţi la demersul calitativ, alte aspecte de îmbunătăţit ar 
ţine de anveloparea blocurilor, susţinerea infrastructurii sanitare (fiind în implementare chiar proiecte în 
acest sens): 

“Acum şi noi ne-am dori să avem linii de finanţare să putem să anvelopam blocuri şi să facem 
un plan urbanistic de culoare astfel încât toate blocurile să arate bine şi să fie ultra frumoase.” 
(M.D. , reprezentant 

“Sunt în curs de implementare 2 proiecte: Reabilitarea spitalului şi Extinderea ambulatoriului.” 
(P.M., reprezentant 

“Ştiţi că acum este de bun simţ ca la fiecare salon să ai toaletă cu dus cu chiuvetă, cu tot ce 
trebuie, spitalul este vechi, e aglomerat, acum cât se lucrează în implementarea proiectului sunt 
sufocaţi - partea care se reabilitează - psihiatria -  a trebuit să fie în mare parte realocata şi 
eliberată. “(M.D. , reprezentant 

 

FIGURE 37 Î31. Ce proiecte importante credeți că este necesar să fie realizate în Municipiul 
Dragasani? (în frecvenţe13) 

 
Şi participanţii la focus-grup au considerat că reaabilitarea reţelei de apă potabilă reprezintă o 
necesitate, precum şi infrastructura drumurilor: 

“Schimbarea conductelor de apă potabilă.” (P.D., reprezentant mediul de afaceri) 

“După schimbarea conductelor de apă e nevoie şi de asfaltare.” (D.G., reprezentant instituţional) 

 

                                        
13 Notă: s-au luat în calcul variabilele cu frecvenţă mai mare de 20. 
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Profilul respondenţilor 

Cei mai mulţi dintre respondeţi sunt cetăţeni care au avut timp să observe schimbările prin care a trecut 
Municipiul Drăgăşani, 90% dintre ei sunt locuitori ai oraşului de peste 6 ani. De asemenea, 95% dintre 
intervievaţi au statutul de locuitor pemanent/flotant al Municipiului Drăgăşani, doar 17 dintre respondenţi 
nu au acest statut. 

FIGURE 38 De câţi ani locuiţi în Municipiul Drăgăşani? (N-527) (în frecvenţe) 

 
 

47,2% dintre respondenţi sunt de sex masculin, 46,3% sunt de sex feminin. Reprezentarea demografică 

arată că sexul masculin a avut o reprezentare uşor mai mare, doar cu un procent. Valori care nu sunt 

foarte departe de reprezentarea demografică generală a municipiului Drăgăşani. 

FIGURE39 Sexul dvs. (N-527) (în%) 

 

Cei mai mulți dintre respondenți au vârsta cuprinsă între 36 și 50 de ani (36%) şi de cei cu vârsta 
cuprinsă între 18 și 35 de ani (32%). 

FIGURE 40 Distribuţia respondenţilo pe vârstă şi sex (N-527) (în nr. de persoane) 
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FIGURE 41 Ultimele studii absolvite.(N-527)(în%) 

 

 

Studii absolvite : Cei mai 
mulți dintre respondenți 
au absolvit studiile 
universitare- 43% dintre 
respondenţi. 

 

Se poate observa o pondere mai mare printre respondenţii de sex feminin cu referire la absolvirea de 
studii universitare/postuniversitare. 

 
FIGURE 42 Reprezentare ultimele studii absolvite pe sexe (N-527) 

(în nr. de persoane) 

 

sexul dvs. 

Total 
masculin feminin ns/nr 

ultimele 
studii 

cel mult 4 clase primare 3 0 0 3 

gimnaziu (clasele V-VIII) 2 2 0 5 
ucenici/treapta I liceu (9-10 

clase)/profesionala 
18 14 0 32 

liceu (9-12 clase) 57 36 2 95 

scoala postliceala 33 32 4 69 
studii universitare 91 107 3 201 

studii postuniversitare 25 37 4 66 
 

Referitor la starea civilă a respondenţilor, Cei mai mulți dintre ei sunt persoane căsătorite (56,4%). 

FIGURE 43 Starea civilă (N-527) (în%) 

 

Cât priveşte ocupaţia respondenţilor, majoritatea dintre aceştia sunt angajaţi la stat (49,7%).  
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FIGURE 48  Ocupaţia respondenţilor 

 

În ceea ce priveşte numărul de persoane dintr-o gospodărie, majoritatea respondenţilor trăiesc în familii 
formate din 2-5 persoane (79%). De asemenea, dintre respondenții care fac parte din familii cu 2-5 
membri 220 sunt fără copii, urmate de cei cu 1-2 copii (167). 

FIGURE 49 Câte persoane locuiesc în momentul de faţă în gospodăria dvs.  
(N-527) (în%) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 50 100 150 200 250 300

elev(a)/student(a)

om de afaceri/patron

angajat in mediul privat

angajat la stat

mestesugar/liber profesionist

muncitor pe cont propriu/cu ziua

somer inregistrat

fara loc de munca

pensionar

ns/nr

41

15

66

262

8

9

1

11

52

62

55, 11%

416, 79%

16, 3%

1, 0%
38, 7%

o persoana

2-5 persoane

6-10 persoane

mai mult de 11 persoane

ns/nr



ARROFESSIONAL TRAININARGO PROFESSIONAL TRAINING G   

 

Pa
ge

8
1

 

FIGURE 50   Câte persoane locuiesc în momentul de faţă în gospodăria dvs. ? Din care câte adulţi/şi 
câte minori. 
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10 

cate persoane locuiesc in 
momentul de fata in gospodaria 

dvs.? 
20   1 

Total   1 

ns/nr 

cate persoane locuiesc in 
momentul de fata in gospodaria 

dvs.? 

1 1 0  

2 0 3  

3 0 2  

5 0 1  

ns/nr 0 1  
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Potrivit Eurostat, serviciul de statistică UE, în 2017 cele mai mari rate de supraaglomerare pentru 
cetățenii naționali au fost înregistrate în România (47,8%) (a se vedea Anexa 1), cu 13 procente peste 
media la nivel european. Referitor la rezultatele sondajului de opinie, 51% dintre repondenţi au declarat 
că trăiesc în locuinţe de 41-80 mp. 

 
FIGURE 44 Care este suprafaţa totală a locuinţei dvs.? (în mp) 

 

În ceea ce priveşte veniturile respondenţilor din gospodăriile proprii, se observă o distribuţie în partea 
de sus a graficului, venituri mai mari. 
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FIGURE 52 Care este cu aproximaţie venitul lunar pe gospodărie, indiferent de sursele de 
provenienţă? 

 

26,9% dintre respondenți au declarat că veniturile gospodariei ne ajung numai pentru strictul necesar. 
Ponderea cea mai mare a respondenților, 32,6%, au declarat că veniturile gospodăriei le ajung pentru 
un trai decent. 

 
 

FIGURE 53 Cum apreciaţi, în prezent, nivelul veniturilor din gospodăria dvs.? 
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XVI. Concluziile Cercetării 
XVI.1 Concluziile cercetării şi recomandările făcute 
Prin intermediul etapelor de cercetare realizate s-a urmărit atingerea unor etape importante în vederea 
fundamentării diagnozei sociale locale a municipiului Drăgăşani. Administraţia publică locală a jucat un 
rol important în derularea acestor demersuri ştiinţifice, a participat atât la elaboararea iniţiativelor de 
dezvoltare, cât şi responsabilitatea asumată în vederea implementării acestor iniţiative. 

Politicile sociale s-au dovedit uneori ineficiente şi/sau inechitabile, au avut şi efecte negative; dintre 
acestea douã sunt extrem de grave: formarea sau lãrgirea unei subclase sociale, a unei “clase de jos”, 
a celor sãraci, marginalizaţi, dezavantajaţi numitã în literatura occidentalã “underclass” şi, în strânsã 
dependenţã cu aceasta, dar nu numai, accentuarea proceselor de excluziune socialã a unor segmente 
sociale dezavantajate flagrant de politicile sociale. 

Deşi balanţa înclină înspre o evaluare pozitivă referitor la capacitatea Primăriei de a gestiona 
dezvoltarea municipiului şi realizarea priectelor strategice, există un procentaj mare în rândul celor care 
consideră că este o capacitate scăzută/foarte scăzută, iar acest lucru se reflectă în cunoştinţele 
acestora despre proiectele implementate în Municipiul Drăgăşani. 

Rezultatul etapei de cercetare calitativă a scos în evideţă faptul că învăţământul reprezintă domeniul 
cel mai bine dezvoltat la nivelul Municipiului Drăgăşani. Există o constiință difuză de asumare a 
problemelor și se iau măsuri, prin crearea de institutii, ong-uri, se dau fonduri, dar nu se face ceea ce 
ar trebui, adică  sa ne concentram pe eficienta politicilor sociale, deoarececa resursele sunt limitate si 
problemele sunt imense. 

Pe fondul declinului general al nivelului de trai, al suportării costurilor de către populaţie, statul (care şi-
a orientat măsurile de protecţie socială în special asupra segmentelor sociale contestatare sau cu 
potenţial contestatar) i-a ignorat parţial sau (uneori) complet pe cei de mai vulnerabili, printer care și 
persoanele cu dizabilități, şi alte categorii de cetăţeni care au fost afectaţi foarte grav de tranziţie. 
Problemele lor se agravează, fiind din ce în ce mai greu de rezolvat pentru sistem, ajungând 
marginalizate, excluse de la drepturi și participare socială. Problema generozităţii selective şi 
inechitabile a guvernanţilor a început chiar de la Revoluţie iar primele măsuri de protecţie socială luate 
în prima jumatate a anului 1990 de au fost distribuite „pe apucate” deci în mod cert inechitabil. 

Viaţa cotidiană a populaţiei unei comunităţi presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate 
prin mecanismul pieţei (aşa cum sunt ele şi în piramida nevoilor lui Maslow), cât şi a nevoilor sociale 
care sunt furnizate de către autorităţile locale (exemplu de activităţi: asigurarea siguranţei locale, 
ordinea publică, protecţie socială, menţinerea echilibrului ecologic, asistenţă sanitară, educaţie, etc.). 

O primă recomandare ar fi realizarea de campanii de informare a opiniei publice, o transparenţă mai 
mare a activităţilor desfăşurate la nivel local de către instituţiile publice din Municipiul Drăgăşani. La 
nivelul educaţiei, se recomandă adecvarea studiilor conform cererii pieţei. Potrivit datelor statistice, 
majoritatea populaţiei din Drăgăşani se regăsesşte în sectorul  secundar, ca nivel de studii absolvite. 

Referitor la situaţia locuirii, percepţia populaţiei şi a actorilor cheie este că blocurile necesită reabilitare. 
Nu putem vorbi de o supraglomerare a populaţiei, în anul 2013 se înregistra o medie de 2,24 de 
persoane per locuinţă. Nu sunt date statistice recente privind racordara acestora la diferite utilităţi, deci 
nu putem face o interpretare realistică cu referire la această problemă. Dar potrivit opiniei publice, 
cercetarea de faţă arată că apa este una de o calitate mai slabă şi ar fi necesare îmbunătăţiri la acest 
capitol. 

Conform ultimelor date statistice disponibile referitoare la situaţia ocupării, la nivelul municipiului 
Drăgăşani se înregistrează o evoluţie descendentă a populaţiei active. Ponderea şomerilor înregistraţi 
la sfârşitul lunii mai, în totalul resurselor de muncă, era de 1,9%. 

Se recomandă susţinerea Parcului Industrial, opinia publică consideră că acesta are un potenţial 
economic care nu este valorificat cu adevărat. Acest parc este inclus într-o strategie de dezvoltare a 
infrastructurii de afaceri funcţionale, atragere de investiţii străine şi autohtone, dezvoltarea parteneriatul 
public-privat cu scopul susţinerii economico-sociale durabile a municipiului, implicit şi a judeţului Vâlcea. 



ARROFESSIONAL TRAININARGO PROFESSIONAL TRAINING G   

 

Pa
ge

8
5

 

La nivelul municipiului Drăgăşani există suficiente structuri de primire turistică, dar nu putem vorbi de o 
promovare turistică reală, ci doar cu ocazia diferitelor evenimente, evaluate ca fiind insuficiente (ex: 
zilele oraşului, zilele vinului, zilele recoltei, etc.). opinia publică şi actorii cheie recomandă o mai bună 
promovare a zonei viticole (a drumului vinului), fiind principalul punct forte al regiunii/municipiului. 

În ceea ce priveşte infrastructura culturală, populaţia consideră că s-au făcut unele investiţii (concret ar 
mai fi nevoie şi de altele) şi nu acordă o maximă importanţă acestui domeniu. 

Deşi, potrivit INS, străzile din municipiul Drăgăşani înregistrează un nivel de modernizare aproape de 
100%, cel mai mare din judeţul Vâlcea, opinia publică consideră că ar fi necesare îmbunătăţiri la acest 
nivel. Infrastructura socială este considerată ca fiind una bine dezvoltată, deşi sunt puţini beneficiari 
care accesează aceste structuri. Problema centrelor, ce au drept grup ţintă/beneficiari persoanele 
vulnerabile, este sustenabilitatea pe termen lung. Majoritatea centrelor au fost create prin prisma unor 
proiecte şi necesită soluţii în vederea auto-susţinerii după terminarea acestor proiecte. 

Un domeniu în care se văd necesare îmbunătăţiri este cel al infrastructurii sanitare. Atât opinia publică, 
cât şi actorii cheie ai comunităţii, consideră că sunt necesare reabilitări ale spitalelor (pe partea de 
oferire a serviciilor, tehnologiei sanitare, îmbunătăţiri condiţii de spitalizare –există supraaglomerare a 
bolnavilor pe paturile de spitale, atragere personal medical calificat). 

Există o serie de acţiuni considerate ca eşecuri de opinia publică şi care ar merita reevaluate, precum: 
Parcul Industrial despre care am tot amintit, lipsa unor investiţii externe care să genereze şi locuri noi 
de muncă în oraş, colectarea deşeurilor, reţeaua de apă (menţionată şi aceasta anterior) şi cea de 
canalizare, infratsructura rutireră, strângerea câinilor comunitare, lipsa de investiţii în cultură şi 
divertisment, lipsa unor taxiuri şi a locurilor de parcare suficiente. 

Opinia publică este interesată de existenţa unui proces adecvat, de felul în care sunt realizate lucrurile, 
se influenţează atitudinea publicului şi gradul de acceptare. Una din misiunile instituţiilor locale fiind cea 
de a urmări interesul public, care ar putea reprezenta rezultatul luptei politice privind aspecte de politică 
publică.  

În vederea susţinerii celor menţionate anterior, autorităţile locale trebuie să găsească pârghii care să 
contribuie şi la creşterea capacităţii acestora de a accesa şi implementa cu succes diverse tipuri de 
proiecte, în general cu finanţare europeană. 

Astfel că, în principal perspectivele autorităţilor locale din Drgăşani în vederea unei dezvoltări locale 
coerente, trebuie să ţină cont de aspectele relatate în figura următoare. 

 

Figure 45 Perspectivele autorităţilor locale 

 

 

Monitorizarea şi evaluarea proiectelor implementate devine o prioritate pentru municipiul Drăgăşani, 
mai ales pentru că “administrația românească este într-un stadiu relativ incipient în eforturile de 
măsurare a performanței autorităților locale” (Moldovan, 2014). Un domeniu în care s-au implementat 
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prea puţine proiecte la nivelul municipiului Drăgăşasni, dar există necesităţi în acest sens, se referă la  
infrastructura. infrastructura de utilităţi, protecţia mediului. 

Se vorbeşte despre o zonă turistică, cu punctul său forte în viticultură, slab reprezentată şi dezvoltată. 
Unii actori cheie ai municipiului recomandă crearea unei telegondole pe drumul vinului, pe dealul viilor. 
La nivel de infrastructură sanitară se doreşte realizarea tuturor reabilitărilor necesare în spitale, astef 
încât să aibă toate dotările şi să funcţioneze la un nivel de competiţie europeană. 

Există o infrastructură socială, destul de bine pusă la punct, iar problema acestora ar fi sustenbabilitatea 
acestora, mai ales după terminarea unor fonduri prin proiecte europene. În vederea susţinerii proceselor 
de dezvoltare locală la nivelul Municipiului Drăgăşani, elaborarea strategiei de dezvoltare locală 
reprezintă unul din paşii cei mai importanţi.  

Etapa de cercetare, cu cele trei demersuri ştiinţifice ale sale, a fost una extrem de importantă în procesul 
de elaborare a strategiei de dezvoltare locală prin oferirea unei realităţi ale mediului local din Municipiul 
Drăgăşani. 

În principal, strategia de dezvoltare locală “clarifică pe termen mediu şi lung care sunt direcţiile şi 
domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţii. Strategiile de dezvoltare locală 
sunt caracterizate de cel puţin şapte trăsături care le recomandă managerilor de la nivel local 
responsabili cu acest domeniu.” (Balogh, 2003). Pe baza tuturor celor enunţate, în figura următoare se 
pot observa care sunt criteriile care duc la stabilirea strategiei de dezvolatare locală. 

 

FIGURE 50 Criterii pentru stabilirea strategiei de dezvoltare locală 

 

Potrivit lui Csath strategiile locale trebuie să urmeze şapte caracteirstici importanţi, după cum sunt 
etalaţi în figura următoare. 

FIGURE 51 cele 7 caracteristici ale unei strategii locale 

 

Sursa: Interpretare din (Csath, 1990) 
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XV. ANALIZA SWOT INTEGRATĂ 
XV.1 Analiză mediu intern  
Analiza SWOT a mediului intern ia în considerare factorii endogeni ce determină fie atuuri ale 
Municipiului Drăgășani, ce pot sprijini obiectivele strategiei (punctele tari), fie disfuncții,ce trebuie 
adresate prin obiective și direcții de acțiune,pentru a nu deveni bariere în calea dezvoltării zonei 
metropolitane. 

 Pondere ridicată a populației active cu 
studii superioare; 

 Infrastructură sanitară modernă: 
maternitate/spital/secţia UPU; 

 Infrastructură modernă: asfaltare străzi/ 
sens giratoriu/centura oraşului/borduri; 

 Terenuri de sport amenajate/stadion 
amenajat; 

 Sistem de monitorizare video a orașului; 
 Dezvoltarea sistemului de iluminat public 

în ultimii 3 ani; 
 Deschiderea unui centru de recuperare şi 

a unei Cantine a săracilor în ultimii 3 ani; 
 Prezența unui centru multifuncțional la 

nivel de Municipiu; 
 Turism cultural și antropic facilitat de 

patrimoniul cultural și istoric al orașului; 
 Polarizarea unei zone rurale extinse; 
 Existența marelui producator de piese și 

accesorii pentru autovehicule si pentru 
motoare de autovehicule -MW Romania 
SA; 

 Extinderea și modernizarea infrastructurii 
de apă și apă uzată; 

 Proximitatea față de Aeroportul 
Internațional Craiova 

 Existența podgoriilor - cadru natural 
atractiv pentru dezvoltarea unui turism  
oenologic; 

 Existența în apropierea Valea Oltului; 
 Existența unui muzeu al vinului; 
 Gamă diversificată de festivaluri ce oferă 

numeroase posibilități de promenadă și 
recreere atât pentru locuitorii orașului, cât 
și pentru turiștii români și/sau străini aflați 
în oraș; 

 Existența unor monumente istorice de 
artă și cultură într-un perimetru de câțiva 
kilometri, factor favorizant al dezvoltării 
turismului cultural; 

 Teritoriul este poziționat pe un culuar 
istoric și cultural, acest fapt poate conduce 

 Slaba informare a cetățenilor cu privire la 
proiectele existente precum și la cele 
viitoare; 

 Lipsa unui centru de informare și 
promovare turistică; 

 Scăderea populației stabile a 
municipiului; 

 Accentuarea fenomenului de îmbătrânire 
demografică; 

 Gradul redus de colectare selectivă și 
reciclare a deșeurilor; 

 Lipsa unei autostrăzi care sa lege 
Municipiul Drăgășani de Craiova și 
București; 

 Oportunități reduse de petrecere a 
timpului liber și de agrement; 

 Lipsa de interes cu privire la Parcul 
Industrial; 

 Numărul mare de asistați sociali; 
 Număr limitat pentru locurile de parcare; 
 Rețeaua defectuoasă de apă şi 

canalizare/apa murdară; 
 Stadion inadecvat pregătirii sportive; 
 Slaba administrare  din partea asociatiilor 

de locatari 
 Lipsa curățenie în oraș: strazi, blocuri, 

spații verzi, dezinsecţie 
 Număr insuficient de locuri de joacă, 

parcuri, locuri de agrement; 
 Clădirile de patrimoniu si zonele istorice 

nevalorificate; 
 Semaforizare ineficientă; 
 Proasta astfaltare a străzilor; 
 Existența cainilor comunitari; 
 Lipsa unui mecanism durabil de finanțare 

pe termen lung a turismului din zonă/oraș; 
 Calitate redusă a serviciilor turistice 

(inclusiv al personalului angajat în 
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la dezvoltarea turismului prin creearea de 
trasee turistice, 

domeniu) care face ca potențialii turiști să 
se orienteze spre alte destinații; 

 Promovarea insuficientă a orașului 
Drăgășani,  ca oraș al vinului, atât la nivel 
local, național și internațional; 

 Număr relativ mic de diversitate a 
unităților de alimentație publică existente 
pe perimetrul orașului sau în imediata 
vecinătate a acestuia; 

 Ofertă de agrement insuficientă- agenții 
economici din domeniu nu dispun de 
echipamente de recreere și practicare de 
sporturi accesibile turiștilor. 

 Lipsa unui centru de informare turistică 
funcțional; 

 Lipsa unor pachete turistice care să 
includă orașul Drăgășani; 

 

 

XV.2 Analiză mediu extern 

 Migrarea forței de muncă în străinătate 
sau spre alte zone din țară 

 Apropierea geografică a unor centre 
urbane mai mari (Ramnicu Valcea și 
Craiova) cu o putere superioară de 
atracţie a forței de muncă (în primul rând 
a forței de muncă specializate); 

 Dificultatea demarării unui proces masiv 
de ridicare a standardelor de cazare, 
necesar pentru a putea concura cu 
succes pe piaţa internaţională; 

 Dificultatea implicării întregului sector 
turistic în sprijinul unui program de 
marketing turistic care vizeazăîntreaga 
comunitate; 

 Lipsa de receptivitate şi flexibilitate la 
cerinţele pieţei determină decalaje 
economice mari, greu de recuperat; 

 Lipsa eforturilor conjugate şi 
intersectoriale din partea tuturor 
stakeholderilor ar putea conduce la 
performanţe slabe în domeniul dezvoltării 
economice; 

 Gradul ridicat de educație al populației;  
 Potențial în domeniul industriei, existența 

Parcului industrial, vechi întreprinderi; 
 Existența școlii de sub-ofițeri/jandarmi; 
 Posibilitatea de asocierea a consiliilor 

locale ale oraşului Drăgășani, Ramnicu 
Valcea şi a mai multor comune învecinate 
în asociaţii cu statut juridic, în vederea 
realizării proiectelor de investiţii în 
infrastructura de mediu, agricultură, 
industrie; 

 Accesarea programelor specifice care să 
conducă la valorificarea spiritului 
antreprenorial; 

 Accesarea programelor specifice care să 
conducă la valorificarea patrimoniului 
cultural; 

 Încurajarea unor noi forme de turism și 
valorificarea moștenirii culturale, 
spirituale și de tradiție; 

 Creșterea nivelului de pregătire și 
profesionalism a personalului din turism; 

 Crearea unei Burse de Vinuri în orașul 
Drăgășani; 
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 Lipsa unei abordări intersectoriale a 
dezvoltării de tipul privat –academic 
(cercetare-dezvoltare-inovare) –public în 
favoarea dezvoltării economice şi a 
consolidării competitivităţii; 

 Incapacitatea producătorilor agricoli de a-
şi valorifica producţia; 

 Lipsa investițiilor majore în turismul 
oenologic la nivel național; 

 Îmbătrânirea populației; 
  

 Amenajarea unei piste de bicicletă  între 
podgoriile din zonă; 

 Includerea unor pensiuni agroturistice în 
rețeaua de agenți de turim din România și 
rețele europene profesionale; 

 Transformarea drumurilor între podgorii în 
trasee turistice amenajate pentru 
plimbări, jogging, echitație, ciclism; 

 Existența programelor europene de 
dezvoltare turistică 

 

XVI. RADIOGRAFIA PROIECTELOR 
MUNICIPIULUI DRĂGĂȘANI PANĂ ÎN 2019 
XVI.1 Proiecte Implementate sau în curs de 
implementare 

 
 
Biserica Sfântul Ilie este inclusă în circuitul turistic „ Drumul Vinului”. Acesta pornește de la  Muzeul viei 
și vinului, continuă pe strada Tudor Vladimirescu, unde întâlnim monumentul istoric Biserica Sfântul Ilie 
(strada N. Bălcescu), străbate Valea Oltului 2 km, cotește la stânga pe culmea Dealul Oltului unde 
întâlnim cramele considerate obiective turistice ( Casa Iordache, Crama Știrbey, Crama SC Mar, Crama 
Avincis), coboară în strada Ferdinand și se incheie în punctul de plecare la muzeu. 
UAT Municipiul Drăgăşani, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Parohia Sfântul Ilie, derulează 
proiectul ”Reabilitare și restaurare a monumentului istoric Biserica Sfântul Ilie din municipiul Drăgășani”. 
Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – „Îmbunătăţirea 
mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de 
investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”. 
Contractul de finanțare a fost semnat în data de 02.08.2017 iar perioada de implementare este de 31 
luni. Proiectul de faţă propune valorificarea monumentului istoric Biserica Sfântul Ilie, obiectiv de 
patrimoniu şi de interes turistic cultural-istoric religios . 
Locul de implementare este Municipiul Drăgășani, strada Nicolae Bălcescu, nr. 18, imobilul fiind inclus 
în ”Lista monumentelor istorice 2015”, poziția 430, cod LMI: VL-II-m-B-09751. 
 
Obiectivele proiectului:  

 Obiectivul general:  

Conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și creşterea importanţei turismului cultural 
local, factor care stimulează dezvoltarea economică a regiunii Sud Vest Oltenia, respectând principiile 
dezvoltării durabile şi protecţiei mediului, prin activităţi de conservare şi menţinere a stilului arhitectonic 
al Bisericii şi al culturii tradiţionale româneşti.  

 Obiective specifice: 

- Restaurarea, reabilitarea,consolidarea și refacerea picturii  bisericii Sfântul Ilie din Municipiul 
Drăgășani în vederea integrării acesteia în circuitul turistic cultural-istoric și religios din regiunea Sud-
Vest; 
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- Promovarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al obiectivului  de patrimoniu Biserica 
Sfantul Ilie din municipiul Dragasani  in vederea cresterii numarului de turisti vizitatori si stimularea 
dezvoltarii locale si regionale. 
 
Rezultatele obţinute prin implementarea proiectului  

- Creşterea numărului de turişti  care viziteaza Biserica Sfantul Ilie cu mai mult; 
- de 10% şi extinderea sezonului turistic din judeţul Valcea prin cresterea obiectivelor restaurate 

de vizitat. 
- Creşterea importanţei turismului şi a culturii, ca factori care stimulează dezvoltarea economică 

în regiune şi crearea de noi locuri de muncă, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale 
protecţiei mediului. 

- Valorificarea resurselor culturale ale judetului Vâlcea în scop turistic, prin restaurarea şi 
conservarea a ceea ce a rămas din moştenirea culturală a regiunii. 

- Creşterea suprafeţelor restaurate a obiectivelor de patrimoniu cultural şi istoric cu potenţial 
turistic. 

- Creşterea suprafeţelor de amenajări peisagistice realizate. 
- Creşterea numărului de echipamente moderne achiziţionate pentru protejarea obiectivelor de 

patrimoniu: echipamente de climatizare, de protecţie împotriva incendiilor, sisteme antiefracţie. 

Valoarea Proiectului  
Valoarea totală a proiectului: 3.200.879,02 lei. 
Valoarea finantarii nerambursabile: 3.136.861,44 lei 
Contribuţia proprie a beneficiarului: 64.017,58 lei 
 

 

UAT Municipiul Drăgăşani, în calitate de beneficiar, derulează proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de 
învățământ la liceul tehnologic Brătianu – Municipiul Drăgășani. Proiectul este finanţat prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, 
Prioritatea de investiții 10.1 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și 
învățare pe tot parcursul vieții. Proiectul a fost semnat în data de 12.11.2018 și perioada de 
implementare este de 48 de luni. Locul de implementare este Municipiul Drăgășani, strada Mihail 
Kogălniceanu, nr. 1. 
Dotarea actuală a acestei unitați de învațamânt este neconformă și neadaptată societații informaționale 
si societații cunoașterii, datorită finanțării insuficiente constante care nu a produs investiții substanțiale 
necesare în dotarea ITC. 
Limitări acute se resimt în asigurarea dotărilor necesare pentru buna desfășurare a metodelor 
interactive de învățare. 
Finisajele ncaperilor în care se desfășoară procesul de învățământ sunt realizate conform anilor 80 și 
nu mai corespund calitativ și din punct de vedere al siguranței elevilor. 
Dotările cuprinse în prezentul proiect își propun să concentreze eforturile pentru a rezolva nevoile de 
dotare astfel încât să se asigure calitatea în educația și formarea inițială. 
 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:  
 

 Creșterea gradului de participare la învațamântul profesional si tehnic si învațare pe tot parcursul 
vieții la liceul tehnologic Brătianu, prin asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare profilului 
tehnologic. 

Obiectivele specifice ale proiectului 
Reabilitarea/modernizarea și recompartimentarea interioară a clădirilor: 
- C12 – cantină 
- C13 -  săli de cursuri 
Dotarea suplimentară a laboratoarelor cu specializări profesionale. 
Grup țintă 
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Grupul tinta este compus din numarul de elevi inscrisi la invatamantul profesional si tehnic structurat 
astfel: 

- Elevi care frecventeaza cursurile conform specializarilor tehnologice : 
- Industrie alimentara, turism si alimentatie publica.  
- Elevi care frecventeaza cursurile conform specializarilor profesionale : 
- Electric, mecanic, electronică și automatizări, industrie textila si pielarie. 

Valorea proiectului; 
Valoarea totală a proiectului:3.855.844,19 lei. 
Valoarea finantarii nerambursabile: 3.778.727,31 lei 
Contribuţia proprie a beneficiarului: 77.116,88 lei 
 
 

 
Spitalul Municipal “Costache Nicolescu” din municipiul Drăgășani a fost inființat pe un teren donat de 
un proprietar local în 1937 și are o structura cu un pavilion central (dat in folosinta in 1937) și mai multe 
pavilioane mai mici. Este situat in sudul judetului Valcea, deservind atât populația din zona sudică a 
județului cât și pacienți din județul învecinat, Olt. 
UAT Municipiul Drăgăşani, în calitate de beneficiar, are în derulare proiectul ”Creșterea eficienței 
energetice prin reabilitarea spitalului municipal Costache Nicolescu”, Cod SMIS 114430. Proiectul este 
finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”. 
Locul de implementare și exploatare al investiției este în Strada Dr.Bagdasar, nr.2 A, Drăgășani, Județul 
Vâlcea. 
Perioada de implementare a proiectului este 16.05.2018 - 28.02.2021. 
 
Obiectivele proiectului:  
Obiectivul general 

- Obiectivul principal al proiectului îl constituie creșterea eficienței energetice a Spitalului 
"Costache Nicolescu" prin reducerea consumului total de energie  primară. Pentru îndeplinirea 
obiectivului se vor executa următoarele tipuri de lucrări: 

- reabilitarea termică 
- refacere invelitoare și șarpantă 
- consolidări, recompartimentări 
- desființare corp clădire atelier  
- construire corp clădire cogenerare 
- instalații.       

Obiective specifice: 
1. Reducerea consumului total de energie electrică și termică prin reabilitarea   
2. termică și refacerea învelitorii și a șarpantei la corpurile A și B, reabilitare termică Corp clădire 

ginecologie-bloc operator-internare de zi-ATI, consolidare, recompartimentare și reabilitare 
termică Clădire secție psihiatrie și construire Clădire Cogenerare.  

3. Realizarea de unități de producere a energiei pentru consum propriu.  
4. Asigurarea accesibilității persoanelor cu handicap prin crearea de facilități  interioare și 

exterioare și respectarea exigențelor specifice persoanelor cu dizabilități; 
5. Realizarea unei strategii pentru eficiența energetică. 

Rezultate: 
În urma implementarii acestui proiect de investitii va rezulta scăderea costurilor cu utilitățile aferente 
Spitalului, înregistrându-se economii de energie prin reducerea consumului total de energie primară, 



ARROFESSIONAL TRAININARGO PROFESSIONAL TRAINING G   

 

Pa
ge

9
2

 

dar și creșterea confortului pacienților. Realizarea proiectului va contribui n mod esențial la 
îmbunătățirea confortului pacienților. 
 
Valoarea Proiectului 
Valoarea totală a proiectului: 8.544.789,96 lei, inclusiv TVA. 
Valoarea finantarii nerambursabile: 7.724.571,53 lei 
Contribuţia proprie a beneficiarului: 157.644,32 lei 
 

 

Denumirea beneficiarului: UAT Municipiul Dragasani  

Obiectivul proiectului este cresterea calitatii serviciilor medicale si a gradului de accesibilitate a 
populatiei deservite la standardele impuse de normele europene. Prin executia lucrarilor de extindere 
si dotare a infrastructurii Ambulatoriului Spitalulului Municipal Costache Nicolescu Dragasani, investiția 
va contribui la accesul sporit la servicii de îngrijire medicala primara a persoanelor sarace si a celor din 
zonele cu acces redus, contribuie la asigurarea prevenției necesare pentru ameliorarea starii de 
sanatate si sporirii incluziunii sociale a persoanelor din intreg judetul Vâlcea si zonele limitrofe. 

Obiectivele specifice ale proiectului : 

1. 1.Consolidarea calitatii si eficacitatii serviciilor furnizate prin dotarea cu echipamente 
performante. Prin proiect vor fi dotate 12 cabinete si 2 spatii IMAGISTICA/RADIOLOGIE si 
BIROU INFORMATII/INTERNARI. 

2. Scurtarea duratei de spitalizare a pacientilor internati care nu necesita ingrijire medicala 
permanenta.  

3. Scaderea timpului de diagnosticare si tratament, precum si preventie/depistare precoce a 
bolilor.  

4. Modernizarea infrastructurii pentru imbunatatirea accesului fizic persoanele cu dizabilitati. 
5. Eficienta energetica ridicata pentru diminuarea pierderilor de caldura si reducerea costurilor de 

exploatare  
6. Executia lucrarilor de extindere, reabilitare/modernizare si dotare a corpului parter existent si 

extinderea cu o suprafata construita de 595,25 mp. 

Rezultatele :  

1. Unitate medicala construita, reabilitata, modernizata, extinsa, dotata (pentru servicii medicale 
comunitare si ambulatorii); 

2. Dotarea a 12 cabinete si 2 spatii IMAGISTICA, RADIOLOGIE si BIROU 
INFORMATII/INTERNARI din cadrul Ambulatoriului; 

3. Echipamente si mobilier medical; 
4. Pacienti care vor beneficia de servicii medicale ambulatorii moderne.  

Valoarea totală a proiectului (defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională): 

- Valoare totala : 10.698.205,70 lei 

- Valoare eligibila nerambursabila din FEDR : 7.477.506,93 lei 

- Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national 2.991.002,76 lei 
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5) 

 
 
Program de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa 
Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și  transparente, Cod apel: POCA/350/2/1/ 
Introducerea de sisteme si standarde comune în  administrația publica locala ce optimizeaza procesele 
orientate catre beneficiari în concordanța cu Strategia pentru Consolidarea Administrației   Publice ( 
SCAP ) 
 
Obiectivul general al proiectului: 
Obiectivul general al proiectului constă în formularea unei propuneri de politica publica prin realizarea 
Strategiei de Dezvoltare Locala ( SDL ) pentru perioada 2020-2024 si a Planului Strategic Instituțional 
( PSI ) 2020 - 2023, corelata cu modernizarea sistemului informatic existent pentru cresterea 
performanței personalului angajat si deservirea online a cetațenilor si mediului de afaceri. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului: 

 Obiectiv specific 1: Definirea politicii locale a municipiului Dragasani cu concursul tuturor 
factorilor cu aport în dezvoltarea locala, concretizata prin adoptarea a 2 documente strategice: 
Strategia de Dezvoltare Locala (SDL) a municipiului Dragasani pentru perioada 2020-2024 si 
Planul Strategic Instituțional 2020 - 2023, corelat cu SDL. 

 Obiectiv specific 2: Reducerea birocraþiei pentru cetaþeni la nivel local corelate cu planul 
integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetațeni - prin implementarea 
sistemului informatic modernizat pentru cresterea performanței personalului angajat 
sideservirea online a cetaþenilor si mediului de afaceri. 

 Obiectiv specific 3: Dezvoltarea abilitaților personalului din cadrul Primariei Municipiului 
Dragasani si al instituțiilor subordonate Primariei Dragasani prin asigurarea formarii profesionale 
a 60 persoane din grupul ținta în domeniile managementului strategic, al instrumentelor si 
procedurilor pentru fundamentarea decizie si al competențelor de comunicare. 

 
Rezultate asteptate:  

1. Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală ca expresie a celei mai bune alternative de 
politica locala pentru Municipiul Dragasani; 

2. Realizarea Planului Strategic Instituțional, elaborat la nivelul departamentelor instituției 
Primariei Municipiului Dragasani împreuna cu instituțiile si serviciile  subordinate. 

3. Proiectarea și implementarea unui sistem informatic pentru managementul 
proceselor,documentelor si gestiunea bazelor de date, în vederea reducerii birocrației pentru 
cetațeni la nivel local, punctând 3 mari cerinte, respectiv: 

o Accesul online la serviciile gestionate exclusiv de autoritațile si instituțiile publice locale; 
o Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor; 
o Retro-digitalizarea documentelor din arhiva - crearea unei arhive de copii digitale ale 
documentelor în arhiva instituției pe baza modulului pentru gestionarea documentelor.  

4. Instruirea personalului Primariei Municipiului Dragasani si al institutiilor publice locale în 
formularea politicilor publice în domeniul Managementului Strategic 

Tematica cursului va fi adaptata la componența grupei, si va urmari acoperirea cel puțin 
a urmatoarelor tematici: 
- Organizarea activitații de planificare bugetara multianuala 
- Codificarea structurilor organizatorice, activitatilor, programelor si subactivitaților 
- Calendarul activitaților de planificare bugetara multianuala 
- Fundamentarea cheltuielilor de personal 
- Fundamentarea cheltuielilor cu materiale si servicii 
- Fundamentarea cheltuielilor cu asistența sociala 
- Fundamentarea veniturilor proprii 
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- Elaborarea bugetului multianual de dezvoltare 
- Egalitatea de sanse și dezvoltarea durabilă 
 

 
Valoare totală eligibilă a proiectului: 3.940.268,50 lei  
Valoarea eligibilă nerambursabilă:3.861.463,13 lei 
Cofinanțare eligibilă beneficiar: 73.831,17 lei 

 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Obiectivul general al proiectului este cresterea calitatii vietii pesoanele vârstnice expuse riscului de 
excluziune sociala, din municipiul Dragasani si asigurarea egalitatii de sanse pentru o viata sanatoasa, 
activa si demna. Proiectul are ca scop reducerea numarului de persoane vârstnice aflate în situatii de 
vulnerabiliate, din municipiul Dragasani, prin furnizarea de servicii sociale integrate de calitate, adaptate 
nevoilor specifice. În acest sens, proiectul propune dezvoltarea si eficientizarea serviciilor sociale 
furnizate vârstnicilor din municipiul Dragasani, în cadrul centrului de zi existent, prin largirea gamei de 
servicii si activitati dedicate acestora, perfectionarea personalului, îmbunatatirea bazei materiale si 
implementarea unui metodologii de lucru bazata pe abordarea integrata si individualizata a serviciilor si 
stimularea participarii active a vârstnicilor în societate. Proiectul va produce efecte pozitive pe termen 
lung, deoarece este de natura sa genereze o schimbare sociala în comunitate. Proiectul propune actiuni 
inovatoare, la nivelul municipiului Dragasani, ce urmaresc schimbarea perceptiei opiniei publice cu 
privire la imaginea si rolul persoanei vârstnice în societate, oferind totodata persoanelor vârstnice 
oportunitati de a–si valorifica potentialul de care dispun, prin participarea activa în societate în cadrul 
unui program de voluntariat.  
 
Obiectivele specifice ale proiectului 

a. Dezvoltatrea capacitatii institutionale a centrului de zi pentru persoanele vârstnice din 
municipiul Dragasani, de a furniza servicii sociale intergrate, la un nivel înalt de calitate. 

b. Reducerea numarului de persoane vârstnice aflate în situatii de vulnerabiliate, din 
municipiul Dragasani, prin furnizarea de servicii sociale integrate de calitate, adaptate 
nevoilor specifice individuale. 

Grupul tinta al proiectului este constituit din persoane care au împlinit vârsta de 65 de ani, cu domiciliul 
sau resedinta în municipiul Dragasani si care se afla în situatii de dependenta si/sau în risc de excluziune 
sociala, în înþelesul Legii nr. 17/2000, republicata, privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, 
respectiv: 

 nu au familie sau nu se afla în întretinerea unei sau unor persoane obligate la 
aceasta, potrivit dispozitiilor legale în vigoare; 

 nu au locuinþa si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza 
resurselor proprii; 

 nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea 
îngrijirii necesare; 

 nu se pot gospodari singure sau necesita îngrijire specializata; 
 se afla în imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio-medicale, datorita bolii ori 

starii fizice sau psihice. 

 
Valoare Proiect: 2.762.067,95 lei 
 

6) 

. 
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7) REABILITAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANT GIMNAZIAL A 
SCOLII GIMNAZIALE ”NICOLAE BALCESCU” – DRAGASANI 

 
UAT Municipiul Drăgăşani, în calitate de beneficiar, propune proiectul „Reabilitarea si echiparea 
infrastructurii educationale pentru invatamant gimnazial a SCOLII GIMNAZIALE ”NICOLAE 
BALCESCU” – DRAGASANI. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1b, cresterea 
gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului obligatoriu, în special pentru copii 
cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. 
 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Investitia în infrastructura de invatamant pentru dobândirea de competente si învatare pe tot parcursul 
vietii 
Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Cresterea accesului, calitatii si a atractivitatii educatiei, prin modernizarea si 
imbunatatirea infrastructurii de invatamant la Scoala N Balcescu Dragasani contribuind 
la cresterea ratei de participare la diferite niveluri de educatie. 

2. Reducerea abandonului scolar si a parasirii timpurii a Scolii N Balcescu Dragasani 
3. O rata mai mare de absolvire a învatamântului obligatoriu si cresterea ratei de tranzitie 

spre niveluri superioare de educatie. 

Rezultate asteptate 
a. Realizarea conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea gradului de participare a 

elevilor în învatamântul gimnazial in cadrul Scolii N Balcescu; 
b. Asigurarea unei oferte educationale adecvate, accesibile si de calitate pentru toti copiii 

cu prioritate pentru grupurile care se afla în risc sporit de abandon scolar si de parasire 
timpurie a scolii, cum ar fi: copii si tineri provenind din familii cu nivel socioeconomic 
scazut, copii si tineri romi sau din alte grupuri dezavantajate sau subreprezentate. 

c. Numarul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect 
al proiectului este de 1056 

d. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: scoala I-VIII 

Valoare Proiect : 4.819.335,22 lei  

8) ”IMBUNATATIREA CALITATII VIETII IN CARTIERELE RAHOVA SI TRANDAFIRILOR IN MUNICIPIUL 
DRAGASANI” 

 
Proiectul”IMBUNATATIREA CALITATII VIETII IN CARTIERELE RAHOVA SI TRANDAFIRILOR IN 
MUNICIPIUL DRAGASANI” va fi finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin 
pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și 
rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din 
România, UAT  Municipiul Drăgășani, a pregătit depunerea pentru finanțare 
 
Valoare proiect:  15.388.930,35 lei (inclusiv TVA) 
Prin proiectul ”IMBUNATATIREA CALITATII VIETII IN CARTIERELE RAHOVA SI TRANDAFIRILOR 
IN MUNICIPIUL DRAGASANI” se propune: 
1. MODERNIZARE ZONA URBANA CARTIER RAHOVA SI CARTIER TRANDAFIRILOR 
Prin prezentul proiect se vor amenaja zonele urbane Cartierul Rahova pe o suprafață de aprox. 46.100 
mp, respectiv Cartier Trandafirilor pe o suprafață de aprox. 88.800 mp. 
Se vor realiza următoarele lucrări: 
- Refacerea căilor de acces 
- Refacerea trotuarelor 
- Refacerea spațiului verde 
- Montarea de sisteme necesare preluării apelor meteorice 
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- Montarea de mobilier urban 
- Modernizarea sistemului de iluminat public 
- Amenajarae de locuri de parcare în zonele instituțiilor publice și de interes local. 
Cartier Trandafirilor: 
- Modernizare trotuare: 8.564,36 mp; 
- Modernizare strazi: 23.640,55 mp; 
- Spatiu verde propus: 1.088,86 mp; 
Strazile aferente Cartier Trandafirilor: 
- Str. Dr. Dumitru Bagdasar; 
- Str. Libelulei; 
- Str. Melodiilor; 
- Aleea Tineretului; 
- Aleea Trandafirilor; 
- Str. Nucilor; 
- Str. Tudor Vladimirescu; 
- Alei acces cartier. 
Cartier Rahova: 
- Modernizare trotuare: 2.100,55 mp; 
- Modernizare strazi: 4.410,52 mp; 
Strazile aferente Cartier Rahova: 
- Str. Rahova; 
- Str. Tudor Vladimirescu; 
- Aleea Muncii; 
- Alei acces cartier. 
 

9) IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE INVATAMANT LA “GRADINITA I.C. BRATIANU” 
 

 
Lucrări propuse: 
A. Inlocuirea hidroizolatiei la fundatii si soclu 
B. Refacerea, trotuarului perimetral 
C. Izolarea termica a peretilor exteriori perimetrali si a soclului prin anvelopare cu termosistem (vata). 
D. Reparatii locale sau inlocuire sarpanta daca este cazul (conform expertizei tehnice) 
E. Ignifugarea si tratarea impotriva microorganismelor a elementelor din lemn care compun sarpanta 
F. Termoizolarea podului si a planseului; 
G. Inlocuirea invelitoarei si a sistemului de preluare a apelor pluviale de la nivelul acoperisului; 
H. Refacerea finisajelor interioare (tavane, pereti, pardoseli); 
I. Refacerea instalatiilor interioare (termice, electrice, sanitare); 
J. Inlocuirea tamplariei interioare si exterioare; 
Dotări: 
Dotarea cu toate elementele necesare desfasurarii activitatii didactice (echipamente, materiale, 
mobilier, etc); 
 
10) IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE INVATAMANT LA “GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 
NR.2” 

Lucrări propuse: 
A. Inlocuirea hidroizolatiei la fundatii si soclu 
B. Refacerea, trotuarului perimetral 
C. Izolarea termica a peretilor exteriori perimetrali si a soclului prin anvelopare cu termosistem (vata). 
D. Reparatii locale sau inlocuire sarpanta daca este cazul (conform expertizei tehnice) 
E. Ignifugarea si tratarea impotriva microorganismelor a elementelor din lemn care compun sarpanta 
F. Termoizolarea podului si a planseului; 
G. Inlocuirea invelitoarei si a sistemului de preluare a apelor pluviale de la nivelul acoperisului; 
H. Refacerea finisajelor interioare (tavane, pereti, pardoseli); 
I. Refacerea instalatiilor interioare (termice, electrice, sanitare); 
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J. Inlocuirea tamplariei interioare si exterioare; 
Dotări 
Dotarea cu toate elementele necesare desfasurarii activitatii didactice (echipamente, materiale, 
mobilier, etc); 
Contribuția UAT Municipiul Drăgășani este de 2 % din cheltuielile eligibile ale proiectului, respectiv 
suma 307.778,61 lei. 

 
XVII. ANALIZA GRUPURILOR VULNERABILE DE 
LA NIVELUL MUNICIPIULUI DRĂGĂȘANI 
Pragul sărăciei relative reprezintă venitul bănesc disponibil pe adult-echivalent în raport cu care o 
persoana (cu un venit inferior pragului) poate fi considerată saracă. Nivelul pragului se determină la 
fracțiunea de 60% din valoarea punctului median al distributiei persoanelor dintr-un esantion, dupa 
venitul banesc disponibil pe adult-echivalent. Uneori este denumit ''linia de saracie'. La nivelul 
Municipiului Drăgăşani a fost identificat un Grup ţintă (categorii de  beneficiari) după cum urmează: 

A.  Copii şi familii aflate în dificultate; 
B.  Persoane vârstnice; 
C.  Persoane cu handicap; 
D.  Persoane defavorizate de etnie romă; 
F.  Alte persoane în situaţii de risc social 

A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:  
a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului; 
b) familii monoparentale; 
c) familii tinere; 
d) copii separaţi de părinţi sau cu risc de separare; copii cu părinţi plecaţi la muncă în 

străinătate; 
e) victimele violenţei în familie 

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt: 
a) lipsa locuinţei; 
b) lipsa actelor de identitate; 
c) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 
d) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; 
e) familii cu climat social defavorabil; 
f) abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă; 
g) probleme de sănătate; 
h) dificultăţi în obţinerea unor drepturi. 

În cadrul Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Municipiului Drăgășani pentru perioada 
2019-2020 
(http://sp.primariadragasani.ro/Portal%20Assets/Asistenta%20Sociala/Documente/STRATEGIA%20D
E%20DEZVOLATRE%20A%20SERVICIILOR%20SOCIALE%20LA%20NIVELUL%20MUNICIPIULUI
%20DRAGASANI%20PENTRU%20PERIOADA%202019.pdf), problemele identificate sunt 
următoarele: 

B. Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt: 
a) sănătatea precară; 
b) venituri mici în raport cu necesităţile; 
c) izolare, singurătate; 
d) capacitatea scăzută de autogospodărire; 
e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent; 
f) un număr insuficient de locuri în Centrele de asistenţă medico-socială din judeţ; 
g) nevoi spirituale; 
h) lipsa locuinţei. 

C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi) 
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Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt: 
a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă; 
b) lipsa locurilor de muncă protejate; 
c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate; 
d) atitudinea discriminatorie a societăţii; 
e) situaţia materială precară; 
f) absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoana cu handicap; 
g) lipsa centrelor rezidenţiale de zi, specializate pe tipuri de handicap. 

D. Problemele sociale ale persoanelor defavorizate de etnie romă sunt: 
a) sărăcia; 
b) mentalitatea romilor cu privire la muncă şi educaţie; 
c) sănătate; 
d) familii dezorganizate; 
e) lipsa actelor de identitate; 
f) dificultate în obţinerea unui loc de muncă din cauza lipsei calificării; 
g) condiţii improprii de locuit; 
h) delicvenţă. 

 
E. Persoane fără adăpost: tinerii proveniţi din instituţiile de ocrotire socială, adulţii. 

 
Probleme sociale ale persoanelor fără adăpost sunt: 

a) lipsa locuinţelor; 
b) lipsa locurilor de muncă; 
c) sănătate precară; 
d) lipsa educaţiei; 
e) dependenţa de alcool; 
f) lipsa de informare; 
g) neacceptarea situaţiei în care se află. 

 
Obiective specifice:  
 

 Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, 
corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari);  
 

 Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind 
beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de 
domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, 
ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data 
acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;  

 
 

  Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat și integrat de furnizare a tuturor 
categoriilor de servicii sociale la nivelul Municipiului Drăgăşani; 

 
  Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a 

beneficiarilor de servicii sociale.  
 

Conform Legii asistenţei sociale, grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc 
de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, 
dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate 
economică şi socială. 
Răspunsul Municipiului Drăgășani la problemele semnalate mai sus a constat în:  
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1) Funcționarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice 

În cadrul ”Centrului de zi pentru persoane vârstnice” își petrec timpul liber prin desfășurarea de activități 
diversificate persoanele varstnice din municipiul Drăgășani. Activitățile constau în: folosirea 
calculatorului care le permite navigarea pe internet, citirea presei scrise, socializare, desfășurarea de 
jocuri diverse (table, rumy, șah, cărți, biliard, tenis de masa), vizionarea emisiunilor TV dorite. De 
asemenea persoanele care frecventează centrul pot fi consiliate psihologic de către un psiholog 
autorizat la cererea acestora. Centrul funcţioneaza 12 ore pe zi și găzduieste până la 50 de persoane 
vârstnice zilnic.  
Obiectivele centrului așa cum sunt acestea descrise în cadrul Strategiei sunt următoarele: 
Obiectivul 1. Prin acest centru de zi dorim să intervenim astfel incat beneficiarii, persoane cu vîrsta de 
peste 60 de ani, din municipiul Drăgăşani, cu o stare relativ bună de sănătate, care, însă, riscă să se 
izoleze după pensionare sa isi petreaca petrece timpul liber într-un mod mai interesant, alături de cei 
de aceeaşi vîrstă, efectul fiind ameliorarea stării psihologice a acestora. 
Obiectivul 2. Îmbunătăţirea metodologiei de lucru:ꞏCrearea unei baze de date privind persoanele cu 
varsta de peste 60 de ani care risca sa se izoleze, avand in vedere ca pensionarea atrage inerţia, lipsa 
de iniţiativă, pierderea ritmului zilnic, a relaţiilor sociale, accentuează tendinţa către un fel de 
„anchilozare” psihică şi fizică; ꞏAplicarea standardelor de calitate privind serviciile sociale acordate; 
ꞏÎnsuşirea şi aplicarea cadrului legislativ actual, modificat şi/sau completat în vederea abordării integrate 
a stării sociale a persoanelor varstnice.  
Obiectivul 3. Combaterea riscului de marginalizare socială a persoanelor varstnice.ꞏFacilitarea 
accesului persoanelor varstnice la ajutoare materiale, asigurarea informării beneficiarilor în legătură cu 
serviciile furnizate de către alte instituţii care pot răspunde anumitor nevoi specifice; ꞏDezvoltarea şi 
diversificarea serviciilor sociale în funcţie de nevoile identificate.  
Obiectivul 4. Promovarea participării persoanelor varstnice la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor 
interumane. Dezvoltare personală şi socială: O implicare a persoanelor varstnice în diverse activităţi 
sociale prin organizarea de concursuri, excursii, spectacole cu  
scopul socializării.  
Obiectivul 5. Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul 
social.ꞏRealizarea unei strategii de promovare a parteneriatelor care să se bazeze pe nevoile existente 
în comunitate. ꞏÎncheierea de convenţii de parteneriat /colaborare. ꞏCrearea unei reţele de susţinere 
pentru persoanele varstnice, prin implementarea a cât mai multor factori din comunitate (familie, 
instituţii, organizaţii, etc.) în rezolvarea problemelor acestora. ꞏImplicarea comunităţii locale în 
susţinerea şi dezvoltarea activităţilor centrelor de zi pentru personae varstnice.  
 

2) Funcționarea Centrului de zi pentru copii aflați în situații de risc de separarea de părinți din 
cadrului Centrului Multifuncțional de Asistență Socială în Municipiul Drăgășani  

Obiectivele centrului așa cum sunt acestea descrise în cadrul Strategiei sunt următoarele: 
Obiectivul 1. Oferirea de activitati de ingrijire, educatie, recreere-socializare si consiliere pentru copii 
aflati in situatii de risc.  
Obiectivul 2. Îmbunătăţirea metodologiei de lucru:ꞏCrearea unei baze de date privind copiii in situatie 
de risc; ꞏAplicarea standardelor de calitate privind serviciile sociale acordate; ꞏÎnsuşirea şi aplicarea 
cadrului legislativ actual, modificat şi/sau completat în vederea abordării integrate a stării sociale a 
persoanelor varstnice.  
Obiectivul 3. Combaterea riscului de marginalizare socială a copiilor in situatie de risc. Stimularea 
participarii scoloare, atragerea copiilor in activitati educative si recreative de natura sa favorizeze 
dezvoltarea armonioasa a personalitatii copiilor si sa le dezvolte atasamentul fata de valorile societatii, 
ꞏFacilitarea accesului la ajutoare materiale acordate periodic (haine, incaltaminte, rechizite), asigurarea 
informării beneficiarilor în legătură cu serviciile furnizate de către alte instituţii care pot răspunde 
anumitor nevoi specifice; ꞏDezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale în funcţie de nevoile 
identificate.  
Obiectivul 4. Promovarea participării copiilor in situatie de risc la viaţa  socială şi cultivarea relaţiilor 
interumane. Dezvoltare personală şi socială: O implicare a copiilor in situatie de riscîn diverse activităţi 
sociale prin organizarea de excursii, spectacole cu scopul socializării.  
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Obiectivul 5. Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul 
social.Realizarea unei strategii de promovare a parteneriatelor care să se bazeze pe nevoile existente 
în comunitate. Încheierea de convenţii de parteneriat /colaborare. Crearea unei reţele de susţinere 
pentru copiii aflaţi în dificultate, prin implementarea a cât mai multor factori din comunitate (familie, 
instituţii, organizaţii, etc.) în rezolvarea problemelor acestora. ꞏImplicarea comunităţii locale în 
susţinerea şi dezvoltarea activităţilor centrului.  
 

3) Funcționarea Centrului de Zi pentru Consiliere si Sprijin pentru părinți și copii din cadrul centrului 
multifuncțional de asistență socială în Municipiul Drăgășani.  

Obiectivul 1: Centrul sprijina si asiste parintii pentru a face fata dificultatilor psihosociale care afecteaza 
relatiile familial, pentru dezvoltarea competentelor parentale, pentru prevenirea repararii copilului de 
familia sa. 
Obiectivul 2. Îmbunătăţirea metodologiei de lucru:ꞏCrearea unei baze de date privind copiii in situatie 
de risc; ꞏAplicarea standardelor de calitate privind serviciile sociale acordate; ꞏÎnsuşirea şi aplicarea 
cadrului legislativ actual, modificat şi/sau completat în vederea abordării integrate a stării sociale a 
persoanelor varstnice. 
Obiectivul 3: Oferirea de servicii de consiliere pentru copii si parinti Oferirea de servicii de consiliere 
pentru copii si parinti si derularea programului “Scoala parintilor” in scopul dezvoltarii competentelor si 
abilitatilor parentale ale parintilor din municipiul Dragasani. 
Obiectivul 4. Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul social. 
Realizarea unei strategii de promovare a parteneriatelor care să se bazeze pe nevoile existente în 
comunitate. Încheierea de convenţii de parteneriat /colaborare. ꞏCrearea unei reţele de susţinere pentru 
copiii aflaţi în dificultate, prin implementarea a cât mai multor factori din comunitate (familie, instituţii, 
organizaţii, etc.) în rezolvarea problemelor acestora. ꞏImplicarea comunităţii locale în susţinerea şi 
dezvoltarea activităţilor centrului.  
 

4) Funcționarea Centrului de Recuperare Neuromotorie 

Obiectiv 1: asigurarea unei game complexe de activitati de recuperare si reabilitare, pentru ameliorarea 
starii fizice si psihice a persoanelor cu handicap, cresterea gradului de autonomie sau independenta si 
implicit cresterea calitatii vietii acestor persoane.  
Obiectivul 2. Îmbunătăţirea metodologiei de lucru:ꞏCrearea unei baze de date privind persoanele cu 
handicap care necesita recuperare si reabilitare; ꞏAplicarea standardelor de calitate privind serviciile 
sociale acordate; ꞏÎnsuşirea şi aplicarea cadrului legislativ actual, modificat şi/sau completat în vederea 
abordării integrate a stării sociale a persoanelor cu handicap.  
Obiectivul 3. Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul 
social.ꞏRealizarea unei strategii de promovare a parteneriatelor care să se bazeze pe nevoile existente 
în comunitate. ꞏÎncheierea de convenţii de parteneriat /colaborare. ꞏCrearea unei reţele de susţinere 
pentru persoanele cu handicap, prin implementarea a cât mai multor factori din comunitate (familie, 
instituţii, organizaţii, etc.) în rezolvarea problemelor acestora. ꞏImplicarea comunităţii locale în 
susţinerea şi dezvoltarea activităţilor centrului.  
 

5) Funcționarea Cantinei de Ajutor Social 

Obiectiv 1: prestarea serviciilor sociale gratuite sau contra cost, conform legii pentru persoanele aflate 
in situatii economic- sociale sau medicale deosebite  
Obiectivul 2. Îmbunătăţirea metodologiei de lucru:ꞏCrearea unei baze de date privind persoanele aflate 
in situatiieconomic- sociale sau medicale deosebite; ꞏAplicarea standardelor de calitate privind serviciile 
sociale acordate; ꞏÎnsuşirea şi aplicarea cadrului legislativ actual, modificat şi/sau completat în vederea 
abordării integrate a stării sociale a persoanelor aflate in situatii economic- sociale sau medicale 
deosebite.  
Obiectivul 3. Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul 
social.ꞏRealizarea unei strategii de promovare a parteneriatelor care să se bazeze pe nevoile existente 
în comunitate. ꞏÎncheierea de convenţii de parteneriat /colaborare. ꞏCrearea unei reţele de susţinere 
pentru persoanele aflate in situatii economic- sociale sau medicale deosebite, prin implementarea a cât 
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mai multor factori din comunitate (familie, instituţii, organizaţii, etc.) în rezolvarea problemelor acestora. 
ꞏImplicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor centrului. 

 
Recomandări de politici/proiecte locale pentru îmbunătățirea situației grupurilor vulnerabile de la nivelul 
Municipiului Drăgășani 
 

 Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii 
(date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de domiciliu etc.), 
date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru 



ARROFESSIONAL TRAININARGO PROFESSIONAL TRAINING G   

 

Pa
ge

1
0

2
 

încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, 
precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date. 

 Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat și integrat de furnizare a tuturor categoriilor 
de servicii sociale la nivelul Municipiului Dragasani; 

 Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a 
beneficiarilor de servicii sociale; 

  Dezvoltarea și furnizarea ofertelor individualizate de formare profesionala care vizeaza nevoile 
specifice ale grupurilor vulnerabile, inclusiv dezvoltarea competentelor de baza si certificarea 
acestora; 

 Activitati de motivare pentru grupurile vulnerabile pentru a se integra/reintegra pe piata muncii, 
inclusiv asistenta in cautarea unui loc de munca; 

 Activitati care vizeaza reconversia profesionala a lucratorilor cu calificari redundante, in special 
pentru persoanele cu risc de excluziune sociala; 

 Consiliere si asistenta pentru dezvoltarea de noi locuri de munca protejate in intreprinderi; 
 Activitati pentru dezvoltarea serviciilor de ingrijire/asistenta pentru persoanele dependente 

pentru a sustine participarea pe piata muncii a persoanelor cu risc de excluziune sociala; 
 Organizarea de grupuri de sprijin si grupuri de sprijin reciproc pentru furnizarea serviciilor de 

informare si consiliere profesionala; 
 Studii si expertiza care vizeaza evaluarea impactului si eficacitatii masurilor si interventiilor 

suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune sociala; 
 Furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv calificarea si recalificarea, pentru 

cresterea si dezvoltarea aptitudinilor si calificarilor grupurilor vulnerabile; 
 Formare profesionala, grupuri de lucru educative, pentru persoanele supuse riscului de 

excluziune sociala; 
 Dezvoltarea si implementarea activitatilor pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii de catre 

tineri, inclusiv pentru combaterea disfunctiilor sociale, cum ar fi consumul de droguri si alcool, 
comiterea de infractiuni etc.; 

 Campanii pentru promovarea voluntariatului in activitatile dedicate integrarii pe piata muncii a 
persoanelor supuse riscului de excluziune sociala; 

 Dezvoltarea si promovarea formelor alternative de ocupare adaptate la nevoile persoanelor 
vulnerabile – munca la distanta, munca prin internet, ocupare cu norma redusa; 

  Dezvoltarea si promovarea diferitelor forme de cooperare intre angajatori, patronate, organizatii 
sindicale, ONG-uri (asociatii si fundatii) si alti actori relevanti pe piata muncii in vederea 
identificarii si promovarii oportunitatilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile; 

 Activitati in scopul schimbarii atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile, in special in ceea ce 
priveste mediul de lucru, inclusiv campanii de informare si promovare indreptate catre angajatori 
si angajatii acestora, comunitatile locale si factorii de decizie; 

 Campanii pentru promovarea unui stil de viata sanatos, prevenirea riscurilor de imbolnavire si 
promovarea necesitatii controalelor medicale regulate; 

 Cercetari si studii privind nevoile specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile in domenii precum: 
noi forme si conditii de reabilitare profesionala si metode de lucru cu persoanele vulnerabile etc.; 

 Activitati pentru dezvoltarea potentialului profesional al persoanelor vulnerabile si pentru 
identificarea si dezvoltarea oportunitatilor de ocupare, inclusiv formare profesionala, grupuri de 
lucru, asistenta, consiliere etc.; 

 Formare profesionala si grupuri de lucru pentru organizatii relevante precum furnizorii de servicii 
de ocupare, furnizorii de servicii de medicina a muncii, institutiile administratiei locale, angajatori 
care incadreaza persoane vulnerabile etc., pentru a le imbunatati acestora competentele si 
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modalitatea de abordare in activitatea desfasurata cu sau pentru persoanele vulnerabile si 
familiile acestora; 

 Înfiintarea, dezvoltarea si sustinerea Centrelor de Incluziune Sociala pentru persoanele supuse 
riscului de marginalizare si excluziune sociala, in special in comunitatile izolate si marginalizate; 

 Dezvoltarea si furnizarea serviciilor care faciliteaza accesul persoanelor vulnerabile la formare 
profesionala; 

 Dezvoltarea si implementarea activitatilor specifice si personalizate dedicate integrarii sociale si 
pe piata muncii a imigrantilor; 

 Proiectele care se adreseaza persoanelor vulnerabile vor include masuri de acompaniere, 
precum sprijin pentru membrii de familie aflati in ingrijire, servicii de asistenta si alte activitati 
asociate care permit persoanelor vulnerabile sa participe pe piata muncii; 

 Activitati inovatoare, interregionale si transnationale in vederea imbunatatirii accesului si 
participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii; 

 Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educatie destinate persoanelor din categoriile 
de grupuri tinta. 

 Activitati pentru combaterea disfunctiilor sociale – consum de alcool, consum de droguri, 
conduite infractionale etc. 

 

XVIII. POLITICI ȘI PROGRAME PENTRU NOUA 
PERIOADĂ DE PROGRAMARE 
 
POLITICĂ PROGRAM MĂSURĂ/OBIECTIVE 

SPECIFICE 
I Dezvoltare economică P1 Sprijinirea dezvoltării IMM-

urilor locale 
1.1. Atragerea investițiilor / 
investitorilor  
1.2. Dezvoltarea structurilor de 
sprijinire a afacerilor  
1.3. Susţinerea activității de 
Cercetare -Dezvoltare & Inovare 

P2 Dezvoltarea Industrială  2.1. Dezvoltarea / Extinderea 
infrastructurii industriale și a 
platformei de tip Parc Industrial 

II Infrastructură Locală  P3 Dezvoltarea Infrastructuriide 
transport. Mobilitate urbană 

3.1. Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii rutiere 
3.2. Extinderea și dezvoltarea 
zonelor pietonale și a piețelor 
publice 
3.3. Dezvoltarea serviciului de 
transport public 
3.4 Amenajare piste pentru 
biciclete 
3.5 Creşterea siguranţei rutiere 

P4 Dezvoltarea infrastructurii 
de apă și canalizare 

4.1 Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de furnizare a apei 
potabile 
4.2 Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de canalizare 
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P5. Amenajarea urbanistică 5.1. Dezvoltarea şi 
modernizarea parcurilor, a 
spațiilor verzi şi a locurilor de 
joacă pentru copii 
5.2. Amenajarea zonelor de 
agrement 
5.3. Amenajarea și 
modernizarea piețelor și a 
târgurilor 
5.4. Creşterea siguranţei 
cetăţenilor 

III Administrație publică locală P6 Îmbunătățirea serviciilor 
publice  

6.1. Dezvoltarea, modernizarea 
și dotarea infrastructurii în care 
își desfăşoară activitatea 
administraţia publică locală 
6.2. Dezvoltarea resurselor 
umane din administrația publică 
locală 

P7. Oraș inteligent- SMART 
CITY 

7.1 Digitalizarea întregului 
Municipiu 

P8. Creșterea gradului de 
transparență în administrația 
publică locală 

8.1 Elaborarea bugetului local 
într-un mod participativ  
8.2 Îmbunătăţirea colaborării 
între mediul de afaceri şi 
administraţia publică locală 
8.3 Îmbunătăţirea colaborării 
între populaţie şi administraţia 
publică locală 

IV Infrastructura de Sănătate  P9. Dezvoltarea resursei 
umane din domeniul medical 

9.1 Dezvoltarea unui program 
de atragere și menținere a 
personalului medical de calitate 

P10 Dezvoltarea asistenței 
medicale 

10.1 Dezvoltarea activităților de 
prevenţie prin programe 
multianuale de educaţie şi 
informare privind sănătatea 

V Resurse Umane /Educație P 11. Creșterea calificării și 
adaptabilității forței de muncă 

11.1 Îmbunătăţirea condiţiilor de 
desfășurare a actului 
educaţional (Vocațional) 
11.2 Dezvoltarea în parteneriat 
cu mediul academic și cu 
furnizori privați de formare 
profesională a unor programe de 
formare profesională adaptate 
cererii pieței de muncă de la 
nivel local 

P 12. Dezvoltare Socială 12.1 Dezvoltarea, reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii sociale 
de la nivel local 
12.2 Dezvoltarea economiei 
sociale 
12.3 Instruirea (& alfabetizarea) 
persoanelor provenind din 
grupuri vulnerabile 

P 13. Sprijinirea mobilizării 
comunitare şi voluntariatulu 

13.1 Promovarea voluntariatului 
în domeniul social 
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13.2 Sprijinirea mobilizării 
comunitare 

P 14. Sprijinirea îmbunătăţirii 
performanţelor școlare 

14.1. Dezvoltarea și sprijinirea 
programului școală după școală, 
pentru toate categoriile sociale 
14.2 Facilitarea accesului la 
educaţie a grupurilor vulnerabile 
14.3 Reabilitarea/extinderea / 
îmbunătățirea dotărilor 
infrastructurii de învăţământ 
14.4 Susținerea dezvoltării 
profesionale a cadrelor didactice 
și a inovării metodice 
14.5. Îmbunătățirea condițiilor 
de desfășurare a activităților 
educaționale 

P 15. Dezvoltarea activităților 
de învăţare pe tot parcursul 
vieții 

15.5 Înfiinţarea unui centru 
vocaţional pentru învăţământ 
alternativ 

VI Turism, Cultură și Sport  P16. Îmbunătăţirea serviciilor 
de informare, promovare şi 
marketing turistic 

16.1. Promovarea turistică a 
Municipiului Drăgășani folosind 
resursele locale  
16.2. Dezvoltarea turismului de 
evenimente  
16.3. Includerea Municipiului 
Drăgășani în circuite turistice 
naționale şi internaționale  

P 17 Valorificarea superioară a 
atracţiilor turistice de la nivel 
local 

17.1 Îmbunătăţirea infrastructurii 
de acces spre obiectivele 
turistice 
17.2 Reabilitarea / restaurarea / 
modernizarea / amenajarea 
corespunzătoare a obiectivelor 
turistice de patrimoniu 

P 18 Crearea de noi atracţii 
turistice 

18.1 Dezvoltarea infrastructurii 
turistice de agrement 

P 19 Îmbunătăţirea condiţiilor 
de desfășurare a activităților 
culturale şi sportive 

19.1 Reabilitarea / extinderea / 
dotarea infrastructurii în care 
funcționează instituțiile de 
cultură 
19.2 Reabilitarea / extinderea/ 
îmbunătățirea dotărilor şi a 
echipamentelor necesare 
infrastructurii sportive de la nivel 
local 
19.3 Dezvoltarea și sprijinirea 
sportului de masă 
19.4 Organizarea de 
evenimente sportive naționale și 
internaționale 
19.5 Realizarea unei săli 
sportive/polivalente/ 
multifuncționale 
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19.6 Promovarea activităților 
sportive în rândul tinerilor, 
pepiniere sportive 

P 20 Valorificarea superioară a 
resurselor culturale existente 

20.1 Dezvoltarea brand-ului 
municipiului Drăgășani   
 
20.2. Organizarea și sprijinirea 
desfășurării periodice de 
evenimente culturale  
 
20.3. Promovarea valorilor 
multiculturalității, diversității 
etnice și religioase a 
Municipiului 

VII Mediu  P21. Managementul deșeurilor 2.1.1 Extinderea şi dezvoltarea 
serviciilor de colectare şi 
transport al deșeurilor  
21.2. Susţinerea valorificării 
energetice şi materiale a 
deșeurilor 

P22 Intervenții pentru 
îmbunătățirea factorilor de 
mediu 

22.1. Intervenţii pentru 
reabilitarea terenurilor 
degradate şi pentru protecţia 
zonelor expuse riscurilor  
22.2. Dezvoltarea de inițiative 
pentru scăderea poluării fonice  
22.3. Intervenţii pentru 
reabilitarea terenurilor 
degradate şi pentru protecţia 
zonelor expuse riscurilor  
22.4. Dezvoltarea activităților de 
educație, informare și implicare 
a comunității în programe de 
îmbunătățire a factorilor de 
mediu 

VIII Eficiență energetică și 
dezvoltare urbană 

P 23 Creşterea eficienței 
consumului energetic 

23.1 Reabilitare termică a 
instituțiilor publice 
23.2 Reabilitare termică a 
blocurilor 

P 24 Creșterea ponderii utilizării 
energiei regenerabile 

24. 1 Utilizarea sistemelor de 
energie alternativă 

P 25 Atragerea forței de muncă 
din ZMD în Municipiul 
Drăgășani  

25.1 Programe eficiente de 
comunicare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 

 
 

         LISTA PROIECTELOR PRIORITARE PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE PROGRAMARE 

Titlu Proiect Descriere proiect Beneficiarul 
proiectului/Parteneri 

Surse de 
finanțare 
posibile 

Reabilitarea termică a blocurilor de locuit.  
 

Anveloparea exterioară a blocurilor de 
locuit.  
 

UAT Municipiul 
Drăgășani 

POR 2021-
2027, buget 
local, PNRR 

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
rutiere Municipiului Drăgășani 

- Reabilitarea și modernizarea străzilor  
- Amenajarea trotuarelor, crescând 

accesibilitatea pentru persoane cu 
deficiențe de mobilitate, cărucioare și 
biciclete  

- Amplasare mobilier urban 

CL Drăgășani POR 2021-
2027, Fonduri 
proprii, PNRR 

Implementarea sistemului de management 
la sistemul public de iluminat şi conectarea 
tuturor străzilor la sistem  
 

Instalarea panourilor fotovoltaice pe 
sistemele de iluminat public şi panourile de 
dirijare a circulației  

CL Drăgășani POR 2021-
2027, Fonduri 
proprii, Fonduri 
AFM, PNRR 

Modernizarea infrastructurii de sănătate  
 

- Recompartimentarea saloanelor si a 
cabinetelor 

- Achiziție echipamente și aparatură 
medicală  

 

UAT Municipiul 
Drăgășani/ Spitalul 
municipal 

POR 2021-
2027, Fonduri 
proprii, PNRR 

Creșterea gradului de cuprindere al 
grupurilor vulnerabile în instituțiile de 
învățământ  
 

- Îmbunătățirea accesului la educație 
primară și secundară  

 

CL Drăgășani POR 2021-
2027, fonduri 
norvegiene-
FRDS Fonduri 
proprii, PNRR 

Reabilitare și modernizare Colegiului 
Național Gib Mihaescu 
 

- Modernizarea infrastructurii construite 
și dotarea cu echipamente necesare 
desfasurarii procesului de invatamant  

UAT Municipiul 
Drăgășani/ Colegiul 
National Gib Mihaescu 

POR 2021-
2027, fonduri 
norvegiene-
FRDS Fonduri 
proprii, PNRR 

Reabilitarea și modernizarea Salii de sport 
Coleguilui National Gib Mihaescu  
 

- Modernizarea infrastructurii construite UAT Municipiul 
Drăgășani/ Colegiul 
National Gib Mihaescu T 
Municipiul Drăgășani/ 

POR 2021-
2027, fonduri 
norvegiene-
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 Colegiul National Gib 
Mihaescu 

FRDS, Fonduri 
proprii, PNRR 

Reabilitarea si dotarea gradinitei cu program 
prelungit nr. 2 - Rahova 

- Reabilitarea clădirii în care 
funcționează Grădinița și dotarea 
corespunzătoare 

- Amenajarea unui club al prichindeilor 
- Amenajarea de cabinete de recuperare 

pentru grupa de copii cu autism  
- Amenajarea și dotarea de spații de 

joacă 

UAT Municipiul 
Drăgășani 

POR 2014-
2020, Fonduri 
proprii 

Reabilitarea si dotarea gradinitei I.C. 
Bratianu 

- Reabilitarea clădirii în care 
funcționează grădinița și dotarea 
corespunzătoare 

- Amenajarea și dotarea de spații de 
joacă 

UAT Municipiul 
Drăgășani 

POR 2014-
2020, Fonduri 
proprii 

Reabilitarea si dotarea Scolii gimnaziale 
Nicolae Balcescu 

- Modernizarea infrastructurii construite 
și dotarea cu echipamente necesare 
desfasurarii procesului de invatamant 

UAT Municipiul 
Drăgășani/ Scoala 
Gimnaziala Nicolae 
Balcescu 

POR 2021-
2027, fonduri 
norvegiene-
FRDS Fonduri 
proprii, PNRR 

Reabilitarea si dotarea Scolii gimnaziale 
Tudor Vladimirescu 

- Modernizarea infrastructurii construite 
și dotarea cu echipamente necesare 
desfasurarii procesului de invatamant 

UAT Municipiul 
Drăgășani/ Scoala 
Gimnaziala Tudor 
Vladimirescu 

POR 2021-
2027, fonduri 
norvegiene-
FRDS Fonduri 
proprii, PNRR 

Reabilitarea si dotarea caminului nr. 1 - N. 
Balcescu 

- Modernizarea infrastructurii construite 
și dotarea cu mobilier si echipamente 

UAT Municipiul 
Drăgășani 

POR 2021-
2027, Fonduri 
proprii, PNRR 

Dezvoltarea infrastructurii educaționale în 
Liceul Tehnologic Brătianu  
 

- Modernizarea infrastructurii construite 
și dotarea cu echipamente necesare în 
linie cu cerințele programei școlare.  

UAT Municipiul 
Drăgășani/ Liceul 
tehnologic Bratianu 

POR 2014-
2020- OI 10.1, 
fonduri 
norvegiene-
FRDS Fonduri 
proprii, PNRR 

Îmbunătătirea calitatii vietii in cartierul 
Rahova 

- Reabilitarea străzilor și reamenajarea   
aleilor 

- Amenajarea spațiilor verzi 
- Amenajarea de parcări 

UAT Municipiul 
Drăgășani 

POR 2014-
2020, fonduri 
proprii 
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 - Modernizarea  iluminatului public 

Îmbunătătirea calitatii vietii in cartierul 
Trandafirilor 

- Reabilitarea străzilor și reamenajarea   
aleilor 

- Amenajarea spațiilor verzi 
- Amenajarea de parcări 
- Modernizarea iluminatului public 

UAT Municipiul 
Drăgășani 

POR 2014-
2020, Fonduri 
proprii,  

Reabilitarea bazei sportive Dragasani  
 

- Modernizarea stadionului municipal 
Drăgășani prin extinderea tribunelor, 
refacerea suprafetei de joc celor 2 
terenuri de fotbal, a pistei de alergare, 
a vestiarelor si construirea unui sistem 
de nocturna performant 

UAT Municipiul 
Drăgășani 

POR 2021-
2027, fonduri 
norvegiene-
FRDS, Fonduri 
proprii, CNI 

Reamenajarea pietei centrale prin 
extinderea pe verticală 

- Reabilitarea si dotarea pietei centrale UAT Municipiul 
Drăgășani 

POR 2021-
2027, Fonduri 
proprii,  

Schimburi de experiență cu 
orașe/microregiuni similare și conectarea la 
rețele internaționale  
 

Facilitarea schimburilor de experiență între 
autoritățile publice din Drăgășani și 
autorități publice locale similare din alte 
țări din Europa  

UAT Municipiul 
Drăgășani 

Programul 
URBACT, 
programul 
Europa pentru 
Cetateni 

Cursuri de perfectionare pentru angajatii 
Primăriei municipiului Drăgășani 

Organizarea de cursuri de perfectionare UAT Municipiul 
Drăgășani 

Programul 
POCA 2014 - 
2020, Fonduri 
proprii, fonduri 
aferente 
perioadei de 
programare 
2020-2027 

Amenajare locuri parcare în municipiul 
Drăgășani 

Amenajarea unui număr de aproximativ 
700 locuri de parcare in zona de vest a 
localității ( zona gării ) 

UAT Municipiul 
Drăgășani 

Buget local, 
PNRR 

Cresterea eficienței energetice a sediului 
Primăriei municipiului Dragasani 

Anveloparea exterioară a clădirii si 
inlocuirea tămplariei exterioare  

UAT Municipiul 
Drăgășani 

POR 2021-
2027, Buget 
local, fonduri 
AFM, PNRR 
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 Cresterea eficienței energetice a Policlinicii 
municipiului Drăgășani 

Anveloparea exterioară a clădirii si 
inlocuirea tămplariei exterioare 

UAT Municipiul 
Drăgășani 

POR 2021-
2027, Buget 
local, fonduri 
AFM, PNRR 

Cresterea eficienței energetice a Liceului 
tehnologic Brătianu si a clădirilor conexe 

Anveloparea exterioară a clădirilor si 
inlocuirea tămplariei exterioare 

UAT Municipiul 
Drăgășani 

POR 2021-
2027, Buget 
local, fonduri 
AFM 

Cresterea eficienței energetice a Colegiului 
național „Gib Mihăescu” 

Anveloparea exterioară a clădirii si 
inlocuirea tămplariei exterioare 

UAT Municipiul 
Drăgășani 

POR 2021-
2027, Buget 
local, fonduri 
AFM, PNRR 

Cresterea eficienței energetice a Scolii 
Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” 

Anveloparea exterioară a clădirii si 
inlocuirea tămplariei exterioare 

UAT Municipiul 
Drăgășani 

POR 2021-
2027, Buget 
local, fonduri 
AFM, PNRR 

Cresterea eficienței energetice a Scolii 
Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” 

Anveloparea exterioară a clădirii si 
inlocuirea tămplariei exterioare 

UAT Municipiul 
Drăgășani 

POR 2021-
2027, Buget 
local, fonduri 
AFM, PNRR 

Extinderea si modernizarea sistemului de 
iluminat public in municipiul Drăgășani 

Implementarea unui sistem de iluminat 
modern 

UAT Municipiul 
Drăgășani 

POR 2021-
2027, Buget 
local, fonduri 
AFM, PNRR 

Varianta de ocolire Drăgășani Est Construirea unei sosele de ocolire in 
partea de est a municipiului Drăgășani 

UAT Municipiul 
Drăgășani 

POIM 2014-
2020, Buget 
local 

Infiintare parc fotovoltaic in municipiul 
Dragasani 

Construirea unui parc fotovoltaic in 
municipiul Drăgășani 

UAT Municipiul 
Drăgășani 

POR 2021-
2027, Buget 
local, fonduri 
AFM, PNRR 

Instalare statii de incarcare pentru 
autovehicole electrice in municipiul 
Drăgășani 

Se vor monta minim 2 statii pentru 
incarcarea autovehiculelor electrice 

UAT Municipiul 
Drăgășani 

POR 2021-
2027, Buget 
local, fonduri 
AFM, PNRR 

Achizitionarea de autovehicole electrice 
pentru transportul elevilor  

Se vor achizitiona minim 4 autovehicole 
electrice pentru transportul elevilor 

UAT Municipiul 
Drăgășani 

POR 2021-
2027, Buget 
local, fonduri 
AFM, PNRR 
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IMPACT ȘI INDICATORI DE MONITORIZARE/ EVALUARE STRATEGIE 
Indicator specific înseamnă rezultatul la care contribuie o prioritate de investiții sau o prioritate a Uniunii într-un context local specific prin 
acțiuni sau măsuri luate în cadrul unei astfel de priorități; 
Indicatorii financiari (input) – se referă la bugetul alocat pe fiecare nivel masură. Aceşti indicatori sunt utilizaţi pentru monitorizarea 
progresului  Strategiei în funcţie de angajamentele şi plăţile efectuate din fondurile disponibile pentru fiecare măsură în relaţie cu costurile 
eligibile; 
Indicatorii de realizare (output) se referă la activitatea efectuată. Aceştia sunt măsuraţi în unităţi fizice sau monetare (numărul de ferme 
susţinute financiar, lungimea drumului construit). 
Indicatorii adiţionali – se referă la stabilirea unor indicatori suplimentari în cadrul Strategiei.  
Indicatorii de rezultat se referă la efectul direct şi imediat al unui program. Ei furnizează informaţii asupra schimbărilor, de exemplu, 
mediul, capacitatea sau performanţa beneficiarilor direcţi. Acest tip de indicatori pot fi de natură fizică (reducerea timpului zilnic, numărul 
instruirilor succesive) sau financiară (resursele din sectorul privat, scăderea costului de transport); 
Indicatorii de impact se referă la consecvenţa programului vizavi de efectul imediat asupra beneficiarilor direcţi. Se pot defini două 
concepte ale impactului. Impacturile specifice sunt acele efecte apărute după un anume interval de timp dar care sunt, totuşi în legătură 
directă cu acţiunile luate. Impacturile globale sunt efecte de lungă durată care afectează un segment larg de populaţie. Este clar că 
măsurarea acestui tip de impact este complexă şi poate cauza clar relaţii adesea dificil de stabili.  
 

Monitorizarea implementării SDL se materializează în centralizarea următoarelor informații:  
 îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici domeniilor de intervenție și a  celor suplimentari;   
 numărul și valoarea proiectelor selectate, contractate, plătite și reziliate, finalizate;   
 finanțarea proiectelor care conțin: 

 intervenții în domeniul dezvoltării teritoriale și urbanismului;  
 intervenții în domeniul educației; 
 intervenții în domeniul locuirii; 
 intervenții în domeniul economiei locale; 
 intervenții în domeniul energiei verzi și a eficienței energetice; 
 intervenții în domeniul culturii și turismului; 
 intervenții în doemiul agriculturii; 
 intervenții în domeniul CDI; 
 intervenții în domeniul infrastructurii; 
 intervenții în domeniul infrastructurii sociale și asistenței sociale; 
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Indicatori de realizare și rezultat: 
Indicator Indicatorul se referă la:  UM Țintă  Modalități de verificare 
Clădiri publice 
renovate  

-Reabilitare și modernizare 
Colegiului Național Gib 
Mihaescu 
-Reabilitarea și modernizarea 
Salii de sport Coleguilui National 
Gib Mihaescu  
-Reabilitarea si dotarea 
gradinitei cu program prelungit 
nr. 2 - Rahova 
-Reabilitarea si dotarea 
gradinitei I.C. Bratianu 
-Reabilitarea si dotarea Scolii 
gimnaziale Nicolae Balcescu 
-Reabilitarea si dotarea Scolii 
gimnaziale Tudor Vladimirescu 
-Reabilitarea si dotarea 
caminului nr. 1 - N. Balcescu 
-Dezvoltarea infrastructurii 
educaționale în Liceul 
Tehnologic Brătianu  
- Anveloparea exterioară a 
blocurilor de locuit.  
- 
 
 

Nr cladiri 2024 Verificări de teren; 
Raportare membri 

Spații deschise create 
sau reabilitate în 
zonele urbane 

-Îmbunătătirea calitatii vietii in 
cartierul Rahova 
-Îmbunătătirea calitatii vietii in 
cartierul Trandafirilor 
-Reabilitarea bazei sportive  
-Dragasani  

Nr măsuri 2024 Verificări de teren; 
Raportare membri 
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 Reamenajarea pietei centrale 
prin extinderea pe verticală 

Dezvoltare regională -Schimburi de experiență cu 
orașe/microregiuni similare și 
conectarea la rețele 
internaționale  

Nr măsuri 2024 Verificări de teren; 
Raportare membri 

Îmbunătățirea 
competențelor 
angajaților din 
instituțiile publice; 

-Cursuri de perfectionare pentru 
angajatii Primăriei municipiului 
Drăgășani 

Nr măsuri 2024 Verificări de teren; 
Raportare membri 

Persoane din 
comunitățile 
marginalizate aflate în 
risc de sărăcie și 
excluziune socială 
care beneficiază de 
servicii integrate; 

-Măsuri integrate de integrare 
socială: 

Nr măsuri 2024 Verificări de teren; 
Raportare membri 

Servicii la nivelul 
comunităților 
marginalizate aflate în 
risc de sărăcie și 
excluziune socială 
care beneficiază de 
sprijin, din care:-
Servicii medicale-
Servicii sociale-
Servicii socio-
medicale  

-Măsuri integrate de integrare 
socială: 

Nr măsuri 2024 Verificări de teren; 
Raportare membri 

Persoane care 
beneficiază de servicii 
de învățare non-
formală și de campanii 
de informare 

- Campanii de informare, sesiuni 
de învățare non-formală și de 
campanii de informare; 

Nr persoane 2024 Verificări de teren; 
Raportare membri 

Creșterea ratei de 
participare la 
învățământ a copiilor 
din toate ZUM 

- Programe de tip scoala dupa 
scoala, ADS, servicii integrate de 
educație; 

Nr persoane 2024 Verificări de teren; 
Raportare membri 

Creșterea nivelului de 
calificare, al 

- Nr. Cursuri de calificare, programe 
de instruire, etc.  

Nr persoane 2024 Verificări de teren; 
Raportare membri 
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 deprinderilor și 
abilităților relevante 
pentru intrarea pe 
piața muncii ale 
adulților din ZUM 
Creșterea satisfacției 
rezidenților cu 
condițiile de trai și 
serviciile de care 
dispun în zonă 
(comunitare, 
medicale, 
educaționale, sociale) 

- Programe sociale; Nr persoane 2024 Verificări de teren; 
Raportare membri 

Creșterea gradului 
ocupării în sectorul 
formal în rândul 
persoanelor din toate 
ZUM, din care:-femei,-
tineri,-romi 

- Număr ; Nr persoane 2024 Verificări de teren; 
Raportare membri 

 


