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1. Introducere

Strategia municipiului oc ani a fost concepută pentru a răspunde nevoilor reprezen-
tanților autorității locale i comunității în procesul de îmbunătățire a calității i diversității lo-
curilor de muncă disponibile, precum i în procesul de îmbunătățire a calității vieții cetățenilor 
i mediului economic local.  

copul este de a genera o viziune pentru dezvoltarea economică locală, care să permită 
comunității să vizualizeze i să înțeleagă propunerea de dezvoltare, să cunoască modalitățile i 
etapele pe care trebuie să le urmeze pentru a a unge acolo  iziunea va oferi at t cetățenilor, 
c t i administrației locale, o descriere clară a ceea ce trebuie să fie făcut i modul cel mai efici-
ent de a concentra energiile i resursele lor  

ornind de la nevoile actuale ale populației, resursele disponibile i e periențele acu-
mulate, municipiul oc ani a demarat adoptarea unui concept de de voltare av nd la ba ă o 

ndire inte rată, care vizează sc imbarea managementului administrației locale pentru asi-
gurarea unui consens asupra viziunii viitorului economic al teritoriului   unicipiul oc ani, îm-
preună cu toți actorii implicați în procesul de dezvoltare, a început punerea în aplicare a acestei 
viziuni prin: 
 realizarea un  document orientativ pentru comunitate, mediul privat i administrația 

locală pentru determinarea direcțiilor viitoare de cre tere economică;
 facilitarea eforturilor de colaborare între partenerii publici, pentru o dezvoltare coordonată

a municipiului;
 colaborarea între autoritatea locală i mediul de afaceri pentru stabilirea unui cadru de lu-

are a deciziilor privind prioritizarea proiectelor publice în domenii prioritare susținerii me-
diului privat, cum ar fi serviciile publice, infrastructura, sistemul de educație

 realizarea unui parteneriat între mai multe localități pentru dezvoltarea spațială i econo-
mică într-un concept integrat – înființarea onei etropolitane oc ani

ceastă nouă abordare complementară sau i integrată a rezolvării nevoilor ridică în
faţa potențialilor beneficiari provocări suplimentare ce ţin de promovarea şi instrumen-
tarea culturii parteneriale în pregătirea i implementarea proiectelor  
 perioada de acceptare i implementare a unui concept integrat la nivelul unui teritoriu este

mult mai  mare dec t în cazul strategiilor locale individuale
 comple itatea înglobării obiectivelor strategice, respectiv viziunea i dezvoltarea obiective-

lor strategice integrate sunt greu acceptate la nivelul tuturor partenerilor;
 importanţa unei decizii politice comune de aplicare a politicilor locale financiare i econo-

mice, care să favorizeze dezvoltarea la un nivel teritorial i nu individual
 cantitatea considerabilă de informaţii necesară înainte de punerea în aplicare a conceptului

integrat;
 interpretarea negativă, din partea partenerilor, a inegalităţii beneficiilor i rezultatelor obi-

ectivelor strategice;
 contribuţia ma oritară din partea partenerilor puternic dezvoltaţi pentru susţinerea

proiectelor comune
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Formularea Strategiei are la bază corelările care se formează tre ţintele Rom niei, 
anga ate n cadrul trategiei uropa , i priorităţile de dezvoltare propuse de Comisia 

uropeană prin intermediul celor  obiective tematice ( .T.) ale viitoarei perioade de 
programare 2014 – , inclusiv cele trei priorităţi privind cooperarea trans-frontalieră i 
inter-regională, n cadrul strategiilor macroregiunilor i bazinelor riverane, precum i 
cooperarea transnaţională n cadrul obiectivelor  

CONCENTRAREA OBIECTIVELOR EUROPA 2020 

CRE TERE I TELI E T  CRE TERE U TE A IL  CRE TERE AVORA IL  
INCLUZIUNII SOCIALE 

- Cercetare i inovare 
- ICT 
- Sprijinirea IMM-urilor 

(principiul ndiți mai 
înt i la scară mică ) 

- conomie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon  

- Utilizarea eficientă a 
resurselor  

- Prevenirea riscurilor 
- Transport durabil 

- cuparea forței de 
muncă  

- Incluziunea socială  
- Combaterea sărăciei 
- ducație 

AC IU I ALE TRATE IEI DE DEZVOLTARE DURA IL  LOCAL  

ETAPA I – DEFINIREA PARTENERIATULUI 
 dezvoltarea modelelor de cooperare;
 asigurarea unui proces de cunoa tere i participare la constituirea obiectivelor

strategice i specifice, stabilirea măsurilor necesare atingerii acestora
 realizarea planului de acţiuni i identificarea responsabilităților pentru fiecare

partener;
 asigurarea constientizării si aprobării din partea comunităţii privind procesul

strategic

ETAPA II – DEZVOLTAREA PROIECTELOR COMUNE 
 sigurarea cre terii economice av nd în vedere garantarea dezvoltării durabile i

utilizarea inteligentă a resurselor teritoriului
 Coordonarea eforturilor, conceptelor de dezvoltare i definirea responsabilităților

 pentru promovarea i dezvoltarea integrată a oportunităților din teritoriu
 urnizarea condițiilor, stimulentelor i spațiului pentru îmbunătățirea gradului de

formare i specializare a persoanelor apte de muncă
 Dezvoltarea unui set de măsuri pentru asigurarea unei dezvoltări durabile i

stabilirea p rg iilor de acțiune pentru prote area mediului i atenuarea anti-
ciparea sc imbărilor climatice

 sigurarea infrastructurii educaționale, de sănătate, digitale, facilităților socio-
culturale i de agrement la nivelul întregului teritoriu

 Dezvoltarea parteneriatelor strategice i cre terea responsabilității comunitare
pentru proiecte sociale integrate;

 romovarea economiei sociale prin asigurarea infrastructurii necesare, în
parteneriat cu mediul privat i societatea civilă

Cadrul strategic la nivel european si national influenteaza documentele strate-
gice si programatice la nivel administrativ regional si local  stfel, este esential ca SDL 

ocșani, inclusiv abordarea de dezvoltare integrată a unei one metropolitane,
sa ia n considerare Obiectivele Strategiei Europa 2020 si sa reliefeze modalitatile prin 
care eforturile comunitatii locale pot contribui la ndeplinirea acestora

I TE A U ATE DE RO IA DREPT CO TRI U II LA ATINGEREA 
OBIECTIVELOR STRATEGIEI EUROPA 2020 

Obiectivele strategiei Europa 2020 Tinte
m nia

ituație curentă
Rom nia inte UE

Rata de ocupare (în %) 70% 63,3% (2012) 75%
Procent de CDI în PIB 2% 0,48% (2011) 3%

Reducerea emisiilor de CO2 comparat cu    
nivelul anului 1990 19%

51,84% (2011 
comparativ cu
nivelul 1990)

-20%

Energii regenerabile 24% 20,79% (2012) 20%
ficiență energetică – reducerea consumului

de energie (în Mtoe) 10 16,6% (2012) 368 Mtoe

Reducerea procentului de părăsire timpurie 
a sistemului de educatie ( n %) 11,3% 17,4% (2012) 10%

ducație terțiară ( ) 26,7% 21,8% (2012) 40%
Reducerea populatiei n risc de sărăcie si 
e cluziune socială ( n număr de persoane) 580.000 240.000 (com-

parat cu 1990) 20.000.000

S r egi  de de v re  ni ipi i F ni  2014     2020

6



Formularea Strategiei are la bază corelările care se formează tre ţintele Rom niei, 
anga ate n cadrul trategiei uropa , i priorităţile de dezvoltare propuse de Comisia 

uropeană prin intermediul celor  obiective tematice ( .T.) ale viitoarei perioade de 
programare 2014 – , inclusiv cele trei priorităţi privind cooperarea trans-frontalieră i 
inter-regională, n cadrul strategiilor macroregiunilor i bazinelor riverane, precum i 
cooperarea transnaţională n cadrul obiectivelor 

CONCENTRAREA OBIECTIVELOR EUROPA 2020

CRE TERE I TELI E T CRE TERE U TE A IL CRE TERE AVORA IL
INCLUZIUNII SOCIALE

- Cercetare i inovare
- ICT
- Sprijinirea IMM-urilor 

(principiul ndiți mai 
înt i la scară mică )

- conomie cu emisii scăzute
de dioxid de carbon

- Utilizarea eficientă a
resurselor 

- Prevenirea riscurilor 
- Transport durabil

- cuparea forței de
muncă

- Incluziunea socială 
- Combaterea sărăciei
- ducație

AC IU I ALE TRATE IEI DE DEZVOLTARE DURA IL LOCAL

ETAPA I – DEFINIREA PARTENERIATULUI
 dezvoltarea modelelor de cooperare;
 asigurarea unui proces de cunoa tere i participare la constituirea obiectivelor

strategice i specifice, stabilirea măsurilor necesare atingerii acestora
 realizarea planului de acţiuni i identificarea responsabilităților pentru fiecare

partener;
 asigurarea constientizării si aprobării din partea comunităţii privind procesul

strategic

ETAPA II – DEZVOLTAREA PROIECTELOR COMUNE
 sigurarea cre terii economice av nd în vedere garantarea dezvoltării durabile i

utilizarea inteligentă a resurselor teritoriului
 Coordonarea eforturilor, conceptelor de dezvoltare i definirea responsabilităților

pentru promovarea i dezvoltarea integrată a oportunităților din teritoriu
 urnizarea condițiilor, stimulentelor i spațiului pentru îmbunătățirea gradului de

formare i specializare a persoanelor apte de muncă
 Dezvoltarea unui set de măsuri pentru asigurarea unei dezvoltări durabile i

stabilirea p rg iilor de acțiune pentru prote area mediului i atenuarea anti-
ciparea sc imbărilor climatice

 sigurarea infrastructurii educaționale, de sănătate, digitale, facilităților socio-
culturale i de agrement la nivelul întregului teritoriu

 Dezvoltarea parteneriatelor strategice i cre terea responsabilității comunitare
pentru proiecte sociale integrate;

 romovarea economiei sociale prin asigurarea infrastructurii necesare, în
parteneriat cu mediul privat i societatea civilă

Cadrul strategic la nivel european si national influentează documentele strate-
gice si programatice la nivel administrativ regional si local  stfel, este esential ca SDL 

ocșani, inclusiv abordarea de dezvoltare integrată a unei one metropolitane, 
să ia n considerare Obiectivele Strategiei Europa 2020 si să reliefeze modalitatile prin 
care eforturile comunitătii locale pot contribui la ndeplinirea acestora  

I TE A U ATE DE RO IA DREPT CO TRI U II LA ATINGEREA 
OBIECTIVELOR STRATEGIEI EUROPA 2020 

Obiectivele strategiei Europa 2020 Tinte
m nia 

ituație curentă  
Rom nia inte UE 

Rata de ocupare (în %) 70% 63,3% (2012) 75% 
Procent de CDI în PIB 2% 0,48% (2011) 3% 

Reducerea emisiilor de CO2 comparat cu    
nivelul anului 1990 19% 

51,84% (2011 
comparativ cu 
nivelul 1990) 

-20% 

Energii regenerabile 24% 20,79% (2012) 20% 
ficiență energetică – reducerea consumului 

de energie (în Mtoe) 10 16,6% (2012) 368 Mtoe 

Reducerea procentului de părăsire timpurie 
a sistemului de educatie ( n %) 11,3% 17,4% (2012) 10% 

ducație terțiară ( ) 26,7% 21,8% (2012) 40% 
Reducerea populatiei n risc de sărăcie si 
e cluziune socială ( n număr de persoane) 580.000 240.000 (com-

parat cu 1990) 20.000.000

S r egi  de de v re  ni ipi i F ni  2014     2020

7



2. Formularea strategiei

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCAL  OC A I DL OC A I  

Primul concept integrat la nivelul teritoriului, care a fost inițiat i dezvoltat de municipiul 
oc ani, reprezintă o asumare din partea autorităților publice privind cre terea calității modu-

lui de guvernare locală, îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor i atingere a rezultatelor  
tilizarea eficientă a avanta elor economice deținute de comunitate i interesul din par-

tea partenerilor privați depind foarte mult de calitatea guvernării locale, de serviciile furnizate, 
precum i de eficiența politicilor locale, gradul de dezvoltare i implementare al acestora   

v nd în vedere că cele mai multe întreprinderi care funcționează în municipiul oc ani 
sunt micro, mici i mi locii, ele depind în mare măsură de calitatea serviciilor publice i de faci-
litățile oferite de administrația locală  stfel, rolul administraţiei locale este primordial în crea-
rea unui mediu prietenos, care favorizează, susține i întăre te dezvoltarea unei afaceri   

oziționarea municipiului într-unul din udețele sărace din Rom nia, nivelul scă ut, 
aproape ine istent, al investițiilor în cercetare și inovare, nivelul scă ut de educație și 
necorelat cu cerințele pieței muncii locale, lipsa unei culturi privind calificarea pe tot 
parcursul vieții sau acțiuni de e port mai mici comparativ cu conte tul lor național, sunt 
premisele care stau la baza conceptului de susținere a economiei locale a teritoriului  

e urmăre te stabilirea unei relații solide de colaborare între întreprinderi, instituții pu-
blice, furnizori, comunitate, coli i centre de formare profesională, respectiv identificarea unor 
modalități de consolidare a acestei relații pentru facilitarea i e tinderea unei culturi antrepre-
noriale i sc imburi de idei inovatoare, realizarea unor proiecte integrate din care să benefici-
eze diferiți parteneri   

actorii ma ori considerați a avea o influență negativă semnificativă asupra dezvoltării 
viitoare, în special a economiei locale, sunt: 

 Dezvoltarea urbană necontrolată
 Economia subterană în cre tere
 Infrastructura locală slab dezvoltată i nemodernizată, contrară potenţialului de dezvoltare

spaţială
 Zone indisponibile pentru realizarea unei industrii locale (incubatoare de afaceri/

clustere functionale  lipsa unui cadru de susţinere a zonelor cu potenţial economic)
 ctive neinventariate i nevalorificate, care sunt astfel în imposibilitatea de a aduce  valoare

adăugată teritoriului
 ituație socială problematică
 iziuni separate de dezvoltare a localităților limitrofe (lipsa unui concept integrat de

planificare teritorială)

rin acest document se vor identifica i corecta factorii care au avut p nă acum un efect 
negativ asupra dezvoltării economice a municipiului  De asemenea, se va analiza nivelul calității 
guvernării locale în spri inul acordat mediului economic, pentru a reduce barierele i riscurile 
dezvoltării i susținerii unei afaceri locale  
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2.1. Politicile publice locale și principiile directoare 
în procesul de planificare 

Politicile publice locale au un rol integrator în aplicarea i traducerea locală a marilor 
politici naționale, regionale sau udețene, bazat pe o cunoa tere fină a singularităților teritori-
ului i a problemelor cu care se confruntă    

Piatra de temelie a unui proces eficient de planificare strategică se bazează pe o înțele-
gere profundă a celor mai importante probleme cu care se confruntă comunitatea   

DIREC IILE CARE AU TAT LA BAZA PLANIFIC RII I OR UL RII TRATEGIEI: 

 valorificarea inteligentă i sustenabilă a patrimoniului cultural i natural pentru susținerea
economiei locale;

 dezvoltarea spațială a teritoriului, țin nd cont de organizarea teritorială a cererii i ofertei
de mobilitate;

 ă ă
ă

 coordonarea integrată a dezvoltării municipiului i a teritoriului său de influență (ec ilibru
în dezvoltarea sistemului urban-rural);


ă ă ă

 e pansiune urbană ec ilibrată, coroborată cu utilizarea eficientă a resurselor de teren i
dezvoltarea infrastructurii;

 ec ilibru spațial în distribuirea serviciilor în teritoriu, în vederea evitării segregării socio-
economice spațiale

 ec ilibru între succesul economic i calitatea vieții
 cre terea economică este ec ilibrată cu cerințele sociale i de mediu
 guvernanta locală este un factor c eie n mbunătă irea climatului investitional local
 colaborarea dintre guvernanța locală, mediul privat i societatea civilă este un element cheie

în susținerea progresului economic
 planificarea strategică este un proces integrat olistic, asumat la nivel teritorial
 strategia determină principalele direcții de dezvoltare economică, dar nu le i controlează
 îmbunătățirea economică se adresează întregului mediu de afaceri, nu numai întreprinde-

rilor micro-, mici i mi locii
 protecția i spri inul pentru întreprinderile e istente este la fel de importantă ca i atragerea

de noi afaceri, în care acestea acționează ca un foarte bun instrument de marketing pentru
promovarea climatului de afaceri local;

 dezvoltarea anga ării cu a utorul resurselor interne este mai importantă dec t crearea de
noi locuri de muncă prin folosirea factorilor e terni

 stabilirea de parteneriate public-private at t la nivelul guvernanței locale, în procesul de lu-
are a deciziilor privind dezvoltarea i planificarea teritorială, c t i în îmbunătățirea econo-
miei locale, prin atragerea de investitori străini i realizarea unor parteneriate cu mediul
privat local;

 sectorul privat este principalul generator de dezvoltare economică

2.2. Influența uvernanței locale asupra creșterii
competitivității teritoriale

“Competitivitatea teritorială poate fi definită ca fiind capacitatea de a oferi un me-
diu atractiv și durabil pentru firme și re idenți de a trăi și de a lucra.”1 Pentru determina-
rea nivelului competitivității economice locale s-a avut în vedere analiza diferiţilor factori legaţi 
de sectorul economic i competitivitatea acestuia

Pentru determinarea structurii economiei locale s-au avut în vedere:

STRUCTURA ECONOMIEI LOCALE: 

 identificarea repartiţiei întreprinderilor pe sectoare ale economiei
 determinarea principalilor indicatori economici ce caracterizează mediul de afaceri
 stadiul investiţiilor străine directe
 evoluţia conceptului de dezvoltare a afacerilor locale din ultimii ani

AVANTAJE ALE TERITORIULUI: 

 situația infrastructurii fizice e istente i potențialul acesteia de e tindere i modernizare
 resursele naturale;
 facilitățile culturale i economice
 analiza imaginii municipiului din punctul de vedere al cetățenilor, dar i al mediului privat
 analiza vulnerabilității poziției municipiului i oportunitatea constituirii onei

etropolitane oc ani
 analiza parteneriatelor i impactul acestora asupra municipiului oc ani

POTE IALUL OR EI DE U C

 analiza socio-demografică a populației
 analiza forței de muncă
 analiza populației în ceea ce prive te nivelul de educație i cel al formării profesionale.

Autoritățile publice locale au responsabilitatea de a promova și susține de volta
rea IMM-urilor locale. ercepția principală a mediului de afaceri este că autoritățile locale nu
dispun de mi loacele adecvate sau autoritatea necesară spri inirii dezvoltării I -urilor.

ceastă percepție este sporită de lipsa de comunicare i dialog dintre administrația locală i
mediul de afaceri.

1 EU Regional Competitiveness Index RCI 2013, JRC Scientific and Policy Research, pg 18, citat: Dijkstra
et al, , sursa oficială  https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/lbna26060enn.pdf
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 ec ilibru spațial în distribuirea serviciilor în teritoriu, în vederea evitării segregării socio-
economice spațiale

 ec ilibru între succesul economic i calitatea vieții
 cre terea economică este ec ilibrată cu cerințele sociale i de mediu
 guvernanta locală este un factor c eie n mbunătă irea climatului investitional local
 colaborarea dintre guvernanța locală, mediul privat i societatea civilă este un element cheie

în susținerea progresului economic
 planificarea strategică este un proces integrat olistic, asumat la nivel teritorial
 strategia determină principalele direcții de dezvoltare economică, dar nu le i controlează
 îmbunătățirea economică se adresează întregului mediu de afaceri, nu numai întreprinde-

rilor micro-, mici i mi locii
 protecția i spri inul pentru întreprinderile e istente este la fel de importantă ca i atragerea

de noi afaceri, în care acestea acționează ca un foarte bun instrument de marketing pentru
promovarea climatului de afaceri local;

 dezvoltarea anga ării cu a utorul resurselor interne este mai importantă dec t crearea de
noi locuri de muncă prin folosirea factorilor e terni

 stabilirea de parteneriate public-private at t la nivelul guvernanței locale, în procesul de lu-
are a deciziilor privind dezvoltarea i planificarea teritorială, c t i în îmbunătățirea econo-
miei locale, prin atragerea de investitori străini i realizarea unor parteneriate cu mediul
privat local;

 sectorul privat este principalul generator de dezvoltare economică

2.2. Influența uvernanței locale asupra creșterii 
competitivității teritoriale 

“Competitivitatea teritorială poate fi definită ca fiind capacitatea de a oferi un me-
diu atractiv și durabil pentru firme și re idenți de a trăi și de a lucra.”1 Pentru determina-
rea nivelului competitivității economice locale s-a avut în vedere analiza diferiţilor factori legaţi 
de sectorul economic i competitivitatea acestuia  

Pentru determinarea structurii economiei locale s-au avut în vedere: 

STRUCTURA ECONOMIEI LOCALE:  

 identificarea repartiţiei întreprinderilor pe sectoare ale economiei
 determinarea principalilor indicatori economici ce caracterizează mediul de afaceri
 stadiul investiţiilor străine directe
 evoluţia conceptului de dezvoltare a afacerilor locale din ultimii ani

AVANTAJE ALE TERITORIULUI: 

 situația infrastructurii fizice e istente i potențialul acesteia de e tindere i modernizare
 resursele naturale;
 facilitățile culturale i economice
 analiza imaginii municipiului din punctul de vedere al cetățenilor, dar i al mediului privat
 analiza vulnerabilității poziției municipiului i oportunitatea constituirii onei

etropolitane oc ani
 analiza parteneriatelor i impactul acestora asupra municipiului oc ani

POTE IALUL OR EI DE U C  

 analiza socio-demografică a populației
 analiza forței de muncă
 analiza populației în ceea ce prive te nivelul de educație i cel al formării profesionale.

Autoritățile publice locale au responsabilitatea de a promova și susține de volta
rea IMM-urilor locale. ercepția principală a mediului de afaceri este că autoritățile locale nu 
dispun de mi loacele adecvate sau autoritatea necesară spri inirii dezvoltării I -urilor. 

ceastă percepție este sporită de lipsa de comunicare i dialog dintre administrația locală i 
mediul de afaceri.  

1 EU Regional Competitiveness Index RCI 2013, JRC Scientific and Policy Research, pg 18, citat: Dijkstra
 et al, , sursa oficială  https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/lbna26060enn.pdf 
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3. Prezentare generală

3.1. Aşezare, suprafaţă 

ă ă
ă ă ă

ă ă
ă ă ă ă ă

ă
ă

ă
Municipiul oc ani este re edinţa udeţului rancea, situat în Regiunea de Dezvoltare 

Sud- st a Rom niei, în partea sud-estică a udeţului, i are următorii vecini  
 La nord: comuna Garoafa;
 La est : comuna nători
 La sud-est: comuna Răstoaca
 La sud: comunele Slobozia Cioră ti i ilcovul
 La sud-vest: comuna ole ti
 La vest: comuna Cote ti i C mpineanca
 La nord-vest: ora ul  dobe ti.

unicipiul oc ani are o suprafaţă de ,29 km2, ceea ce reprezintă  din suprafaţa
udeţului rancea, fiind o localitate de dimensiune medie  unicipiul oc ani are două localităţi 

componente: M ndre ti-Moldova, M ndre ti-Munteni. Ca încadrare în reţeaua de localităţi a 
udeţului, municipiul oc ani este re edinţă de udeţ, constituind principalul centru economic 
i social, cu importante funcţiuni terţiare (administrative, politice, culturale etc.), dar i indus-

triale. 

3.2. Cadrul natural şi resursele naturale 

rin trăsăturile sale fizico-geografice, teritoriile udeţului rancea se identifică cu mai 
multe zone ale Regiunii Sud-Est, respectiv: 

ona C mpiei ără anului, în care se includ suprafeţe din udeţele rancea, uzău i 
răila, este caracterizată din punct de vedere fizico-geografic de o seismicitate foarte ridicată, 

precipitaţii reduse, risc de inundaţii, potenţial forestier scăzut  2 
Zona Moldovei de Sud, care cuprinde părţi din udeţele alaţi i rancea i se caracte-

rizează prin alunecări de teren frecvente, risc de inundaţii i seismicitate ridicată  ceastă zonă 
prezintă multiple lipsuri i dezavanta e   
 procentul redus de alimentare cu apă a populaţiei în sistem centralizat
 accesul direct la reţeaua ma oră rutieră i feroviară în ma oritatea comunelor este dificil;
 asistență sanitară precară i un nivel ridicat al mortalităţii infantile  3

2,3 PDR SE 2014 – 2020 
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Zona Subcarpaților de Curbură, ce cuprinde arii din udeţele rancea i uzău este o 
zonă montană cu seismicitate ridicată i alunecări de teren  n cadrul acestei zone se regăsesc 
numeroase rezervaţii, monumente i resurse ale naturii  ona este caracterizată prin e istenţa 
pădurilor pe suprafeţe întinse, ceea ce contribuie la menţinerea unui ec ilibru pe termen lung, 
condiţionat de altfel de e ploatarea raţională a resurselor forestiere 4 

Teritoriul administrativ oc ani este situat în zona de curbură a Carpaţilor rientali, în 
partea cea mai de nord a C mpiei Rom ne, i anume C mpia Siretului, i cuprinde municipiul 
Foc ani i localităţile ndre ti- oldova i ndre ti-Munteni. 

Din punct de vedere geomorfologic, întreaga zonă are aspect de c mpie, cu altitudini de 
50  58 m. deasupra nivelului mării i panta de cca 5% de la nord-vest către sud-est. 

unicipiul oc ani este flancat de r ul Putna spre est, la o distanţă de  m i de r ul 
Milcov spre sud, la o distanţă de  m  Teritoriul municipiului este traversat i de cursul de apă 
Cacaina Veche (Canalul Sturza), în mare parte regularizată (canale îndiguite)  e teritoriul mu-
nicipiului oc ani, în zona ndre ti este situată alta ndre ti pe care se practică în general 
pescuitul . 5 

3.3. Demografia 

3.3.1.Indicatori ai numărului şi structurii populaţiei 

opulaţia reprezintă elementul de bază al potenţialului economic al unui teritoriu, astfel 
cunoa terea aspectelor privind numărul, structura i evoluţia acesteia în timp reprezintă punc-
tul de pornire al tuturor analizelor. 

La 01.01.2 , conform datelor I , municipiul oc ani avea o populaţie stabilă totală 
de 96.713 de locuitori. rin comparaţie cu datele din Recensăm ntul din 2002, an în care nu-
mărul populaţiei era de 101.854 de locuitori, se observă o dinamică negativă  

Valoarea densităţii populaţiei la nivelul teritoriului administrativ al municipiului 
oc ani este de 2.044 loc./km2, calculată la o suprafaţă de 7,298 km2, în timp ce valoarea den-

sităţii la nivelul intravilanului municipiului este de 5.295 loc./km2 calculată la o suprafaţă de 
18,262 km2. 

TRUCTURA POPULA IEI PE SEXE 

Structura pe se e a populaţiei evidenţiază preponderența persoanelor de sex feminin 
at t la nivelul udeţului rancea, c t i la nivelul municipiului, astfel ponderea populaţiei femi-
nine este de 52,8  i a celei masculine de 47,2%. 

udeţul rancea unicipiul oc ani 

Feminin 51,1% (196.987) 52,8% (51.061) 
Masculin 48,9% (188.735) 47,2% (45.652) 

Sursa: INS, 2014 

4 PDR SE 2014 – 2020 
5 Memoriu General – Revizuire lan rbanistic eneral unicipiul oc ani,  

TRUCTURA POPULA IEI PE RUPE DE V R T

rganizarea pe grupe de v rstă a udeţului rancea evidenţiază ponderi mai ridicate
deţinute de populaţia v rstnică ( 2,4%) at t faţă de situaţia la nivelul Regiunii de ud-Est 
(21,7%), c t i faţă de cea la nivelul ţării ( 1,5 ) e înregistrează ponderi mai ridicate faţă de
Regiunea Sud-Est (14,5 ) i Rom nia ( 4, ) i în cazul populaţiei tinere a udețului rancea
(15,2%).

opulaţia adultă reprezintă 2,4  din totalul populaţiei udețene, pondere care este mai
mică dec t cea înregistrată la nivelul regiunii i a ţării ( 3,6%).

TRUCTURA POPULA IEI JUDE ULUI VRA CEA
PE RUPE DE V R T LA 1 IAN. 2014

Sursa: INS, 2014

n ceea ce prive te municipiul oc ani, structura populaţiei pe grupe de v rstă relevă
ponderi mai ridicate deţinute de populaţia adultă (70,6 ) faţă de situaţia la nivel udeţean
(62,4%).

ă
ă ă ă ă

ă ă
ă ă

STRUCTURA POPULA IEI U ICIPIULUI OC A I
PE RUPE DE V R T LA 1 IAN. 2014

Sursa: INS, 2014

15,2%

62,4%

22,4%
opulația t nără ( -14 ani)

opulația adultă ( -59 ani)

opulația v rstnică ( ani i peste)

12,2%

70,6%

17,1%
opulația t nără ( -14 ani)

opulația adultă ( -59 ani)

opulația v rstnică ( ani i peste)
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Foc ani i localităţile ndre ti- oldova i ndre ti-Munteni. 
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3.3.1.Indicatori ai numărului şi structurii populaţiei 

opulaţia reprezintă elementul de bază al potenţialului economic al unui teritoriu, astfel 
cunoa terea aspectelor privind numărul, structura i evoluţia acesteia în timp reprezintă punc-
tul de pornire al tuturor analizelor. 

La 01.01.2 , conform datelor I , municipiul oc ani avea o populaţie stabilă totală 
de 96.713 de locuitori. rin comparaţie cu datele din Recensăm ntul din 2002, an în care nu-
mărul populaţiei era de 101.854 de locuitori, se observă o dinamică negativă  

Valoarea densităţii populaţiei la nivelul teritoriului administrativ al municipiului 
oc ani este de 2.044 loc./km2, calculată la o suprafaţă de 7,298 km2, în timp ce valoarea den-

sităţii la nivelul intravilanului municipiului este de 5.295 loc./km2 calculată la o suprafaţă de 
18,262 km2. 

TRUCTURA POPULA IEI PE SEXE 

Structura pe se e a populaţiei evidenţiază preponderența persoanelor de sex feminin 
at t la nivelul udeţului rancea, c t i la nivelul municipiului, astfel ponderea populaţiei femi-
nine este de 52,8  i a celei masculine de 47,2%. 

udeţul rancea unicipiul oc ani 

Feminin 51,1% (196.987) 52,8% (51.061) 
Masculin 48,9% (188.735) 47,2% (45.652) 

Sursa: INS, 2014 

4 PDR SE 2014 – 2020 
5 Memoriu General – Revizuire lan rbanistic eneral unicipiul oc ani,  

TRUCTURA POPULA IEI PE RUPE DE V R T  

rganizarea pe grupe de v rstă a udeţului rancea evidenţiază ponderi mai ridicate 
deţinute de populaţia v rstnică ( 2,4%) at t faţă de situaţia la nivelul Regiunii de ud-Est 
(21,7%), c t i faţă de cea la nivelul ţării ( 1,5 )  e înregistrează ponderi mai ridicate faţă de 
Regiunea Sud-Est (14,5 ) i Rom nia ( 4, ) i în cazul populaţiei tinere a udețului rancea 
(15,2%). 

opulaţia adultă reprezintă 2,4  din totalul populaţiei udețene, pondere care este mai 
mică dec t cea înregistrată la nivelul regiunii i a ţării ( 3,6%). 

TRUCTURA POPULA IEI JUDE ULUI VRA CEA
PE RUPE DE V R T  LA 1 IAN. 2014 

Sursa: INS, 2014 

n ceea ce prive te municipiul oc ani, structura populaţiei pe grupe de v rstă relevă 
ponderi mai ridicate deţinute de populaţia adultă (70,6 ) faţă de situaţia la nivel udeţean 
(62,4%). 

ă
ă ă ă ă

ă ă
ă ă

STRUCTURA POPULA IEI U ICIPIULUI OC A I 
PE RUPE DE V R T  LA 1 IAN. 2014 

Sursa: INS, 2014 

15,2%

62,4%
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STRUCTURA PE V R TE I E E A POPULA IEI U ICIPIULUI OC A I 
Î  A UL 2  

Sursa: INS, 2014 

iramida v rstelor evidenţiază cre terea efectivelor de persoane adulte în cadrul muni-
cipiului oc ani  stfel, la nivelul anului , indicele de îmbătr nire al municipiului este de 
1,39% calculat conform formulei: 

Datorită faptului că indicele de îmbătr nire al municipiului oc ani este supraunitar, 
adică populaţia t nără nu depă e te populaţia v rstnică, municipiul nu are capacitate de rege-
nerare  n cazul municipiului oc ani, populaţia v rstnică reprezintă ,  din totalul popu-
laţiei, iar în mod convenţional se apreciază că o pondere a populaţiei v rstnice mai mare de 

 corespunde unei populaţii îmbătr nite demografic  stfel, e istă riscul de cre tere a popu-
laţiei v rstnice datorită numărului ridicat al persoanelor adulte în municipiu (70,6 ), cresc nd 
i indicele de îmbătr nire, cu numeroase implicaţii în toate sferele activităţii umane  

5000 4000 3000 2000 1000 0 1000 2000 3000 4000 5000

Sub 5 ani
5- 9 ani

10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani

 ani i peste

MASCULIN FEMINIM

r nire  Populația   

Populația    i p

ă ă
ă ă ă

ă
ă ă ă

ă
ă

ă ă
n ceea ce prive te municipiul oc ani, în 4 se întregistrează cu aprox. 5  mai puţini

locuitori faţă de recensăm ntul din anul 2002 (101.854 de locuitori). 

TRUCTURA POPULA IEI DUP  ET IE

entru udeţul rancea, datele înregistrate la recensăm ntul populaţiei din  relevă
preponderența persoanelor de etnie rom nă ( ) i e istenţa unei comunităţi mai impor-
tante de persoane de etnie romă ( , ) La nivelul municipiului oc ani se regăsesc acelea i
grupuri etnice, rom nii sunt majoritari, însum nd , iar populaţia romă reprezintă . 

3.3.2. Mişcarea naturală şi mi ratorie a populaţiei

opulaţia umană reprezintă un sistem dinamic supus în permanenţă sc imbărilor ca ur-
mare a influenţei mi cării naturale (na terile i decesele) i a mi cării migratorii (imigrările i
emigrările)

e poate afirma că migraţia, privită ca mi care în spaţiu a unei populaţii, reprezintă o
componentă principală a acesteia, alături de natalitate i mortalitate Totu i, importanţa mi că-
rii migratorii este mai redusă, dacă avem în vedere procesul reproducerii populaţiei, deoarece
prin intermediul acesteia se realizează numai o deplasare a unor efective de populaţie dintr-o 
colectivitate în alta

I CAREA ATURAL  A POPULA IEI

ITUA IA CU ILOR VII Î  ULTI II A E A I Î  U ICIPIUL OC A I
Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013

864 823 823 731 678 759
Sursa: INS, 2013

ITUA IA DECE ELOR Î  ULTI II A E A I Î  U ICIPIUL OC A I
Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013

670 680 656 641 665 631
Sursa: INS, 2013

ncetinirea cre terii populaţiei este str ns legată de sporul natural al populaţiei (nr. total
de na teri minus nr. total de decese), multe localităţi din Rom nia confrunt ndu-se cu o rată a
natalităţii mică, asociată cu o cre tere constantă a speranţei de viaţă, un impact direct asupra
încetinirii cre terii populaţiei i îmbătr nirea acesteia

opulaţia municipiului oc ani înregistrează un spor natural pozitiv, aflat în scădere în 
perioada 2008 – 2012, av nd însă o valoare crescută în anul , faţă de anii precedenţi. 
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opulaţia municipiului oc ani înregistrează un spor natural pozitiv, aflat în scădere în 
perioada 2008 – 2012, av nd însă o valoare crescută în anul , faţă de anii precedenţi. 
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SPORUL NATURAL AL POPULA IEI U ICIPIULUI OC A I 
Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

194 143 167 90 13 128 
Sursa: INS, 2013 

DURATA EDIE A VIE II Î  UDE UL VRA CEA 
Mediu de 
rezidenţă Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

Urban 74,76 74,52 75,36 75,91 75,98 76,97 
Rural 73,23 73,39 73,44 73,71 74,36 74,62 
Total 73,87 73,89 74,26 74,67 75,1 75,56 

Sursa: INS, 2013 

RATA DE FERTILITATE PE GRUPE DE V R TE ALE A EI Î  UDE UL VRA CEA 
CU I VII LA .000 DE FEMEI), ANUL 2013  

ediu de rezidenţă 
Vârsta mamei 

Total 15-19 20-24 25- 30-34 35-39 40-44 45-49 

Urban 49,2 85,3 85 56,8 26,4 7,2 0,2 44,5 
Rural 30 45,6 74 46,7 23,8 3,8 0,2 32,5 
Total 43,1 69,6 80,1 52 25,3 5,8 0,2 39,4 

Sursa: INS, 2013 

I CAREA I RATORIE A POPULA IEI 

voluţia în timp a numărului i structurii populaţiei este i rezultatul mi cării migratorii. 
i carea migratorie desemnează forma de mobilitate geografică care constă în sc imbarea sta-

tutului rezidenţial  
Soldul sc imbărilor de re edinţă este negativ (diferenţa algebrică între numărul persoa-

nelor sosite i cele plecate din municipiu), plecările cu re edinţa fiind mult mai mari, e ist nd 
tendinţa de a părăsi municipiul  

OLDUL C I RILOR DE RE EDI  Î  U ICIPIUL OC A I 
Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

umăr persoane 
tabiliri de re edinţă 1.081 617 634 611 555 541 604 
lecări cu re edinţa 1.011 1.373 1.534 1.392 1.094 1.070 1.249 

Soldul sc imbărilor de re edinţă 70 -756 -900 -781 -539 -529 -645 
Sursa: INS 

3.4. Evoluţia municipiului
în contextul dezvoltării teritoriale

ă ă ă
ă

ă

ă ă ă ă
ă

udeţul rancea ocupă locul al I -lea în ierar ia Regiunii ud- st în funcţie de suprafaţa 
totală i se remarcă cu ponderea cea mai ridicată a populaţiei rurale 63,8%.

ORGANIZAREA ADMINISTRATIV  A TERITORIULUI REGIUNII DE SUD-EST – 31.12.2011
Regiunea de

dezvoltare  udeţul
uprafaţa 

totală ( m2)
% din ter.
regional

r  ora e/
municipii

Din care 
municipii

Nr.    
mune 

Nr.
sate

Sud-Est 35,762 100 35 11 355 1.447
Vrancea 4,857 14 5 2 68 331

răila 4,766 17 4 1 40 140
uzău 6,103 20 12 2 82 475

Constanța 7,071 12 12 3 58 188
alaţi 4,466 24 4 2 61 180

Tulcea 8,499 14 5 1 46 133
Sursa: Anuarul Statistic al om niei, NS, ucure ti – ediţia 2012

ă
ă ă

ă
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n perioada comunistă, udeţul rancea era inclus în unul din cele mai importante pro-
iecte de infrastructură agricolă din Rom nia  Canalul Siret- ărăgan. 

CANALUL SIRET- R A  

Conform ărţilor i planurilor de proiectare, canalul ar trebui să aibă  m, o lăţime 
de  de metri i o ad ncime de  metri  roiectul a apărut în  i aparţinea profesorului 

le andru Davidescu  Canalul presupune legătura, pe o distanţă de  de ilometri, între ba-
ra ul de la Călimăne ti, udeţul rancea, i lacul Dridu, localitatea aflată în udeţul Ialomiţa (în 
zona nagov, la  ilometri apropiere de ucure ti)  

uma necesară terminării canalului este foarte mare, neput nd fi asigurată dec t prin 
atragerea unor parteneri privaţi i stabilirea unor parteneriate între ace tia i autoritatea pu-
blică centrală i locală  Cel puţin  din valoarea investiţiei reprezintă amena area reţelei de 
irigaţii  

Conform studiilor realizate, construirea canalului  de irigaţii ar avea o triplă utilitate  ar 
cre te producţia agricolă a Rom niei cu peste , ar împiedica inundaţiile, dar i seceta din 

oldova i ar putea fi utilizat i în scop de agrement, permiţ nd plimbări pe apă pentru locui-
torii din zona de influență (din mun  ucure ti i p nă în rancea)  

ă ă

 
 
 
 

 pţiunile strategice privind structurarea i dezvoltarea reţelelor teritoriale  în con-
te  tul trategiei uropa  plasează municipiul oc ani la nivelul de pol regional, poziţie 
infer ioară în ansamblul zonei de ud- st, unde se regăsesc municipii pol naţional cu po-
tenţia l metropolitan i influenţă transnaţională, precum Constanța sau  

 trategia urmăre te trei direcţii  conectivitate, concentrare i cooperare în atingerea 
coeziunii teritoriale  Indicatorii analizaţi în acest scop (competitivitatea economiei locale, 
accesul la servicii de interes general, informative, cunoa tere, mobilitate etc ) sugerează gra-
dul insuficient de dezvoltare al municipiului oc ani  

RE EAUA POLICE TRIC  A IO AL
CADRUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE TERITORIAL  A RO IEI 2 3

Sursa , irecţia de de voltare teritorială 

unicipiul oc ani se constituie într-un cadru comple  de planificare integrată în care
converg sectoare i priorităţi multiple, identificate drept relevante i semnificative pentru di-
recţiile viitoare ale dezvoltării ora ului Dezvoltarea unei a ezări urbane este determinată sem-
nificativ de sc imbările care se produc în structura economiei locale, în structura populaţiei i
în cultura comunitară

n urma procesului de analiză a datelor statistice privind principiul dezvoltării locale
integrate, se creează viziunea de dezvoltare a municipiului oc ani, respectiv dezvoltarea eco-
nomică, dezvoltarea socială i gestionarea ec ilibrată a resurselor i mediului natural

După cum indică Agenda Teritorială a Uniunii Europene pentru anul 2020, se impune
spri inirea legăturilor ec ilibrate de natură socio-culturală, economică i teritorială dintre polii
urbani i zonele rurale, astfel înc t potenţialul ruralului de a contribui la procesul de dezvoltare
durabilă să poată fi valorificat

Coeziunea teritorială evidenţiază necesitatea unei abordări integrate a tratării proble-
melor la o scară geografic adecvată, care poate necesita cooperarea autorităţilor locale, regio-
nale i c iar naţionale

Dridu

ă

ă ă
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3.5. Zona metropolitană 

ZONA METROPOLITAN  –  
UN CONCEPT INTEGRAT 
DE GUVERNAN  LOCAL  

ă ă
ă

ă
- Dezvoltarea teritorială echilibrată ntre

ă
 

- Optimizarea repartizării n spaţiu a

ă ă
- Valorizarea comună a bogăţiilor 
naturale  
- Cunoa terea comună a funcţionării

Constituirea zonei metropolitane răspunde unei necesităţi oportunităţi determinate de 
evoluţia organică a a ezărilor.  

Dezvoltarea interdependentă a ICI I L I C I cu localităţile aflate în zona sa 
de influenţă va facilita amena area integrată a teritoriului, diminu nd dezec ilibrele dintre cen-
tru i aria limitrofă provocate de dispersarea în planul structurii demografice, sociale i econo-
mice, de dezechilibrele legate de transportul în comun, finanţarea infrastructurii, rezervele de 
spaţiu de locuit, educaţionale, culturale i de comerţ  

Conceptul integrat de dezvoltare teritorială a zonei metropolitane oc ani este înainte de 
orice un proiect, un instrument al dezvoltării durabile la scară intercomunitară care: 

STANDARDELE ACTUALE 

 zonă metropolitană se referă la un teritoriu care conţine un număr de unităţi adminis-
trativ teritoriale autonome, pun ndu-se accent deopotrivă pe independența metropolitană i
pe coordonarea afacerilor metropolitane (1993, The World Conference, Tokyo).

Legislaţia naţională define te terioriul metropolitan ca fiind
uprafaţa situată în urul marilor aglomerări urbane, delimitate prin studii de speciali-

tate, în cadrul căruia se creează relaţii reciproce de influenţă în domeniul căilor de comunicaţie,
economic, social, cultural i al infrastructurii edilitare  Legea 350/2001

ona constituită prin asociere, pe bază de parteneriat voluntar, între marile centre ur-
bane i localităţile urbane i rurale aflate în zona imediată, la distanţă de p nă la  m, în care 
s-au dezvoltat relaţii de cooperare pe planuri multiple  Legea 351/2001

ă
ă

ă
ă

ă ă ă

 poli de importanță europeană peste de locuitori;
 poli de importanţă naţională    1.000.000 de locuitori;
 poli de importanță regională: 50.000  249.000 de locuitori;
 poli de importanță locală    49.000 de locuitori.
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PARCELE

LEGENDA

LIMITA INTRAVILAN EXISTENT

LIMITA ADMINISTRATIV TERITORIALA

DRUMURI

APE CURGATOARE

LACURI SI BALTI NATURALE

CONSTRUCTII

CONSTRUCTII LOCUINTE COLECTIVE

CONSTRUCTII ANEXE

PASUNE

AX RIGOLA

CALE FERATA

DIG

PLATFORMA BETON/PARCARI

DESTINATIE TERENURI (arabil, fanete, pasuni, livezi)

NIVEL DE INALTIME CONSTRUCTII

CIMITIR

RAMBLEU-DEBLEU

REZERVOR

TROTUAR

TRASEU CENTURA PROPUS

LIMITA INTRAVILAN PROPUS

CULOAR AUTOSTRADA - TRASEU INITIAL

CULOAR AUTOSTRADA - TRASEU MODIFICAT

CULOAR AUTOSTRADA - TRASEU CONFORM PROIECT SF OCTOMBRIE 2004_VARIANTA I 

CULOAR AUTOSTRADA - PROIECT SF OCTOMBRIE 2004_VARIANTA I MODIFICAT CONFORM SOLICITARI PEIMARIA FOCSANI 

Reguli ce trebuie respectateUn diagnostic comun

UN PROIECT CE CUPRINDE:

ă
ă

ă
ă ă

ă

ă
ă
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3.5. Zona metropolitană 

ZONA METROPOLITAN  –  
UN CONCEPT INTEGRAT 
DE GUVERNAN  LOCAL  

ă ă
ă

ă
- Dezvoltarea teritorială echilibrată ntre

ă
 

- Optimizarea repartizării n spaţiu a

ă ă
- Valorizarea comună a bogăţiilor 
naturale  
- Cunoa terea comună a funcţionării

Constituirea zonei metropolitane răspunde unei necesităţi oportunităţi determinate de 
evoluţia organică a a ezărilor.  

Dezvoltarea interdependentă a ICI I L I C I cu localităţile aflate în zona sa 
de influenţă va facilita amena area integrată a teritoriului, diminu nd dezec ilibrele dintre cen-
tru i aria limitrofă provocate de dispersarea în planul structurii demografice, sociale i econo-
mice, de dezechilibrele legate de transportul în comun, finanţarea infrastructurii, rezervele de 
spaţiu de locuit, educaţionale, culturale i de comerţ  

Conceptul integrat de dezvoltare teritorială a zonei metropolitane oc ani este înainte de 
orice un proiect, un instrument al dezvoltării durabile la scară intercomunitară care: 

STANDARDELE ACTUALE 

 zonă metropolitană se referă la un teritoriu care conţine un număr de unităţi adminis-
trativ teritoriale autonome, pun ndu-se accent deopotrivă pe independența metropolitană i 
pe coordonarea afacerilor metropolitane (1993, The World Conference, Tokyo). 

Legislaţia naţională define te terioriul metropolitan ca fiind  
uprafaţa situată în urul marilor aglomerări urbane, delimitate prin studii de speciali-

tate, în cadrul căruia se creează relaţii reciproce de influenţă în domeniul căilor de comunicaţie, 
economic, social, cultural i al infrastructurii edilitare   Legea 350/2001 

ona constituită prin asociere, pe bază de parteneriat voluntar, între marile centre ur-
bane i localităţile urbane i rurale aflate în zona imediată, la distanţă de p nă la  m, în care 
s-au dezvoltat relaţii de cooperare pe planuri multiple   Legea 351/2001 

ă
ă

ă
ă

ă ă ă

 poli de importanță europeană  peste  de locuitori;
 poli de importanţă naţională    1.000.000 de locuitori;
 poli de importanță regională: 50.000  249.000 de locuitori;
 poli de importanță locală    49.000 de locuitori.

30 KM.
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ALEGEREA PERIMETRULUI ZONEI METROPOLITANE 

ste abordată din două ung iuri  din punctul de vedere al evoluţiei cadrului construit, 
deci al planificării fizice i evoluţiei spaţiale, i din punct de vedere instituţional, cu referire la 
legislaţia în vigoare în domeniu  posibile forme de organizare administrative i management 
al zonei metropolitane, obiective i domenii de cooperare ale localităţilor implicate în conceptul 
metropolitan. 

unicipiul oc ani este încon urat de  unităţi administrativ teritoriale limitrofe, cu 
teritorii aparţinătoare în interiorul zonei turistice  Drumul Podgoriilor r ncene  i unele 
incluse pe D   (drumul european de tranzit care leagă municipiul ucure ti de udeţul Ia i), 
aflate într-o str nsă legătură economică, funcţională i spaţială cu municipiul oc ani  

n interiorul teritoriului propus se află ora e mici i comune slab dezvoltate, care, de i 
dispun de un potenţial de dezvoltare susţinut de resurse i oportunităţi economice i culturale 
(zona viticolă, drumul turistic  Drumul Vinului etc.), nu oferă serviciile i facilităţile minime 
locuitorilor.  

ECHILIBRU, COEREN  I A TICIPARE 

trategia de dezvoltare integrată este un document de planificare centrat pe un proiect 
de teritoriu  define te obiectivele ce trebuie atinse în materie de politici publice i precizează 
mi loacele de acţiune ce pot fi mobilizate pentru a atinge obiectivele. 

ă

 Ce trebuie să conţină
 Ce poate să facă
 Ce nu poate să facă

Această analiză va preciza p rg iile prin care poate acţiona pentru atingerea obiective-
lor de dezvoltare durabilă  

1. c ilibru între
 Reînnoirea urbană, dezvoltarea urbană controlată, restructurarea spaţiilor urbane, revitali-

zarea centrelor rurale i urbane
 Utilizarea în mod economic a spaţiilor naturale, conservarea spaţiilor afectate de activităţi

agricole i forestiere, prote area siturilor, mediilor i peisa elor naturale.

La ora actuală, dezvoltarea municipiului i a localităţilor din zona de interes este 
spontană, individuală i necontrolată, fără a se înscrie într-o strategie unitară din punctul de 
vedere al amena ării teritoriului,  fără o implicare autoritară a administraţiei locale i cu 
modificări ale -urilor g idate de interesele investiţionale de moment ale sectorului pri-
vat. 

2. Diversitatea funcţiilor urbane i rurale i caracterul social mi t în cadrul abitatului,
prevăz nd capacitate de construcţie i reabilitare suficientă pentru a satisface, fără a discri-
mina, nevoile prezente i viitoare în materie de abitat, activităţi economice, turistice, sportive,
culturale i de interes general, de facilităţi publice i comerciale, ţin nd cont de obiectivele de 
repartizare geografică ec ilibrată între locuri de muncă, abitat, comerţ i servicii, ameliorarea 
performanţelor energetice, dezvoltarea comunicaţiilor electronice, diminuarea necesităţii de
deplasare i dezvoltarea transportului în comun

3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, controlul energiei i producţiei energe-
tice pe bază de surse regenerabile, conservarea calităţii aerului, apei, solului i subsolului, a
resurselor naturale, a biodiversităţii, a ecosistemelor, a spaţiilor verzi, prote area i conserva-
rea continuităţilor ecologice, prevenirea riscurilor naturale previzibile, a riscurilor te nologice, 
a poluării i a factorilor nocivi de orice natură
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4. Economia municipiului Focşani

4.1. Perspectiva de ansamblu a economiei 

n anul , economia udeţului era caracterizată de preponderenţa firmelor în sectorul 
de servicii  Cu toate acestea, viticultura reprezintă un important sector economic cu potenţial in-
suficient dezvoltat în comparaţie cu importanța acestuia, care poate conduce, cu accent pe e -
ploatarea specificului regional, la obţinerea unor venituri substanţiale   

De i agricultura poate fi sector economic de bază, proprietatea în agricultură este frag-
mentată e cesiv, iar ma oritatea persoanelor care î i desfă oară activitatea în acest sector nu 
sunt i anga aţi  e practică agricultura de subzistenţă, neput ndu-se asigura baza pentru pro-
cesul de standardizare a pieţei i controlul de calitate al produselor  

n ultima perioadă s-a produs o industrializare a udeţului în scopul redresării situaţiei 
economice, fapt ce a determinat crearea unei culturi industriale mult prea diversificată, fără să 
se ţină cont de condiţiile specifice i de resursele naturale i de mediu e istente în udeţ  

Repartiţia întreprinderilor din udeţul rancea pe sectoare ale economiei respectă ur-
mătoarea distribuţie: 

Sursa  iciul Naţional al egistrului Comerţului, 2012 

onderea sectoarelor economice la nivelul udeţului este asemănătoare celei regionale  
Din punctul de vedere al numărului de salariaţi anga aţi în întreprinderile vr ncene, structura 
este u or diferită, întreprinderile în domeniul industriei i construcţiilor anga nd o treime din-
tre salariaţii mediului de afaceri local, faţă de  la nivel naţional. 6 

ediul de afaceri din udeţul rancea este dominat de întreprinderile active în domeniul 
comerţului cu ridicata i cu amănuntul, repararea autove iculelor i motocicletelor, ,  din 
întreprinderile din udeţul rancea activ nd în acest domeniu, faţă de ,  în sectorul in-
dustriei prelucrătoare  

La nivelul udeţului, numărul societăţilor intrate în insolvenţă în anul  a crescut faţă 
de anul , a ung nd astfel la un număr de  

6 INS, 2012 

Agricultură, Silvicultură i Pescuit

Industrii i Construc ii

Servicii
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U RUL OCIET ILOR I TRATE Î  I OLVE  
Î  UDE UL VRANCEA  

Sursa  Societăţi intrate n insolvenţă, ONRC 2012 

Dezvoltarea economică este încă defectuoasă, datorită lipsei unei strategii de dezvoltare 
a întreprinderilor, a managementului, a resurselor de menţinere a investiţiilor, împreună cu 
pierderea pieţelor de desfacere i reducerea nivelului de competitivitate al produselor  

La nivelul municipiului ocşani, numărul întreprinderilor la sf r itul anului  a 
fost de 2. , densitatea întreprinderilor fiind de 26,37 de unităţi .000 de locuitori. Activi-
tăţile economice sunt ma oritar concentrate în sectorul terţiar  servicii, ocup nd  din sec-
toarele economice, sectorul secundar  industrii i construcţii  are o pondere de 17,96%, pe 
c nd restul de întreprinderi de ,  î i desfă oară activitatea în sectorul primar  agricultură, 
silvicultură i pescuit  

U RUL Î TREPRI DERILOR DIN MUNICIPIUL OC A I 
DUP  DO E IUL DE ACTIVITATE 

Sursa  iciul Naţional al egistrului Comerţului, 2012 

509

136

481 511

0

200

400

600

2010 2011 2012 2013

2,04%
10,39%

7,57%

8,04%

40,96%

4,86%

26,15%

Agricultură, Silvicultură i Pescuit

Industria Prelucrătoare i Extractivă

Construc ii

Transport i Depozitare

Comer  cu Ridicata i cu Amănuntul

Hoteluri i Restaurante

Alte Activită i de Servicii

SECTOARELE ECONOMICE ÎN MUNICIPIUL OC A I

Sectoare 
econo-
mice

Activitatea
( ecțiunea C )

Nr.
total de 
între-

prinderi

Ponderea 
activităților

Nr. total de 
întreprin-

deri

Ponderea 
sectorului
economic

Total 2.550 100% 2.550 100%
Sector 

mar 
Agricultura, silvicultura 
si pescuit 52 2,04% 52 2,04%

Sector 
cundar 

Industria e tractivă 4 0,16%
458 17,96%Industria prelucrătoare 261 10,24%

Construcții 193 7,57%

Sector 
terţiar

ă
ă 63 2,47%

2.040 80%

Activităţi de spectacole, culturale 
i recreative 18 0,71%

ctivităţi profesionale, tiinţifice 
i te nice 230 9,02%

lte activităţi de servicii 71 2,78%
Comerţ cu ridicata i cu amănun-
tul  repararea autove iculelor i
motocicletelor

1.044 40,94%

Distribuţia apei  salubritate, ges-
tionarea de eurilor, activităţi de 
decontaminare

15 0,59%

oteluri i restaurante 124 4,86%
Informaţii i comunicaţii 76 2,98%

ă 24 0,94%

nvăţăm nt 23 0,90%
Producţia i furnizarea de ener-
gie electrică i termică, gaze, apă 
caldă i aer condiţionat

2 0,08%

ănătate i asistență socială 86 3,37%
Transport i depozitare 205 8,04%
Tranzacţii imobiliare 59 2,31%

Sursa iciul Naţional al egistrului Comerţului, 2012

n ultimul an, potrivit datelor statistice, ponderea în economia municipiului o deţin
microîntreprinderile, întreprinderile mici i mi locii a oritatea întreprinderilor mari activează 
în industria prelucrătoare  textilă, iar restul în sectorul vitivinicol, comerţ, utilităţi publice
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U RUL OCIET ILOR I TRATE Î  I OLVE  
Î  UDE UL VRANCEA  
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Sectoare 
econo-
mice 

Activitatea 
( ecțiunea C ) 

Nr. 
total de 
între-

prinderi 

Ponderea 
activităților 

Nr. total de 
întreprin-

deri 

Ponderea 
sectorului 
economic 

Total 2.550 100% 2.550 100% 
Sector 

mar 
Agricultura, silvicultura 
si pescuit 52 2,04% 52 2,04% 

Sector 
cundar 

Industria e tractivă 4 0,16% 
458 17,96% Industria prelucrătoare 261 10,24% 

Construcții 193 7,57% 

Sector 
terţiar 

ă
ă 63 2,47% 

2.040 80% 

Activităţi de spectacole, culturale 
i recreative 18 0,71% 

ctivităţi profesionale, tiinţifice 
i te nice 230 9,02% 

lte activităţi de servicii 71 2,78% 
Comerţ cu ridicata i cu amănun-
tul  repararea autove iculelor i 
motocicletelor 

1.044 40,94% 

Distribuţia apei  salubritate, ges-
tionarea de eurilor, activităţi de 
decontaminare 

15 0,59% 

oteluri i restaurante 124 4,86% 
Informaţii i comunicaţii 76 2,98% 

ă 24 0,94% 

nvăţăm nt 23 0,90% 
Producţia i furnizarea  de ener-
gie electrică i termică, gaze, apă 
caldă i aer condiţionat 

2 0,08% 

ănătate i asistență socială 86 3,37% 
Transport i depozitare 205 8,04% 
Tranzacţii imobiliare 59 2,31% 

Sursa  iciul Naţional al egistrului Comerţului, 2012 

n ultimul an, potrivit datelor statistice, ponderea în economia municipiului o deţin 
microîntreprinderile, întreprinderile mici i mi locii  a oritatea întreprinderilor mari activează 
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U RUL Î TREPRI DERILOR DIN MUNICIPIUL OC A I 
DUP  U RUL DE ALARIA I 

Sursa  iciul Naţional al egistrului Comerţului, 2012 

CLASIFICAREA FIRMELOR DIN MU ICIPIUL OC A I 
Î  U C IE DE U RUL DE A A A I 

Activitatea  
( ecţiunea C ) 

Nr
. to

ta
l 

de
 în

tre
pr

in
de

ri 

M
icr

o - pr
in

de
ri 

nt
re

pr
in

de
ri 

m
ici

 

nt
re

pr
in

de
ri 

m
ijl

oc
ii 

nt
re

pr
in

de
ri 

m
ar

i 
Numele 

întreprinderilor 
mari 

0 – 9 10 – 49 50 –249 250 < 
Total 2.550 2.224 269 47 10 

ctivităţi de servicii admi-
nistrative i activităţi de 
servicii suport 

63 56 5 2 0 

ctivităţi de spectacole, 
culturale i recreative 18 15 3 0 0 

ctivităţi profesionale, 
tiinţifice i te nice 230 221 8 1 0 

gricultură, silvicultură i 
pescuit 52 38 10 3 1 VINCON VRANCEA 

S.A. 
lte activităţi de servicii 71 70 0 1 0 

Comerţ cu ridicata i cu 
amănuntul  repararea au-
tove iculelor i motoci-
cletelor 

1.044 943 89 11 1 
ZANFIR S.N.C. 

Construcţii 193 163 28 2 0 

0,39% 1,84%

10,55%

87,22%

MARI

MIJLOCII

MICI

MICRO

Distribuţia apei  salubri-
tate, gestionarea de euri-
lor, activităţi de 
decontaminare

15 10 3 1 1
COMPANIA DE 

TILIT I LIC
S.A.

oteluri i restaurante 124 105 19 0 0
Industria e tractivă 4 4 0 0 0

Industria prelucrătoare 261 154 78 23 6

ARTIFEX SRL,  
PANDORA PROD 
S.R.L., ROSCA-CONF
S.R.L.,VINCOM-
VRANCO S.A.,
VESTI-RO S.A.,
EURO CONF
INDUSTRIAL S.A.

Informaţii i comunicaţii 76 73 3 0 0

Intermedieri financiare i
asigurări 24 23 1 0 0

nvăţăm nt 23 20 3 0 0
roducţia i furnizarea de

energie electrică i ter-
mică, gaze, apă caldă i
aer condiţionat

2 0 1 0 1
ENET S.A.

ănătate i asistență 
socială 86 85 1 0 0

Transport i depozitare 205 191 13 1 0

Tranzacţii imobiliare 59 53 4 2 0

Sursa iciul Naţional al egistrului Comerţului, 2012

ă
ă

ă

umărul total al acestora este de 20.666, din care sectorul secundar al economiei deţine
cea mai mare pondere: 50,3%.
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U RUL Î TREPRI DERILOR DIN MUNICIPIUL OC A I 
DUP  U RUL DE ALARIA I

Sursa iciul Naţional al egistrului Comerţului, 2012

CLASIFICAREA FIRMELOR DIN MU ICIPIUL OC A I 
Î  U C IE DE U RUL DE A A A I
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Numele
întreprinderilor

mari
0 – 9 10 – 49 50 –249 250 <

Total 2.550 2.224 269 47 10
ctivităţi de servicii admi-

nistrative i activităţi de 
servicii suport

63 56 5 2 0

ctivităţi de spectacole, 
culturale i recreative 18 15 3 0 0

ctivităţi profesionale, 
tiinţifice i te nice 230 221 8 1 0

gricultură, silvicultură i 
pescuit 52 38 10 3 1 VINCON VRANCEA

S.A.
lte activităţi de servicii 71 70 0 1 0

Comerţ cu ridicata i cu
amănuntul  repararea au-
tove iculelor i motoci-
cletelor

1.044 943 89 11 1
ZANFIR S.N.C.

Construcţii 193 163 28 2 0

0,39% 1,84%

10,55%

87,22%

MARI

MIJLOCII

MICI

MICRO

Distribuţia apei  salubri-
tate, gestionarea de euri-
lor, activităţi de 
decontaminare 

15 10 3 1 1 
COMPANIA DE  

TILIT I LIC  
S.A. 

oteluri i restaurante 124 105 19 0 0 
Industria e tractivă 4 4 0 0 0 

Industria prelucrătoare 261 154 78 23 6 

ARTIFEX SRL,      
PANDORA PROD 
S.R.L., ROSCA-CONF 
S.R.L.,VINCOM-
VRANCO S.A., 
VESTI-RO S.A., 
EURO CONF 
INDUSTRIAL S.A. 

Informaţii i comunicaţii 76 73 3 0 0 

Intermedieri financiare i 
asigurări 24 23 1 0 0 

nvăţăm nt 23 20 3 0 0 
roducţia i furnizarea de 

energie electrică i ter-
mică, gaze, apă caldă i 
aer condiţionat 

2 0 1 0 1 
ENET S.A. 

ănătate i asistență 
socială 86 85 1 0 0 

Transport i depozitare 205 191 13 1 0 

Tranzacţii imobiliare 59 53 4 2 0 

Sursa  iciul Naţional al egistrului Comerţului, 2012 

ă
ă

ă

umărul total al acestora este de 20.666, din care sectorul secundar al economiei deţine 
cea mai mare pondere: 50,3%. 
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Întreprinderile din cadrul industriei te tile, a îmbrăcămintei şi încălţămintei con
centrea ă .  de an a aţi, adică un procent de 32  din totalul an a aţilor.  

INDICATORI AI  FIRMELOR DIN MUNICIPIUL FOC A I 
Sectoare economice Nr. de întreprinderi r  de salariaţi Cifra de afaceri 
TOTAL 2.550 20.666 3.469.020.123 
Agricultură, 
silvicultură i pescuit 

52 1.134 404.464.871 

458 10.392 1.094.368.426 

Servicii 2.040 9.140 1.970.186.826 
Sursa  iciul Naţional al egistrului Comerţului, 2012 

4.2. PIB 

Rom nia este încadrată în categoria statelor mai puţin dezvoltate, av nd PIB-ul pe cap 
de locuitor cu puţin sub  din media -  Rom nia este unul dintre statele membre cu cel 
mai mic I  pe cap de locuitor din niunea uropeană  

udeţul Vrancea contribuie cu ,  la PI -ul re ional şi , 3  la cel naţional, 
valoarea PIB-ului în termeni absoluţi fiind situată la ,  mil lei în anul  stfel, din 
punctul de vedere al contribuţiei la PI -ul naţional, udeţul se situea ă pe locul 3  în to
pul udeţelor.  

n ceea ce prive te I -ul pe locuitor, udeţul se situează pe locul  în ţară, înregistr nd 
o valoare de 3.915 euro la nivelul anului 2013.

voluţia economiei reale în anul  a fost puternic afectată de criza economică i fi-
nanciară, ma oritatea udeţelor din regiune cunosc nd un regres în această privinţă, dar în anul 
2010 s-a înregistrat o u oară cre tere a I -ului (de la ,  contribuţia ud  rancea în , 
la ,  în anul )  

CO TRI U IA UDE ULUI VRA CEA I A RE IUNII SUD-EST LA PIB-UL A IO AL 
Regiunea de dezvol-

tare i judeţul 
CAEN REV.2 (Milioane lei) Pondere 

Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 
TOTAL 514.700 501.139,4 523.693,3 557.348,2 100% 
Regiunea SUD-EST 53.851,1 52.706 56.339,5 59.402,3 10,66 % 
Vrancea 5.539,6 5.377 5.747,6 5.738,2 1,03 % 

Sursa: INS, 2012 

Conform previziunilor Comisiei aţionale de rognoză, se va observa o cre tere a I -
ului udeţului i regiunii, în acela i ritm cu cre terea a teptată la nivel național, conform tabe-
lului următor  

PROGNOZA PIB-ULUI UDE ULUI VRA CEA I A RE IU II UD-EST 

Regiune udeț
Anul 
2012

Anul 
2013

Anul 
2014

Anul 
2015

Anul 
2016

Anul 
2017

- Milioane lei, preturi curente - 
Regiunea SUD-EST 62.817 66.119 69.534 73.179 77.273 81.616
Vrancea 6.441 6.778 7.106 7.458 7.852 8.273

Sursa: Prognoza în profil teritorial 2013 – 2017, noiembrie 2013, Comisia Naţională de rogno ă

Astfel, evoluția negativă din anul (- , ) i  (- , ) va fi urmată de un trend
progresiv pozitiv în ( , ), în ( ) i în ( ) stimările Comisiei

aţionale de rognoză au fost efectuate pe baza datelor statistice la nivel naţional (din anul
2012).

EVOLU IA PI  PE CAP DE LOCUITOR, PROGNOZA P  Î  2  
PARATIV CU NIVELUL RE IO AL I A IO AL (MILIOANE LEI)

Sursa: Prognoza în profil teritorial 2013 – 2017, noiem rie 201 , Comisia Naţională de rogno ă

Ponderile principalelor sectoare de activitate la realizarea produsului intern brut la ni-
velul Regiunii Sud-Est au avut evoluţii diferite.
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Specificul Regiunii Sud- st îl reprezintă disparităţile dintre nodurile de concentrare
ale activităţilor industriale i terţiare, centrele industriale, respectiv cele cu specific turistic
(litoral i Delta) i zonele cu suprafeţe de culturi agricole i viticole ( uzău, rancea). 
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Întreprinderile din cadrul industriei te tile, a îmbrăcămintei şi încălţămintei con
centrea ă .  de an a aţi, adică un procent de 32  din totalul an a aţilor.  

INDICATORI AI  FIRMELOR DIN MUNICIPIUL FOC A I 
Sectoare economice Nr. de întreprinderi r  de salariaţi Cifra de afaceri 
TOTAL 2.550 20.666 3.469.020.123 
Agricultură, 
silvicultură i pescuit 

52 1.134 404.464.871 

458 10.392 1.094.368.426 

Servicii 2.040 9.140 1.970.186.826 
Sursa  iciul Naţional al egistrului Comerţului, 2012 

4.2. PIB 

Rom nia este încadrată în categoria statelor mai puţin dezvoltate, av nd PIB-ul pe cap 
de locuitor cu puţin sub  din media -  Rom nia este unul dintre statele membre cu cel 
mai mic I  pe cap de locuitor din niunea uropeană  

udeţul Vrancea contribuie cu ,  la PI -ul re ional şi , 3  la cel naţional, 
valoarea PIB-ului în termeni absoluţi fiind situată la ,  mil lei în anul  stfel, din 
punctul de vedere al contribuţiei la PI -ul naţional, udeţul se situea ă pe locul 3  în to
pul udeţelor.  

n ceea ce prive te I -ul pe locuitor, udeţul se situează pe locul  în ţară, înregistr nd 
o valoare de 3.915 euro la nivelul anului 2013.

voluţia economiei reale în anul  a fost puternic afectată de criza economică i fi-
nanciară, ma oritatea udeţelor din regiune cunosc nd un regres în această privinţă, dar în anul 
2010 s-a înregistrat o u oară cre tere a I -ului (de la ,  contribuţia ud  rancea în , 
la ,  în anul )  

CO TRI U IA UDE ULUI VRA CEA I A RE IUNII SUD-EST LA PIB-UL A IO AL 
Regiunea de dezvol-

tare i judeţul 
CAEN REV.2 (Milioane lei) Pondere 

Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 
TOTAL 514.700 501.139,4 523.693,3 557.348,2 100% 
Regiunea SUD-EST 53.851,1 52.706 56.339,5 59.402,3 10,66 % 
Vrancea 5.539,6 5.377 5.747,6 5.738,2 1,03 % 

Sursa: INS, 2012 

Conform previziunilor Comisiei aţionale de rognoză, se va observa o cre tere a I -
ului udeţului i regiunii, în acela i ritm cu cre terea a teptată la nivel național, conform tabe-
lului următor  

PROGNOZA PIB-ULUI UDE ULUI VRA CEA I A RE IU II UD-EST 

Regiune udeț 
Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

- Milioane lei, preturi curente - 
Regiunea SUD-EST 62.817 66.119 69.534 73.179 77.273 81.616 
Vrancea 6.441 6.778 7.106 7.458 7.852 8.273 

Sursa: Prognoza în profil teritorial 2013 – 2017, noiembrie 2013, Comisia Naţională de rogno ă 

Astfel, evoluția negativă din anul  (- , ) i  (- , ) va fi urmată de un trend 
progresiv pozitiv în  ( , ), în  ( ) i în  ( )  stimările Comisiei 

aţionale de rognoză au fost efectuate pe baza datelor statistice la nivel naţional (din anul 
2012). 

EVOLU IA PI  PE CAP DE LOCUITOR, PROGNOZA P  Î  2  
PARATIV CU NIVELUL RE IO AL I A IO AL (MILIOANE LEI)

Sursa: Prognoza în profil teritorial 2013 – 2017, noiem rie 201 , Comisia Naţională de rogno ă 

 
 

Ponderile principalelor sectoare de activitate la realizarea produsului intern brut la ni-
velul Regiunii Sud-Est au avut evoluţii diferite. 
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ale activităţilor industriale i terţiare, centrele industriale, respectiv cele cu specific turistic 
(litoral i Delta) i zonele cu suprafeţe de culturi agricole i viticole ( uzău, rancea). 
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PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE (REGIUNEA SUD-EST) 

Regiunea  Sud-Est 
CAEN REV.2 

2008 2009 2010 
gricultură, silvicultură i pescuit 5.895,2 5586 5015 

ă
ă

ă ă
ă ă

ă

12.301,1 12.089,9 16.500,4 

Construcţii 6.119,1 6.379,7 6.025,4 
Comerţ cu ridicată i cu amănuntul  
Transport i depozitare   

oteluri i restaurante 
9.973,7 9.749,3 6.885,6 

Informaţii i comunicaţii 535,9 578,1 554,7 
Intermedieri financiare i asigurări 673,6 641,9 539,8 
Tranzacţii imobiliare 3.685,2 3.749,2 5.548,4 

ctivităţi profesionale, tiinţifice i te nice  
Activităţi de servicii administrative i activităţi de servicii 
suport 

1.564,4 1.440,9 1.720 

Administraţie publică i apărare  
nvăţăm nt   
ănătate i asistenţă socială 

6.159,7 6.101,1 6.178,6 

ctivităţi de spectacole, culturale i recreative  
Alte servicii 1.1.41,8 1.194,3 1.300,5 

aloarea adăugată brută regională( R) 48.049,7 47.510,4 50.268,4 
Impozite pe produs, inclusiv TVA 5.911,8 5.314,4 6.199,3 
Dreptul asupra importurilor (taxe vamale) 124,9 97,2 211,1 
Subvenţii pe produs -235,3 -215,6 -339,3 
Produs intern brut regional (PIBR) – total 58.851,1 52.706 56.339,5 
Produs intern brut regional pe cap de locuitor (lei) 19.098,9 18.732,2 20.076,8 

Sursa: INS, 2012 

4.3. Exporturi/Importuri 

porturile  din udeţul rancea au crescut în perioada   , ating nd în 
anul  o valoare totală de  mii de euro  stfel, e porturile au crescut cu aproximativ 

 faţă de nivelul anului  

n anul , secţiunile omenclatorului Combinat cu cea mai mare valoare a e portu-
rilor au fost  Te tile i articole din te tile ( ,  din totalul e porturilor)  roduse din lemn, 
exclusiv mobilier (6,26%); Mijloace i materiale de transport (3,56%). 

ă ă
ă ă

ă

4.4. Investiţii străine directe

Din punct de vedere teritorial, Regiunea de Dezvoltare Sud- st beneficiază de o valoare 
scăzută a investiţiilor străine directe, de doar , , ocup nd L C L la nivelul regiunilor în
Rom nia

REPARTIZAREA PE REGIUNI DE DEZVOLTARE A SOLDULUI ISD  (31 DEC. 2012)
Valoare (milioane euro) ondere în total I D ( )

TOTAL, din care: 59,126 100
BUCURE TI-ILFOV 35,859 60,6
CENTRU 4,625 7,8
VEST 4,51 7,6
SUD-MUNTENIA 4,23 7,2
SUD-EST 3,253 5,5
NORD-VEST 2,814 4,8
SUD-VEST OLTENIA 2,068 3,5
NORD-EST 1,767 3,0

Sursa nvestiţii străine directe n om nia n anul 2012

I D au fost localizate teritorial după sediul social al întreprinderilor de investiţie străină
directă, ceea ce nu corespunde întotdeauna cu locul de desfă urare a activităţii economice Re-
giunea de Dezvoltare Sud-Est, implicit udeţul Vrancea, beneficia ă de o pondere relativ
scă ută a participării străine la capital, pe fondul unui comportament regional în continuă 
adaptare la mediul de afaceri internaţional

ă
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PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE (REGIUNEA SUD-EST) 

Regiunea  Sud-Est 
CAEN REV.2 

2008 2009 2010 
gricultură, silvicultură i pescuit 5.895,2 5586 5015 

ă
ă

ă ă
ă ă

ă

12.301,1 12.089,9 16.500,4 

Construcţii 6.119,1 6.379,7 6.025,4 
Comerţ cu ridicată i cu amănuntul  
Transport i depozitare   

oteluri i restaurante 
9.973,7 9.749,3 6.885,6 

Informaţii i comunicaţii 535,9 578,1 554,7 
Intermedieri financiare i asigurări 673,6 641,9 539,8 
Tranzacţii imobiliare 3.685,2 3.749,2 5.548,4 

ctivităţi profesionale, tiinţifice i te nice  
Activităţi de servicii administrative i activităţi de servicii 
suport 

1.564,4 1.440,9 1.720 

Administraţie publică i apărare  
nvăţăm nt   
ănătate i asistenţă socială 

6.159,7 6.101,1 6.178,6 

ctivităţi de spectacole, culturale i recreative  
Alte servicii 1.1.41,8 1.194,3 1.300,5 

aloarea adăugată brută regională( R) 48.049,7 47.510,4 50.268,4 
Impozite pe produs, inclusiv TVA 5.911,8 5.314,4 6.199,3 
Dreptul asupra importurilor (taxe vamale) 124,9 97,2 211,1 
Subvenţii pe produs -235,3 -215,6 -339,3 
Produs intern brut regional (PIBR) – total 58.851,1 52.706 56.339,5 
Produs intern brut regional pe cap de locuitor (lei) 19.098,9 18.732,2 20.076,8 

Sursa: INS, 2012 

4.3. Exporturi/Importuri 

porturile  din udeţul rancea au crescut în perioada   , ating nd în 
anul  o valoare totală de  mii de euro  stfel, e porturile au crescut cu aproximativ 

 faţă de nivelul anului  

n anul , secţiunile omenclatorului Combinat cu cea mai mare valoare a e portu-
rilor au fost  Te tile i articole din te tile ( ,  din totalul e porturilor)  roduse din lemn, 
exclusiv mobilier (6,26%); Mijloace i materiale de transport (3,56%). 

ă ă
ă ă

ă

4.4. Investiţii străine directe 

Din punct de vedere teritorial, Regiunea de Dezvoltare Sud- st beneficiază de o valoare 
scăzută a investiţiilor străine directe, de doar , , ocup nd L C L  la nivelul regiunilor în 
Rom nia  

REPARTIZAREA PE REGIUNI DE DEZVOLTARE A SOLDULUI ISD  (31 DEC. 2012) 
Valoare (milioane euro) ondere în total I D ( ) 

TOTAL, din care: 59,126 100 
BUCURE TI-ILFOV 35,859 60,6 
CENTRU 4,625 7,8 
VEST 4,51 7,6 
SUD-MUNTENIA 4,23 7,2 
SUD-EST 3,253 5,5 
NORD-VEST 2,814 4,8 
SUD-VEST OLTENIA 2,068 3,5 
NORD-EST 1,767 3,0 

Sursa  nvestiţii străine directe n om nia n anul 2012 

I D au fost localizate teritorial după sediul social al întreprinderilor de investiţie străină 
directă, ceea ce nu corespunde întotdeauna cu locul de desfă urare a activităţii economice  Re-
giunea de Dezvoltare Sud-Est, implicit udeţul Vrancea, beneficia ă de o pondere relativ 
scă ută a participării străine la capital, pe fondul unui comportament regional în continuă 
adaptare la mediul de afaceri internaţional   

ă
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4.5. Sectorul primar – Agricultura 

n municipiul oc ani, numărul întreprinderilor din sectorul gricultură, silvicultură i 
pescuit este mic, respectiv 52 la nivelul anului 2012. Din totalul resurselor umane angajate, un 
procent de 88,45  lucrează în agricultură, din care  în sectorul vitivinicol, iar restul de 

,   sunt anga aţi în silvicultură i pescuit  

SECTORUL PRIMAR AL ECONOMIEI: AGRICULTUR , ILVICULTUR  I PESCUIT 

gricultură, silvicultură i pescuit r  de 
întreprinderi Nr  de salariaţi Cifra de afaceri 

TOTAL 52 1.134 404.464.871 

gricultură 40 1.003 391.109.427 

din care sectorul vitivinicol 6 587 98.730.022 

ilvicultură 10 67 9.812.209 

escuit i acvacultură 2 64 3.543.235 
Sursa  iciul Naţional al egistrului Comerţului, 2012 

udeţul rancea avea în anul  o suprafaţă agricolă de  a, cea mai mare 
parte a suprafeţei agricole fiind arabilă (  a), urmată de pă uni i f neţe (pă uni  

 a, f neţe   a), vii i pepiniere viticole (  a) 7  

UPRA A A O DULUI  FUNCIAR 
odul de folosinţă pentru suprafaţa agricolă 

(Anul 2013) 
Anul 2013 

Hectare 
Total 4.730 

gricolă 3.401 
Arabilă 2.583 

ă uni 331 
neţe u se dețin date 

ii i pepiniere viticole 53 
Livezi i pepiniere pomicole 434 

ăduri i altă vegetaţie forestieră 1 
cupată cu ape, bălți 98 
cupată cu construcţii 455 

Căi de comunicaţii i căi ferate u se dețin date 
Terenuri degradate i neproductive u se dețin date 

Sursa: date primite din teritoriu 

7 Anuar Vrancea ediţia 2013 

unicipiul oc ani are suprafeţe întinse de terenuri agricole ( a), suprafața agri-
colă reprezent nd  din suprafața administrativ teritorială totală iind spațiu urban, de i
suprafața agricolă este ma oritară, agricultura este slab reprezentată ca sector economic în mu-
nicipiu ctivitățile întreprinse sunt cre terea animalelor i cultivarea păm ntului pe culturi
mici, în cartierul ndre ti, cultura pomilor fructiferi apro imativ a i cultura viței de vie
pe o suprafață de apro imativ  a 8 ragamentarea suprafeţelor arabile în porţiuni mici este
un obstacol în calea dezvoltării agriculturii, determin nd astfel slaba dezvoltare a sectorului de
produse agricole.

PONDERI ALE TERENURILOR A RICOLE Î  U C IE DE MODUL DE FOLOSI  

Sursa: date primite din teritoriu

Municipiul oc ani este reprezentat în sectorul agriculturii de societățile AVICOLA
OC A I și CO CEREAL VRA CEA, av nd sediile sociale în localitate

vicola oc ani gestionează producția de la faza de reproducere, incubație i cre tere a
păsărilor, p nă la abatorizare, ambalare i distribuție n prezent, vicola oc ani numară peste

de anga ați ctivitățile productive se desfă oară în apte locații abator, incubație, patru 
ferme de cre tere i o fermă de reproducție e întreg teritoriul țării, vicola oc ani are o 
capacitate totală de cre tere de  de pui pe serie  batorul are o capacitate de produc-
ție de 50 de tone/zi, aproximativ 12.500 tone/an fapt ce permite posibilitatea procesării căr-
nii i pentru parteneri Promovarea brand-ului vicola oc ani cre te vizibilitatea i atractivi-
tatea zonei.9

Comcereal Vrancea desfă oară următoarele activități comerțul cu ridicata cereale,
plante te nice semințe i fura e  depozitarea cerealelor i semințelor de plante te nice servicii 
pentru mecanizarea, c imizarea agriculturii i protecția fitosanitară  cultura cerealelor, plante-
lor te nice i a semințelor de cereale comerțul cu ridicata al produselor c imice (îngră ăminte,
produse fitosanitare) morărit, panificație, patiserie pațiile de depozitare i producere a se-
mințelor sunt localizate în municipiul oc ani ( t) i în localitățile: Adjud (12.000 t),

uge ti ( t), i ălceni ( t), ădureni ( t), uraia ( t), Tănăsoaia
( t) Tot în municipiul oc ani sunt concentrate i spațiile productive (moara de gr u

t ), brutării i patiserii (în număr de patru în municipiul oc ani, respectiv una în mun
d ud), atelierul mecanic i secția de c erestea 10

8 Sursa: Memoriu General – Plan Urbanistic eneral unicipiul Foc ani, 201
9 www.avicolafocsani.ro
10 www.comcereal-vn.ro
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4.5. Sectorul primar – Agricultura 

n municipiul oc ani, numărul întreprinderilor din sectorul gricultură, silvicultură i 
pescuit este mic, respectiv 52 la nivelul anului 2012. Din totalul resurselor umane angajate, un 
procent de 88,45  lucrează în agricultură, din care  în sectorul vitivinicol, iar restul de 

,   sunt anga aţi în silvicultură i pescuit  

SECTORUL PRIMAR AL ECONOMIEI: AGRICULTUR , ILVICULTUR  I PESCUIT 

gricultură, silvicultură i pescuit r  de 
întreprinderi Nr  de salariaţi Cifra de afaceri 

TOTAL 52 1.134 404.464.871 

gricultură 40 1.003 391.109.427 

din care sectorul vitivinicol 6 587 98.730.022 

ilvicultură 10 67 9.812.209 

escuit i acvacultură 2 64 3.543.235 
Sursa  iciul Naţional al egistrului Comerţului, 2012 

udeţul rancea avea în anul  o suprafaţă agricolă de  a, cea mai mare 
parte a suprafeţei agricole fiind arabilă (  a), urmată de pă uni i f neţe (pă uni  

 a, f neţe   a), vii i pepiniere viticole (  a) 7  

UPRA A A O DULUI  FUNCIAR 
odul de folosinţă pentru suprafaţa agricolă 

(Anul 2013) 
Anul 2013 

Hectare 
Total 4.730 

gricolă 3.401 
Arabilă 2.583 

ă uni 331 
neţe u se dețin date 

ii i pepiniere viticole 53 
Livezi i pepiniere pomicole 434 

ăduri i altă vegetaţie forestieră 1 
cupată cu ape, bălți 98 
cupată cu construcţii 455 

Căi de comunicaţii i căi ferate u se dețin date 
Terenuri degradate i neproductive u se dețin date 

Sursa: date primite din teritoriu 

7 Anuar Vrancea ediţia 2013 

unicipiul oc ani are suprafeţe întinse de terenuri agricole (  a), suprafața agri-
colă reprezent nd  din suprafața administrativ teritorială totală  iind spațiu urban, de i  
suprafața agricolă este ma oritară, agricultura este slab reprezentată ca sector economic în mu-
nicipiu  ctivitățile întreprinse sunt cre terea animalelor i cultivarea păm ntului pe culturi 
mici, în cartierul ndre ti, cultura pomilor fructiferi apro imativ  a i cultura viței de vie 
pe o suprafață de apro imativ  a 8 ragamentarea suprafeţelor arabile în porţiuni mici este 
un obstacol în calea dezvoltării agriculturii, determin nd astfel slaba dezvoltare a sectorului de 
produse agricole. 

PONDERI ALE TERENURILOR A RICOLE Î  U C IE DE MODUL DE FOLOSI  

Sursa: date primite din teritoriu 

Municipiul oc ani este reprezentat în sectorul agriculturii de societățile AVICOLA 
OC A I și CO CEREAL VRA CEA, av nd sediile sociale în localitate   

vicola oc ani gestionează producția de la faza de reproducere, incubație i cre tere a 
păsărilor, p nă la abatorizare, ambalare i distribuție  n prezent, vicola oc ani numară peste 

 de anga ați  ctivitățile productive se desfă oară în apte locații  abator, incubație, patru 
ferme de cre tere i o fermă de reproducție   e întreg teritoriul țării, vicola oc ani are o 
capacitate totală de cre tere de  de pui pe serie  batorul are o capacitate de produc-
ție de 50 de tone/zi, aproximativ 12.500 tone/an  fapt ce permite posibilitatea procesării căr-
nii i pentru parteneri  Promovarea brand-ului vicola oc ani cre te vizibilitatea i atractivi-
tatea zonei.9 

Comcereal Vrancea desfă oară următoarele activități  comerțul cu ridicata cereale, 
plante te nice semințe i fura e  depozitarea cerealelor i semințelor de plante te nice  servicii 
pentru mecanizarea, c imizarea agriculturii i protecția fitosanitară  cultura cerealelor, plante-
lor te nice i a semințelor de cereale  comerțul cu ridicata al produselor c imice (îngră ăminte, 
produse fitosanitare)  morărit, panificație, patiserie  pațiile de depozitare i producere a se-
mințelor sunt localizate în municipiul oc ani (  t) i în localitățile: Adjud (12.000 t), 

uge ti (  t), i ălceni (  t), ădureni (  t), uraia (  t), Tănăsoaia 
(  t)  Tot în municipiul oc ani sunt concentrate i spațiile productive (moara de gr u 

t ), brutării i patiserii (în număr de patru în municipiul oc ani, respectiv una în mun  
d ud), atelierul mecanic i secția de c erestea 10 

8 Sursa: Memoriu General – Plan Urbanistic eneral unicipiul Foc ani, 201  
9 www.avicolafocsani.ro 
10 www.comcereal-vn.ro 
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SECTORUL VITIVINICOL 

ă ă
ă ă

ă ă ă

ă
ă

udeţul rancea face parte din Regiunea viticolă a Dealurilor oldovei  uprafaţa viticolă 
a rancei este împărţită în trei podgorii reprezentative  anciu, dobe ti i Cote ti  n rancea, 
viticultura constituie o activitate tradiţională, de mare importanţă economică, beneficiind de 
condiţii naturale favorabile.  

 
 

unicipiul oc ani este reprezentat în sectorul vitivinicol de societățile VINCON LOGISTIC S.A., 
VINCON VRANCEA S.A., SC SENATOR PRODIMPEX S.R.L., SC VINEXPORT TRADE-MARK S.A., 
av nd sediile sociale în localitate  

VINCON ROMÂNIA este compania care- i desfă oară activitatea în cea mai mare re-
giune viticolă a Rom niei, în inima renumitelor podgorii  u i, anciu, dobe ti i Cote ti  To-
talul suprafeţelor viticole pe care le administrează compania este de peste  de ectare de 
vie, cu  ferme viticole înfiinţate în ultimii zece ani  nual, se recoltează struguri ce provin din 

 soiuri auto tone i internaţionale  12 
SENATOR PRODIMPEX (Senator Wine) a început să producă vinuri în regiunea rancea, 

av nd în e ploatare peste 850 a vie în patru regiuni diferite  enator ine are plantații de viță 
de vie în  Tirol, u i, rancea (Cote ti, dobe ti i anciu) i nsurăței.13 

VINEXPORT TRADE-MARK are o capacitate de producție de  l vinuri îmbute-
liate anual din categoria vinurilor de masă, vinurilor cu indicație geografică i a vinurilor cu 
denumire de origine controlată comercializate sub marca proprie ROVINEX. 14 

4.6. Sectorul secundar – Industrii şi construcţii 

n anul , sectorul industrial concentra 458 de întreprinderi, iar 10,24% din totalul 
municipiului erau active în domeniul industriei prelucrătoare  n cadrul industriei (  de în-
treprinderi), dominante sunt confecţiile (industrie cu tradiţie), industria alimentară, dar i sec-
torul industriei metalice i a produselor din metal  La nivelul construcţiilor (  de întreprin-
deri) se remarcă activitățile de construire a clădirilor i alte lucrări speciale de con trucții. 

11Sursa: Planul de dezvoltare regională   2020 
12 www.vinconromania.ro 
13 www.senatorwine.ro 
14 www.vinexport.tm.ro 

rancea, ca udeţ vitivinicol, ocupă locul  la nivel naţional după suprafaţa viticolă i după 
producţia de struguri i vin  

SECTORUL SECUNDAR AL ECONOMIEI: I DU TRII I CO TRUC II

Industrii i construcţii
Nr. de

întreprinderi
Nr. de

salariaţi Cifra de afaceri

TOTAL 458 10.392 1.094.368.426
Industria e tractivă 4 13 13
Industria prelucrătoare, din care: 261 9.307 955.798.355
Industria alimentară, a băuturilor i tutunului 47 675 134.501.522
Industria te tilă, a îmbrăcămintei i 
a încălţămintei 68 6.595 437.705.945

Industria metalurgică 29 607 56.925.693
Industria ma inilor i a utila elor 17 159 11.540.501
Industria c imică i petroc imică 5 177 67.581.228
Industria lemnului i a mobilei 21 271 31.906.313

relucrarea rtiei i a cartonului 13 29 6.585.639
Prelucrarea maselor plastice 23 574 183.512.703
Prelucrarea mineralelor nemetalice * 12 90 12.003.085
Fabricarea echipamentelor electrice, electonice 
i optice 11 108 12.913.251

lte activităţi industriale ** 15 22 622,475
Construcţii din care: 193 1.072 138.570.058
Construcţii de clădiri 84 608 88.083.877
Lucrări de construcţii a drumurilor
i autostrăzilor 3 22 624.995

Lucrări de construcţii a altor proiecte 8 15 888.903
lte lucrări speciale de construcţii **** 98 427 48.972.283

Sursa iciul Naţional al egistrului Comerţului, 2012 15

istenţa unei legături nemi locite între nivelul de dezvoltare al populației i procesarea
materiilor prime în bunuri finite determină formularea de măsuri i decizii operative care să 
conducă la cre terea activităților industriale

15 inerale nemetalice  sticlă, argilă, ceramică, porţelan, ciment, beton, văr, ipsos, piatră; * lte activităţi
industriale  fabricarea bi uteriilor, imitaţiilor de bi uterii i articolelor similare  a instrumentelor muzicale; a arti-
colelor pentru sport  ocurilor i ucăriilor  de dispozitive, aparate i instrumente medicale i stomatologice  pro-
duse manufacturiere; ***Construcţii alte proiecte  proiecte inginere ti, idrote nice, proiecte utilitare (pentru flu-
ide, pentru electricitate i telecomunicaţii) **** lte lucrări speciale de construcţii  lucrări de instalaţii sanitare, de
încălzire i de aer condiţionat  lucrări de fora  i sonda pentru construcţii  lucrări de instalaţii electrice lucrări de
vopsitorie, zugrăveli i montări de geamuri  lucrări de ipsoserie  lucrări de învelitori, arpante i terase la con-
strucţii  lucrări de pardosire i placare a pereţilor  lucrări de demolare a construcţiilor  lucrări de t mplărie i
dulg erie  alte lucrări speciale de construcţii  alte lucrări de instalaţii pentru construcţii.  
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SECTORUL VITIVINICOL

ă ă
ă ă

ă ă ă

ă
ă

udeţul rancea face parte din Regiunea viticolă a Dealurilor oldovei uprafaţa viticolă 
a rancei este împărţită în trei podgorii reprezentative anciu, dobe ti i Cote ti n rancea,
viticultura constituie o activitate tradiţională, de mare importanţă economică, beneficiind de
condiţii naturale favorabile.

unicipiul oc ani este reprezentat în sectorulvitivinicol de societățile VINCON LOGISTIC S.A., 
VINCON VRANCEA S.A., SC SENATOR PRODIMPEX S.R.L., SC VINEXPORT TRADE-MARK S.A., 
av nd sediile sociale în localitate

VINCON ROMÂNIA este compania care- i desfă oară activitatea în cea mai mare re-
giune viticolă a Rom niei, în inima renumitelor podgorii u i, anciu, dobe ti i Cote ti To-
talul suprafeţelor viticole pe care le administrează compania este de peste de ectare de 
vie, cu ferme viticole înfiinţate în ultimii zece ani nual, se recoltează struguri ce provin din

 soiuri auto tone i internaţionale 12

SENATOR PRODIMPEX (Senator Wine) a început să producă vinuri în regiunea rancea,
av nd în e ploatare peste 850 a vie în patru regiuni diferite enator ine are plantații de viță 
de vie în  Tirol, u i, rancea (Cote ti, dobe ti i anciu) i nsurăței.13

VINEXPORT TRADE-MARK are o capacitate de producție de  l vinuri îmbute-
liate anual din categoria vinurilor de masă, vinurilor cu indicație geografică i a vinurilor cu
denumire de origine controlată comercializate sub marca proprie ROVINEX. 14

4.6. Sectorul secundar – Industrii şi construcţii

n anul , sectorul industrial concentra 458 de întreprinderi, iar 10,24% din totalul 
municipiului erau active în domeniul industriei prelucrătoare n cadrul industriei ( de în-
treprinderi), dominante sunt confecţiile (industrie cu tradiţie), industria alimentară, dar i sec-
torul industriei metalice i a produselor din metal La nivelul construcţiilor ( de întreprin-
deri) se remarcă activitățile de construire a clădirilor i alte lucrări speciale de contrucții.

11Sursa: Planul de dezvoltare regională   2020
12 www.vinconromania.ro
13 www.senatorwine.ro
14 www.vinexport.tm.ro

rancea, ca udeţ vitivinicol, ocupă locul la nivel naţional după suprafaţa viticolă i după
producţia de struguri i vin

SECTORUL SECUNDAR AL ECONOMIEI: I DU TRII I CO TRUC II 

Industrii i construcţii 
Nr. de  

întreprinderi 
Nr. de 

salariaţi Cifra de afaceri 

TOTAL 458 10.392 1.094.368.426 
Industria e tractivă 4 13 13 
Industria prelucrătoare, din care: 261 9.307 955.798.355 
Industria alimentară, a băuturilor  i tutunului 47 675 134.501.522 
Industria te tilă, a îmbrăcămintei i 
a încălţămintei 68 6.595 437.705.945 

Industria metalurgică 29 607 56.925.693 
Industria ma inilor i a utila elor 17 159 11.540.501 
Industria c imică i petroc imică 5 177 67.581.228 
Industria lemnului i a mobilei 21 271 31.906.313 

relucrarea rtiei i a cartonului 13 29 6.585.639 
Prelucrarea maselor plastice 23 574 183.512.703 
Prelucrarea mineralelor nemetalice * 12 90 12.003.085 
Fabricarea echipamentelor electrice, electonice 
i optice 11 108 12.913.251 

lte activităţi industriale ** 15 22 622,475 
Construcţii din care: 193 1.072 138.570.058 
Construcţii de clădiri 84 608 88.083.877 
Lucrări de construcţii a drumurilor 
i autostrăzilor 3 22 624.995 

Lucrări de construcţii a altor proiecte  8 15 888.903 
lte lucrări speciale de construcţii **** 98 427 48.972.283 

Sursa  iciul Naţional al egistrului Comerţului, 2012 15 

istenţa unei legături nemi locite între nivelul de dezvoltare al populației i procesarea 
materiilor prime în bunuri finite determină formularea de măsuri i decizii operative care să 
conducă la cre terea activităților industriale  

ă ă ă ă
ă

ă

ă ă
ă ă ă

ă ă ă ă ă
ă ă

ă ă ă ă
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Dezvoltarea economică este influențată de evoluția sectorului industrial, caracterizat de 
nivelul productivității, implicarea forței de muncă, dotările te nice, prețul produselor i procu-
rarea materiei prime. 

n cadrul economiei municipiului, agenții economici e ercită una sau mai multe activi-
tăți, în unul sau mai multe locuri, de i au sediul social în oc ani  ntreprinderile sunt prezen-
tate în funcție de principalele lor domenii de activitate. 

 Industria e tractivă
ă ă ă

 Industria prelucrătoare
unicipiul oc ani este un reper important pentru industria te tilă, aceasta concen-

tr nd o mare parte a forței de muncă e istente  Realizarea confecțiilor este o tradiție în muni-
cipiu, întreprinderile reprezentative fiind următoarele  

ntreprinderi Nr  de salariați în anul 2012 r  de salariați în anul 2013 
ARTIFEX SRL 995 1.057 
PANDORA PROD SRL 939 1.045 
ROSCA-CONF SRL 920 915 
INCOM-VRANCO SA 617 600 
SORSTE SA 189 169 
VESTI-RO SA 424 368 
EURO CONF INDUSTRIAL SA 302 294 
INMARTEXTIL SRL 223 235 
JELP SRL 243 200 
SPEIDEL ROMANIA SRL 203 215 
TRICOTAJE - R SA 199 214 
CERTIMPEX SRL 140 154 
MASTER SRL 125 113 
PRIORIS SRL 98 101 

Sursa  iciul Naţional al egistrului 
Comerţului, 2012 

Sursa: http://www.risco.ro – verificare, mo-
nitorizare firme 

ă ă

 Industria alimentară
Din categoria industriei alimentare (fabricarea p inii i a produselor de patiserie, a su-

curilor, prelucrarea cărnii, prelucrarea laptelui etc), întreprinderile care au indicatori econo-
mici favorabili sunt: MERRA INTERNATIONAL 2006 SA (fabricarea sucurilor concentrate de 
fructe), R L CT (fabricarea produselor lactate i a br nzeturilor), T D D LL R R D
SRL, C I D T RL (prelucrarea i conservarea cărnii), R TCOM SRL (fabricarea pro-
duselor de morărit), DI L TIC I T R TI L RL, I RL, I  I C  RL (pa-
nificaţie), R I  RL, I D  TR RL, R DRI RL (distilarea i rafinarea bău-
turilor alcoolice), APCOVIN IMPORT EXPORT SRL (fabricarea vinurilor).

 Alte activități industriale
RETRO COMPROD SRL, EURO FOREST SA, CONF BINALE IMPEX SR, SOCAMAFOR SRL, 

I T R RL C I sunt specializate în producerea semifabricatelor utilizate în construc-
ții i fabricarea mobilei. MOBIPREST TEX SRL, MANUMAR DE I  RL au ca i obiect de activi-
tate fabricarea propriu-zisă a mobilierului

ă
relucrarea metalului este realizată de întreprinderile (fabricarea vaselor ema-

ilate), IPROMET SRL (fabricarea pieselor/echipamentelor/structurilor metalice pentru indus-
tria metalurgică, siderurgică, navală i cimentului), R T L RL, R TC M SA (fabri-
carea uneltelor), METINOX 2002 SRL, RUSU METALIMEX SRL (fabricarea de construcții meta-
lice i părți componente ale structurilor metalice). 

ctivitățile firmelor ICR T , T IDR LIC RL, R D C  R L CTR
SRL, LEXTEC H & B INDUSTRY SRL constă în prelucrarea metalului, operațiuni de mecanică i
repararea ma inilor i utila elor. Prelucrarea mineralelor nemetalice este efectuată de următo-
rii agenți economici  MAVI BETON SRL (beton), AVITRA SRL (sticlă plată), R R  RL
(marmură), L TREPI SRL (piatră)

lte activități industriale sunt desfă urate în municipiu de: INSTA ELECTRIC SA (fabri-
carea aparatelor de distribuție i control a electricității), PROJEKT ELECTRIK SRL (fabricarea
echipamentelor electrice), PREST GRUP INTERNATIONAL SRL (activități de tipărire), C
OPTIGROUP SRL (fabricarea de instrumente medicale stomatologice).

 Construcţii
n domeniul construcțiilor î i desfă oară activitatea de întreprinderi av nd ca obiect

principal proiectarea i sau realizarea de construcţii industriale, civile, agricole i edilitare,
precum i înc irierea de utila e de construcţii, tencuieli mecanizate, termoizolaţii, idroizolaţii, 
amena ări interioare i e terioare, alte construcţii

ă ă

ă
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Dezvoltarea economică este influențată de evoluția sectorului industrial, caracterizat de
nivelul productivității, implicarea forței de muncă, dotările te nice, prețul produselor i procu-
rarea materiei prime. 

n cadrul economiei municipiului, agenții economici e ercită una sau mai multe activi-
tăți, în unul sau mai multe locuri, de i au sediul social în oc ani ntreprinderile sunt prezen-
tate în funcție de principalele lor domenii de activitate. 

 Industria e tractivă
ă ă ă

 Industria prelucrătoare
unicipiul oc ani este un reper important pentru industria te tilă, aceasta concen-

tr nd o mare parte a forței de muncă e istente Realizarea confecțiilor este o tradiție în muni-
cipiu, întreprinderile reprezentative fiind următoarele

ntreprinderi Nr  de salariați în anul 2012 r  de salariați în anul 2013
ARTIFEX SRL 995 1.057
PANDORA PROD SRL 939 1.045
ROSCA-CONF SRL 920 915
INCOM-VRANCO SA 617 600
SORSTE SA 189 169
VESTI-RO SA 424 368
EURO CONF INDUSTRIAL SA 302 294
INMARTEXTIL SRL 223 235
JELP SRL 243 200
SPEIDEL ROMANIA SRL 203 215
TRICOTAJE - R SA 199 214
CERTIMPEX SRL 140 154
MASTER SRL 125 113
PRIORIS SRL 98 101

Sursa iciul Naţional al egistrului
Comerţului, 2012

Sursa: http://www.risco.ro – verificare, mo-
nitorizare firme

ă ă

 Industria alimentară
Din categoria industriei alimentare (fabricarea p inii i a produselor de patiserie, a su-

curilor, prelucrarea cărnii, prelucrarea laptelui etc), întreprinderile care au indicatori econo-
mici favorabili sunt: MERRA INTERNATIONAL 2006 SA (fabricarea sucurilor concentrate de 
fructe), R L CT  (fabricarea produselor lactate i a br nzeturilor), T D  D LL R R D 
SRL, C I D T  RL (prelucrarea i conservarea cărnii), R TCOM SRL (fabricarea pro-
duselor de morărit), DI L TIC I T R TI L RL, I RL, I  I C  RL (pa-
nificaţie), R I  RL, I D  TR  RL, R DRI  RL (distilarea i rafinarea bău-
turilor alcoolice), APCOVIN IMPORT EXPORT SRL (fabricarea vinurilor). 

 Alte activități industriale
RETRO COMPROD SRL, EURO FOREST SA, CONF BINALE IMPEX SR, SOCAMAFOR SRL, 

I T R RL C I sunt specializate în producerea semifabricatelor utilizate în construc-
ții i fabricarea mobilei. MOBIPREST TEX SRL, MANUMAR DE I  RL au ca i obiect de activi-
tate fabricarea propriu-zisă a mobilierului  

ă
relucrarea metalului este realizată de întreprinderile    (fabricarea vaselor ema-

ilate), IPROMET SRL (fabricarea pieselor/echipamentelor/structurilor metalice pentru indus-
tria metalurgică, siderurgică, navală i cimentului), R  T L  RL, R TC M SA (fabri-
carea uneltelor), METINOX 2002 SRL, RUSU METALIMEX SRL (fabricarea de construcții meta-
lice i părți componente ale structurilor metalice). 

ctivitățile firmelor ICR T , T  IDR LIC RL, R D C  R  L CTR  
SRL, LEXTEC H & B INDUSTRY SRL constă în prelucrarea metalului, operațiuni de mecanică i 
repararea ma inilor i utila elor. Prelucrarea mineralelor nemetalice este efectuată de următo-
rii agenți economici  MAVI BETON SRL (beton), AVITRA SRL (sticlă plată), R R  RL 
(marmură), L TREPI SRL (piatră)  

lte activități industriale sunt desfă urate în municipiu de: INSTA ELECTRIC SA (fabri-
carea aparatelor de distribuție i control a electricității), PROJEKT ELECTRIK SRL (fabricarea 
echipamentelor electrice), PREST GRUP INTERNATIONAL SRL (activități de tipărire), C 
OPTIGROUP SRL (fabricarea de instrumente medicale stomatologice). 

 Construcţii
n domeniul construcțiilor î i desfă oară activitatea  de întreprinderi av nd ca obiect 

principal  proiectarea i sau realizarea de construcţii industriale, civile, agricole i edilitare, 
precum i înc irierea de utila e de construcţii, tencuieli mecanizate, termoizolaţii, idroizolaţii, 
amena ări interioare i e terioare, alte construcţii  

ă ă

ă
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CLU TERUL TRADI II  A U ACTUR   VIITOR, TMV SUD-EST“ 

n udeţ va fi realizat, ca i structură de spri inire a afacerilor, clusterul sociația Tra-
diții  anufactură  Viitor, TMV Sud- st , cu sediul în municipiul oc ani, av nd ca i dome-
niu de activitate textilele. 

Concentrarea geografică a unui anumit sector industrial determină specializarea furni-
zorilor i o piaţă constantă pentru ace tia   aglomerare industrială de companii similare atrage 
i dezvoltă capitalul forţei de muncă i determină cre terea calităţii produselor i reducerea 

costurilor de producţie  
Clusterul este definit în legislaţia din Rom nia16 ca o grupare/grupări între e ecutanţi, 

utilizatori i sau beneficiari, pentru implementarea de bune practici de nivel european, în ve-
derea creşterii competitivităţii economice a operatorilor economici. Conceptul a fost in-
trodus în politica economică de către ic ael orter, autoritatea mondială în domeniul strate-
giei competitive.17 

Clusterul Tradiții  anufactură  Viitor, Regiunea Sud- st  a fost înfiinţat în decembrie 
, c nd a fost semnat acordul de parteneriat  nfiinţarea acestuia face parte din proiectul 

lanul de dezvoltare a Clusterului Tradiții anufactură iitor  (   CC ), implementat pe 
o durată de  luni, încep nd cu data de  (data finalizării:15.10.2016).

Strategia de dezvoltare a acestuia urmăre te concentrarea pe activităţi i produse cu o 
importantă componentă de creaţie i te nologie, cre terea con tiinţei i interesului consuma-
torului faţă de fenomenul modei, stabilizarea i perfecţionarea forţei de muncă din domeniu, 
atragerea de noi firme i, nu în ultimul r nd, crearea unui brand regional. Obiectivul general 
constă în dezvoltarea clusterului Tradiţii- anufactură- iitor  i întărirea capacităţii insti-
tuţionale a acestuia, prin activităţi de atragere de noi membri i promovarea cu scopul de a 
îmbunătăţi imaginea acestuia în ţară i străinatate i a cooperarii între membrii clusterului  18 

Componenţa clusterului are la bază modelul Four clover” (trifoi cu patru foi), const nd 
în parteneriatul dintre: întreprinderile industriale, instituţiile de învăţăm nt şi cerce
tare, autorităţi locale şi or ani aţii de spri in al mediului de afaceri. latforma utilizează 
instrumente de promovare economică regională i locală pentru crearea unei dezvoltări co-
mune a afacerilor în domeniul te tilelor i orientarea acestora spre pieţele cu potenţial de 
cre tere  embrii clusterului Tradiții  anufactură  Viitor, TMV Sud- st  sunt următorii, 
conform categoriilor de actori implicaţi  

1. INDUSTRIA, DREPT OR A PRI CIPAL  A CLUSTER-ULUI
Nr. Crt. MEMBRII FONDATORI TMV Localizare 

1. SC SORSTE SA oc ani, udeţul rancea 
2. SC ARTIFEX SA oc ani, udeţul rancea 
3. SC TEXTILE BLUE WASH SRL ra ov, udeţul ra ov 

16 HG 918/2006 pentru aprobarea rogramului de stimulare a cercetării, dezvoltării i inovării - IMPACT 
17 Instrumente structurale în spri inul mediului de afaceri  realizat de Ministerul Afacerilor Europene, 
data publicării  august  
18 Site-ul:  http://www.tmv-cluster.ro/index.php/despre-proiect 

Cre terea competitivităţii mediului de afaceri este posibilă prin formarea i dezvoltarea 
clusterelor. 

Nr. Crt. MEMBRII CI I T Localizare
1. SC CORROLA SRL oc ani, udeţul rancea

2. SC CONTEMPO TEX SRL alaţi, udeţul alaţi

3. SC INMARTEXTIL SRL oc ani, udeţul rancea

4. SC COMUNIVERS 912 SRL oc ani, udeţul rancea

5. SC TRICOTTON JUNIOR SRL anciu, udeţul rancea

6. PRODECOM SRL nători, udeţul rancea

7. VERONA MODE SRL Foc ani, udeţul rancea

8. SC SERITEX SRL oc ani, udeţul rancea

9. SC TOORICH SRL anciu, udeţul rancea

10. CONTEMPO SRL alaţi, udeţul alaţi
Sursa: http://www.tmv-cluster.ro/index.php/parteneri

2.   
   

 Institutul aţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Te tile i Pielărie ucure ti
 Universitatea de Arte i Design Cluj- apoca, udeţul Clu
 Facultatea de Textile-Pielărie i Management Industrial, Ia i

3. AUTORIT I PU LICE REGIONALE, LOCALE)
CU ROL DE SPRIJIN ACTIV AL MEDIULUI DE AFACERI

 genţia pentru Dezvoltare Regională ud-Est răila, udeţul răila
 Camera de Comerţ, Industrie i Agricultură uzău, udeţul uzău

4. OR A I A II CATALI ATOR, CU ROLUL DE A ASIGURA MANAGEMENTUL
PROCESULUI DE CONSTITUIRE I U C IO ARE TIP CLUSTER

 sociaţia uc arest as ion lliance ucure ti
 S.C. STEINBEIS TRANSFER MANAGEMENT SRL
 S.C. EX-AEQUA SRL

Or ani aţiile naţionale şi internaţionale în parteneriat cu cluster-ul: 
 genţia pentru Dezvoltare Regională SUD-EST;
 Camera de Comerţ, Industrie i gricultură uzău;
 sociaţia uc arest as ion lliance
 niversitatea de rte i Design Clu -Napoca;
 acultatea de Te tile ielărie i anagement Industrial Ia i
 Institutul aţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Te tile i ielărie ucure ti
 SC STEINBEIS TRANSFER MANAGEMENT SRL;
 SC EX AEQUO SRL;
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CLU TERUL TRADI II  A U ACTUR   VIITOR, TMV SUD-EST“ 
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diții  anufactură  Viitor, TMV Sud- st , cu sediul în municipiul oc ani, av nd ca i dome-
niu de activitate textilele. 

Concentrarea geografică a unui anumit sector industrial determină specializarea furni-
zorilor i o piaţă constantă pentru ace tia   aglomerare industrială de companii similare atrage 
i dezvoltă capitalul forţei de muncă i determină cre terea calităţii produselor i reducerea 

costurilor de producţie  
Clusterul este definit în legislaţia din Rom nia16 ca o grupare/grupări între e ecutanţi, 

utilizatori i sau beneficiari, pentru implementarea de bune practici de nivel european, în ve-
derea creşterii competitivităţii economice a operatorilor economici. Conceptul a fost in-
trodus în politica economică de către ic ael orter, autoritatea mondială în domeniul strate-
giei competitive.17 

Clusterul Tradiții  anufactură  Viitor, Regiunea Sud- st  a fost înfiinţat în decembrie 
, c nd a fost semnat acordul de parteneriat  nfiinţarea acestuia face parte din proiectul 

lanul de dezvoltare a Clusterului Tradiții anufactură iitor  (   CC ), implementat pe 
o durată de  luni, încep nd cu data de  (data finalizării:15.10.2016).

Strategia de dezvoltare a acestuia urmăre te concentrarea pe activităţi i produse cu o 
importantă componentă de creaţie i te nologie, cre terea con tiinţei i interesului consuma-
torului faţă de fenomenul modei, stabilizarea i perfecţionarea forţei de muncă din domeniu, 
atragerea de noi firme i, nu în ultimul r nd, crearea unui brand regional. Obiectivul general 
constă în dezvoltarea clusterului Tradiţii- anufactură- iitor  i întărirea capacităţii insti-
tuţionale a acestuia, prin activităţi de atragere de noi membri i promovarea cu scopul de a 
îmbunătăţi imaginea acestuia în ţară i străinatate i a cooperarii între membrii clusterului  18 

Componenţa clusterului are la bază modelul Four clover” (trifoi cu patru foi), const nd 
în parteneriatul dintre: întreprinderile industriale, instituţiile de învăţăm nt şi cerce
tare, autorităţi locale şi or ani aţii de spri in al mediului de afaceri. latforma utilizează 
instrumente de promovare economică regională i locală pentru crearea unei dezvoltări co-
mune a afacerilor în domeniul te tilelor i orientarea acestora spre pieţele cu potenţial de 
cre tere  embrii clusterului Tradiții  anufactură  Viitor, TMV Sud- st  sunt următorii, 
conform categoriilor de actori implicaţi  

1. INDUSTRIA, DREPT OR A PRI CIPAL  A CLUSTER-ULUI
Nr. Crt. MEMBRII FONDATORI TMV Localizare 

1. SC SORSTE SA oc ani, udeţul rancea 
2. SC ARTIFEX SA oc ani, udeţul rancea 
3. SC TEXTILE BLUE WASH SRL ra ov, udeţul ra ov 

16 HG 918/2006 pentru aprobarea rogramului de stimulare a cercetării, dezvoltării i inovării - IMPACT 
17 Instrumente structurale în spri inul mediului de afaceri  realizat de Ministerul Afacerilor Europene, 
data publicării  august  
18 Site-ul:  http://www.tmv-cluster.ro/index.php/despre-proiect 

Cre terea competitivităţii mediului de afaceri este posibilă prin formarea i dezvoltarea 
clusterelor. 

Nr. Crt. MEMBRII CI I T  Localizare 
1. SC CORROLA SRL oc ani, udeţul rancea 

2. SC CONTEMPO TEX SRL alaţi, udeţul alaţi 

3. SC INMARTEXTIL SRL oc ani, udeţul rancea 

4. SC COMUNIVERS 912 SRL oc ani, udeţul rancea 

5. SC TRICOTTON JUNIOR SRL anciu, udeţul rancea 

6. PRODECOM SRL nători, udeţul rancea 

7. VERONA MODE SRL Foc ani, udeţul rancea 

8. SC SERITEX SRL oc ani, udeţul rancea 

9. SC TOORICH SRL anciu, udeţul rancea 

10. CONTEMPO SRL alaţi, udeţul alaţi 
Sursa: http://www.tmv-cluster.ro/index.php/parteneri  

2.   
   

 Institutul aţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Te tile i Pielărie  ucure ti
 Universitatea de Arte i Design Cluj- apoca, udeţul Clu
 Facultatea de Textile-Pielărie i Management Industrial, Ia i

3. AUTORIT I PU LICE REGIONALE, LOCALE)
CU ROL DE SPRIJIN ACTIV AL MEDIULUI DE AFACERI

 genţia pentru Dezvoltare Regională ud-Est răila, udeţul răila
 Camera de Comerţ, Industrie i Agricultură uzău, udeţul uzău

4. OR A I A II CATALI ATOR, CU ROLUL DE A ASIGURA MANAGEMENTUL
PROCESULUI DE CONSTITUIRE I U C IO ARE TIP CLUSTER

 sociaţia uc arest as ion lliance  ucure ti
 S.C. STEINBEIS TRANSFER MANAGEMENT SRL
 S.C. EX-AEQUA SRL

Or ani aţiile naţionale şi internaţionale  în parteneriat cu cluster-ul: 
 genţia pentru Dezvoltare Regională SUD-EST;
 Camera de Comerţ, Industrie i gricultură uzău;
 sociaţia uc arest as ion lliance
 niversitatea de rte i Design Clu -Napoca;
 acultatea de Te tile ielărie i anagement Industrial Ia i
 Institutul aţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Te tile i ielărie ucure ti
 SC STEINBEIS TRANSFER MANAGEMENT SRL;
 SC EX AEQUO SRL;
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4.7. Sectorul terţiar – Servicii 

ectorul serviciilor concentrează  din întreprinderile municipiului oc ani, unde 
cea mai mare pondere o au firmele din sectorul comerţului cu ridicata i cu amănuntul 
(40,94%). Alte subsectoare de activitate importante sunt transporturile cu 8,04% din totalul 
întreprinderilor, activităţile profesionale, tiinţifice i te nice cu ,  i otelurile i restau-
rantele, cu o pondere de 4,86%. 

ECTORUL TER IAR  ERVICII 

Servicii Nr. de 
întreprinderi 

Nr. de 
sa Cifra de afaceri 

TOTAL 2.040 9.140 1.970.186.826 
Comerţ 1.044 4.630 1.590.646.660 
din care: 
- utove icule i motociclete 116 725 176.290.103 
- a ini i ec ipamente 16 52 47.574.862 
- roduse alimentare, al băuturilor i tutunului 322 1.792 648.969.683 
- roduse agricole i animale vii 15 13 4.797.185 
- Produse textile 125 388 65.676.587 
- Produse farmaceutice 52 293 128.727.190 
- paratura electrică, electronică i calculatoare 29 112 23.707.016 
- Bunuri de consum 88 356 82.139.786 
- Alte produse 281 899 412.764.248 

oteluri i restaurante 124 566 32.229.918 
din care: 
- Restaurante i alte servicii de alimentaţie 107 442 26.593.115 
- oteluri i alte facilităţi de cazare 17 124 5.636.803 
Transport i depozitare 205 630 77.545.289 
din care: 
- Transport de călători 120 351 21.932.667 
- Transport de marfă 70 230 48.730.423 
- ctivităţi po tale i de curier 8 32 3.960.952 
- Depozitare i activităţi au iliare pentru transport 7 17 2.921.247 

nergie electrică i termică, gaze i apă 2 365 38.880.835 
alubritate, gestionarea de eurilor, 

decontaminare 15 691 73.205.004 

Informaţii i comunicaţii 76 203 19.206.811 
din care: 

- Comunicaţii Telecomunicaţii 15 58 4.278.356
- Servicii informatice 54 58 5.867.949
- ctivităţi de editare cărţi, ziare etc 7 87 9.060.506
nvăţăm nt 23 72 3.386.478
ănătate i asistență socială 86 211 12.042.893
ervicii administrative i servicii suport 63 534 22.541.939

Intermedieri financiare 24 47 2.481.207
Tranzacţii imobiliare 59 298 22.209.418

lte activităţi de servicii ale economiei 319 893 75.810.374
din care:
- ctivităţi profesionale, tiinţifice i te nice 230 554 62.326.098
- ctivităţi de spectacole, culturale i recreative 18 58 3.473.771
- lte activităţi de servicii 71 281 10.010.505

Sursa iciul Naţional al egistrului Comerţului, 2012
nvăţăm nt coli de conducere (pilota ) nvăţăm nt secundar te nic sau pro esional alte orme de nvăţăm nt

servicii suport pentru nvăţăm nt. 

n prezent, evoluţia economică din ultimele decenii duce la caracteri area acesteia
ca şi economie a serviciilor . i pentru municipiul oc ani, sectorul de servicii este ma oritar
(  din totalul firmelor)  naliza serviciilor prestate în cadrul municipiului permite clasifica-
rea firmelor în funcţie de domeniul de activitate (secţiuni C )

 Comerţ cu Ridicata i cu mănuntul  Repararea utove iculelor i otocicletelor
ă

ă ă
ZANFIR SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV deţine mărci proprii înregistrate "Supermarket

Zanfir", "Policalita, calitatea gustului (procesare carne), Don Copanu
I C  L I TIC are ca obiect de activitate, potrivit informaţiilor furnizate de 

ONRC, comerţul cu ridicata al băuturilor. 
Compania BRIFARM S.A., cu sediul social în Foc ani, Vrancea, are ca obiect principal de

activitate distribuţia de medicamente en-gros în Rom nia i în Uniunea Europeană, c t i v n-
zarea de medicamente la preţ de amănunt în farmaciile proprii.

AUTO SIMA BEYER IMPORT EXPORT SRL desfă oară activitatea de v nzare de materiale
i piese de sc imb pentru mijloacele de transport, atelier auto, precum i comerţ cu autoturisme 
i autove icule usoare

SCORPION EXIM SRL este dealer Volkswagen i Weltauto, service autorizat Volkswagen, Audi
i Weltauto.

R C  RL este o companie specializată în importul i e portul produselor din
stocuri (te tile, mobilier, decoraţiuni etc.).

 roducţia i urnizarea de nergie lectrică i Termică, aze, pă Caldă
 ENET  C I gestionează sistemul centralizat de alimentare cu energie termică

pentru încălzire i apă caldă al municipiului Foc ani. 
EUROGAZ SRL –
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4.7. Sectorul terţiar – Servicii 

ectorul serviciilor concentrează  din întreprinderile municipiului oc ani, unde 
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(40,94%). Alte subsectoare de activitate importante sunt transporturile cu 8,04% din totalul 
întreprinderilor, activităţile profesionale, tiinţifice i te nice cu ,  i otelurile i restau-
rantele, cu o pondere de 4,86%. 
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sa Cifra de afaceri 

TOTAL 2.040 9.140 1.970.186.826 
Comerţ 1.044 4.630 1.590.646.660 
din care: 
- utove icule i motociclete 116 725 176.290.103 
- a ini i ec ipamente 16 52 47.574.862 
- roduse alimentare, al băuturilor i tutunului 322 1.792 648.969.683 
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- Produse textile 125 388 65.676.587 
- Produse farmaceutice 52 293 128.727.190 
- paratura electrică, electronică i calculatoare 29 112 23.707.016 
- Bunuri de consum 88 356 82.139.786 
- Alte produse 281 899 412.764.248 

oteluri i restaurante 124 566 32.229.918 
din care: 
- Restaurante i alte servicii de alimentaţie 107 442 26.593.115 
- oteluri i alte facilităţi de cazare 17 124 5.636.803 
Transport i depozitare 205 630 77.545.289 
din care: 
- Transport de călători 120 351 21.932.667 
- Transport de marfă 70 230 48.730.423 
- ctivităţi po tale i de curier 8 32 3.960.952 
- Depozitare i activităţi au iliare pentru transport 7 17 2.921.247 

nergie electrică i termică, gaze i apă 2 365 38.880.835 
alubritate, gestionarea de eurilor, 

decontaminare 15 691 73.205.004 

Informaţii i comunicaţii 76 203 19.206.811 
din care: 

- Comunicaţii  Telecomunicaţii 15 58 4.278.356 
- Servicii informatice 54 58 5.867.949 
- ctivităţi de editare cărţi, ziare etc  7 87 9.060.506 
nvăţăm nt  23 72 3.386.478 
ănătate i asistență socială 86 211 12.042.893 
ervicii administrative i servicii suport 63 534 22.541.939 

Intermedieri financiare 24 47 2.481.207 
Tranzacţii imobiliare 59 298 22.209.418 

lte activităţi de servicii ale economiei 319 893 75.810.374 
din care: 
- ctivităţi profesionale, tiinţifice i te nice 230 554 62.326.098 
- ctivităţi de spectacole, culturale i recreative 18 58 3.473.771 
- lte activităţi de servicii 71 281 10.010.505 

Sursa  iciul Naţional al egistrului Comerţului, 2012 
nvăţăm nt  coli de conducere (pilota )  nvăţăm nt secundar  te nic sau pro esional  alte orme de nvăţăm nt

servicii suport pentru nvăţăm nt. 

n prezent, evoluţia economică din ultimele decenii duce la caracteri area acesteia 
ca şi economie a serviciilor . i pentru municipiul oc ani, sectorul de servicii este ma oritar 
(  din totalul firmelor)  naliza serviciilor prestate în cadrul municipiului permite clasifica-
rea firmelor în funcţie de domeniul de activitate (secţiuni C )  

 Comerţ cu Ridicata i cu mănuntul  Repararea utove iculelor i otocicletelor
ă

ă ă
ZANFIR SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV deţine mărci proprii înregistrate  "Supermarket 

Zanfir", "Policalita, calitatea gustului  (procesare carne), Don Copanu  
I C  L I TIC  are ca obiect de activitate, potrivit informaţiilor furnizate de 

ONRC, comerţul cu ridicata al băuturilor. 
Compania BRIFARM S.A., cu sediul social în Foc ani, Vrancea, are ca obiect principal de 

activitate distribuţia de medicamente en-gros în Rom nia i în Uniunea Europeană, c t i v n-
zarea de medicamente la preţ de amănunt în farmaciile proprii. 

AUTO SIMA BEYER IMPORT EXPORT SRL desfă oară activitatea de v nzare de materiale 
i piese de sc imb pentru mijloacele de transport, atelier auto, precum i comerţ cu autoturisme 
i autove icule usoare  

SCORPION EXIM SRL este dealer  Volkswagen i Weltauto, service autorizat Volkswagen, Audi 
i Weltauto. 

R C  RL este o companie specializată în importul i e portul produselor din 
stocuri (te tile, mobilier, decoraţiuni etc.). 

 roducţia i urnizarea de nergie lectrică i Termică, aze, pă Caldă
 ENET  C I gestionează sistemul centralizat de alimentare cu energie termică 

pentru încălzire i apă caldă al municipiului Foc ani. 
EUROGAZ SRL –  
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 Distribuţia pei  alubritate, estionarea De eurilor, ctivităţi de Decontaminare
COMPANIA DE UTILIT I LIC   se ocupă de livrarea de apă potabilă i canalizare, 

epurarea apelor uzate. 
CUP-SALUBRITATE SRL este prestatoare de servicii de salubritate, companie reprezen-

tativă a administraţiei publice locale  
R T R C   are ca i activităţi  colectare i valorificare de euri reciclabile, v n-

zare de euri reciclabile, programul rabla, dezmembrări auto i v nzări piese de sc imb  
PROTECT COLECTOR SRL  are ca i obiect de activitate colectarea de eurilor periculoase 

i nepericuloase care necesită o atenţie i o siguranţă maximă în ceea ce prive te manipularea, 
transportul i depozitarea lor i care au un impact negativ asupra omului i a mediului înconju-
rător. 

 Transport i Depozitare
TRANSPORT PUBLIC SA  oc ani are ca obiect de activitate principal transportul public 

local de persoane pe raza municipiului oc ani i în localităţile ole ti i ndre ti 19 
R L R  I  RL oferă servicii de transport marfă  mobilier, material de con-

strucţii etc  

ă
ă

 Informaţii i Comunicaţii
Companii din domeniul informaţiilor i comunicaţiilor cu sediul în municipiu sunt: 

NORD-EST DISTRIBUTION SRL, MEDIA UNO SRL, MEDIAEXIM SRL (activităţi de editare a zia-
relor), DORYPRESS SRL, DIPLOMATIC T.V. SISTEM SRL, OVICOR SRL (activităţi de telecomuni-
caţii prin satelit) etc. 

ă ă

 Hoteluri si Restaurante: ANTECO COMPANY SRL (Restaurant Berthelot) RAY COM MODE
SRL (catering pentru evenimente), S.C. LIGNA EXIM SRL (Pensiunea Dana), EUROPA SA
(Hotel Vrancea), SOLAR TOUR SRL (Hotel Solar) etc.

 lte activităţi de servicii
ervicii de pază  L C RIT  RL , UMO SERV SRL, FAMILY SECURITY COMPANY 

SRL – specializate în domeniul pazei i protecţiei de obiective, bunuri, valori i persoane. 
C  dministraţia ieţelor oc ani  are ca obiect de activitate administrarea imobi-

lelor pe bază de comision sau contract  ceasta administrează patrimoniul public i privat 
aparţin nd nităţii dministrativ Teritoriale a unicipiului oc ani 21 

ă ă ă
ă

ă  

19 http://www.tpfocsani.ro/ 
20 Date primate din teritoriu - Serviciul comunicare din cadrul Primăriei 
21 Raportul rimarului unicipiului oc ani privind activitatea desfă urată în anul  

CI T T  C R TI T R C R L (coafură i alte activităţi de înfrumu-
seţare), TR R RL (activităţi de testări i analize te nice  metrologie), DIVORI PREST 
SRL (consultanță te nică i uridică privind protecția mediului), T R  RL (asistenţă me-
dicală generală), I   (tranzacţii imobiliare)

4.8. Forţa de muncă

iața forței de muncă din Rom nia s-a sc imbat dramatic în timpul tranziției economice
Una din principalele caracteristici a fost i este reducerea numărului populației ocupate. Res-
tructurarea întreprinderilor a condus la pierderi de locuri de muncă, care nu au fost compen-
sate prin crearea de noi locuri de muncă

cuparea forţei de muncă i oma ul sunt două fenomene care produc consecinţele cele
mai profunde în activitatea economică i socială a unei localități

ncep nd cu anul , această tendinţă a suferit o mi care continuă i gradul de anga-
are în agricultură a scăzut n urma unui interes deosebit manifestat de uvern asupra măsu-

rilor active de ocupare a forţei de muncă, oma ul a scăzut în perioada , rata oma-
ului fiind stabilită la  (rata totală de oma  a populaţiei active)

Resursele de muncă reprezintă numărul persoanelor capabile de muncă pentru a desfă-
ura una din activitățile economice naționale i cuprinde populația în limitele v rstei de muncă,

în afara v rstei de muncă i cea inaptă de muncă
Conform graficului prezentat mai os, în anul , populaţia ocupată din Vrancea avea

următoarea distribuţie pe sectoare de activitate

DI TRI U IA OR EI DE U C DI  UDE UL VRA CEA 
PE PRINCIPALELE SECTOARE DE ACTIVITATE

Sursa: INS, 2013

e remarcă o pondere mai ridicată a persoanelor ocupate în sectorul de servicii faţă de 
celelalte sectoare de activitate at t la nivelul udeţului rancea, c t i la nivel regional,
de persoane obțin ndu- i principala sursă de venit din sectorul de servicii  n privinţa sectoru-
lui de industrie, se înregistrează o pondere asemănătoare celei regionale.

Din analiza consultantului în ceea ce prive te municipiul ocșani, reiese că în 2 2, 
,3 din salariaţi sunt încadraţi în cadrul societăților din sectorul secundar, ,2 în

sectorul terțiar ,  în comerţ  şi ,  în sectorul primar.
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 Distribuţia pei  alubritate, estionarea De eurilor, ctivităţi de Decontaminare
COMPANIA DE UTILIT I LIC   se ocupă de livrarea de apă potabilă i canalizare, 

epurarea apelor uzate. 
CUP-SALUBRITATE SRL este prestatoare de servicii de salubritate, companie reprezen-

tativă a administraţiei publice locale  
R T R C   are ca i activităţi  colectare i valorificare de euri reciclabile, v n-

zare de euri reciclabile, programul rabla, dezmembrări auto i v nzări piese de sc imb  
PROTECT COLECTOR SRL  are ca i obiect de activitate colectarea de eurilor periculoase 

i nepericuloase care necesită o atenţie i o siguranţă maximă în ceea ce prive te manipularea, 
transportul i depozitarea lor i care au un impact negativ asupra omului i a mediului înconju-
rător. 

 Transport i Depozitare
TRANSPORT PUBLIC SA  oc ani are ca obiect de activitate principal transportul public 

local de persoane pe raza municipiului oc ani i în localităţile ole ti i ndre ti 19 
R L R  I  RL oferă servicii de transport marfă  mobilier, material de con-

strucţii etc  

ă
ă

 Informaţii i Comunicaţii
Companii din domeniul informaţiilor i comunicaţiilor cu sediul în municipiu sunt: 

NORD-EST DISTRIBUTION SRL, MEDIA UNO SRL, MEDIAEXIM SRL (activităţi de editare a zia-
relor), DORYPRESS SRL, DIPLOMATIC T.V. SISTEM SRL, OVICOR SRL (activităţi de telecomuni-
caţii prin satelit) etc. 

ă ă

 Hoteluri si Restaurante: ANTECO COMPANY SRL (Restaurant Berthelot) RAY COM MODE
SRL (catering pentru evenimente), S.C. LIGNA EXIM SRL (Pensiunea Dana), EUROPA SA
(Hotel Vrancea), SOLAR TOUR SRL (Hotel Solar) etc.

 lte activităţi de servicii
ervicii de pază  L C RIT  RL , UMO SERV SRL, FAMILY SECURITY COMPANY 

SRL – specializate în domeniul pazei i protecţiei de obiective, bunuri, valori i persoane. 
C  dministraţia ieţelor oc ani  are ca obiect de activitate administrarea imobi-

lelor pe bază de comision sau contract  ceasta administrează patrimoniul public i privat 
aparţin nd nităţii dministrativ Teritoriale a unicipiului oc ani 21 

ă ă ă
ă

ă  

19 http://www.tpfocsani.ro/ 
20 Date primate din teritoriu - Serviciul comunicare din cadrul Primăriei 
21 Raportul rimarului unicipiului oc ani privind activitatea desfă urată în anul  
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seţare), TR  R  RL (activităţi de testări i analize te nice  metrologie), DIVORI PREST 
SRL (consultanță te nică i uridică privind protecția mediului), T R  RL (asistenţă me-
dicală generală), I   (tranzacţii imobiliare)  
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iața forței de muncă din Rom nia s-a sc imbat dramatic în timpul tranziției economice  
Una din principalele caracteristici a fost i este reducerea numărului populației ocupate. Res-
tructurarea întreprinderilor a condus la pierderi de locuri de muncă, care nu au fost compen-
sate prin crearea de noi locuri de muncă  

cuparea forţei de muncă i oma ul sunt două fenomene care produc consecinţele cele 
mai profunde în activitatea economică i socială a unei localități  

ncep nd cu anul , această tendinţă a suferit o mi care continuă i gradul de anga-
are în agricultură a scăzut  n urma unui interes deosebit manifestat de uvern asupra măsu-

rilor active de ocupare a forţei de muncă, oma ul a scăzut în perioada   , rata oma-
ului fiind stabilită la    (rata totală de oma  a populaţiei active)   

Resursele de muncă reprezintă numărul persoanelor capabile de muncă pentru a desfă-
ura una din activitățile economice naționale i cuprinde populația în limitele v rstei de muncă, 

în afara v rstei de muncă i cea inaptă de muncă   
Conform graficului prezentat mai os, în anul , populaţia ocupată din Vrancea avea 

următoarea distribuţie pe sectoare de activitate  

DI TRI U IA OR EI DE U C  DI  UDE UL VRA CEA 
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Sursa: INS, 2013 

e remarcă o pondere mai ridicată a persoanelor ocupate în sectorul de  servicii faţă de 
celelalte sectoare de activitate at t la nivelul udeţului rancea, c t i la nivel regional,  
de persoane obțin ndu- i principala sursă de venit din sectorul de servicii  n privinţa sectoru-
lui de industrie, se înregistrează o pondere asemănătoare celei regionale.   

Din analiza consultantului în ceea ce prive te municipiul ocșani, reiese că în 2 2, 
,3  din salariaţi sunt încadraţi în cadrul societăților din sectorul secundar, ,2  în 

sectorul terțiar ,  în comerţ  şi ,  în sectorul primar.  
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n graficul următor este evidențiat numărul persoanelor anga ate în sectoarele de acti-
vitate conform secțiunilor C  Rev   e observă o concentrare în industria prelucrătoare i 
e tractivă (de , , resprectiv  de persoane angajate), urmată de sectorul comerțului cu 
o pondere de , , respectiv  de anga ați  Restul sectoarelor dețin o pondere relativ re-
dusă (sub ), respectiv sub  de anga ați  

DI TRI U IA ALARIA ILOR LA IVEL DE EC IU I CAE  REV. 2 

Sursa: Date prelucrate din in ormațiile urni ate de N C, 2012 

n perioada   , numărul salariatilor din municipiu a cunoscut o scădere de 
 %, urm nd o usoară crestere n următorii ani  

EVOLU IA U RULUI DE ALARIA I 

Sursa: INS, 2013 

mbătr nirea demografică a populaţiei determină o cre tere a raportului de dependenţă, 
ec ival nd cu sporirea presiunii pe care o e ercită populaţia inactivă asupra populaţiei active, 
cu consecinţe directe asupra veniturilor i c eltuielilor bugetare i implicit a nivelului de trai.22 

22 C  Lazăr,  Lazăr, naliza statistico-economică , ditura conomică, ucure ti,  
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Raportul de dependenţă la nivelul anului 2011 este de 44,67%23, însemn nd că e istau
apro imativ de persoane în v rstă de dependenţă la fiecare de persoane în v rstă de 
muncă

Din graficul evoluției numărului de omeri în municipiul oc ani se observă un trend
general de scădere pe baza restabilizării economiei naționale după criza economică mondială,
i prin urmare i a economiei locale

EVOLU IA LU AR  A U RULUI DE O ERI 
Î  U ICIPIUL OC A I

Sursa: INS, 2013

U RUL OMERILOR DI  UDE UL VRA CEA, 
LUNA OCTOMBRIE, 2014

Sursa: AJOFM, oct 2014

În luna octombrie 2014, conform datelor furnizate de AJOFM Vrancea, în municipiul
oc ani se re ăsesc din numărul total al șomerilor din udeț, ceea ce nu repre intă 

o pondere foarte mare, av nd în vedere faptul că din populația udețului este concen-
trată în municipiu. 

23 calculat conform formulei :
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o pondere de , , respectiv  de anga ați  Restul sectoarelor dețin o pondere relativ re-
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n perioada   , numărul salariatilor din municipiu a cunoscut o scădere de 
 %, urm nd o usoară crestere n următorii ani  
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Sursa: INS, 2013 
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ec ival nd cu sporirea presiunii pe care o e ercită populaţia inactivă asupra populaţiei active, 
cu consecinţe directe asupra veniturilor i c eltuielilor bugetare i implicit a nivelului de trai.22 
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apro imativ  de persoane în v rstă de dependenţă la fiecare  de persoane în v rstă de 
muncă   

Din graficul evoluției numărului de omeri în municipiul oc ani se observă un trend 
general de scădere pe baza restabilizării economiei naționale după criza economică mondială, 
i prin urmare i a economiei locale  
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Sursa: AJOFM, oct 2014 

În luna octombrie 2014, conform datelor furnizate de AJOFM Vrancea, în municipiul 
oc ani se re ăsesc  din numărul total al șomerilor din udeț, ceea ce nu repre intă 

o pondere foarte mare, av nd în vedere faptul că  din populația udețului este concen-
trată în municipiu. 
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5. Potenţialul turistic al municipiului Focşani

5.1. Patrimoniul natural protejat 

alorile de patrimoniu natural i cultural oferă o oportunitate de dezvoltare socio-eco-
nomică a a ezărilor umane prin valorificarea potenţialului turistic pe care îl constituie  

Importanța acestora ca rezervă i alternativă de dezvoltare a determinat con tientizarea 
necesităţii unei amena ări responsabile a teritoriului care să aibă în vedere reabilitarea, con-
servarea, prote area i punerea în valoare corespunzătoare a patrimoniului natural i cultural  

n acest sens, a apărut necesitatea prote ării unor zone ca teritorii valoroase din punctul 
de vedere al importanţei i comple ităţii valorilor naturale i culturale cuprinse, teritorii care 
asigură prestigiul i identitatea unităţii administrative căreia îi aparţin, indiferent de nivelul de 
referinţă (regional, udeţean sau local) 24 riile prote ate reprezintă cea mai viabilă strategie de 
conservare i utilizare durabilă a valorilor de patrimoniu natural  

ă
ă ă

ă ă
ă ă

n udeţul rancea, parcul natural utna- rancea cuprinde ,  din suprafaţa mon-
tană a udeţului, av nd o suprafaţă de  a  arcul se suprapune sectorului central-nord-
vestic al unţilor rancei  cest parc se înscrie în grupa e ternă a Carpaţilor de Curbură, aco-
perind în totalitate bazinul idrografic montan al r ului utna i se caracterizează prin prezenţa 
unor habitate forestiere extrem de compacte, inaccesibile, habitate ideale pentru carnivorele 
mari, fiind al doilea areal din ţară ca densitate a carnivorelor mari (lup, r s, urs) 26 

Conform Raportului de mediu al municipiului oc ani,27 rezultă că pe teritoriul adminis-
trativ al municipiului nu sunt suprafețe ocupate de arii naturale protejate, ci doar 14 arbori 
monumente ale naturii, din care  e emplare identificate i declarate i patru exemplare 
identificate i propuse pentru a fi declarate monumente ale naturii  

Cele 10 e emplare declarate monumente ale naturii, ce reprezintă arii prote ate de interes 
local, sunt: 
 Un stejar cu v rsta estimată de  de ani  în curtea colii Duiliu amfirescu
 n ste ar cu v rsta estimată de  de ani  pe strada ăgura, aflat în proprietate privată
 n ste ar cu v rsta estimată de  de ani  pe strada Timi , aflat în proprietate privată
 Un stejar cu v rsta estimată de circa umătate de mileniu  între Teatrul unicipal i ec ea

refectură, aflat în proprietate publică
 n ste ar cu v rsta estimată de  de ani  pe strada l  olescu, aflat în domeniu public
 Cei Doi ste ari ce e istă de peste patru secole i umătate
 n platan cu v rsta estimată la trei veacuri  pe undătura Cuza Vodă;

24 Rapot de mediu oc ani 
25,26  lanul de Dezvoltare Regională   2020 
27 dresa nr   din  emisă de uzeul rancei i plan a ata ată adresei 
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 n ulm ce datează de mai bine de  de ani  pe strada Simion Bărnuţiu
 Un tei de cca 150 de ani  în curtea fostului alat al Copiilor.

5.2. Patrimoniul cultural material şi imaterial 

otenţialul turistic al Regiunii de ud-Est este legat de patrimoniul cultural, care cu-
prinde vestigii istorice, edificii religioase i culturale, monumente i muzee  În municipiu se 
remarcă o serie de clădiri de patrimoniu, monumente, mu ee şi vesti ii. 

Lista monumentelor istorice28 din municipiul oc ani înscrise în atrimoniul cultural 
naţional al Rom niei este reprezentativă pentru istoria locală  Monumentele istorice au valoare 
ar itecturală i ilustrează mai ales   
 lăca uri de cult i monumente cu specific religios (biserici i un efectiv mai mic de mănăstiri

i ansambluri manăstire ti, sc ituri, turnuri de clopotniţă, paraclise, troiţe etc  )
 case (unele foarte vec i dat nd din secolele III- I , iar cele mai multe construite în prima

parte a secolului XX): municipiul înregistrează apro imativ  de case
 cladiri cu aspect ar itectural deosebit care sunt importante i ca locaţii de interes socio-

administrativ  Teatrul aior  astia  ( ), Tribunalul udeţean (1909), Prefectura
( ), osta Cameră de Comerţ, anca aţională din oc ani ( ), unele licee i coli din

oc ani
 monumente i mausoleuri  onumentul nirii ( ), ausoleul roilor (   1919),

onumentul roilor Regimentului  Dorobanţi ( ), onumentul roilor Regimentului
11 Artilerie (1927).

28 Lista Monumentelor Istorice  2010, http://www.cultura.ro 

LISTA MONUMENTELOR RELI IOA E I A L CA URILOR DE CULT DIN MUN. OC A I
ID

fi ă
Cod oficial
(LMI 2004) Denumire Cultul

1789 VN-II-m-B-06464 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" (str. Rodnei 3) ortodox

1780 VN-II-m-B-06453 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Donie 
(str. Pastia Gheorghe Maior 12) ortodox

1766 VN-II-m-B-06486 Biserica "Adormirea Maicii Domnului","Precista" 
(Bd. Unirii 38) ortodox

1816 VN-II-m-B-06452 Biserica "Intrarea Maicii Domnului în Biserică" 
(str. Ovidenia 9) ortodox

1754 VN-II-m-B-06428 Biserica "Intrarea Maicii Domnului în Biserică",
"Ovidenia" (str. Făgăra 3) ortodox

1726 VN-II-m-A-06402 Biserica "Na terea Maicii Domnului" 
(str. Bărnuțiu Simion 3) ortodox

1752 VN-II-m-A-
6447.01 Biserica "Proorocul Samuil" (str. Mare a Unirii 6) ortodox

1751 VN-II-m-B-06440 Biserica "Sf. Apostoli de la Ocol" 
(Bd. Independenței 48) ortodox

1753 VN-II-m-B-06427 Biserica "Sf. Dumitru" (str. Eroilor 3) ortodox
1767 VN-II-m-B-06439 Biserica "Sf. Gheorghe" (Bd. Independenței 20) ortodox
1814 VN-II-m-B-06490 Biserica "Sf. Gheorghe" – Sud (str. Vâlcele 3) ortodox

1765 VN-II-m-A-
06485.01

Biserica "Sf. Împărați Constantin i Elena" 
(Bd. Unirii 22 - 24) ortodox

1764 VN-II-m-B-06437 Biserica "Sf. Nicolae" (str. Ghioceilor 9) ortodox
1811 VN-II-m-A-06454 Biserica "Sf. Nicolae" – Nou (str. Popa apcă 3) ortodox
1768 VN-II-m-B-06491 Biserica "Sf. Nicolae" – Stroe (str. Zamf. Duiliu 1) ortodox
1737 VN-II-m-A-06411 Biserica "Sf. Nicolae" – Vechi (str. Cote ti 1) ortodox
1813 VN-II-m-A-06489 Biserica "Sf. Ioan Botezătorul" (Pța Unirii 10) ortodox
1791 VN-II-m-B-06479 Biserica "Sf. Spiridon" (str. Tăbăcari 41) ortodox
1755 VN-II-m-B-06429 Biserica "Sf. Voievozi" (str. Garofiței 7) ortodox

1776 VN-II-m-B-
6449.01 Biserica "Sf. Voievozi" St m tine ti (str. Moldova 5) ortodox

1735 VN-II-m-B-06413 Biserica armeano-gregoriană "Sf. Gheorghe" 
(str. Cote ti 2)

armeano-
gregorian

Sursa: INSTITUTUL DE MEMORIE CULTURAL , baza de date: L CA URI DE CULT DIN ROMÂNIA 

iserica rmenească este inclusă în categoria monumentelor istorice de valoare naţio-
nală e cepţională din cadrul lanului de Amenajare a Teritoriului Național ( ecţiunea a III-a –
zone protejate, anexa III).
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 n ulm ce datează de mai bine de  de ani  pe strada Simion Bărnuţiu
 Un tei de cca 150 de ani  în curtea fostului alat al Copiilor.

5.2. Patrimoniul cultural material şi imaterial 

otenţialul turistic al Regiunii de ud-Est este legat de patrimoniul cultural, care cu-
prinde vestigii istorice, edificii religioase i culturale, monumente i muzee  În municipiu se 
remarcă o serie de clădiri de patrimoniu, monumente, mu ee şi vesti ii. 

Lista monumentelor istorice28 din municipiul oc ani înscrise în atrimoniul cultural 
naţional al Rom niei este reprezentativă pentru istoria locală  Monumentele istorice au valoare 
ar itecturală i ilustrează mai ales   
 lăca uri de cult i monumente cu specific religios (biserici i un efectiv mai mic de mănăstiri

i ansambluri manăstire ti, sc ituri, turnuri de clopotniţă, paraclise, troiţe etc  ),
 case (unele foarte vec i dat nd din secolele III- I , iar cele mai multe construite în prima

parte a secolului XX): municipiul înregistrează apro imativ  de case
 cladiri cu aspect ar itectural deosebit care sunt importante i ca locaţii de interes socio-

administrativ  Teatrul aior  astia  ( ), Tribunalul udeţean (1909), Prefectura
( ), osta Cameră de Comerţ, anca aţională din oc ani ( ), unele licee i coli din

oc ani
 monumente i mausoleuri  onumentul nirii ( ), ausoleul roilor (   1919),

onumentul roilor Regimentului  Dorobanţi ( ), onumentul roilor Regimentului
11 Artilerie (1927).

28 Lista Monumentelor Istorice  2010, http://www.cultura.ro 

LISTA MONUMENTELOR RELI IOA E I A L CA URILOR DE CULT DIN MUN. OC A I 
ID 

fi ă 
Cod oficial 
(LMI 2004) Denumire Cultul 

1789 VN-II-m-B-06464 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" (str. Rodnei 3) ortodox 

1780 VN-II-m-B-06453 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Donie 
(str. Pastia Gheorghe Maior 12) ortodox 

1766 VN-II-m-B-06486 Biserica "Adormirea Maicii Domnului","Precista" 
(Bd. Unirii 38) ortodox 

1816 VN-II-m-B-06452 Biserica "Intrarea Maicii Domnului în Biserică" 
(str. Ovidenia 9) ortodox 

1754 VN-II-m-B-06428 Biserica "Intrarea Maicii Domnului în  Biserică",           
"Ovidenia" (str. Făgăra  3) ortodox 

1726 VN-II-m-A-06402 Biserica "Na terea Maicii Domnului" 
(str. Bărnuțiu Simion 3) ortodox 

1752 VN-II-m-A-
6447.01 Biserica "Proorocul Samuil" (str. Mare a Unirii 6) ortodox 

1751 VN-II-m-B-06440 Biserica "Sf. Apostoli de la Ocol" 
(Bd. Independenței 48) ortodox 

1753 VN-II-m-B-06427 Biserica "Sf. Dumitru" (str. Eroilor 3) ortodox 
1767 VN-II-m-B-06439 Biserica "Sf. Gheorghe" (Bd. Independenței 20) ortodox 
1814 VN-II-m-B-06490 Biserica "Sf. Gheorghe" – Sud (str. Vâlcele 3) ortodox 

1765 VN-II-m-A-
06485.01 

Biserica "Sf. Împărați Constantin i Elena" 
(Bd. Unirii 22 - 24) ortodox 

1764 VN-II-m-B-06437 Biserica "Sf. Nicolae" (str. Ghioceilor 9) ortodox 
1811 VN-II-m-A-06454 Biserica "Sf. Nicolae" – Nou (str. Popa apcă 3) ortodox 
1768 VN-II-m-B-06491 Biserica "Sf. Nicolae" – Stroe (str. Zamf. Duiliu 1) ortodox 
1737 VN-II-m-A-06411 Biserica "Sf. Nicolae" – Vechi (str. Cote ti 1) ortodox 
1813 VN-II-m-A-06489 Biserica "Sf. Ioan Botezătorul" (Pța Unirii 10) ortodox 
1791 VN-II-m-B-06479 Biserica "Sf. Spiridon" (str. Tăbăcari 41) ortodox 
1755 VN-II-m-B-06429 Biserica "Sf. Voievozi" (str. Garofiței 7) ortodox 

1776 VN-II-m-B-
6449.01 Biserica "Sf. Voievozi" St m tine ti (str. Moldova 5) ortodox 

1735 VN-II-m-B-06413 Biserica armeano-gregoriană "Sf. Gheorghe" 
(str. Cote ti 2) 

armeano-
gregorian 

Sursa: INSTITUTUL DE MEMORIE CULTURAL , baza de date: L CA URI DE CULT DIN ROMÂNIA 

iserica rmenească este inclusă în categoria monumentelor istorice de valoare naţio-
nală e cepţională din cadrul lanului de Amenajare a Teritoriului Național ( ecţiunea a III-a – 
zone protejate, anexa III). 
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uzeele i colecţiile publice, precum i bunurile culturale mobile cu valoare deosebită 
din cadrul acestora, întregesc patrimoniul tangibil. Patrimoniul cultural imobil face referire 
la tipurile de muzee din municipiul ocşani, şi anume trei tipuri  de istorie, de ar eolo ie 
şi istorie, de ştiinţă. 

n componenţa uzeului rancei se află i "Rezervaţia de ar itectură i te nică populară 
vr nceană din Cr ngul etre ti", monument istoric cod LMI VN-II-s-B-06551  ecţia muzeului 
este organizată în aer liber i cuprinde  de construcţii autentice grupate în  de comple e 
care pun în valoare patrimoniul etnografic al udeţului  ecţia este organizată sub forma unui 
sat specific din Vrancea. 

U EE I COLEC II 
Id Denumire dresă Profil 

 1714 Muzeul Unirii Str. Cuza Vodă nr. 21 Istorie 

 680 Muzeul Vrancei B-dul Gării nr. 5 Istorie 

 667 Muzeul Vrancei. Secția de Istorie i 
Arheologie B-dul Gării nr. 1 Arheologie 

 670 Muzeul Vrancei. Secția de tiințele 
Naturii Str. Cuza Vodă nr. 35 tiințele naturii 

Sursa: INSTITUTUL DE MEMORIE CULTURAL , baza de date: MUZEE I COLEC II  DIN ROMÂNIA 

Patrimoniul cultural imaterial este reprezentat de tradiţii, obiceiuri, inclusiv tradiţii 
oră ene ti, care contribuie la e ploatarea valorilor artistice, sentimentale i memoriale create 
de generaţiile trecute  arte din îndeletnicirile de bază ale vremurilor străvec i erau ţesutul i 
cusutul, păstrarea costumului popular autentic vr ncenesc, ora cu scr nciob, dansurile popu-
lare, formaţii artistice vocale care transmit c ntecele mo tenite, confecţionarea mă tilor repre-
zent nd diverse persona e de iarnă (mo , babă, pădurar etc.)  o tenirea culturală a foc ăne-
nilor s-a păstrat in principal prin dansuri, c ntece i artă populară  

Principalele evenimente culturale desfă urate în municipiu sunt  
 Concertele Orchestrei de Cameră nirea oc ani
 Conferinţele publice t enaeum
 Concerte tradiţionale de lorii i a te
 alele teatrale oc ănene
 estivalul Internaţional al iei i inului  ac us
 T rgul aţional al e terilor opulari
 estivalul Datinilor i biceiurilor de iarnă din rancea
 Festivalul de Muzică oară Rom nească lorentin Delmar
 ilele unicipiului oc ani
 Festivalul Internațional de olclor  Plaiurile Mioriței 
 Festivalul Coral Internațional  astorala 
 Festivalul Național de Colinde Laice
 Festivalul concurs C ntece de viţă vec e   tineri interpreţi de muzică populară
 estivalul de interpretare a c ntecului tradiţional lasul g ioceilor  destinat copiilor
 estivalul de coregrafie populară pentru copii i tineret pincuţa

I TITU IILE DE CULTUR

Instituţiile de cultură  subordonate Consiliului Local al unicipiului oc ani sunt:29

    ă
ă ă

ă ă ă ă

ă

ormația Corală Tradițională Pastorală promovează muzica corală tradiţională în ca-
drul activităţilor din municipiu, udeţ, dar i la nivel naţional

Teatrul unicipal ocșani – în anul a avut loc aniversarea centenarului de la ina-
ugurarea clădirii teatrului n acest an au avut loc de reprezentări teatrale i de eveni-
mente culturale, cu un total de 19.176 de spectatori.

Ansamblul Folcloric Profesionist ara Vrancei – a fost înfiinţat în martie n-
samblul profesionist are un repertoriu bogat, autentic, cules din vatra folclorică a ării rancei  

Principalele proiecte culturale desfăşurate în anul  au fost

 nitatea i identitatea naţională spectacole susţinute pe plan municipal, judeţean i naţio-
nal cu ocazia marilor sărbători istorice ale neamului rom nesc;

 Comori mo tenite din ătr ni  spectacole cu obiceiuri i datini stămo e eti;
 E ri de n e  i  r ne ;
 n slu a olclorului – pe aripile timpului: promovarea actului de cultură în r ndul tinerilor

prin spectacole interactive, cursuri de coregrafie populară pentru descoperirea de noi ta-
lente;

 a săr ătoarea comunităţii  prezenţi cu spectacole la ziua ora ului sau a comunei, la hramul
satului, la sărbătoarea recoltei de peste an;

 t nosul vr ncean – testament pentru nemurire  înregistrări muzicale i coregrafice partici-
pări la emisiuni de radio i televiziune, arhiva documentară pentru generaţia de m ine;

 C r n e  i i.

29 Raportul rimarului unicipiului oc ani privind activitatea desfă urată în anul
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uzeele i colecţiile publice, precum i bunurile culturale mobile cu valoare deosebită
din cadrul acestora, întregesc patrimoniul tangibil. Patrimoniul cultural imobil face referire
la tipurile de muzee din municipiul ocşani, şi anume trei tipuri  de istorie, de ar eolo ie
şi istorie, de ştiinţă.

n componenţa uzeului rancei se află i "Rezervaţia de ar itectură i te nică populară 
vr nceană din Cr ngul etre ti", monument istoric cod LMI VN-II-s-B-06551 ecţia muzeului 
este organizată în aer liber i cuprinde de construcţii autentice grupate în de comple e
care pun în valoare patrimoniul etnografic al udeţului ecţia este organizată sub forma unui 
sat specific din Vrancea.

U EE I COLEC II
Id Denumire dresă Profil

1714 Muzeul Unirii Str. Cuza Vodă nr. 21 Istorie

680 Muzeul Vrancei B-dul Gării nr. 5 Istorie

667 Muzeul Vrancei. Secția de Istorie i 
Arheologie B-dul Gării nr. 1 Arheologie

670 Muzeul Vrancei. Secția de tiințele 
Naturii Str. Cuza Vodă nr. 35 tiințele naturii

Sursa: INSTITUTUL DE MEMORIE CULTURAL , baza de date: MUZEE I COLEC II  DIN ROMÂNIA 

Patrimoniul cultural imaterial este reprezentat de tradiţii, obiceiuri, inclusiv tradiţii
oră ene ti, care contribuie la e ploatarea valorilor artistice, sentimentale i memoriale create
de generaţiile trecute arte din îndeletnicirile de bază ale vremurilor străvec i erau ţesutul i
cusutul, păstrarea costumului popular autentic vr ncenesc, ora cu scr nciob, dansurile popu-
lare, formaţii artistice vocale care transmit c ntecele mo tenite, confecţionarea mă tilor repre-
zent nd diverse persona e de iarnă (mo , babă, pădurar etc.)  o tenirea culturală a foc ăne-
nilor s-a păstrat in principal prin dansuri, c ntece i artă populară

Principalele evenimente culturale desfă urate în municipiu sunt
 Concertele Orchestrei de Cameră nirea oc ani
 Conferinţele publice t enaeum
 Concerte tradiţionale de lorii i a te
 alele teatrale oc ănene
 estivalul Internaţional al iei i inului ac us
 T rgul aţional al e terilor opulari
 estivalul Datinilor i biceiurilor de iarnă din rancea
 Festivalul de Muzică oară Rom nească lorentin Delmar
 ilele unicipiului oc ani
 Festivalul Internațional de olclor  Plaiurile Mioriței
 Festivalul Coral Internațional astorala
 Festivalul Național de Colinde Laice
 Festivalul concurs C ntece de viţă vec e   tineri interpreţi de muzică populară
 estivalul de interpretare a c ntecului tradiţional lasul g ioceilor destinat copiilor
 estivalul de coregrafie populară pentru copii i tineret pincuţa

I TITU IILE DE CULTUR   

Instituţiile de cultură  subordonate Consiliului Local al unicipiului oc ani sunt:29 

    ă
ă ă

ă ă ă ă

ă

ormația Corală Tradițională Pastorală promovează muzica corală tradiţională în ca-
drul activităţilor din municipiu, udeţ, dar i la nivel naţional  

Teatrul unicipal ocșani – în anul  a avut loc aniversarea centenarului de la ina-
ugurarea clădirii teatrului  n acest an au avut loc  de reprezentări teatrale i  de eveni-
mente culturale, cu un total de 19.176 de spectatori. 

Ansamblul Folcloric Profesionist ara Vrancei  – a fost înfiinţat în martie  n-
samblul profesionist are un repertoriu bogat, autentic, cules din vatra folclorică a ării rancei  

Principalele proiecte culturale desfăşurate în anul  au fost  

 nitatea i identitatea naţională  spectacole susţinute pe plan municipal, judeţean i naţio-
nal cu ocazia marilor sărbători istorice ale neamului rom nesc;

 Comori mo tenite din ătr ni  spectacole cu obiceiuri i datini stămo e eti;
 E ri de n e  i  r ne ;
 n slu a olclorului – pe aripile timpului: promovarea actului de cultură în r ndul tinerilor

prin spectacole interactive, cursuri de coregrafie populară pentru descoperirea de noi ta-
lente;

 a săr ătoarea comunităţii  prezenţi cu spectacole la ziua ora ului sau a comunei, la hramul
satului, la sărbătoarea recoltei de peste an;

 t nosul vr ncean – testament pentru nemurire  înregistrări muzicale i coregrafice  partici-
pări la emisiuni de radio i televiziune, arhiva documentară pentru generaţia de m ine;

 C r n e  i i.

29 Raportul rimarului unicipiului oc ani privind activitatea desfă urată în anul  
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ARTA ATRAC IILOR TURI TICE DI  UDE UL VRANCEA 

Sursa  artă a ată pe anali a ăcută de consultant 

5.3. Infrastructura şi serviciile turistice

ectorul turismului deţine un rol secundar în municipiul oc ani, unde, de i capacitatea
de cazare turistică în funcțiune este de 168,5 mii de locuri-zile, reprezent nd  din capaci-
tatea de cazare turistică în funcțiune din udeţul rancea ( ,  mii de locuri-zile), prezintă un
indice de ocupare scăzut,  în anul 30

Deşi capacitatea de ca are în funcţiune a municipiului ocșani în oteluri înre is
trea ă o scădere de 2 între 2  şi 2 3 (de la 143.441 de locuri-zile în  la
de locuri-zile în ), aceasta repre intă din capacitatea totală de ca are turistică în
funcţiune în hotelurile din udeţ.

CAPACITATEA DE CAZARE TURI TIC  Î U C IU E PE TIPURI DE STRUCTURI 
DE PRI IRE TURI TIC Î  U ICIPIUL OC A I (LOCURI- ZILE)

Sursa: INS, 2013

Capacitatea de cazare turistică e istentă în municipiul oc ani era în anul 2013 de 290 
de locuri în oteluri, în osteluri i în pensiuni turistice Locurile în oteluri înre is
trea ă o scădere de 3  faţă de anul 2 , iar cele în pensiunile turistice s-au triplat. Capa-
citatea de cazare turistică e istentă în otelurile din municipiul oc ani reprezenta  din
întregul udeţ în anul , iar cea din pensiunile turistice (fără pensiunile agroturistice) era
concentrată în municipiu

EVOLU IA CAPACIT II DE CA ARE TURI TIC E I TE T
PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTIC  Î  MUNICIPIUL OC A I LOCURI

Sursa: INS, 2013

30 Institutul ațional de tatistică, 
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ARTA ATRAC IILOR TURI TICE DI  UDE UL VRANCEA 

Sursa  artă a ată pe anali a ăcută de consultant 

5.3. Infrastructura şi serviciile turistice 

ectorul turismului deţine un rol secundar în municipiul oc ani, unde, de i capacitatea 
de cazare turistică în funcțiune este de 168,5 mii de locuri-zile, reprezent nd  din capaci-
tatea de cazare turistică în funcțiune din udeţul rancea ( ,  mii de locuri-zile), prezintă un 
indice de ocupare scăzut,  în anul 30 

Deşi capacitatea de ca are în funcţiune a municipiului ocșani în oteluri înre is
trea ă o scădere de 2  între 2  şi 2 3 (de la 143.441 de locuri-zile în  la  
de locuri-zile în ), aceasta repre intă  din capacitatea totală de ca are turistică în 
funcţiune în hotelurile din udeţ. 

CAPACITATEA DE CAZARE TURI TIC  Î  U C IU E  PE TIPURI DE STRUCTURI 
DE PRI IRE TURI TIC  Î  U ICIPIUL OC A I (LOCURI- ZILE) 

Sursa: INS, 2013 

Capacitatea de cazare turistică e istentă în municipiul oc ani era în anul 2013 de 290 
de locuri în oteluri,   în osteluri i  în pensiuni turistice  Locurile în oteluri înre is
trea ă o scădere de 3  faţă de anul 2 , iar cele în pensiunile turistice s-au triplat. Capa-
citatea de cazare turistică e istentă în otelurile din municipiul oc ani reprezenta  din 
întregul udeţ în anul , iar cea din pensiunile turistice (fără pensiunile agroturistice) era 
concentrată în municipiu  

EVOLU IA CAPACIT II DE CA ARE TURI TIC  E I TE T   
PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTIC  Î  MUNICIPIUL OC A I LOCURI  

Sursa: INS, 2013 

30 Institutul ațional de tatistică,  
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n udeţul rancea, municipiul oc ani se evidenţiază net față de celelalte ora e i muni-
cipii prin faptul că numărul de înnoptări a crescut în anul  apro imativ p nă la nivelul 
anului  (diferenţa dintre numărul de înnoptări din cei doi ani fiind de 39%).31 

umărul turi tilor sosiţi în structurile de primire turistică din municipiu, în anul , 
era de  de persoane, mai puţin cu  dec t în anul ,  din turi ti fiind cazaţi în 
hoteluri. 

n anul , numărul de înnoptări în municipiu era de  (  din numărul total 
din udeţ), ma oritatea fiind înregistrate în oteluri ( )  Respect nd evoluţia negativă a ju-
deţului între  i  (o scădere de ), municipiul oc ani  înregistrează tot o scădere, 
dar mai accentuată, de 28%. 

EVOLU IA U RULUI DE Î OPT RI 

Sursa: INS, 2013 

Durata medie de ședere în unitățile de primire turistică din municipiul ocșani a 
înre istrat valori între ,  i ,  nopți per turist în perioada  7 – , av nd un trend 
crescător i respect nd totodată evoluția la nivel de udeț  Astfel, se observă oportunitatea 
de voltării turismului de tran it și de afaceri (av nd în vedere localizarea în municipiu a 
sediului clusterului Tradiții  Manufactură  Viitor, TMV SUD- T ) în municipiul ocșani. 

31 Institutul ațional de tatistică,  
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numărul de unităţi sanitare la .  de locuitori, cu 2 ,3 unităţi sanitare mai puţin
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Cre e Proprietate publică 2 

Laboratoare medicale 
Proprietate publică 18 
Proprietate privata 2 

Laboratoare de tehnică dentară 
Proprietate publică 2 
Proprietate privată 4 

Centre de transfuzie Proprietate publică 1 
Alte tipuri de cabinete medicale Proprietate publică 4 

Sursa: INS, 2013 

ă ă ă

ă ă ă
ă ă

EVOLU IA U RULUI DE U IT I A ITARE  
PE OR  DE PROPRIETATE Î  PERIOADA 2005 – 2011 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

nități sanitare 
 în proprietate publică 83 102 115 109 103 110 110 

nități sanitare  
în proprietate privată 198 200 204 222 236 247 243 
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 Sursa: INS, 2013 

U RUL PATURILOR DE SPITAL 
Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

umărul de paturi n spitalele 
publice  1076 1002 1002 909 909 896 893 

umărul de paturi în spitalele 
private - - - - 12 12 12 

Sursa: INS, 2013 

e oservă o reducere semnificativă continuă a numărului de paturi de spital în perioada 
2007 – , c iar dacă, în aceea i perioadă, numărul de spitale nu s-a modificat. 
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SISTEMUL MEDICAL DIN OC A I 

unicipiul ocşani concentrea ă cea mai mare parte a dotărilor pentru sănătate 
şi asistență socială a udeţului peste , oferind servicii diversificate  n oc ani e istă 
două spitale  pitalul udeţean f  antelimon  i pitalul ilitar de rgenţă oc ani Dr  l  

opescu , cinci comple e medicale  din care trei private, o staţie de dializă, un centru de diabet 
udeţean, un centru de diagnostic i tratament al persoanelor în v rstă, o staţie de emidializă, 

o clinică de zi pentru copiii infectaţi cu I  i un centru de transfuzie sanguină
ituaţia celor două spitale din oc ani se prezintă astfel: 

      
ă

Spitalul de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Foc ani este o unitate sanitară publică cu Unitate 
de Primire a Urgenţelor (UPU  SMURD), av nd în componenţă i Ambulatorul de Specialitate 
Integrat pentru copii i adulţi " Cuza odă " . 

Furnizarea serviciilor medicale se asigură în regim continuu, fiind organizate 12 linii de 
gardă în toate specialităţile medicale i chirurgicale (c irurgie generală, obstretică-ginecologie, 
pediatrie, neonatologie, medicină internă, anestezie i terapie intensivă, boli infecţioase, neu-
rologie, psi iatrie, cardiologie), o linie de gardă în specialitatea medicină de urgenţă ( ), o 
linie în radiologie-imagistică medicală i una în stomatologie generală. 32 

Spitalul are  de paturi i  de paturi pentru spitalizarea de zi 33 
Ambulatoriul de Specialitate Integrat pentru copii i adulţi " Cuza odă "  are 21 de cabi-

nete, iar personalul medical este structurat astfel:  24 de medici primari, 16 medici speciali ti, 31 de 
ţ ş

pitalul are în componenţă următoarele structuri i personalul medical aferent34: 
 23 de secţii/compartimente, av nd un regim de spitalizare continuă i de zi

ecţia / compartimentul 
PERSONAL SPITAL 

TO
TA

L 
Medici 
primari 

Medici 
speciali ti 

sistenţi 
medicali 

Alte categorii 
de personal 

Secția interne 3 - 23 - 26 

Comp. hematologie 1 - 8 - 9 

Comp. gastroenterologie 1 1 11 - 13 

Comp. diabet zaharat, nutriție i 
boli metabolice 1 - 10 1 psiholog 12 

Secția cardiologie 3 - 19 - 22 

Secția chirurgie generală 7 1 23  soră medicală 
A) Comp. chirirurgie plastică,
microchirurgie reconstructivă 2 - 8 - 10 

32 http://www.spitalvn.ro/documente/linii_garda.pdf 
33 egulament de organi are i uncţionare al Spitalului udeţean de rgenţă SF. N N” F C N , 
01.05.2014 
34 Lista cu personalul medical din fiecare serviciu medical – http://www.spitalvn.ro/ strorg.pl#em 

B) Comp. chirurgie orală i
maxilo-facială
Comp. chirurgie i ortopedie
infantilă 2 - 11 - 13

Comp. urologie 1 1 12 - 14

Comp.ortopedie i traumatologie 1 2 13 - 16

Secția obstetrică-ginecologie 1 5 36 1 psiholog 43

Secția neonatologie - 3 30 1 asistent 
social 

34

Secția de anestezie i terapie
intensivă 5 2 39

1 kinetotera-
peut, 1 tehni-
cian, 1 regis-

trator medical 
49

Secția pediatrie 3 3 27 1 psiholog 34

Comp. oftalmologie
Comp. O.R.L. 1 2 7 - 10

Secția neurologie 2 - 16 - 18

Comp. oncologie medicală 1 - 8 - 9

Secția pneumologie 4 - 41 1 soră medicală 46

Secția boli infecțioase 4 - 26 - 30

Secția psihiatrie 1 2 19 1 psiholog 23

Comp. dermatovenerologie 1 1 5 - 7

Comp. reumatologie 2 1 12 - 15

Comp. nefrologie - 1 15 - 16

TOTAL 469 
Sursa: Lista cu personalul medical din fiecare serviciu medical – http://www.spitalvn.ro/ strorg.pl#em

 Centru hemodializă:  11 anga aţi
 Unitate primire urgente ( ) – : 53 de anga aţi
 Bloc operator: 34 de anga aţi
 Bloc sterilizare: 12 anga aţi
 Laborator de e plorări funcţionale: 7 anga aţi
 Laborator de radiologie i imagistică medicală (dotat cu radiologie convenţională cu puncte

de lucru, computer tomograf, imagistică prin rezonanţă magnetică, ecografie, radiologie in-
tervenţională): 23 de anga aţi

 Laborator de analize medicale : 6 anga aţi;
 Laborator de recuperare, medicină fizică i balneologie: 29 de anga aţi
 3 farmacii: 22 de anga aţi
 4 cabinete medicale (diabet zaharat, nutriţie i boli metabolice, oncologie medicală, boli in-

fecţioase, planificare familială) anga aţi
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SISTEMUL MEDICAL DIN OC A I 
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ecţia / compartimentul 
PERSONAL SPITAL 

TO
TA

L 

Medici 
primari 

Medici 
speciali ti 

sistenţi 
medicali 

Alte categorii 
de personal 

Secția interne 3 - 23 - 26 

Comp. hematologie 1 - 8 - 9 

Comp. gastroenterologie 1 1 11 - 13 

Comp. diabet zaharat, nutriție i 
boli metabolice 1 - 10 1 psiholog 12 

Secția cardiologie 3 - 19 - 22 

Secția chirurgie generală 7 1 23  soră medicală 
A) Comp. chirirurgie plastică,
microchirurgie reconstructivă 2 - 8 - 10 

32 http://www.spitalvn.ro/documente/linii_garda.pdf 
33 egulament de organi are i uncţionare al Spitalului udeţean de rgenţă SF. N N” F C N , 
01.05.2014 
34 Lista cu personalul medical din fiecare serviciu medical – http://www.spitalvn.ro/ strorg.pl#em 

B) Comp. chirurgie orală i
maxilo-facială 
Comp. chirurgie i ortopedie        
infantilă 2 - 11 - 13 

Comp. urologie 1 1 12 - 14 

Comp.ortopedie i traumatologie 1 2 13 - 16 

Secția obstetrică-ginecologie 1 5 36 1 psiholog 43 

Secția neonatologie - 3 30 1 asistent 
social 

34 

Secția de anestezie i terapie       
intensivă 5 2 39 

1 kinetotera-
peut, 1 tehni-
cian, 1 regis-

trator medical 
49 

Secția pediatrie 3 3 27 1 psiholog 34 

Comp. oftalmologie 
Comp. O.R.L. 1 2 7 - 10 

Secția neurologie 2 - 16 - 18 

Comp. oncologie medicală 1 - 8 - 9 

Secția pneumologie 4 - 41 1 soră medicală 46 

Secția boli infecțioase 4 - 26 - 30 

Secția psihiatrie 1 2 19 1 psiholog 23 

Comp. dermatovenerologie 1 1 5 - 7 

Comp.  reumatologie 2 1 12 - 15 

Comp. nefrologie - 1 15 - 16 

TOTAL 469 
Sursa: Lista cu personalul medical din fiecare serviciu medical – http://www.spitalvn.ro/ strorg.pl#em 

 Centru hemodializă:  11 anga aţi
 Unitate primire urgente ( ) – : 53 de anga aţi
 Bloc operator: 34 de anga aţi
 Bloc sterilizare: 12 anga aţi
 Laborator de e plorări funcţionale: 7 anga aţi
 Laborator de radiologie i imagistică medicală (dotat cu radiologie convenţională cu puncte

de lucru, computer tomograf, imagistică prin rezonanţă magnetică, ecografie, radiologie in-
tervenţională): 23 de anga aţi

 Laborator de analize medicale : 6 anga aţi;
 Laborator de recuperare, medicină fizică i balneologie: 29 de anga aţi
 3 farmacii: 22 de anga aţi
 4 cabinete medicale (diabet zaharat, nutriţie i boli metabolice, oncologie medicală, boli in-

fecţioase, planificare familială)   anga aţi
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 Dispensar TBC (laborator analize medicale): 13 anga aţi
 Serviciul de anatomie patologică (citologie, istopatologie, presectură): 10 anga aţi
 Serviciul de supraveghere i controlul infecţiilor nosocomiale: 6 anga aţi
 erviciul udeţean De edicină Legală: 13 angajaţi
 Altele ( erviciul de evaluare i statistică sanitară, medici rezidenţi)   anga aţi
 Totalul personalului medical din cadrul spitalului este de   de anga aţi

PITALUL ILITAR DE UR E  OC A I DR. AL. POPE CU  este clasificat 
nivelul III de competentă  

pitalul are  secţii, două laboratoare,  structuri care acordă servicii de spitalizare 
continuă,  servicii ambulatorii de specialitate,  servicii de spitalizare de zi,  servicii para-
clinice i  de paturi  pitalizarea de zi are  paturi. 

Conform numărului de anga aţi,  sunt medici de specialitate i  aparţin personalului 
sanitar mediu. C  funcționează cu doi medici speciali ti cu competenţă de medicină de ur-
genţă i un medic cu dublă specializare din alte compartimente, precum i cu ase medici spe-
ciali ti pe bază de contract prestări servicii  

pitalul este dotat cu aparat de radiologie digitală (necesită dotarea cu aparatură mo-
bilă), aparat tomografie computerizată (necesită modernizare), aparate ultrasonografie con-
venţională i Doppler (necesită dotare i modernizare) i instrumentele i ec ipamentele nece-
sare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, imunolo-
gie i to icologie  paratul de rezonanţă magnetică nucleară i aparatul pentru angiografie lip-
sesc din spital. 

e desfă oară activităţi de învăţăm nt i cercetare stiințifico-medicală, precum i de 
educaţie medicală continuă  

roporţia bolnavilor internaţi care au domiciliul în alte udeţe 10% 
roporţia bolnavilor e ternaţi care se reinternează în acela i spital, pentru 

patologie de acela i tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anteri-
oară 

<0,1% 

roporţia bolnavilor transferaţi într-un alt spital, pentru patologie de acela i 
tip, într-un interval de 72 de ore de la internare <0,1% 

A fost realizat studiul de fezabilitate pentru clădirea spitalului, urm nd a se efectua pro-
iectul i e ecuţia lucrării de reabilitare, iar sursa de încălzire a spitalului este centrala termică 
pe gaz. 

RE EAUA U IT ILOR DE TATE I A I TE  OCIAL  
DI  U ICIPIUL OC A I I O A DE I LUE

 Sursă: Hartă a ată pe anali a ăcută de consultant

6.2. Sistemul de asistenţă socială
Direcţia enerală de sistenţă ocială i rotecţia Copilului (D ) este instituţia pu-

blică de la nivel udeţean care are rolul de a asigura aplicarea politicilor, măsurilor i strategiilor
de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor
v rstnice, persoanelor cu andicap, precum i a oricăror persoane sau grupuri aflate în nevoie
sau vulnerabile.

DGASPC este structurată organizatoric în


ă ă
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 Dispensar TBC (laborator analize medicale): 13 anga aţi
 Serviciul de anatomie patologică (citologie, istopatologie, presectură): 10 anga aţi
 Serviciul de supraveghere i controlul infecţiilor nosocomiale: 6 anga aţi
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e desfă oară activităţi de învăţăm nt i cercetare stiințifico-medicală, precum i de 
educaţie medicală continuă  

roporţia bolnavilor internaţi care au domiciliul în alte udeţe 10% 
roporţia bolnavilor e ternaţi care se reinternează în acela i spital, pentru 

patologie de acela i tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anteri-
oară 

<0,1% 

roporţia bolnavilor transferaţi într-un alt spital, pentru patologie de acela i 
tip, într-un interval de 72 de ore de la internare <0,1% 

A fost realizat studiul de fezabilitate pentru clădirea spitalului, urm nd a se efectua pro-
iectul i e ecuţia lucrării de reabilitare, iar sursa de încălzire a spitalului este centrala termică 
pe gaz. 

RE EAUA U IT ILOR DE TATE I A I TE  OCIAL  
DI  U ICIPIUL OC A I I O A DE I LUE  

 Sursă: Hartă a ată pe anali a ăcută de consultant 

6.2. Sistemul de asistenţă socială 
Direcţia enerală de sistenţă ocială i rotecţia Copilului (D ) este instituţia pu-

blică de la nivel udeţean care are rolul de a asigura aplicarea politicilor, măsurilor i strategiilor 
de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 
v rstnice, persoanelor cu andicap, precum i a oricăror persoane sau grupuri aflate în nevoie 
sau vulnerabile. 
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 un serviciu  erviciul de revenire a arginalizării ociale i a iolenţei în amilie
 un birou  iroul dopţii

La nivelul administraţiilor publice locale e istă servicii de asistenţă socială,  cu anga aţi,

ă
ă ă ă

ă
ă

ă
ă ă

ă ă
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2013 – 2016 propune im-

plementarea unui sistem prin care autoritatea locală să răspundă nevoilor sociale ale persoane
lor, amiliilor, grupurilor sau comunităţii, n vederea prevenirii i depă irii unor situaţii de di icul
tate, vulnera ilitate sau dependenţă, pentru cre terea calităţii vieţii i promovarea coe iunii so
ciale  să valori e e i să asigure o viaţă decentă tuturor persoanelor care vor ene icia de drepturi 
i oportunităţi reale n vederea m unătăţirii calităţii vieţii personale.  

n cadrul erviciului ublic Local de sistenţă ocială oc ani sunt furnizate servicii so-
ciale cu caracter primar menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor tem-
porare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoa-
nelor singure, persoanelor v rstnice, persoanelor cu andicap, precum i a oricăror persoane 
aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau e cluderea socială  Serviciul Public Local de 
Asistenţă Socială Foc ani are următoarea structură organizatorică35:  
 erviciul beneficii  i servicii sociale;
 Serviciul contabilitate,  personal, administrativ;
 Compartiment autoritate tutelară
 Compartiment relaţii cu publicul
 Compartiment strategii, programe, proiecte;
 Compartiment juridic;

erviciul beneficii i servicii sociale are în subordine:
Compartiment beneficii sociale, respectiv:  venit minim garantat, ajutoare de ur-
genţă i alte ajutoare, alocaţii familiale, protecţie specială persoane cu handicap, asis-
tenţă persoane v rstnice; 
Compartiment control cereri subvenţie; 
Compartiment integrare socială copii i tineri; 
Compartiment de informare i consiliere; 

Serviciul contabilitate, personal, administrativ are în subordine: 
Compartiment financiar-contabilitate; 
Compartiment personal; 
Compartiment informatică;  
Compartiment administrativ. 

Tot în subordinea Consiliului Local al Municipiului oc ani sunt organizate i funcţio-
nează următoarele servicii publice de tip social: Căminul pentru Persoane rstnice oc ani i 
Cantina de utor ocial oc ani  

35 Regulament de organi are i uncţionare a Serviciului u lic ocal de sistenţă Socială Foc ani 

INFRASTRUCTURA SERVICIILOR SOCIALE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL

erviciul Public Local de Asistenţă ocială ocşani
erviciul ublic Local de sistenţă ocială oc ani nu are în subordine alte centre i ser-

vicii cu infrastructură proprie, însă sunt cofinanţate de rimăria unicipiului oc ani două ser-
vicii primare, organizate în subordinea Crucii Ro ii rancea, i anume adăposturile de noapte

f  icolae cel ou  i a ne , având beneficiari persoane adulte fără adăpost
erviciul Public Creşe
n structura erviciului ublic Cre e oc ani se află două cre e, i anume Cre a nr cu o

capacitate de 50 de locuri i respectiv Cre a nr , de asemenea cu o capacitate de 50 de locuri.
Căminul pentru Persoane Vârstnice ocşani
Căminul furnizează servicii specializate, în regim rezidenţial, i a fost înfiinţat în anul

, av nd ca beneficiari eligibili persoane v rstnice în v rstă de peste 60 de ani. La începutul
anului se găseau în instituţie un număr de de beneficiari, la finele acestui an numărul 
acestora se ridică la , cu un număr mediu de beneficiari in anul  de de beneficiari. La
începutul anului , numarul de beneficiari era de , din care femei i bărbaţi Cămi-
nul pentru ersoane rstnice oc ani are o capacitate de  de persoane

Cantina de A utor ocial ocşani
ingura Cantină de utor ocial din udeţul rancea este situată în municipiul oc ani

i este o unitate publică de asistenţă socială, cu personalitate uridică unt prestate servicii so-
ciale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico-sociale i medicale deo-
sebite. Cantina de utor ocial oc ani are ca principală preocupare dezvoltarea i îmbunătăţi-
rea serviciilor sociale oferite celor 503 beneficiari, înregistrați la n luna septem-
brie , Cantina de utor ocial oc ani avea un număr de de persoane beneficiare, de i
are o capacitate de 650 de persoane.

CATEGORII DE BENEFICIARI ÎN SEPTEMBRIE 2014
Nr. Categorie de beneficiari umăr
1 Copii în v rsta de p nă la  ani 422
2 Tineri care urmează cursuri de zi la o instituţie de învăţăm nt ce 

funcţionează în condiţiile legii 4 

3 Pensionari 14
4 ersoane care au împlinit v rsta de pensionare aflate în una din urmă-

toarele situaţii  izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de ve-
nituri

6 

5 Invalizi i bolnavi cronici 28
6 ersoane care, temporar, nu realizează venituri 12

Sursa Cantina de utor Social Foc ani, 2014

n anul e istau module familiale de tip rezidenţial, în care sunt oferite servicii de
protecţie specială pentru copiii i tinerii separaţi temporar sau definitiv de familie pe o peri-
oadă determinată, care implică activităţi de găzduire, îngri ire, educaţie non-formală i infor-
mală, consiliere, după cum urmează 36

36 Conform informaţiilor primite de la Consiliul udeţean rancea
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ă

ă
ă ă

ă ă
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INFRASTRUCTURA SERVICIILOR SOCIALE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL 

erviciul Public Local de Asistenţă ocială ocşani 
erviciul ublic Local de sistenţă ocială oc ani nu are în subordine alte centre i ser-

vicii cu infrastructură proprie, însă sunt cofinanţate de rimăria unicipiului oc ani două ser-
vicii primare, organizate în subordinea Crucii Ro ii rancea, i anume adăposturile de noapte 

f  icolae cel ou  i a ne , având beneficiari persoane adulte fără adăpost  
erviciul Public Creşe 
n structura erviciului ublic Cre e oc ani se află două cre e, i anume Cre a nr  cu o 

capacitate de 50 de locuri i respectiv Cre a nr , de asemenea cu o capacitate de 50 de locuri. 
Căminul pentru Persoane Vârstnice ocşani 
Căminul furnizează servicii specializate, în regim rezidenţial, i a fost înfiinţat în anul 

, av nd ca beneficiari eligibili persoane v rstnice în v rstă de peste 60 de ani. La începutul 
anului  se găseau în instituţie un număr de  de beneficiari, la finele acestui an numărul 
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Cantina de A utor ocial ocşani 
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ă ă ă ă

ă
ă ă

ă

CATEGORII DE BENEFICIARI ÎN SEPTEMBRIE 2014 
Nr. Categorie de beneficiari umăr 
1 Copii în v rsta de p nă la  ani 422 
2 Tineri care urmează cursuri de zi la o instituţie de învăţăm nt ce 

funcţionează în condiţiile legii 4 

3 Pensionari 14 
4 ersoane care au împlinit v rsta de pensionare aflate în una din urmă-

toarele situaţii  izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de ve-
nituri 

6 

5 Invalizi i bolnavi cronici 28 
6 ersoane care, temporar, nu realizează venituri 12 

Sursa  Cantina de utor Social Foc ani, 2014 

n anul  e istau module familiale de tip rezidenţial, în care sunt oferite servicii de 
protecţie specială pentru copiii i tinerii separaţi temporar sau definitiv de familie pe o peri-
oadă determinată, care implică activităţi de găzduire, îngri ire, educaţie non-formală i infor-
mală, consiliere, după cum urmează 36 

36 Conform informaţiilor primite de la Consiliul udeţean rancea 
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 odule familiale oc ani  r slea, arap lb i o nn  ngland III  cu o capacitate totală
de 30 de persoane;

 n cadrul Centrului de sistență i pri in oc ani  odulul na i Dan , odulul Cuore, CAS
Forget Me Not  cu o capacitate totală de  de persoane

n municipiul oc ani, cu o capacitate totală de  de persoane, sunt oferite servicii
specializate de recuperare i reabilitare i servicii de prevenire a marginalizării sociale în ca-
drul centrelor rezidenţiale  
 Centrul Rezidenţial pentru Copii cu Dizabilităţi oc ani 
 ă

ă
ă


ă ă

ă ă
ă ă

ă
ă

ă ă ă
ă ă

ă ă ă

n cadrul Direcţiei enerale de sistenţă ocială i rotecţia Copilului rancea funcţio-
nează erviciul de Intervenţie în Regim de rgenţă, care asigură servicii sociale pentru 784 de 
copii beneficiari direcţi, astfel: 
  de copii  servicii sociale de prevenire a separării copilului de familie oferite de către

Biroul Echipa mobilă, dăpostul temporar pentru copilul delincvent i din stradă, Centrul
maternal, Centrul de zi pentru copiii e ploataţi prin muncă

  de copii în privinţa cărora s-a dispus iniţial măsura plasamentului în regim de urgenţă
servicii sociale de intervenţie în regim de urgenţă i protecţie socială
 Centrul aternal oc ani oferă asistenţă i suport pentru cuplul mamă  copil aflat în 

risc de separare de familie. n municipiul oc ani funcţionează Centrul educaţional de zi unde 
sunt oferite servicii primare i specializate tinerilor pentru prevenirea abandonului colar i 
e ploatării prin muncă   

Adăpostul temporar pentru copilul delincvent i din stradă oc ani asigură rezidență 
temporară copilului delincvent i din stradă sau lipsit de supraveg ere părintească  n munici-
piul oc ani, în Centrul social cu destinaţie multifuncţională f  Teodor  sunt oferite servicii de 
prevenire a marginalizării sociale tinerilor (persoane peste  ani) care provin din sistemul de 
protecţie a copilului din cadrul centrelor rezidenţiale  

Harta cu principalii furnizori de servicii sociale pe teritoriul municipiului Foc ani cu-
prinde at t instituţiile organizaţiile din subordinea Consiliului Local al municipiului oc ani 
prezentate în analiză, c t  i pe cele aflate în subordinea D C  Vrancea37, dar i pe cele 
private. Informaţiile au fost centralizate i cuprind date primite din teritoriu i furnizate pe site-
ul inisterului uncii, amiliei, rotecţiei ociale i ersoanelor rstnice ( Registrul electro-
nic unic al serviciilor sociale"). 

37 http://www.asistentasocialavn.ro/ 

1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului, Direcţia de Protecţie și Promovarea Drepturilor Copilului, Direcţia Economică. Adresa: Bd. Gării, nr.13 2. Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Direcţia de Protecţie a Persoanelor Adulte cu Handicap sau a�ate în nevoi. Adresa: Str. Cuza-Vodă, nr.56 3. Serviciul Public Local de Asistenţă Socială-Consiliul Local 
Focșani. Adresa: Str. Ștefan cel Mare nr.21 4. Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Vrancea. Adresa: Bd. Brăilei, nr.3 Bis 5. Cantina de Ajutor Social Focșani.  Adresa: str. Mioriţa, nr.5 
6. Căminul pentru persoane vârstnice Focșani. Adresa: str. Fraternităţii, nr.11 7. Serviciul Public Creșe Focșani. Adresa: str. Diviziei, nr.1A 8. Creșa nr.1. Adresa: strada Aleea 1 Iunie  9. Creșa nr.7. 
Adresa: str. Diviziei, nr.1A 10. Modul familial copii cu dizabilităţi Prâslea. Adresa: Cuza Vodă, nr.56 11. Modul familial copii cu dizabilităţi Harap Alb . Adresa: Cuza Vodă, 56 12. Modul familial 
copii cu dizabilităţi Johnny England III. Adresa: Aleea 1 Iunie  13. Modul familial Ana și Dany (Centrul de Asistenţă și Sprijin Focșani). Adresa: str. Telemac nr.19 14. Modul familial Cuore (Centrul 
de Asistenţă și Sprijin Focșani). Adresa: str. Brăilei bl.29 15. Modul familial Forget Me Not (Centrul de Asistenţă și Sprijin Focșani). Adresa: Str. Crișana, nr.28 16. Fundaţia ,,Forget-Me-Not’’. Adresa: 
Str. Crișana, nr.28 17. Centrul Rezidenţial pentru Copii cu Dizabilităţi Focșani. Adresa: Cuza Vodă nr.56 18. “Centrul Comunitar de Servicii pentru Copii cu Dizabilităţi Focșani: A. Centrul de Zi de 
Recuperare și Reabilitare Copii cu Dizabilităţi - B. Centrul de Recuperare Copii cu TSA”. Adresa: Cuza Vodă nr.52 19. Centrul Educațional de zi Focșani. Adresa: Cuza Vodă nr.56 20. Adăpost Temporar 
pentru Copilul Delincvent și din Stradă. Adresa: Cuza Vodă nr.56 21. Complex de Sevicii Comunitare de Interes Județean - Centrul maternal Focșani. Adresa: Cuza Vodă nr.56 22. Centrul Social cu 
Destinaţie Multifuncțională „Sf. Teodor”. Adresa: Bd. Gării nr.13 23. Centrul Școlar pentru educaţie incluzivă “Elena Doamna” Focșani. Adresa: Str.Cuza Vodă nr.56  24. Societatea Naţională de Cruce 
Roșie Filiala Vrancea. Adresa: Dimitrie Cantemir nr.5  25. Asociaţia Pensionarilor Senectutea. Adresa: Dimitrie Cantemir nr.1 Bis 26. Asociaţia Maria Francesca - punct de lucru. Adresa: str. Dimitrie 
Cantemir, nr.5 27. Asociaţia Promotorilor Dezvoltării Locale. Adresa: str. Popa Șapcă nr.1 28. Asociaţia pt. Dezvoltarea Comunităților din România (ADECOR). Adresa: Bd. Unirii nr.69
29. “Asociaţia Speranța Andradei - Centrul Regional de recuperare a copilului cu autism Micul Prinţ“. Adresa: Str. Cuza Vodă, nr.56  30. Biroul Eparhial de Asistenţa Socială Vrancea - Episcopia 
Buzăului și Vrancei. Adresa: str. Leopoldina Bălănuță nr.1  31. Fundaţia Academică “S�nţii Împăraţi Constantin și Elena”. Adresa: Str. Ștefan cel Mare nr.14B  32. Fundaţia Cartea Călătoare.
Adresa: Str. Bârsei, nr.4 33. Fundaţia “Lumea Copiilor”. Adresa: Str. Măgura, nr.38 34. Asociaţia ”Assistance”. Adresa: Str. Cuza Vodă nr.10 35. Grădiniță/Centru de zi pentru copii “Căsuţa bunicilor 
“. Adresa: Str. Prof. C. Stere, nr.17 36. Asociaţia „Copilărie minunată”. 
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 odule familiale oc ani r slea, arap lb i o nn ngland III cu o capacitate totală
de 30 de persoane;

 n cadrul Centrului de sistență i pri in oc ani odulul na i Dan , odulul Cuore, CAS
Forget Me Not  cu o capacitate totală de de persoane

n municipiul oc ani, cu o capacitate totală de de persoane, sunt oferite servicii
specializate de recuperare i reabilitare i servicii de prevenire a marginalizării sociale în ca-
drul centrelor rezidenţiale
 Centrul Rezidenţial pentru Copii cu Dizabilităţi oc ani 
 ă

ă
ă


ă ă

ă ă
ă ă

ă
ă

ă ă ă
ă ă

ă ă ă

n cadrul Direcţiei enerale de sistenţă ocială i rotecţia Copilului rancea funcţio-
nează erviciul de Intervenţie în Regim de rgenţă, care asigură servicii sociale pentru 784 de 
copii beneficiari direcţi, astfel:
 de copii servicii sociale de prevenire a separării copilului de familie oferite de către

Biroul Echipa mobilă, dăpostul temporar pentru copilul delincvent i din stradă, Centrul
maternal, Centrul de zi pentru copiii e ploataţi prin muncă

 de copii în privinţa cărora s-a dispus iniţial măsura plasamentului în regim de urgenţă
servicii sociale de intervenţie în regim de urgenţă i protecţie socială
Centrul aternal oc ani oferă asistenţă i suport pentru cuplul mamă copil aflat în

risc de separare de familie. n municipiul oc ani funcţionează Centrul educaţional de zi unde
sunt oferite servicii primare i specializate tinerilor pentru prevenirea abandonului colar i
e ploatării prin muncă

Adăpostul temporar pentru copilul delincvent i din stradă oc ani asigură rezidență 
temporară copilului delincvent i din stradă sau lipsit de supraveg ere părintească n munici-
piul oc ani, în Centrul social cu destinaţie multifuncţională f Teodor sunt oferite servicii de
prevenire a marginalizării sociale tinerilor (persoane peste  ani) care provin din sistemul de
protecţie a copilului din cadrul centrelor rezidenţiale

Harta cu principalii furnizori de servicii sociale pe teritoriul municipiului Foc ani cu-
prinde at t instituţiile organizaţiile din subordinea Consiliului Local al municipiului oc ani
prezentate în analiză, c t i pe cele aflate în subordinea D C  Vrancea37, dar i pe cele
private. Informaţiile au fost centralizate i cuprind date primite din teritoriu i furnizate pe site-
ul inisterului uncii, amiliei, rotecţiei ociale i ersoanelor rstnice ( Registrul electro-
nic unic al serviciilor sociale").

37 http://www.asistentasocialavn.ro/

1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului, Direcţia de Protecţie și Promovarea Drepturilor Copilului, Direcţia Economică. Adresa: Bd. Gării, nr.13 2. Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Direcţia de Protecţie a Persoanelor Adulte cu Handicap sau a�ate în nevoi. Adresa: Str. Cuza-Vodă, nr.56 3. Serviciul Public Local de Asistenţă Socială-Consiliul Local 
Focșani. Adresa: Str. Ștefan cel Mare nr.21 4. Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Vrancea. Adresa: Bd. Brăilei, nr.3 Bis 5. Cantina de Ajutor Social Focșani.  Adresa: str. Mioriţa, nr.5 
6. Căminul pentru persoane vârstnice Focșani. Adresa: str. Fraternităţii, nr.11 7. Serviciul Public Creșe Focșani. Adresa: str. Diviziei, nr.1A 8. Creșa nr.1. Adresa: strada Aleea 1 Iunie  9. Creșa nr.7. 
Adresa: str. Diviziei, nr.1A 10. Modul familial copii cu dizabilităţi Prâslea. Adresa: Cuza Vodă, nr.56 11. Modul familial copii cu dizabilităţi Harap Alb . Adresa: Cuza Vodă, 56 12. Modul familial 
copii cu dizabilităţi Johnny England III. Adresa: Aleea 1 Iunie  13. Modul familial Ana și Dany (Centrul de Asistenţă și Sprijin Focșani). Adresa: str. Telemac nr.19 14. Modul familial Cuore (Centrul 
de Asistenţă și Sprijin Focșani). Adresa: str. Brăilei bl.29 15. Modul familial Forget Me Not (Centrul de Asistenţă și Sprijin Focșani). Adresa: Str. Crișana, nr.28 16. Fundaţia ,,Forget-Me-Not’’. Adresa: 
Str. Crișana, nr.28 17. Centrul Rezidenţial pentru Copii cu Dizabilităţi Focșani. Adresa: Cuza Vodă nr.56 18. “Centrul Comunitar de Servicii pentru Copii cu Dizabilităţi Focșani: A. Centrul de Zi de 
Recuperare și Reabilitare Copii cu Dizabilităţi - B. Centrul de Recuperare Copii cu TSA”. Adresa: Cuza Vodă nr.52 19. Centrul Educațional de zi Focșani. Adresa: Cuza Vodă nr.56 20. Adăpost Temporar 
pentru Copilul Delincvent și din Stradă. Adresa: Cuza Vodă nr.56 21. Complex de Sevicii Comunitare de Interes Județean - Centrul maternal Focșani. Adresa: Cuza Vodă nr.56 22. Centrul Social cu 
Destinaţie Multifuncțională „Sf. Teodor”. Adresa: Bd. Gării nr.13 23. Centrul Școlar pentru educaţie incluzivă “Elena Doamna” Focșani. Adresa: Str.Cuza Vodă nr.56  24. Societatea Naţională de Cruce 
Roșie Filiala Vrancea. Adresa: Dimitrie Cantemir nr.5  25. Asociaţia Pensionarilor Senectutea. Adresa: Dimitrie Cantemir nr.1 Bis 26. Asociaţia Maria Francesca - punct de lucru. Adresa: str. Dimitrie 
Cantemir, nr.5 27. Asociaţia Promotorilor Dezvoltării Locale. Adresa: str. Popa Șapcă nr.1 28. Asociaţia pt. Dezvoltarea Comunităților din România (ADECOR). Adresa: Bd. Unirii nr.69  
29. “Asociaţia Speranța Andradei - Centrul Regional de recuperare a copilului cu autism Micul Prinţ“. Adresa: Str. Cuza Vodă, nr.56  30. Biroul Eparhial de Asistenţa Socială Vrancea - Episcopia 
Buzăului și Vrancei. Adresa: str. Leopoldina Bălănuță nr.1  31. Fundaţia Academică “S�nţii Împăraţi Constantin și Elena”. Adresa: Str. Ștefan cel Mare nr.14B  32. Fundaţia Cartea Călătoare. 
Adresa: Str. Bârsei, nr.4 33. Fundaţia “Lumea Copiilor”. Adresa: Str. Măgura, nr.38 34. Asociaţia ”Assistance”. Adresa: Str. Cuza Vodă nr.10 35. Grădiniță/Centru de zi pentru copii “Căsuţa bunicilor 
“. Adresa: Str. Prof. C. Stere, nr.17 36. Asociaţia „Copilărie minunată”. 
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S r  r   pe n i   de n n



Inspectoratul colar rancea, instituţie reprezentativă a CT  la nivelul udeţului, în 
colaborare cu autorităţile locale, instituţii private i organizaţii nonguvernamentale, au stabilit 
relaţii de colaborare pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare a unităţilor colare, întreţine-
rea i modernizarea bazei materiale, reabilitarea i e tinderea colilor, realizarea de programe 
i proiecte colare i e tra colare, precum i asigurarea protecţiei sociale a copiilor prin pro-

grame guvernamentale.  

Diagnoza sistemului educaţional din udeţul rancea porne te de la măsurarea gradului 
de atingere a obiectivelor formulate în planul managerial pentru anul colar   2012, prin 
raportare la indicatorii de evaluare a calităţii i a eficienţei interne a sistemului  

Obiectivele strategice: 
 Stimularea cuprinderii într-o formă de colarizare i îmbunătăţirea condiţiilor de

educaţie a tuturor elevilor
 Cre terea ratei de participare la educaţie i asigurarea egalităţii anselor
 mbunătăţirea ratei succesului pentru elevi
 rientarea i desfă urarea activităţii de formare continuă i de perfecţionare
 undamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a ele-

vilor i armonizarea acesteia cu evoluţia continuă a pieţei muncii
 ptimizarea relaţiei coală  comunitate i a parteneriatului internaţional
 odernizarea învăţăm ntului profesional i te nic

Declinul demografic în municipiul oc ani este general, accentuat pentru populaţia t -
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EVOLU IA POPULA IEI COLARE  
LA NIVELUL MUNICIPIULUI OC A I R. PERSOANE) 

Sursa: Date primite din teritoriu 

La nivelul municipiului oc ani se înregistrează o cre tere p nă în anul   a copiilor 
înscri i în grădiniţe, urmată de o scădere continuă după această perioadă  
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POPULA IA COLAR  PE IVELURI DE EDUCA IE 

Niveluri de instruire 
Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

umăr persoane 
Copii înscri i în grădiniţe 2 697 2 794 2 953 3 020 2 971 

levi înscri i în învăţăm ntul 
preuniversitar 19 366 19 244 19 080 18 938 18 703 

levi înscri i în 
învăţăm ntul 
primar i gimna-
zial (inclusiv în-
văţăm ntul spe-
cial) 

primar + 
gimnazial 
(cls.I-VIII) 

6 257 6 217 6 098 6 071 6 139 

primar 
(cls.I-IV) 2 821 2 904 2 915 2 907 2 953 

gimnazial 
(cls.V-VIII) 3 436 3 313 3 183 3 164 3 186 

levi înscri i în învăţăm ntul li-
ceal 8 653 8 407 8 638 8 927 9 088 

levi înscri i în învăţăm ntul 
profesional i de ucenici 1 393 1 338 827 409 63 

levi înscri i în învăţăm ntul 
postliceal 366 488 538 511 412 

levi înscri i în învăţăm ntul de 
mai tri 26 30 

Total(Copii înscri i în grădiniţe 
 levi înscri i în învăţăm ntul 

preuniversitar) 
22 063 22 038 22 033 21 958 21 674 

tudenţi înscri i 
în învăţăm ntul 
superior 

public + 
privat 200 164 141 536 433 

public 200 164 141 157 152 
privat 379 281 

Sursa: Date primite din teritoriu 

n subordinea Consiliului Local oc ani este organizat erviciul ublic Cre e i funcţio-
nează ca unitate de învăţăm nt antepre colar  n structura erviciului se află  cre e, i anume 
Cre a nr.1 cu o capacitate de 50 de locuri i respectiv Cre a nr , de asemenea cu o capacitate 
de 50 de locuri. 

Din totalul de  de unităţi colare din udeţul rancea,  se concentrează în muni-
cipiul oc ani (  de unități colare)   unităţi pentru învățăm ntul pre colar,  unități pentru 
învățăm ntul primar i gimnazial (inclusiv special) i  licee, respectiv cele  coli post-liceale. 

naliz nd numărul de unităţi colare la  de locuitori, se constată faptul că muni-
cipiul înregistra un număr de aproximativ  de unităţi colare la  de locuitori în anul 

 (ţin nd cont de datele furnizate de I , conform cărora populaţia municipiului era de 
97.816 de locuitori la nivelul anului 2013). 

U IT ILE COLARE PE IVELURI DE EDUCA IE Î  U ICIPIUL OC A I

Niveluri de instruire
Anul 
2007

Anul 
2008

Anul 
2009

Anul 
2010

Anul 
2011

Anul 
2012

Anul 
2013

umăr
Total 37 37 38 38 36 31 32

re colar 14 14 14 14 12 7 7
rimar i gimnazial 

(inclusiv special) 9 9 9 9 9 9 9

Licee 12 12 12 12 12 12 12
coli postliceale 2 2 3 3 3 3 4

Sursa: INS, 2013

bandonul colar răm ne o preocupare a sistemului educaţional, indiferent de nivelul
de educaţie, numărul copiilor care au renunţat la sudii în anul colar 2013 fiind de 47.

A A DO UL COLAR Î  PERIOADA 2012 – 2013

Nr.
Crt.

Mediu 
Urban Localitate Denumirea unităţii de învăţăm nt

Abandon 
colar 

(2012 
2013)

1 Urban C I
C L I L T IC I  I C  C I, oc ani, ni-
veluri de învăţăm nt liceal teoretic, liceal te nic, postli-
ceal

21

2 Urban C I C L I L T IC T  TR I  I  oc ani, nive-
luri de învăţăm nt liceal te nic, profesional 14

3 Urban C I C L  I I L  R  C I, oc ani, niveluri
de învăţăm nt primar, gimnazial 6

4 Urban C I LIC L T L IC   L I C  C ANI,
oc ani, niveluri de învăţăm nt liceal tennic 5

5 Urban C I C L  I I L  D ILI  IR C  C I,
oc ani, niveluri de învăţăm nt primar, gimnazial 1

Sursa: date primite din teritoriu
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Mediu 
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FORMAREA PROFESIONAL   
I Î V AREA PE TOT PARCUR UL VIE II 

roiecţiile privind structura pe grupe de v rstă indică pentru viitor (   2025) o con-
solidare relativă a v rstei de mi loc (    de ani) active pe piaţa muncii, ceea ce va conduce 
la o nevoie cresc ndă de formare continuă   

radul de urbanizare a udeţului este cel mai scăzut din regiune, ponderea populaţiei 
rurale fiind de 63%. 

n condiţiile în care structura pe grupe de v rstă indică o populaţie mai îmbătr nită i o 
pondere mai mică a celor cu v rstă de muncă din mediul rural, combinat cu tendinţa tinerilor 
de a părăsi spaţiul rural, I T L D  D C I  I R R  R I L  este obligat să 
contribuie prin măsuri specifice, viz nd  

 asigurarea accesului la educaţie în condiţii de calitate i varietate de opţiuni
 ofertă de pregătire adecvată, în spri inul diversificării i cre terii competitivităţii

economiei rurale;
 educaţie în spri inul conservării i valorificării patrimoniului cultural specific i re-

surselor naturale;
 îmbunătăţirea condiţiilor de studiu
 soluţii i propuneri pentru asigurarea accesului egal la educaţie i a varietăţii opţiu-

nilor (av nd în vedere dificultăţile de constituire a claselor pentru minoritățile cu
număr mic de elevi dintr-o zonă)

n acest context, anali a ofertei şcolilor din sistemul pentru formarea adulţilor 
arată o slabă capacitate de răspuns la cerinţele pieţei muncii. 

 
 
 
 

nul dintre obiectivele trategiei Lisabona  este i cre terea procenta ului persoa-
nelor cu v rsta cuprinsă între  i  de ani, absolvenţi ai învăţăm ntului terţiar sau ec iva-
lent. 

istemul de învăţăm nt profesional i te nic are impact asupra ratei oma ului    Rata 
ridicată a oma ului tinerilor din grupa de v rstă    de ani i ponderea ridicată a aces-
tora în numărul total al omerilor sugerează o problemă serioasă a sistemului de pregătire, 
în raport cu finalităţile obţinute în plan ocupaţional  Riscul de oma  cre te i ansele de 
ocupare se reduc cu c t nivelul de educaţie este mai scăzut   
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nelor cu v rsta cuprinsă între  i  de ani, absolvenţi ai învăţăm ntului terţiar sau ec iva-
lent. 

istemul de învăţăm nt profesional i te nic are impact asupra ratei oma ului    Rata 
ridicată a oma ului tinerilor din grupa de v rstă    de ani i ponderea ridicată a aces-
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6.4. Activitatea sportivă 

ctivitatea sportivă este un domeniu important al vieții comunității foc ănene prin con-
tribuția sa la valorificarea talentelor locale i afirmarea lor pe plan național i internațional i 
prin contribuția la menținerea unei bune stări de sănătate a populației   

Scopul ramurii sportive este să acorde o importanţă semnificativă dezvoltării unui tine-
ret sănătos fizic i mental, promov nd idealul minte sănătoasă în corp sănătos  i valorific nd 
în acest scop resursele locale asigurate prin oferta de petrecere a timpului liber i prin practi-
carea sportului. 

 rin diversitatea disciplinelor sportive si numărul sportivilor legitimati, ca si prin di-
mensiunea bazei tehnico-materiale, C  oc ani , instituție de drept public, este clubul cel 
mai mare din municipiu, respectiv din udeț  

C  oc ani  are în structura sa zece secții sportive, dintre care nouă active  arte 
marțiale, atletism, basc et, udo, andbal, a , tenis de c mp, tir sportiv i volei, fără activitate 
fiind secția de rugb  pre activitatea sportivă au fost atra i numero i tineri din municipiu, din-
tre care mulți au obținut rezultate remarcabile la concursuri naționale i internaționale, inclu-
siv la campionate balcanice, europene i mondiale  De asemena, clubul asigură locuitorilor care 
doresc să facă sport accesul la servicii pe terenurile clubului i pune la dispoziție, gratuit, tere-
nurile de la stadionul ilcovul prin programul portul pentru toți   

ă ă
ă ă

ă

ă ă ă

Calitatea actului sportiv depinde de calitatea speciali tilor clubului, a sportivilor, dar i 
de calitatea i dimensiunea bazei sportive care să fie adecvată nevoilor din teritoriu  stfel, se 
identifică anumite investiții în baza te nico-materială sportivă e istentă a municipiului. 

S r egi  de de v re  ni ipi i F ni  2014     2020

75



LISTA  BAZELOR SPORTIVE AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI 
I ÎN SUBORDINEA AUTORIT II NA IO ALE PE TRU SPORT I TINERET

Nr.
Denumirea

bazei materi-
ale sportive

Persoana juridic
ătoăre a dreptului de 

losinţă/administrare 
Descrierea bazei
sportive pe scurt bservaţii

1 Sala Sporturi-
lor Vrancea i 
sediul
administrativ
D.J.S.T Vrancea

Direcţia Judeţeană pentru
port i Tineret rancea

l. Sală polivalentă de
companii i antrena-
mente, omologată pentru 
sporturile de echipă: han-
dbal, baschet, volei, fotbal
în sală i sporturi indivi-
duale: judo, arte marţiale,
tenis, tenis de masă, box, 
gimnastică, a
2.Sediu administrativ
D.S.J Vrancea.

2 Terenuri de 
tenis – 4

Clubul portiv nirea oc ani Suprafaţă totală   m2 tare funcţio-
nală bună

3 Teren handbal 
bitumat

Clubul portiv nirea oc ani uprafaţă totală: 1.537 
m2

Stare funcţio-
nală satisfăcă-
toare

4 Teren volei
bitumat – 4

Clubul Sportiv Unirea oc ani uprafaţă totală 2.139 
m2

tare funcţio-
nală satisfăcă-
toare

5 Sală de atletism Clubul portiv nirea oc ani ală de atletism. tare funcţio-
nală bună 

6 ală de box Clubul portiv nirea oc ani uprafaţă totală: 1.603 
m2 din care 379 m2 con-
struiţi

tare funcţio-
nală bună – Re-
paraţie capitală 
2006

7 Sală de lupte Clubul portiv nirea oc ani uprafaţă totală  628 m2 

din care 400 m2 constru-
iți

tare funcţio-
nală bună

9 pații de lucru 
i antrenament

Clubul portiv nirea oc ani uprafaţă totală: 1.953
m2

tare funcţio-
nală bună

10 Teren de tenis
de c mp pe 
zgură – 6

Clubul portiv nirea oc ani Terenuri de tenis de 
c mp pe zgură - 6 buc. 

uprafaţă totală: 4.464
m2

tare funcţio-
nală foarte 
bună

11 Poligon de tir Clubul portiv nirea oc ani Poligon de tir  uprafaţă 
totală  8.989 m2.

Stare funcţio-
nală bună

Sursa irecția Județeană pentru Sport i ineret rancea
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i antrenament 

Clubul portiv nirea oc ani uprafaţă totală: 1.953 
m2 

tare funcţio-
nală bună 

10 Teren de tenis 
de c mp pe 
zgură – 6 

Clubul portiv nirea oc ani Terenuri de tenis de 
c mp pe zgură - 6 buc. 

uprafaţă totală: 4.464 
m2 

tare funcţio-
nală foarte 
bună 

11 Poligon de tir Clubul portiv nirea oc ani Poligon de tir  uprafaţă 
totală   8.989 m2. 

Stare funcţio-
nală bună 

Sursa  irecția Județeană pentru Sport i ineret rancea 
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Cluburile sportive cu sediul în oc ani sunt enumerate în tabelele următoare  

CLUBURI SPORTIVE DE DREPT PRIVAT CU EDIUL Î  U ICIPIUL OC A I 
Nr. Denumirea clubului sportiv Ramura de sport 
1 Clubul portiv Delaere  oc ani arate tradiţional 
2 Clubul Sportiv limp a  oc ani a  

3 Clubul Sportiv "C.F.T. Juventus" Atletism, badminton, culturism, fotbal, gimnastică, na-
taţie, orientare, sc i, a , tenis, tenis de masă, tir spor-
tiv 

4 Clubul Sportiv "S.L.D." rte marţiale, arte marţiale de contact, udo, tae-
kwondo WTF 

5 Clubul de Culturism "Attila" Culturism 

6 C  nirea  oc ani Atletism, baschet, fotbal, handbal, tenis, volei 

7 sociaţia Clubul portiv idan  Arte marţiale, arte marţiale de contact, kempo, tae-
kwondo WTF 

8 Clubul portiv i o oc ani rte marţiale, arate C 

9 Clubul Sportiv "MASTERS" a  
10 sociaţia RID  Club  Bridge 

11 Clubul Sportiv "JU-  oc ani rte marţiale, culturism, fotbal, gimnastică, udo, tenis 
de masă 

12 Clubul Sportiv FOC VIU rte marţiale, arate tradiţional 
13 Clubul Sportiv "Handbal Club 

oc ani  
Handbal 

14 Clubul Sportiv otbal Club TII  
oc ani" 

Fotbal 

15 Tenis Club oc ani Automobilism, baschet, fotbal, karting, nataţie, orien-
tare, patinaj, tenis, tenis de masă 

16 sociaţia Clubul portiv lise  Biliard, box, culturism, dans sportiv, gimnastică, judo, 
tenis de masă 

17 Clubul unicipal de a  peranţa  
oc ani 

a  

Nr. Denumirea clubului sportiv Ramura de sport
18 Clubul Sportiv Vyper Gym eronautică, alpinism, arte marţiale, arte marţiale de 

contact, atletism, automobilism, badminton, baschet, 
baseball, biliard, bob-sanie, box, bridge, canotaj, ci-
clism, culturism, dans sportiv, ecvestră, fotbal, fotbal-
tenis, gimnastică, gimnastică ritmică, go, golf, altere, 

andbal, oc ei pe g eaţă, oc ei pe iarbă, udo, kaiac-
canoe, karate kyiokushin-IKO 2, karate modern, karate 
tradiţional, lupte, modelism, motociclism, nataţie, oină, 
orientare, patinaj, pescuit sportiv, popice, radioamato-
rism, rugby, ah, schi, table-backgamon, tenis, tenis de 
masă, tir cu arcul, tir sportiv, volei, yachting

19 Club Sportiv Adoras Taekwondo rte marţiale, arte marţiale de contact, culturism, gim-
nastică, udo, arate modern, tae ondo T

20 Clubul Sportiv "Satori oc ani Arte marţiale

21 sociaţia Clubul de Dans portiv 
Tendance

Dans sportiv

Sursa irecția Județeană pentru Sport i ineret rancea

CLUBURI SPORTIVE DE DREPT PUBLIC CU EDIUL Î  U ICIPIUL OC A I
Nr. Denumirea Ramura de sport
1 Clubul portiv nirea oc ani rte marţiale, atletism, bo , udo, tenis radioamato-

rism, tenis de masă, tir sportiv

2 Liceul cu rogram portiv oc ani Atletism, baschet, fotbal, handbal, judo, rugby, volei

3 Clubul portiv colar oc ani imnastică

4 Clubul Sportiv Municipal oc ani 
2007"

Arte martiale, atletism, basc et, udo, andbal, sa , 
tenis de c mp, tir sportiv si volei

Sursa irecția Județeană pentru Sport i ineret rancea

A OCIA II PORTIVE R  PER O ALITATE URIDIC
 sociația portivă rmata teaua oc ani
 sociația portivă otbal Club nirea oc ani
 sociația portivă D Telecom oc ani
 sociația portivă Columna oc ani
 sociația portivă piru aret oc ani
 sociația portivă ictoria oc ani
 sociația portivă iitorul oc ani
 sociația portivă iitorul oc ani
 sociația portivă Tigrii coala tefan cel are
 sociația portivă tiința oc ani
 sociația portivă limpia oc ani
 sociația portivă limpia II oc ani

S r egi  de de v re  ni ipi i F ni  2014     2020

78



Cluburile sportive cu sediul în oc ani sunt enumerate în tabelele următoare  

CLUBURI SPORTIVE DE DREPT PRIVAT CU EDIUL Î  U ICIPIUL OC A I 
Nr. Denumirea clubului sportiv Ramura de sport 
1 Clubul portiv Delaere  oc ani arate tradiţional 
2 Clubul Sportiv limp a  oc ani a  

3 Clubul Sportiv "C.F.T. Juventus" Atletism, badminton, culturism, fotbal, gimnastică, na-
taţie, orientare, sc i, a , tenis, tenis de masă, tir spor-
tiv 

4 Clubul Sportiv "S.L.D." rte marţiale, arte marţiale de contact, udo, tae-
kwondo WTF 

5 Clubul de Culturism "Attila" Culturism 

6 C  nirea  oc ani Atletism, baschet, fotbal, handbal, tenis, volei 

7 sociaţia Clubul portiv idan  Arte marţiale, arte marţiale de contact, kempo, tae-
kwondo WTF 

8 Clubul portiv i o oc ani rte marţiale, arate C 

9 Clubul Sportiv "MASTERS" a  
10 sociaţia RID  Club  Bridge 

11 Clubul Sportiv "JU-  oc ani rte marţiale, culturism, fotbal, gimnastică, udo, tenis 
de masă 

12 Clubul Sportiv FOC VIU rte marţiale, arate tradiţional 
13 Clubul Sportiv "Handbal Club 

oc ani  
Handbal 

14 Clubul Sportiv otbal Club TII  
oc ani" 

Fotbal 

15 Tenis Club oc ani Automobilism, baschet, fotbal, karting, nataţie, orien-
tare, patinaj, tenis, tenis de masă 

16 sociaţia Clubul portiv lise  Biliard, box, culturism, dans sportiv, gimnastică, judo, 
tenis de masă 

17 Clubul unicipal de a  peranţa  
oc ani 

a  

Nr. Denumirea clubului sportiv Ramura de sport 
18 Clubul Sportiv Vyper Gym eronautică, alpinism, arte marţiale, arte marţiale de 

contact, atletism, automobilism, badminton, baschet, 
baseball, biliard, bob-sanie, box, bridge, canotaj, ci-
clism, culturism, dans sportiv, ecvestră, fotbal, fotbal-
tenis, gimnastică, gimnastică ritmică, go, golf, altere, 

andbal, oc ei pe g eaţă, oc ei pe iarbă, udo, kaiac-
canoe, karate kyiokushin-IKO 2, karate modern, karate 
tradiţional, lupte, modelism, motociclism, nataţie, oină, 
orientare, patinaj, pescuit sportiv, popice, radioamato-
rism, rugby, ah, schi, table-backgamon, tenis, tenis de 
masă, tir cu arcul, tir sportiv, volei, yachting 

19 Club Sportiv Adoras Taekwondo rte marţiale, arte marţiale de contact, culturism, gim-
nastică, udo, arate modern, tae ondo T  

20 Clubul Sportiv "Satori oc ani  Arte marţiale 

21 sociaţia Clubul de Dans portiv 
Tendance 

Dans sportiv 

Sursa  irecția Județeană pentru Sport i ineret rancea 

CLUBURI SPORTIVE DE DREPT PUBLIC CU EDIUL Î  U ICIPIUL OC A I 
Nr. Denumirea Ramura de sport 
1 Clubul portiv nirea oc ani rte marţiale, atletism, bo , udo, tenis radioamato-

rism, tenis de masă, tir sportiv 

2 Liceul cu rogram portiv oc ani Atletism, baschet, fotbal, handbal, judo, rugby, volei 

3 Clubul portiv colar oc ani imnastică 

4 Clubul Sportiv Municipal oc ani 
2007" 

Arte martiale, atletism, basc et, udo, andbal, sa , 
tenis de c mp, tir sportiv si volei 

Sursa  irecția Județeană pentru Sport i ineret rancea 

A OCIA II PORTIVE R  PER O ALITATE URIDIC  
 sociația portivă rmata teaua oc ani
 sociația portivă otbal Club nirea  oc ani
 sociația portivă D Telecom oc ani
 sociația portivă Columna  oc ani
 sociația portivă piru aret  oc ani
 sociația portivă ictoria  oc ani
 sociația portivă iitorul  oc ani
 sociația portivă iitorul  oc ani
 sociația portivă Tigrii   coala tefan cel are
 sociația portivă tiința  oc ani
 sociația portivă limpia  oc ani
 sociația portivă limpia II  oc ani
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 sociația portivă port rt  oc ani
 sociația portivă icolae Iorga  oc ani
 sociația portivă micii portului  oc ani
 sociația portivă rup colar uto  oc ani
 sociația portivă C  Cîmpineanca
 sociația portivă ard Industr  oc ani
 sociația portivă colară nirea
 sociația portivă colară v ntul - Duiliu amfirescu  oc ani
 sociația portivă ro-Sport-  oc ani
 sociația portivă colară Colegiul Te nic aleriu D  Cotea  oc ani
 sociația portivă colară oinicelul  oc ani
 sociația portivă I
 sociația portivă colară rup colar  Longinescu  oc ani
 Asociația portivă colară ltius    Vidra

7. Infrastructura şi echiparea teritoriului
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 sociația portivă port rt oc ani
 sociația portivă icolae Iorga oc ani
 sociația portivă micii portului oc ani
 sociația portivă rup colar uto oc ani
 sociația portivă C Cîmpineanca
 sociația portivă ard Industr oc ani
 sociația portivă colară nirea
 sociația portivă colară v ntul - Duiliu amfirescu oc ani
 sociația portivă ro-Sport- oc ani
 sociația portivă colară Colegiul Te nic aleriu D Cotea oc ani
 sociația portivă colară oinicelul oc ani
 sociația portivă I
 sociația portivă colară rup colar  Longinescu  oc ani
 Asociația portivă colară ltius  Vidra

7. Infrastructura şi echiparea teritoriului
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7.1. Capacitatea administrativă 
Prin Hotăr rea Consiliului Local al unicipiului oc ani nr. 116/2013, cu modificările i 

completările ulterioare, a fost aprobată organigrama, statul de funcţii i numărul de personal 
pentru Primăria Municipiului Foc ani. 

La nivelul lunii decembrie 2013, în organigrama rimăriei Municipiului Foc ani au fost 
aprobate 218 posturi, din care: 113 funcţii publice, 102 funcţii în regim contractual, (  perso-
nal medical) i 3 funcţii alese. 

ă

Direcțiile subordonate primarului municipiului oc ani sunt  
 Direcția economică are în componenţa sa două servicii ( erviciul buget contabilitate, er-

viciul impozite i taxe locale) i două compartimente Compartimentul autorizare agenţi
economici i Compartimentul transport public local de călători)  isiunea i rolul Direcţiei
economice constă în conducerea i coordonarea eficientă a activităţii financiar-contabile
i fiscale, dezvoltarea i desfă urarea activităţilor comerciale în condiţii de legalitate i cali-

tate;
 Direcția resurse umane și coordonare unități subordonate are în componenţă două

servicii ( erviciul administrativ i erviciul de asistență medicală) i ase compartimente
(Compartiment resurse umane, Compartiment managementul calității, Compartiment învă-
țăm nt, cultură, sport, tineret, Compartiment unitatea municipală pentru monitorizarea

serviciilor comunitare de utilități publice, Compartiment securitate i sănătate în muncă,
servicii sociale, Compartiment romi);

 Direcția te nică are în componență două servicii ( erviciul urbanism i erviciul investiții,
administrarea fondului locativ);

 Serviciul comunicare are în componenţă trei compartimente, cu un număr de nouă pos-
turi, toate ocupate ctivitățile desfă urate sunt realizează activitatea de comunicare in-
ternă i e ternă a instituţiei coordonează activitatea de stabilire i menţinere a relaţiilor
e terne ale rimăriei realizează trategia de imagine a instituţiei implementează măsurile
prevăzute în trategia de informatizare

 Compartimentul de protecție civilă cu un număr de trei posturi, se ocupă cu activităţile
privind studierea caracteristicilor localităţii, instituţiilor i alte obiective de pe raza munici-
piului, prezintă propuneri privind aplicarea măsurilor de protecţie civilă în concordanţă cu
specificul acesteia i a surselor potenţiale de risc e istente întocmirea documentelor de pla-
nificare i evidenţa instruirii pe linie de protecţie civilă realizarea măsurilor de protecţie
civilă privind în tiinţarea i alarmarea, organizarea i e ecutarea cercetării i observării,
pregătirea i funcţionarea punctului de comandă, organizarea i menţinerea legăturilor de
transmisiuni, măsuri de protecţie prin adăpostire i protecţie antic imică, pregătirea inter-
venţiei oportune a formaţiilor de protecţie civilă, organizarea i menţinerea cooperării con-
form planurilor;

 Compartimentul proiecte cu un număr de cinci posturi, ocupate toate, este în subordinea
viceprimarului i se ocupă cu identificarea de surse potenţiale de finanţare fonduri euro-
pene iniţierea i implementarea de proiecte cu finanţare din bani publici i fonduri inter-
naţionale

 Compartimentul contracte, ac i iții, ener etic cu un număr de patru posturi, din care
trei ocupate, urmăre te realizarea bazei de date energetică în conformitate cu prevederile
legale, în colaborare cu genţia Rom nă pentru Conservarea nergiei întocmirea progra-
mului anual de ac iziţii publice asigurarea desfă urării procedurilor de ac iziţii publice în
conformitate cu legislaţia în vigoare

 Compartimentul de audit cu un număr de trei posturi, se ocupă de efectuarea activităţii
de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar i control
ale entităţii publice sunt transparente i sunt conforme cu normele de legalitate, regulari-
tate, economicitate, eficienţă i eficacitate.

Direcția administrația publică locală are în componență două servicii ( erviciul ad-
ministrație publică locală, agricultură, cadastru i erviciul uridic-contencios, administrarea
domeniului public i privat al municipiului oc ani), un birou ( iroul agricultură cadastru) i
un compartiment (Compartimentul administrație publică), fiind subordonată secretarului mu-
nicipiului oc ani  Direcția se ocupă de : 
 asigură circulaţia documentelor adresate rimăriei unicipiului oc ani i Consiliului 

Local al unicipiului oc ani, precum i comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
local i răspunde de respectarea termenelor

 coordonează activitatea de ar ivă i asigură asistența de specialitate în redactarea documen-
telor pentru toate departamentele aparatului de specialitate al Primarului Municipiului

oc ani
 asigură i răspunde, prin compartimentul de specialitate, de activitatea de verificare i

adoptare a otăr rilor Consiliului Local i dispoziţiilor rimarului, verifică legalitatea aces-
tora, în ceea ce prive te conţinutul i forma proiectului prezentat pentru semnare i adop-
tare;
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7.1. Capacitatea administrativă
Prin Hotăr rea Consiliului Local al unicipiului oc ani nr. 116/2013, cu modificările i 

completările ulterioare, a fost aprobată organigrama, statul de funcţii i numărul de personal 
pentru Primăria Municipiului Foc ani.

La nivelul lunii decembrie 2013, în organigrama rimăriei Municipiului Foc ani au fost 
aprobate 218 posturi, din care: 113 funcţii publice, 102 funcţii în regim contractual, (  perso-
nal medical) i 3 funcţii alese.

ă

Direcțiile subordonate primarului municipiului oc ani sunt
 Direcția economică are în componenţa sa două servicii ( erviciul buget contabilitate, er-

viciul impozite i taxe locale) i două compartimente Compartimentul autorizare agenţi
economici i Compartimentul transport public local de călători) isiunea i rolul Direcţiei
economice constă în conducerea i coordonarea eficientă a activităţii financiar-contabile
i fiscale, dezvoltarea i desfă urarea activităţilor comerciale în condiţii de legalitate i cali-

tate;
 Direcția resurse umane și coordonare unități subordonate are în componenţă două

servicii ( erviciul administrativ i erviciul de asistență medicală) i ase compartimente
(Compartiment resurse umane, Compartiment managementul calității, Compartiment învă-
țăm nt, cultură, sport, tineret, Compartiment unitatea municipală pentru monitorizarea

serviciilor comunitare  de utilități publice, Compartiment securitate i sănătate în muncă, 
servicii sociale, Compartiment romi); 

 Direcția te nică are în componență două servicii ( erviciul urbanism i erviciul investiții,
administrarea fondului locativ);

 Serviciul comunicare are în componenţă trei compartimente, cu un număr de  nouă pos-
turi, toate ocupate  ctivitățile desfă urate sunt  realizează activitatea de comunicare in-
ternă i e ternă a instituţiei  coordonează activitatea de stabilire i menţinere a relaţiilor
e terne ale rimăriei  realizează trategia de imagine a instituţiei  implementează măsurile
prevăzute în trategia de informatizare

 Compartimentul de protecție civilă cu un număr de trei posturi, se ocupă cu  activităţile
privind studierea caracteristicilor localităţii, instituţiilor i alte obiective de pe raza munici-
piului, prezintă propuneri  privind aplicarea măsurilor de protecţie civilă  în concordanţă cu
specificul acesteia i a surselor potenţiale de risc e istente  întocmirea documentelor de pla-
nificare i evidenţa instruirii pe linie de protecţie civilă  realizarea măsurilor de protecţie
civilă privind  în tiinţarea i alarmarea, organizarea  i e ecutarea cercetării i observării,
pregătirea i funcţionarea punctului de comandă, organizarea i menţinerea legăturilor de
transmisiuni, măsuri de protecţie prin adăpostire i protecţie antic imică, pregătirea inter-
venţiei oportune a formaţiilor de protecţie civilă, organizarea i menţinerea cooperării con-
form planurilor;

 Compartimentul proiecte cu un număr de cinci posturi, ocupate  toate, este în subordinea
viceprimarului i se ocupă cu identificarea de surse potenţiale de finanţare  fonduri euro-
pene  iniţierea i implementarea de proiecte cu finanţare din bani publici i fonduri inter-
naţionale

 Compartimentul contracte, ac i iții, ener etic cu un număr de patru posturi, din care
trei ocupate, urmăre te  realizarea bazei de date energetică în conformitate cu prevederile
legale, în colaborare cu genţia Rom nă pentru Conservarea nergiei  întocmirea progra-
mului anual de ac iziţii publice  asigurarea desfă urării procedurilor de ac iziţii publice  în
conformitate cu legislaţia în vigoare

 Compartimentul de audit cu un număr de trei posturi, se ocupă de efectuarea activităţii
de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar i control
ale entităţii publice sunt transparente i sunt conforme cu normele de legalitate, regulari-
tate, economicitate, eficienţă i eficacitate.

Direcția administrația publică locală are în componență două servicii ( erviciul ad-
ministrație publică locală, agricultură, cadastru i erviciul uridic-contencios, administrarea 
domeniului public i privat al municipiului oc ani), un birou ( iroul agricultură cadastru) i 
un compartiment (Compartimentul administrație publică), fiind subordonată secretarului mu-
nicipiului oc ani  Direcția se ocupă de : 
 asigură circulaţia documentelor adresate rimăriei unicipiului oc ani i Consiliului

Local al unicipiului oc ani, precum i comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
ocal i răspunde de respectarea termenelor

 coordonează activitatea de ar ivă i asigură asistența de  specialitate în redactarea documen-
telor pentru toate departamentele aparatului de specialitate al Primarului Municipiului

oc ani
 asigură i răspunde, prin compartimentul de specialitate, de activitatea de verificare i

adoptare a otăr rilor Consiliului Local i dispoziţiilor rimarului, verifică legalitatea aces-
tora, în ceea ce prive te conţinutul i forma proiectului prezentat pentru semnare i adop-
tare;
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 asigură convocarea Consiliului Local în edinţele ordinare, e traordinare i de îndată, pre-
cum i aducerea la cuno tinţa publică a  otăr rilor i dispoziţiilor de interes general, pre-
cum i datele i locul de desfă urare a edinţelor Consiliului ocal

 organizează, coordonează i conduce activităţile necesare pentru buna desfă urare a
edințelor Consiliului local al municipiului oc ani i comunică refectului, în termenul pre-

văzut de lege, otăr rile adoptate de Consiliul ocal i dispoziţiile rimarului
 răspunde de organizarea, coordonarea i conducerea asistenţei uridice în cauzele aflate pe

rolul instanţelor udecătore ti, în care figurează ca parte Consiliul Local al unicipiului
oc ani sau rimăria unicipiului oc ani, prin întocmirea acţiunilor necesare, e ercită că-

ile legale de atac pentru apărarea domeniului public i privat al municipiului, a drepturilor
i obligaţiilor cu caracter patrimonial i a altor drepturi i obligaţii legale, primirea, analiza-

rea i soluţionarea corespondenţei specifice
 asigură consultanţa uridică departamentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al

rimarului unicipiului oc ani i unităţilor subordonate Consiliului Local al unicipiului
oc ani care nu au consilier juridic;

 ă ă

 coordonează activitatea de publicitate, afi a  i reclamă care se realizează pe raza unicipiului
oc ani

 coordonează activitatea biroului agricultură, cadastru
 răspunde de aplicarea Legii nr   privind transparenţa decizională la nivelul unicipiului

oc ani
 organizează i pregăte te alegerile locale i generale i referendumurile.

Consiliul Local al municipiului Foc ani are următoarele atribuții principale, conform ar-
ticolului nr.  al Legii administrației publice locale nr   

 ( ) Consiliul local are initiațiva i otără te, în condițiile legii, în toate problemele de 
interes local, cu e cepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale admi-
nistrației publice locale sau centrale   

( ) Consiliul local e ercită următoarele categorii de atribuții  
a) atribuții privind organizarea i funcționarea aparatului de specialitate al primarului,

ale instituțiilor i serviciilor publice de interes local i ale societăților comerciale i regiilor au-
tonome de interes local;  

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială i de mediu a comunei, ora ului sau
municipiului; 

c) atribuții privind administrarea domeniului public i privat al comunei, ora ului sau
municipiului; 

d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni
e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern i e tern

Consiliul local al municipiului oc ani are în subordinea sa următoarele stucturi  
 Poliția locală funcționează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate uridică,

sub conducerea primarului municipiului, încep ndu- i activitatea la data de  martie 
oliţia Locală se înfiinţează în scopul e ercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor

i libertăţilor fundamentale ale persoanelor, a proprietăţii private i publice, respectiv preveni-
rea i descoperirea infracţiunilor în următoarele domenii: 

- rdinea i lini tea publică, precum i paza bunurilor  
-Circulaţia pe drumurile publice  

-Disciplina în construcţie i afi a ul stradal
- rotecţia mediului
- ctivitatea comercială
- videnţa persoanelor
-Alte domenii stabilite prin lege.

oliţia Locală î i desfă oară activitatea în interesul comunităţii locale, e clusiv pe baza
i în e ecutarea legii, precum i a actelor autorităţii deliberative i ale celei e ecutive ale admi-

nistraţiei publice locale
 Direcția de de voltare servicii publice ocșani are în componenţa sa următoarele struc-

turi funcţionale: Serviciul financiar-contabil, Biroul personal-juridic-securitate i sănătate în
muncă i PSI, Biroul control edilitar, Serviciul spaţii verzi, erviciul de gestionare a c inilor
fară stăp n, iroul întreţinere fond locativ i reparaţii inventar urban, Serviciul mecanizare-
ridicări auto, iroul întreţinere iluminat public, semaforizare i circulaţie rutieră Biroul re-
paraţii străzi i marcaje rutiere, Biroul administrare parcări, Serviciul pază-obiective, Servi-
ciul salubritate stradală

 erviciul public comunitar local de evidență a persoanelor oc ani
 Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, ca structură specializată cu o dotare spe-

cifică este destinat să execute activităţi de prevenire, monitorizare i gestionare a situaţii-
lor de urgenţă în sectorul de competenţă, asigură coordonarea de specialitate a activităţilor
de prevenire împotriva inundaţiilor i de protecţie civilă, îndepline te atribuţiile de preve-
nire a riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de îndrumare i control,
intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlăturarea consecinţelor situaţiilor de ur-
genţă i efectuează acţiuni de ajutor i salvare a oamenilor i bunurilor materiale în caz de
dezastru, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii;

 erviciul public local de asistență socială ocșani este organizat i funcționează ca insti-
tuție publică de specialitate, cu personalitate uridică, ocup ndu-se cu acordarea de servicii
sociale cu caracter primar menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor
temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecției copilului, familiei,
persoanelor singure, persoanelor v rstnice, persoanelor cu andicap, precum i a oricăror
persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau e cluderea socială

 Cantina de ajutor social este o unitate de asistență socială cu personalitate uridică i pres-
tează servicii sociale gratuit sau contra cost persoanelor aflate în situații economice sociale
sau medicale deosebite;

 Căminul pentru persoane v rstnice oc ani
 ă ă

ă
ă ă

 Teatrul unicipal aior eorg e astia oc ani
 Ateneul Popular aior eorg e astia oc ani
 ormația Corală Tradițională astorala
 nsamblul folcloric ara rancei
 Clubul portiv unicipal oc ani 
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 asigură convocarea Consiliului Local în edinţele ordinare, e traordinare i de îndată, pre-
cum i aducerea la cuno tinţa publică a  otăr rilor i dispoziţiilor de interes general, pre-
cum i datele i locul de desfă urare a edinţelor Consiliului local

 organizează, coordonează i conduce activităţile necesare pentru buna desfă urare a
edințelor Consiliului local al municipiului oc ani i comunică refectului, în termenul pre-

văzut de lege, otăr rile adoptate de Consiliul local i dispoziţiile rimarului
 răspunde de organizarea, coordonarea i conducerea asistenţei uridice în cauzele aflate pe

rolul instanţelor udecătore ti, în care figurează ca parte Consiliul Local al unicipiului
oc ani sau rimăria unicipiului oc ani, prin întocmirea acţiunilor necesare, e ercită că-

ile legale de atac pentru apărarea domeniului public i privat al municipiului, a drepturilor
i obligaţiilor cu caracter patrimonial i a altor drepturi i obligaţii legale, primirea, analiza-

rea i soluţionarea corespondenţei specifice
 asigură consultanţa uridică departamentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al

rimarului unicipiului oc ani i unităţilor subordonate Consiliului Local al unicipiului
oc ani care nu au consilier juridic;

 ă ă

 coordonează activitatea de publicitate, afi a  i reclamă care se realizează pe raza unicipiului
oc ani

 coordonează activitatea biroului agricultură, cadastru
 răspunde de aplicarea Legii nr   privind transparenţa decizională la nivelul unicipiului

oc ani
 organizează i pregăte te alegerile locale i generale i referendumurile.

Consiliul Local al municipiului Foc ani are următoarele atribuții principale, conform ar-
ticolului nr.  al Legii administrației publice locale nr   

 ( ) Consiliul local are initiațiva i otără te, în condițiile legii, în toate problemele de 
interes local, cu e cepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale admi-
nistrației publice locale sau centrale   

( ) Consiliul local e ercită următoarele categorii de atribuții  
a) atribuții privind organizarea i funcționarea aparatului de specialitate al primarului,

ale instituțiilor i serviciilor publice de interes local i ale societăților comerciale i regiilor au-
tonome de interes local;  

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială i de mediu a comunei, ora ului sau
municipiului; 

c) atribuții privind administrarea domeniului public i privat al comunei, ora ului sau
municipiului; 

d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni
e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern i e tern

Consiliul local al municipiului oc ani are în subordinea sa următoarele stucturi  
 Poliția locală funcționează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate uridică,

sub conducerea primarului municipiului, încep ndu- i activitatea la data de  martie 
oliţia Locală se înfiinţează în scopul e ercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor

i libertăţilor fundamentale ale persoanelor, a proprietăţii private i publice, respectiv preveni-
rea i descoperirea infracţiunilor în următoarele domenii: 

- rdinea i lini tea publică, precum i paza bunurilor  
-Circulaţia pe drumurile publice  

-Disciplina în construcţie i afi a ul stradal  
- rotecţia mediului  
- ctivitatea comercială  
- videnţa persoanelor  
-Alte domenii stabilite prin lege. 

oliţia Locală î i desfă oară activitatea în interesul comunităţii locale, e clusiv pe baza 
i în e ecutarea legii, precum i a actelor autorităţii deliberative i ale celei e ecutive ale admi-

nistraţiei publice locale  
 Direcția de de voltare servicii publice ocșani are în componenţa sa următoarele struc-

turi funcţionale: Serviciul financiar-contabil, Biroul personal-juridic-securitate i sănătate în
muncă i PSI, Biroul control edilitar, Serviciul spaţii verzi, erviciul de gestionare a c inilor
fară stăp n, iroul întreţinere fond locativ i reparaţii inventar urban, Serviciul mecanizare-
ridicări auto, iroul întreţinere iluminat public, semaforizare i circulaţie rutieră Biroul re-
paraţii străzi i marcaje rutiere, Biroul administrare parcări, Serviciul pază-obiective, Servi-
ciul salubritate stradală

 erviciul public comunitar local de evidență a persoanelor oc ani
 Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, ca structură specializată cu o dotare spe-

cifică este destinat să execute activităţi de prevenire, monitorizare i gestionare a situaţii-
lor de urgenţă în sectorul de competenţă, asigură coordonarea de specialitate a activităţilor
de prevenire împotriva inundaţiilor i de protecţie civilă, îndepline te atribuţiile de preve-
nire a riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de îndrumare i control,
intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlăturarea consecinţelor situaţiilor de ur-
genţă i efectuează acţiuni de ajutor i salvare a oamenilor i bunurilor materiale în caz de
dezastru, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii;

 erviciul public local de asistență socială ocșani este organizat i funcționează ca insti-
tuție publică de specialitate, cu personalitate uridică, ocup ndu-se cu acordarea de servicii
sociale cu caracter primar menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor
temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecției copilului, familiei,
persoanelor singure, persoanelor v rstnice, persoanelor cu andicap, precum i a oricăror
persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau e cluderea socială

 Cantina de ajutor social este o unitate de asistență socială cu personalitate uridică i pres-
tează servicii sociale gratuit sau contra cost persoanelor aflate în situații economice sociale
sau medicale deosebite;

 Căminul pentru persoane v rstnice oc ani
 ă ă

ă
ă ă

 Teatrul unicipal aior eorg e astia  oc ani
 Ateneul Popular aior eorg e astia  oc ani
 ormația Corală Tradițională astorala
 nsamblul folcloric ara rancei
 Clubul portiv unicipal oc ani 
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PROIECTELE PRI RIEI U ICIPIULUI OC A I 

rimăria municipiului oc ani a atras investiții în modernizarea spațiului urban, a ser-
viciilor publice, a infrastructurii de învățăm nt i de servicii sociale.  

ceste investiții, care conduc la dezvoltarea capacității administrative proprii, sunt  

LI TA PROIECTELOR Î  EVALUARE 

Denumire 
proiect Obiectivele proiectului 

Valoarea 
totală a 

proiectului 
(lei) 

Reabilitare, 
modernizare i 
dotări – coala 
nr   

POR 
Axa 3 

ăsura 
3.4 

Reabilitarea, modernizarea prin intervenții asu-
pra unor elemente componente ale clădirii, ale fi-
nisajelor, precum i asupra instalațiilor interioare 
ale colii nr  , în decurs de  luni  
2. Dotarea cu echipamente moderne a laboratoa-
relor i spațiilor de învățăm nt ale colii, asigu-
r nd astfel celor  de elevi condiții moderne de 
studiu, la standarde europene. 

5.278.133,30 

Reabilitare, 
modernizare i 
dotări – coala 

l la uță  

POR 
Axa 3 

ăsura 
3.4 

Reabilitarea, modernizarea prin intervenții asu-
pra unor elemente componente ale clădirii, ale fi-
nisa elor, precum i asupra instalațiilor interioare 
ale colii le andru la uță, în decurs de  luni  
2. Dotarea cu echipamente moderne a laboratoa-
relor i spațiilor de învățăm nt ale colii, asigu-
r nd astfel celor  de elevi condiții moderne de 
studiu, la standarde europene. 

3.126.527,20 

Reabilitare, 
modernizare i 
dotări –  
Campus  

POR 
Axa 3 

ăsura 
3.4 

Reabilitarea, în opt luni, a unui sistem operațio-
nal unitar între autoritățile administrației publice 
locale i  de unități subordonate, care să con-
ducă la o mai bună gestionare a resurselor financi-
are ale comunității i la eliminarea procedurilor 
birocratice. 

Instruirea unui număr de  de persoane de
specialitate în cadrul a  sesiuni în scopul utilizării 
sistemului electronic de transmitere i prelucrare 
a datelor financiar-contabile i a semnăturii elec-
tronice. 
3. Implementarea unei metodologii de transmitere
în mod electronic, utiliz nd semnătura digitală, a 
unui număr de  de documente i raportări pri-
vind gestionarea resurselor economico-financiare 
la rimăria municipiului oc ani i la  de insti-
tuții subordonate  

70.329.104,1
2 

Program 
de 

nantare 

”Reabilitare si 
consolidare 
corp ”B” sală
festivităti -

giul
ational

Al. I. Cuza  

POR 
Axa 3

ăsura 
3.4

Reabilitarea i modernizarea prin intervenții
asupra clădirii corpului aparțin nd Colegiului 

ațional l  I  Cuza, pentru asigurarea procesului
educativ celor 1.092 de elevi.

Dotarea sălii de festivități a acestui corp  cu
mobilierul necesar i utilarea cu aparatură IT co-
respunzătoare

1.117.913,72

LISTA PROIECTELOR AFATE ÎN FAZA DE IMPLEMENTARE

Denumire 
proiect

Perioada de 
implemen-

tare

Program 
de

nantare
Obiectivele proiectului

”Reabilitarea 
sistemului de 
termoficare ur-
bană la nivelul 

un  oc ani 
pentru peri-
oada 2009 –
2028 în scopul
conformării la 
legislația de 
mediu i cre te-
rii eficienței
energetice”

08.03.2011 –
31.12.2014

POS 
DIU 

Axa 3

Reducerea poluării aerului
(reducerea emisiilor de noxe)
generate de sistemul centralizat 
de alimentare cu energie termică 
prin introducerea BAT.

Introducerea măsurilor de efi-
ciență energetică în scopul redu-
cerii pierderilor de energie la ni-
velul sursei i în sistemul de 
transport al energiei termice.
3. Asigurarea accesului la servi-
ciul public de alimentare cu 
energie termică la prețuri supor-
tabile, în special pentru categori-
ile de populație cu venituri mici

149.214.754

Modernizarea 
i extinderea 

spațiilor verzi
în zona de acți-
une sud-est

08.12.2011 –
07.12.2015

POR
Axa 1
Centre

bane 

odernizarea unei suprafețe
verzi de  mp în zona de 
acțiune sud-est a municipiului

oc ani
mbunătățirea factorilor de

mediu i cei sociali prin moder-
nizarea i reabilitarea spațiilor 
verzi plantate de-a lungul artere-
lor rutiere.

12.620.936,01

Valoarea 
totală a 

proiectului
(lei)
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PROIECTELE PRI RIEI U ICIPIULUI OC A I 

rimăria municipiului oc ani a atras investiții în modernizarea spațiului urban, a ser-
viciilor publice, a infrastructurii de învățăm nt i de servicii sociale.  

ceste investiții, care conduc la dezvoltarea capacității administrative proprii, sunt  

LI TA PROIECTELOR Î  EVALUARE 

Denumire 
proiect Obiectivele proiectului 

Valoarea 
totală a 

proiectului 
(lei) 

Reabilitare, 
modernizare i 
dotări – coala 
nr   

POR 
Axa 3 

ăsura 
3.4 

Reabilitarea, modernizarea prin intervenții asu-
pra unor elemente componente ale clădirii, ale fi-
nisajelor, precum i asupra instalațiilor interioare 
ale colii nr  , în decurs de  luni  
2. Dotarea cu echipamente moderne a laboratoa-
relor i spațiilor de învățăm nt ale colii, asigu-
r nd astfel celor  de elevi condiții moderne de 
studiu, la standarde europene. 

5.278.133,30 

Reabilitare, 
modernizare i 
dotări – coala 

l la uță  

POR 
Axa 3 

ăsura 
3.4 

Reabilitarea, modernizarea prin intervenții asu-
pra unor elemente componente ale clădirii, ale fi-
nisa elor, precum i asupra instalațiilor interioare 
ale colii le andru la uță, în decurs de  luni  
2. Dotarea cu echipamente moderne a laboratoa-
relor i spațiilor de învățăm nt ale colii, asigu-
r nd astfel celor  de elevi condiții moderne de 
studiu, la standarde europene. 

3.126.527,20 

Reabilitare, 
modernizare i 
dotări –  
Campus  

POR 
Axa 3 

ăsura 
3.4 

Reabilitarea, în opt luni, a unui sistem operațio-
nal unitar între autoritățile administrației publice 
locale i  de unități subordonate, care să con-
ducă la o mai bună gestionare a resurselor financi-
are ale comunității i la eliminarea procedurilor 
birocratice. 

Instruirea unui număr de  de persoane de
specialitate în cadrul a  sesiuni în scopul utilizării 
sistemului electronic de transmitere i prelucrare 
a datelor financiar-contabile i a semnăturii elec-
tronice. 
3. Implementarea unei metodologii de transmitere
în mod electronic, utiliz nd semnătura digitală, a 
unui număr de  de documente i raportări pri-
vind gestionarea resurselor economico-financiare 
la rimăria municipiului oc ani i la  de insti-
tuții subordonate  

70.329.104,1
2 

Program 
de 

nantare 

”Reabilitare si 
consolidare 
corp ”B” sală 
festivităti -

giul
ational

Al. I. Cuza  

POR 
Axa 3 

ăsura 
3.4 

Reabilitarea i modernizarea prin intervenții
asupra clădirii corpului  aparțin nd Colegiului 

ațional l  I  Cuza, pentru asigurarea procesului 
educativ celor 1.092 de elevi. 

Dotarea sălii de festivități a acestui corp  cu
mobilierul necesar i utilarea cu aparatură IT co-
respunzătoare  

1.117.913,72 

LISTA PROIECTELOR AFATE ÎN FAZA DE IMPLEMENTARE 

Denumire 
proiect 

Perioada de 
implemen-

tare 

Program 
de 

nantare 
Obiectivele proiectului 

”Reabilitarea 
sistemului de 
termoficare ur-
bană la nivelul 

un  oc ani 
pentru peri-
oada 2009 – 
2028 în scopul 
conformării la 
legislația de 
mediu i cre te-
rii eficienței 
energetice” 

08.03.2011 – 
31.12.2014     

POS 
DIU 

Axa 3 

Reducerea poluării aerului
(reducerea emisiilor de noxe) 
generate de sistemul centralizat 
de alimentare cu energie termică 
prin introducerea BAT. 

Introducerea măsurilor de efi-
ciență energetică în scopul redu-
cerii pierderilor de energie la ni-
velul sursei i în sistemul de 
transport al energiei termice. 
3. Asigurarea accesului la servi-
ciul public de alimentare cu 
energie termică la prețuri supor-
tabile, în special pentru categori-
ile de populație cu venituri mici  

149.214.754 

Modernizarea 
i extinderea 

spațiilor verzi 
în zona de acți-
une sud-est 

08.12.2011 – 
07.12.2015  

POR 
Axa 1 
Centre

bane 

odernizarea unei suprafețe
verzi de  mp în zona de 
acțiune sud-est a municipiului 

oc ani  
mbunătățirea factorilor de

mediu i cei sociali prin moder-
nizarea i reabilitarea spațiilor 
verzi plantate de-a lungul artere-
lor rutiere. 

12.620.936,01 

Valoarea 
totală a 

proiectului 
(lei) 
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Reabilitare i 
modernizarea 
spațiilor pu-
blice urbane în 
zona de acțiune 
sud-est 

08.12.2011 –
07.07.2015 

POR 
Axa 1 
Centre ur-
bane 

odernizarea i reabilitarea
străzilor,  trotoarelor i a căilor 
de acces . 

laborarea i implementarea
unui concept rațional, pentru 
traficul staționar  
3. Modernizarea a  de stații de
autobuz e istente i crearea a  
noi stații de autobuz  

mbunătățirea mobilității prin
crearea de 4.825 mp de piste 
pentru biciclete pe arterele prin-
cipale ale zonei. 

43.140.477,18 

Reabilitare, 
modernizare i 
dotări –  
Colegiul 

ațional 
Unirea” 

07.06.2012 – 
06.12.2014 

POR 
Axa 3 

ăsura 
3.4 

1. Reabilitarea, modernizarea
prin intervenții asupra unor ele-
mente componente ale clădirii, 
ale finisa elor, precum si asupra 
instalatiilor interioare ale 
Colegiului ational nirea, n 
decurs de 15 luni, pentru 
asigurarea procesului educativ 
al celor 850 de elevi. 

odernizarea clădirii centru-
lui  de informatică, scopul conti-
nuării procesului educativ- re-
creativ după orele de curs – after 
sc ool, duc nd la cre terea stan-
dardului de calitate educațională 
în următorii ani  

6.213.344,76 

Reabilitare, 
modernizare i 
dotări – coala 
nr. 1 Nicolae 
Iorga” 

08.06.2013 – 
07.05.2015 

POR 
Axa 3 

ăsura 
3.4 

1. Reabilitarea, modernizarea
prin intervenții asupra unor ele-
mente componente ale clădirii, 
ale finisajelor, precum i asupra 
instalatiilor interioare ale colii 
nr.  icolae Iorga, n decurs de 
15 luni. 
2. Dotarea cu echipamente mo-
derne a laboratoarelor i spații-
lor de învățăm nt ale colii, asi-
gur nd astfel celor  de elevi, 
condiții moderne de studiu, la 
standarde europene. 

3.646.344,95 

LISTA PROIECTELOR FINALIZATE

Cămin pentru 
persoane v rst-
nice oc ani

18.07.2009 
–

17.11.2010

POR
Axa 3.

ăsura 

Reabilitarea, modernizarea i
finalizarea corpului  i  din an-
samblul de  corpuri ale Căminu-
lui pentru persoane v rstnice 

oc ani i e tinderea capacităţii 
cu încă  de locuri necesare
susţinerii unui sistem real de ser-
vicii sociale pe durata a 16 luni.

Dotarea încăperilor celor două
corpuri   i  cu tot necesarul

3.489.394,16

ă

ă
ă

21.05.2008 
–

31.06.2011

Fonduri
Preaderare:
Program
PHARE 
2004 – 2006
Coeziune 
Economico -

ocială

1. Reabilitarea perimetrului isto-
ric iaţa nirii i a rădinii pu-
blice din oc ani i recalificarea 
urbană a acestora în vederea 
cre terii atractivităţii turistice a 

unicipiului oc ani, a sprijinirii 
cre terii economice locale prin
integrarea ariei de intervenţie în
peisajul urban existent, valorifi-
carea oportunităţilor turistice lo-
cale e istente i favorizarea dez-
voltării locale durabile

33.249.272,88

"Reabilitare, 
modernizare i
dotări – coala
Stefan cel 
Mare" –

oc ani

01.11.2011 
–

31.05.2014

POR
Axa 3

ăsura 

1. Reabilitarea, modernizarea
unor elemente componente ale 

colii tefan cel are
2. Dotarea cu echipamente mo-
derne a laboratoarelor i spaţiilor 
de învăţăm nt ale colii, asigu-
r nd astfel celor  de elevi
condiţii moderne de studiu, la 
standarde europene.
3. Crearea unui centru multime-
dia performant pentru activităţi 
de tip "after school".

17.438.160,43

Denumire 
proiect

Perioada de
implemen-

tare 

Program 
de

nantare
Obiectivele proiectului

Valoarea 
totală a 

proiectului
(lei)
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Reabilitare i 
modernizarea 
spațiilor pu-
blice urbane în 
zona de acțiune 
sud-est 

08.12.2011 –
07.07.2015 

POR 
Axa 1 
Centre ur-
bane 

odernizarea i reabilitarea
străzilor,  trotoarelor i a căilor 
de acces . 

laborarea i implementarea
unui concept rațional, pentru 
traficul staționar  
3. Modernizarea a  de stații de
autobuz e istente i crearea a  
noi stații de autobuz  

mbunătățirea mobilității prin
crearea de 4.825 mp de piste 
pentru biciclete pe arterele prin-
cipale ale zonei. 

43.140.477,18 

Reabilitare, 
modernizare i 
dotări –  
Colegiul 

ațional 
Unirea” 

07.06.2012 – 
06.12.2014 

POR 
Axa 3 

ăsura 
3.4 

1. Reabilitarea, modernizarea
prin intervenții asupra unor ele-
mente componente ale clădirii, 
ale finisa elor, precum si asupra 
instalatiilor interioare ale 
Colegiului ational nirea, n 
decurs de 15 luni, pentru 
asigurarea procesului educativ 
al celor 850 de elevi. 

odernizarea clădirii centru-
lui  de informatică, scopul conti-
nuării procesului educativ- re-
creativ după orele de curs – after 
sc ool, duc nd la cre terea stan-
dardului de calitate educațională 
în următorii ani  

6.213.344,76 

Reabilitare, 
modernizare i 
dotări – coala 
nr. 1 Nicolae 
Iorga” 

08.06.2013 – 
07.05.2015 

POR 
Axa 3 

ăsura 
3.4 

1. Reabilitarea, modernizarea
prin intervenții asupra unor ele-
mente componente ale clădirii, 
ale finisajelor, precum i asupra 
instalatiilor interioare ale colii 
nr.  icolae Iorga, n decurs de 
15 luni. 
2. Dotarea cu echipamente mo-
derne a laboratoarelor i spații-
lor de învățăm nt ale colii, asi-
gur nd astfel celor  de elevi, 
condiții moderne de studiu, la 
standarde europene. 

3.646.344,95 

LISTA PROIECTELOR FINALIZATE 

Cămin pentru 
persoane v rst-
nice oc ani  

18.07.2009 
–

17.11.2010 

POR 
Axa 3. 

ăsura  

Reabilitarea, modernizarea i
finalizarea corpului  i  din an-
samblul de  corpuri ale Căminu-
lui pentru persoane v rstnice 

oc ani i e tinderea capacităţii 
cu încă  de locuri necesare 
susţinerii unui sistem real de ser-
vicii sociale pe durata a 16 luni. 

Dotarea încăperilor celor două
corpuri   i  cu tot necesarul  

3.489.394,16 

ă

ă
ă

21.05.2008 
– 

31.06.2011 

Fonduri 
Preaderare: 
Program 
PHARE 
2004 – 2006 
Coeziune 
Economico - 

ocială 

1. Reabilitarea perimetrului isto-
ric iaţa nirii i a rădinii pu-
blice din oc ani i recalificarea 
urbană a acestora în vederea 
cre terii atractivităţii turistice a 

unicipiului oc ani, a sprijinirii 
cre terii economice locale prin 
integrarea ariei de intervenţie în 
peisajul urban existent, valorifi-
carea oportunităţilor turistice lo-
cale e istente i favorizarea dez-
voltării locale durabile  

33.249.272,88 

"Reabilitare, 
modernizare i 
dotări – coala  
Stefan cel   
Mare" – 

oc ani 

01.11.2011 
– 

31.05.2014 

POR 
Axa 3 

ăsura  

1. Reabilitarea, modernizarea
unor elemente componente ale 

colii tefan cel are  
2. Dotarea cu echipamente mo-
derne a laboratoarelor i spaţiilor 
de învăţăm nt ale colii, asigu-
r nd astfel celor  de elevi 
condiţii moderne de studiu, la 
standarde europene. 
3. Crearea unui centru multime-
dia performant pentru activităţi 
de tip "after school". 

17.438.160,43 

Denumire 
proiect 

Perioada de 
implemen-

tare 

Program 
de 

nantare 
Obiectivele proiectului 

Valoarea 
totală a 

proiectului 
(lei) 
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Sistem de su-
praveghere 
pentru cre te-
rea siguranţei 
i prevenirea 

criminalităţii în 
municipiul 

oc ani 

08.12.2011 
– 

07.06.2014 

POR 
Axa 1 
Centre   

bane 

1. Implementarea unui sistem de
monitorizare urbană compus din 
minim 32 de camere de suprave-
g ere în zona de acţiune i a unui 
Centru de monitorizare, înregis-
trare i stocare în  luni  

Cre terea siguranţei cetăţeni-
lor i prevenirea ratei criminali-
tăţii din zona de acţiune cu  
în următorii  ani după imple-
mentarea proiectului. 

3.496.321,87 

Reabilitarea 
sistemului de 
termoficare  
urbană la nive-
lul municipiu-
lui Foc ani  38

martie 
2011 – 
2014 

POS Mediu – 
Axa 3 

1. Modernizarea entralei er-
mice i refacerea unei părți din 
rețeaua de termoficare. 
Lucrările vizează construcția i 
retehnologizarea centralei ENET, 
modernizarea punctelor termice 
i înlocuirea rețelelor de tran-

sport i distribuție din zona cen-
trală i de sud  

149.214.754 

CO U ICARE, RELA II CU CET E II 

nt lnirile cu cetăţenii reprezintă un prile  de identificare a problemelor prioritare ale 
comunităţii, fiind o etapă importantă în elaborarea proiectului de buget. ceste înt lniri se des-
fă oară în fiecare an, din  i p nă în prezent, sub deviza pune ce vrei pentru oraşul 
tău ”.  

Elaborarea unui buget realist, bazat pe nevoile comunităţii, nu poate fi efectuat dec t 
prin consultarea cetăţenilor i implicarea directă a acestora în procesul de luare a deciziilor 
publice, la nivelul administraţiei locale  

stfel, se realizează înt lniri cu cetăţenii, mediul de afaceri i mass-media, de obicei în 
luna iunie, în cele ase zone ale municipiului, înt lniri la care participă speciali ti din cadrul 
primăriei sau al unităţilor subordonate, conducerea primăriei i consilierii locali arondaţi pe 
fiecare zonă  

38 http://www.termo.focsani.info/pagina/proiect 

RA ICUL Î T L IRILOR E PRE I T  A T EL:
Nr. crt. Denumirea zonei Zona Locul desfă urării

1 Gară II Liceul economic
2 Centru + Obor I coala nr. 2
3 Bahne III coala nr. 3
4 Autogară IV coala nr. 10
5 Sud V coala nr. 8
6 ndre ti VI coala generală

Sursa: date primite din teritoriu

n cadrul acestor înt lniri, cetăţenii au ocazia să observe modul în care sunt folosiţi banii
comunităţii i să contribuie în mod concret la elaborarea bugetului pentru anul următor, prin
identificarea nevoilor, a problemelor ce trebuie rezolvate, ţin nd cont de condiţiile specifice
zonei Totodată, au posibilitatea să- i e pună direct problemele de interes general sau, prin
completarea unei fi e de proiect, să detalieze proiectul propus i amplasamentul acestuia ie-
care proiect este apoi analizat de speciali ti i va putea fi cuprins în buget, în funcţie de impor-
tanţa acestuia pentru comunitate i în măsura în care e istă posibilităţi de finanţare

La înt lnirile din anul au participat apro de cetățeni, care au adus în discuție
ca probleme principale  situația necorespunzătoare a străzilor i a trotuarelor, numărul insufi-
cient al locurilor de parcare, precum i nevoia de a fi mai multă curățenie pe străzi ceste as-
pecte s-au identificat ca fiind majoritare – infrastructură pietonală i stradală bine sistemati-
zată De asemenea, cetățenii i-au exprimat punctul de vedere în ceea ce prive te capitolele bu-
getare care să înregistreze reduceri sau ma orări în bugetul pe anul următor

n cea mai mare parte a c estionarelor, s-a evidențiat nevoia de a ma ora alocarea buge-
tară pentru întreținerea i creearea de noi parcuri i zone verzi

i loacele de informare utilizate în comunicarea cu cetățenii sunt: 

 materiale tipărite pliante, bro uri, Revista C II,
 conferinţe de presă,
 site-ul primăriei,
 e-mail, telefonul cetăţeanului ,
 scrisoarea primarului,
 raportul primarului.
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Sistem de su-
praveghere 
pentru cre te-
rea siguranţei 
i prevenirea 

criminalităţii în 
municipiul 

oc ani 

08.12.2011 
– 

07.06.2014 

POR 
Axa 1 
Centre   

bane 

1. Implementarea unui sistem de
monitorizare urbană compus din 
minim 32 de camere de suprave-
g ere în zona de acţiune i a unui 
Centru de monitorizare, înregis-
trare i stocare în  luni  

Cre terea siguranţei cetăţeni-
lor i prevenirea ratei criminali-
tăţii din zona de acţiune cu  
în următorii  ani după imple-
mentarea proiectului. 

3.496.321,87 

Reabilitarea 
sistemului de 
termoficare  
urbană la nive-
lul municipiu-
lui Foc ani  38

martie 
2011 – 
2014 

POS Mediu – 
Axa 3 

1. Modernizarea entralei er-
mice i refacerea unei părți din 
rețeaua de termoficare. 
Lucrările vizează construcția i 
retehnologizarea centralei ENET, 
modernizarea punctelor termice 
i înlocuirea rețelelor de tran-

sport i distribuție din zona cen-
trală i de sud  

149.214.754 

CO U ICARE, RELA II CU CET E II 

nt lnirile cu cetăţenii reprezintă un prile  de identificare a problemelor prioritare ale 
comunităţii, fiind o etapă importantă în elaborarea proiectului de buget. ceste înt lniri se des-
fă oară în fiecare an, din  i p nă în prezent, sub deviza pune ce vrei pentru oraşul 
tău ”.  

Elaborarea unui buget realist, bazat pe nevoile comunităţii, nu poate fi efectuat dec t 
prin consultarea cetăţenilor i implicarea directă a acestora în procesul de luare a deciziilor 
publice, la nivelul administraţiei locale  

stfel, se realizează înt lniri cu cetăţenii, mediul de afaceri i mass-media, de obicei în 
luna iunie, în cele ase zone ale municipiului, înt lniri la care participă speciali ti din cadrul 
primăriei sau al unităţilor subordonate, conducerea primăriei i consilierii locali arondaţi pe 
fiecare zonă  

38 http://www.termo.focsani.info/pagina/proiect 

RA ICUL Î T L IRILOR E PRE I T  A T EL: 
Nr. crt. Denumirea zonei Zona Locul desfă urării 

1 Gară II Liceul economic 
2 Centru + Obor I coala nr. 2 
3 Bahne III coala nr. 3 
4 Autogară IV coala nr. 10 
5 Sud  V coala nr. 8 
6 ndre ti VI coala generală 

Sursa: date primite din teritoriu 

n cadrul acestor înt lniri, cetăţenii au ocazia să observe modul în care sunt folosiţi banii 
comunităţii i să contribuie în mod concret la elaborarea bugetului pentru anul următor, prin 
identificarea nevoilor, a problemelor ce trebuie rezolvate, ţin nd cont de condiţiile specifice 
zonei  Totodată, au posibilitatea să- i e pună direct problemele de interes general sau, prin 
completarea unei fi e de proiect, să detalieze proiectul propus i amplasamentul acestuia  ie-
care proiect este apoi analizat de speciali ti i va putea fi cuprins în buget, în funcţie de impor-
tanţa acestuia pentru comunitate i în măsura în care e istă posibilităţi de finanţare  

La înt lnirile din anul  au participat apro   de cetățeni, care au adus în discuție 
ca probleme principale  situația necorespunzătoare a străzilor i a trotuarelor, numărul insufi-
cient al locurilor de parcare, precum i nevoia de a fi mai multă curățenie pe străzi  ceste as-
pecte s-au identificat ca fiind majoritare – infrastructură pietonală i stradală bine sistemati-
zată  De asemenea, cetățenii i-au exprimat punctul de vedere în ceea ce prive te capitolele bu-
getare care să înregistreze reduceri sau ma orări în bugetul pe anul următor   

n cea mai mare parte a c estionarelor, s-a evidențiat nevoia de a ma ora alocarea buge-
tară pentru întreținerea i creearea de noi parcuri i zone verzi  

i loacele de informare utilizate în comunicarea cu cetățenii sunt: 

 materiale tipărite  pliante, bro uri, Revista C II,
 conferinţe de presă,
 site-ul primăriei,
 e-mail, telefonul cetăţeanului ,
 scrisoarea primarului,
 raportul primarului.
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CENTRUL DE COMUNICARE – UN MOD NOU DE ABORDARE A RELA IEI 
DI TRE AD I I TRA IA PU LIC   I CET E I 

rincipiul transparenţei în activitatea administraţiei publice locale, dublat de cerinţele spo-
rite în domeniul eficienţei i responsabilităţii funcţionarilor publici, i-au găsit o reflectare deose-
bită în organizarea, la nivelul rimăriei unicipiului oc ani, a unui Centru de Comunicare. 

Obiectivele imediate ale proiectului sunt: 
 urarea flu ului informaţional către i dinspre cetăţeni;
 Oferirea unui acces direct la baza de date;
 Scurtarea traseelor documentelor;
 Degrevarea serviciilor specializate de o activitate cronofagă
 Crearea unui mediu propice de relaţie cu cetăţenii

mplasat c iar la intrarea în sediu, într-un spaţiu modern i desc is, beneficiind de
dotări te nice superioare, Centrul oferă un cadru de discuţii în condiţii civilizate, elimin nd 
vec iul simbol al g i eelor i funcţionarilor impersonali  

n acest spaţiu î i desfă oară n prezent activitatea un număr de ase funcţionari, 
reprezent nd toate serviciile rimăriei ce au leg tură directă cu partenerii administraţiei 
locale, cetăţenii  erviciile oferite se referă la prezentarea tuturor informaţiilor necesare pentru 
rezolvarea solicitărilor, referitor la documentele necesare i procedurile de urmat, asistenţă i 
consultanţă în pregătirea documentelor, consiliere, primire i verificare documentaţie, 
înregistrare i eliberare documente  Astfel, Centrul dispune de reprezentanţi de la urm toarele 
servicii:  
 Informare publică i fond locativ  înregistrează cererile de înscriere în audienţă, înre-

gistrează petiţii, reclamaţii, sesizări, înregistrează cereri în baza Legii nr   privind
liberul acces la informaţiile de interes public, înregistrează dosare pentru locuinţele din fon-
dul locativ de stat i locuinţele de tip L, înregistrează documentele necesare presc im-
bării contractelor de înc iriere sau adeverinţelor de domiciliu;

 utorizare agenţi economici  primire, verificare i eliberare documente  acorduri de prin-
cipiu, autorizaţii de funcţionare în sistem ambulant, autorizaţii de funcţionare pentru spaţii
comerciale, autorizaţii persoane fizice asociații familiale, autorizaţii ta i, oferă informaţii
specifice relativ la competenţa de soluţionare a serviciului ;

 Ta e i impozite  primire, verificare i eliberare documente  înscrieri la rol fiscal  clădiri,
terenuri, radieri de la rolul fiscal  clădiri, terenuri, înscrieri i  radieri auto  Persoane
Fizice/ ersoane uridice, declaraţii ersoane uridice  clădiri, terenuri, auto, scutiri impozit

clădiri, terenuri, înregistrare amenzi, procese-verbale, adrese de la e ecutori, notificări,
citaţii privind Legea nr  , oferă informaţii specifice relativ la competenţa de 
soluţionare a serviciului  

 Cadastru i agricultur   primire, verificare i eliberare documente  certificarea situaţiei
agricole în baza Registrului gricol, certificate de producător, în baza solicitărilor i a datelor
din Registrul gricol, înscrierea în Registrul gricol sau radierea din Registrul Agricol, cereri
pentru reconstituirea dreptului de proprietate, conform legilor fondului funciar (Legea nr.
18/1991, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 247/2005), cereri conform Legii nr. 341/2004  a
recuno tinţei faţă de eroii martiri i luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei
rom ne din decembrie , cereri privind subvenţiile acordate producătorilor agricoli,

bilete de adeverire a proprietăţii animalelor, oferă informaţii specifice relativ la competenţa
de soluţionare a serviciului

 Urbanism i investiţii – oferă informaţii privind actele necesare pentru obţinerea
certificatului de urbanism pentru concesionări teren, tranzacţii imobiliare, lucrări de
construire desfiinţare, sc imbări destinaţie, atragere în intravilan, amplasare panouri
publicitare, totem-uri, bannere, firme, e ecuţie reţele edilitare, racorduri, bran amente
(apă, canalizare, gaze, electrice, cablu T , telefonice), prelungirea certificatului de urbanism,
prelungirea autorizaţiei de construire desfiinţare, obţinerea adeverinţei de nomenclatură
stradală, reglare ta ă autorizaţie de construire, înregistrează diverse reclamaţii, verifică
dosare, stabile te ta e i înregistrează, eliberează certificatele de urbanism, autorizaţiile de
construire desfiinţare, adeverinţele de nomenclatură stradală

 Juridic – acordă asitenţă uridică cetăţenilor, pentru problemele pe care le ridică ace tia Tot
în cadrul acestui serviciu se eliberează următoarele documente contracte de concesiune,
contracte de înc iriere, acte adiţionale, adeverinţe de legalitate, documente eliberate din
ar ivă

 Registratur – prime te i înregistrează documente de la unităţile subordonate Consiliului
Local al municipiului oc ani

ractic, orice problem a cet ţenilor poate fi rezolvat  în acest spaţiu, în timp c t mai
scurt i în condiţii optime stfel, se elimin c utarea serviciului i a funcţionarului potrivit, în
tot sediul instituţiei, precum i eventualele neînţelegeri cu privire la documentele necesare

Centrul de Comunicare i întreaga primărie au implementat un program de circuit
informatizat al documentelor rice document poate fi urmărit e act, cunosc ndu-se permanent
traseul urmat, stadiul în care se află, numărul de zile rămase p nă la data eliberării etc

n concluzie, Centrul de Comunicare reprezintă o interfaţă a rimăriei n relaţia cu ce-
tăţeanul, un mediu de lucru plăcut, în care cetăţeanul este tratat ca partener egal, fără bariera
g i eului , un sistem de evidenţă computerizată, eficient i funcţional, personal pregătit i cu

abilităţi de comunicare.

CONSILIUL LOCAL AL TINERILOR DIN MUNICIPIUL FOC ANI

n municipiul oc ani funcţionează Consiliul Local al Tinerilor format din de consi-
lieri locali rganizarea alegerilor i Regulamentul de organizare i desfă urare ale acestora în
vederea constituirii Consiliului Local al Tinerilor din unicipiul oc ani se aprobă prin 

otăr re a Consiliului Local al unicipiului oc ani
Consiliul Local al Tinerilor se alege prin vot universal, direct, egal, secret i liber e pri-

mat legerile se organizează în circumscripţii electorale (licee) prin vot e primat pe baza scru-
tinului uninominal. n luna octombrie au fost organizate alegeri în cele colegii licee din 
municipiul oc ani i în funcţie de numărul de elevi la clasele a I -a i a -a, a fost desemnat
numărul de consilieri  alocați  fiecărui liceu.

După alegerea Consiliului Local al Tinerilor, acesta alege dintre membrii săi primarul, doi 
viceprimari i un secretar Consiliul Local al Tinerilor este cadrul în care ei pot să î i e prime
părerile i să- i realizeze proiectele proprii, care sunt aprobate prin otăr ri ale Consiliului Local
al unicipiului oc ani i au buget propriu alocat

Pentru anul 2013, Consiliul Local al Tinerilor a avut un buget aprobat de 20.000 lei pen-
tru proiecte dedicate tinerilor, proiecte propuse de către ace tia, respectiv
 “Căsătorii de Dragobete , proiect ce a vizat promovarea sărbătorii rom ne ti a Dragobetelui

din data de februarie prin activităţi specifice (e : compunerea unor declaraţii de dra-
goste, promovarea unei sărbători autentice rom ne ti);
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CENTRUL DE COMUNICARE – UN MOD NOU DE ABORDARE A RELA IEI 
DI TRE AD I I TRA IA PU LIC  I CET E I

rincipiul transparenţei în activitatea administraţiei publice locale, dublat de cerinţele spo-
rite în domeniul eficienţei i responsabilităţii funcţionarilor publici, i-au găsit o reflectare deose-
bită în organizarea, la nivelul rimăriei unicipiului oc ani, a unui Centru de Comunicare.

Obiectivele imediate ale proiectului sunt:
 urarea flu ului informaţional către i dinspre cetăţeni;
 Oferirea unui acces direct la baza de date;
 Scurtarea traseelor documentelor;
 Degrevarea serviciilor specializate de o activitate cronofagă
 Crearea unui mediu propice de relaţie cu cetăţenii

mplasat c iar la intrarea în sediu, într-un spaţiu modern i desc is, beneficiind de
dotări te nice superioare, Centrul oferă un cadru de discuţii în condiţii civilizate, elimin nd
vec iul simbol al g i eelor i funcţionarilor impersonali

n acest spaţiu î i desfă oară n prezent activitatea un număr de ase funcţionari,
reprezent nd toate serviciile rimăriei ce au leg tură directă cu partenerii administraţiei
locale, cetăţenii erviciile oferite se referă la prezentarea tuturor informaţiilor necesare pentru
rezolvarea solicitărilor, referitor la documentele necesare i procedurile de urmat, asistenţă i
consultanţă în pregătirea documentelor, consiliere, primire i verificare documentaţie,
înregistrare i eliberare documente Astfel, Centrul dispune de reprezentanţi de la urm toarele
servicii: 
 Informare publică i fond locativ înregistrează cererile de înscriere în audienţă, înre-

gistrează petiţii, reclamaţii, sesizări, înregistrează cereri în baza Legii nr privind
liberul acces la informaţiile de interes public, înregistrează dosare pentru locuinţele din fon-
dul locativ de stat i locuinţele de tip L, înregistrează documentele necesare presc im-
bării contractelor de înc iriere sau adeverinţelor de domiciliu;

 utorizare agenţi economici  primire, verificare i eliberare documente acorduri de prin-
cipiu, autorizaţii de funcţionare în sistem ambulant, autorizaţii de funcţionare pentru spaţii
comerciale, autorizaţii persoane fizice asociații familiale, autorizaţii ta i, oferă informaţii
specifice relativ la competenţa de soluţionare a serviciului ;

 Ta e i impozite primire, verificare i eliberare documente înscrieri la rol fiscal clădiri,
terenuri, radieri de la rolul fiscal clădiri, terenuri, înscrieri i radieri auto  Persoane
Fizice/ ersoane uridice, declaraţii ersoane uridice clădiri, terenuri, auto, scutiri impozit

clădiri, terenuri, înregistrare amenzi, procese-verbale, adrese de la e ecutori, notificări,
citaţii privind Legea nr , oferă informaţii specifice relativ la competenţa de
soluţionare a serviciului 

 Cadastru i agricultur primire, verificare i eliberare documente certificarea situaţiei
agricole în baza Registrului gricol, certificate de producător, în baza solicitărilor i a datelor
din Registrul gricol, înscrierea în Registrul gricol sau radierea din Registrul Agricol, cereri
pentru reconstituirea dreptului de proprietate, conform legilor fondului funciar (Legea nr.
18/1991, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 247/2005), cereri conform Legii nr. 341/2004 a
recuno tinţei faţă de eroii martiri i luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei
rom ne din decembrie , cereri privind subvenţiile acordate producătorilor agricoli,

bilete de adeverire a proprietăţii animalelor, oferă informaţii specifice relativ la competenţa 
de soluţionare a serviciului  

 Urbanism i investiţii – oferă informaţii privind actele necesare pentru  obţinerea
certificatului de urbanism pentru concesionări teren, tranzacţii imobiliare, lucrări de
construire desfiinţare, sc imbări destinaţie, atragere în intravilan, amplasare panouri
publicitare, totem-uri, bannere, firme, e ecuţie reţele edilitare, racorduri, bran amente
(apă, canalizare, gaze, electrice, cablu T , telefonice), prelungirea certificatului de urbanism,
prelungirea autorizaţiei de construire desfiinţare, obţinerea adeverinţei de nomenclatură
stradală, reglare ta ă autorizaţie de construire, înregistrează diverse reclamaţii, verifică
dosare, stabile te ta e i înregistrează, eliberează  certificatele de urbanism, autorizaţiile de
construire desfiinţare, adeverinţele de nomenclatură stradală

 ă ă ă ă ă
ă ă

ă
 Registratur  – prime te i înregistrează documente de la unităţile subordonate Consiliului

Local al municipiului oc ani

ractic, orice problem  a cet ţenilor poate fi rezolvat  în acest spaţiu, în timp c t mai 
scurt i în condiţii optime  stfel, se elimin  c utarea serviciului i a funcţionarului potrivit, în 
tot sediul instituţiei, precum i eventualele neînţelegeri cu privire la documentele necesare  

Centrul de Comunicare i întreaga primărie au implementat un program de circuit 
informatizat al documentelor  rice document poate fi urmărit e act, cunosc ndu-se permanent 
traseul urmat, stadiul în care se află, numărul de zile rămase p nă la data eliberării etc  

n concluzie, Centrul de Comunicare reprezintă o interfaţă a rimăriei n relaţia cu ce-
tăţeanul, un mediu de lucru plăcut, în care cetăţeanul este tratat ca partener egal, fără bariera 
g i eului , un sistem de evidenţă computerizată, eficient i funcţional, personal pregătit i cu 

abilităţi de comunicare. 

CONSILIUL LOCAL AL TINERILOR DIN MUNICIPIUL FOC ANI 

n municipiul oc ani funcţionează Consiliul Local al Tinerilor format din  de consi-
lieri locali  rganizarea alegerilor i Regulamentul de organizare i desfă urare ale acestora în 
vederea constituirii Consiliului Local al Tinerilor din unicipiul oc ani se aprobă prin 

otăr re a Consiliului Local al unicipiului oc ani  
Consiliul Local al Tinerilor se  alege prin vot universal, direct, egal, secret i liber e pri-

mat  legerile se organizează în circumscripţii electorale (licee) prin vot e primat pe baza scru-
tinului uninominal. n luna octombrie  au fost organizate alegeri în cele  colegii licee din 
municipiul oc ani i în funcţie de numărul de elevi la clasele a I -a i a -a, a fost desemnat 
numărul de consilieri  alocați  fiecărui liceu. 

După alegerea Consiliului Local al Tinerilor, acesta  alege dintre membrii săi primarul, doi 
viceprimari i un secretar  Consiliul Local al Tinerilor este cadrul în care ei pot să î i e prime 
părerile i să- i realizeze proiectele proprii, care sunt  aprobate prin otăr ri ale Consiliului Local 
al unicipiului oc ani i au buget propriu alocat  

Pentru anul 2013, Consiliul Local al Tinerilor a avut un buget aprobat de 20.000 lei pen-
tru proiecte dedicate tinerilor, proiecte propuse de către ace tia, respectiv  
 “Căsătorii de Dragobete , proiect ce a vizat promovarea sărbătorii rom ne ti a Dragobetelui

din data de  februarie prin activităţi specifice (e : compunerea unor declaraţii de dra-
goste, promovarea unei sărbători autentice rom ne ti);
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 participarea la Reuniunea aţională L-TI  ,  ediţia a I-a, Reţeaua Consiliilor  Lo-
cale ale Copiilor i Tinerilor, la R nov, av nd ca scop modalităţile prin care Consiliile Locale
ale Copiilor Tinerilor î i exprimă responsabilitatea i inovarea socială;

 spectacolul-concurs o  Crăciun uropean , ediţia a II-a, prin care s-a promovat spiritul
de competitivitate, nevoia de divertisment a tinerilor din licee, informarea tinerilor asupra
tradiţiilor i obiceiurilor de Crăciun din alte țări europene

7.2. ondul de locuințe 
La nivelul municipiului oc ani se înregistrează o u oară cre tere a numărului de locu-

inţe din anul  p nă în anul , de la 34.307  la 35.955 de locuinţe în anul 3, majori-
tatea private.  

LOCUI E E I TE TE Î  U ICIPIUL OC A I  PE FORME DE PROPRIETATE 

Forme de 
proprietate Localităţi

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

umăr 

Total 
VRANCEA 151.242 152.455 153.598 154.531 155.316 156.680 
MUN. 

C I 34.307 34.414 34.577 35.879 35.926 35.955 

Proprietate 
publică 

VRANCEA 3.311 3.491 3.568 1.753 1.799 1.819 
MUN. 

C I 1.585 1.585 1.585 983 964 964 

Proprietate 
privată 

VRANCEA 147.931 148.964 150.030 153.614 154.353 154 861 
MUN. 

C I 32.722 32.829 32.992 34.896 34.962 34.991 
Sursa: INS 

entru grupa de indicatori privind spaţialitatea locuinţelor, în municipiul oc ani ( ,  
mp loc./pers.) se înre istrea ă valori inferioare mediei pe ţară (14,20 mp loc./pers.). 

Localităţile urbane din udeţul rancea sunt încă departe de a susţine o ofertă de servicii 
diversificată  nii rezidenţi, de i preferă condiţiile de locuire din ora ele mici, fac naveta către 
locul de muncă, iar alţii aleg să î i mute domiciliul în sau l ngă zonele economice care le asigură 
un loc de muncă   

7.3. Infrastructura de comunicaţii şi transport
Reţeaua de căi de comunicaţii i transport ocupă un rol important în cadrul ec ipării de 

infrastructură, fiind compusă din reţeaua rutieră, reţeaua feroviară i reţeaua aeriană
Conform Strategiei de Dezvoltare a Regiunii , analiza accesibilităţii pe drumuri, pe ca-

lea ferată i pe calea aerului în conte tul  arată gradul relativ de izolare regională i caracte-
rul periferic al regiunii.

otrivit studiului realizat de inisterul Dezvoltării privind potenţialul municipiilor de
rang i I de funcţionare ca poli de cre tere, re edinţele de udeţ din regiunea dispun de o
bună accesibilitate, e cepţie făc nd doar Tulcea ( otențialul municipiilor de rang i I de func-
ționare ca poli de cre tere, DL L)

DI TA A Î TRE PRI CIPALELE ORA E RE IO ALE  
I PRI CIPALELE CORIDOARE EUROPENE DE TRANSPORT

R /MUNICIPIU Distanţa p nă la 
ucure ti ( m)

Distanţa p nă la 
Budapesta (km)

umăr de ore minute 
pentru a călători p nă la 

ucure ti
Pe stradă Cu trenul

C I 165 649,57 3,1 2,43
răila 235 725,41 3 3
uzău 98 649,09 2 1,43

Constanța 225 826,38 2,3 2,3
alaţi 260 722,46 3,3 3,3

Tulcea 228 649,57 3,1 2,43
RO-  graniţe e terne  Constanța – maritime  area eagră  alați – terestră  răila – fluvială: 
Dunărea  Tulcea – fluvială  Dunărea, respectiv area eagră

Sursa: SDR SE 2014 – 2020

Regiunea Sud- st este străbătută de toate cele trei coridoare de transport care traver-
sează Rom nia i care asigură legătura centrelor urbane cu capitala ţării CORIDORUL IV, VII
i I , din care udeţul rancea este străbătut de C RID R L I

Dezvoltarea reţelei transeuropene de transport T -T, care urmează a fi e tinsă cu
apro imativ faţă de lungimea actuală la nivel naţional i care trebuie finalizată p nă în

la nivel de drum e pres sau autostradă, străbate udeţul rancea conform ărţii de mai 
jos.

unicipiul oc ani se află at t pe traseul reţelei transeuropene de transport rutier T -
R, c t i pe cel al Coridorului paneuropean de transport intermodal IX.39

39 Planul de Amenajare a Teritoriului ațional  ecțiunea I Rețele de transport  Direcții de dezvoltare
a rețelei de căi rutiere ( ne a nr III)

S r egi  de de v re  ni ipi i F ni  2014     2020

94



 participarea la Reuniunea aţională L-TI  ,  ediţia a I-a, Reţeaua Consiliilor  Lo-
cale ale Copiilor i Tinerilor, la R nov, av nd ca scop modalităţile prin care Consiliile Locale
ale Copiilor Tinerilor î i exprimă responsabilitatea i inovarea socială;

 spectacolul-concurs o  Crăciun uropean , ediţia a II-a, prin care s-a promovat spiritul
de competitivitate, nevoia de divertisment a tinerilor din licee, informarea tinerilor asupra
tradiţiilor i obiceiurilor de Crăciun din alte țări europene

7.2. ondul de locuințe 
La nivelul municipiului oc ani se înregistrează o u oară cre tere a numărului de locu-

inţe din anul  p nă în anul , de la 34.307  la 35.955 de locuinţe în anul 3, majori-
tatea private.  

LOCUI E E I TE TE Î  U ICIPIUL OC A I  PE FORME DE PROPRIETATE 

Forme de 
proprietate Localităţi 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

umăr 

Total 
VRANCEA 151.242 152.455 153.598 154.531 155.316 156.680 
MUN. 

C I 34.307 34.414 34.577 35.879 35.926 35.955 

Proprietate 
publică 

VRANCEA 3.311 3.491 3.568 1.753 1.799 1.819 
MUN. 

C I 1.585 1.585 1.585 983 964 964 

Proprietate 
privată 

VRANCEA 147.931 148.964 150.030 153.614 154.353 154 861 
MUN. 

C I 32.722 32.829 32.992 34.896 34.962 34.991 
Sursa: INS 

entru grupa de indicatori privind spaţialitatea locuinţelor, în municipiul oc ani ( ,  
mp loc./pers.) se înre istrea ă valori inferioare mediei pe ţară (14,20 mp loc./pers.). 

Localităţile urbane din udeţul rancea sunt încă departe de a susţine o ofertă de servicii 
diversificată  nii rezidenţi, de i preferă condiţiile de locuire din ora ele mici, fac naveta către 
locul de muncă, iar alţii aleg să î i mute domiciliul în sau l ngă zonele economice care le asigură 
un loc de muncă   

7.3. Infrastructura de comunicaţii şi transport 
Reţeaua de căi de comunicaţii i transport ocupă un rol important în cadrul ec ipării de 

infrastructură, fiind compusă din reţeaua rutieră, reţeaua feroviară i reţeaua aeriană  
Conform Strategiei de Dezvoltare a Regiunii , analiza accesibilităţii pe drumuri, pe ca-

lea ferată i pe calea aerului în conte tul  arată gradul relativ de izolare regională i caracte-
rul periferic al regiunii. 

otrivit studiului realizat de inisterul Dezvoltării privind potenţialul municipiilor de 
rang  i I de funcţionare ca poli de cre tere, re edinţele de udeţ din regiunea  dispun de o 
bună accesibilitate, e cepţie făc nd doar Tulcea ( otențialul municipiilor de rang  i I de func-
ționare ca poli de cre tere, DL L)

DI TA A Î TRE PRI CIPALELE ORA E RE IO ALE  
I PRI CIPALELE CORIDOARE EUROPENE DE TRANSPORT 

R /MUNICIPIU Distanţa p nă la 
ucure ti ( m) 

Distanţa p nă la 
Budapesta (km) 

umăr de ore minute   
pentru a călători p nă la 

ucure ti 
Pe stradă Cu trenul 

C I 165 649,57 3,1 2,43 
răila 235 725,41 3 3 
uzău 98 649,09 2 1,43 

Constanța 225 826,38 2,3 2,3 
alaţi 260 722,46 3,3 3,3 

Tulcea 228 649,57 3,1 2,43 
RO-  graniţe e terne  Constanța – maritime  area eagră  alați – terestră  răila – fluvială: 
Dunărea  Tulcea – fluvială  Dunărea, respectiv area eagră 

Sursa: SDR SE 2014 – 2020 

Regiunea Sud- st este străbătută de toate cele trei coridoare de transport care traver-
sează Rom nia i care asigură legătura centrelor urbane cu capitala ţării  CORIDORUL IV, VII 
i I , din care udeţul rancea este străbătut de C RID R L I  

Dezvoltarea reţelei transeuropene de transport T -T, care urmează a fi e tinsă cu 
apro imativ  faţă de lungimea actuală la nivel naţional i care trebuie finalizată p nă în 

 la nivel de drum e pres sau autostradă, străbate udeţul rancea conform ărţii de mai 
jos. 

unicipiul oc ani se află at t pe traseul reţelei transeuropene de transport rutier T -
R, c t i pe cel al Coridorului paneuropean de transport intermodal IX.39 

39 Planul de Amenajare a Teritoriului ațional  ecțiunea I  Rețele de transport    Direcții de dezvoltare 
a rețelei de căi rutiere ( ne a nr  III) 
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ă ă
ă ă ă

ă ă ă ă

Cele trei pasa e cu linia de cale ferată din interiorul municipiului sunt în stare de degra-
dare.

unicipiul ocşani nu este inclus în direcţiile de de voltare a reţelei de aeropor
turi din planul de amena are a teritoriului naţional ecţiunea I Reţele de transport.  

n Regiunea ud- st, una din principalele căi rutiere i de cale ferată este pe direcţia 
C R TI  C I care se continuă spre nord, asigur nd legătura între principa-

lele ora e

nele drumuri naţionale din udeţ continuă mari artere rutiere europene
 , care străbate recia, ulgaria, intră prin iurgiu, străbate partea de N-V a regiunii, tre-

c nd prin uzău i C I;
 , străbate partea de nord a regiunii pe linia djud alaţi  Tecuci;
 , străbate partea de nord a regiunii pe linia alaţi  Tecuci.

40 lanul de mena are a Teritoriului ațional  ecțiunea I Rețele de transport  Direcții de dezvoltare
a rețelei de căi navigabile (Anexa nr. VII)
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Cele trei pasa e cu linia de cale ferată din interiorul municipiului sunt în stare de degra-
dare. 

unicipiul ocşani nu este inclus în direcţiile de de voltare a reţelei de aeropor
turi din planul de amena are a teritoriului naţional  ecţiunea I  Reţele de transport.  

n Regiunea ud- st, una din principalele căi rutiere i de cale ferată este pe direcţia 
C R TI    C I care se continuă spre nord, asigur nd legătura între principa-

lele ora e  

nele drumuri naţionale din udeţ continuă mari artere rutiere europene  
 , care străbate recia, ulgaria, intră prin iurgiu, străbate partea de N-V a regiunii, tre-

c nd prin uzău i C I;
 , străbate partea de nord a regiunii pe linia alaţi  Tecuci;

40 lanul de mena are a Teritoriului ațional  ecțiunea I  Rețele de transport    Direcții de dezvoltare 
a rețelei de căi navigabile (Anexa nr. VII) 
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     RE EAUA DE TRA PORT DI  U ICIPIUL OC A I I O A DE I LUE  

Sursa  artă a ată pe anali a ăcută de consultant 

   
           

   ă
ă ă

ă
ă

Reţeaua stradală a municipiului are o dispunere lineară, cu căi de acces ma ore orientate 
în proporţie de  pe direcţia nord-sud  n periurban, principalele căi de acces în municipiu 
au o dispunere radială  Trama stradală este compusă din străzi de categoria II,III i I  n inte-
riorul municipiului e istă un deficit de parcări  

rtera pricipală de tranzit este Calea untenia  în care debutează din vest patru 
străzi principale din oc ani  bd  ucure ti, strada răilei, strada ăgura i strada Cuza odă  

n anul , conform datelor de la I , lungimea totală a străzilor în municipiul oc ani
era de 123 km, din care cca 84% fiind drumuri publice modernizate (103 km). Acest procent a 
crescut cu  din anul i se situează peste media naţională, de  drumuri moderni-
zate din totalul străzilor oră ene ti e istente în Rom nia

HARTA RE ELEI STRADALE DIN U ICIPIUL OC A I

Sursa artă a ată pe anali a ăcută de consultant pe a a in ormațiilor primite din teritoriu
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     RE EAUA DE TRA PORT DI  U ICIPIUL OC A I I O A DE I LUE  

Sursa  artă a ată pe anali a ăcută de consultant 
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ă ă

ă
ă

Reţeaua stradală a municipiului are o dispunere lineară, cu căi de acces ma ore orientate 
în proporţie de  pe direcţia nord-sud  n periurban, principalele căi de acces în municipiu 
au o dispunere radială  Trama stradală este compusă din străzi de categoria II,III i I  n inte-
riorul municipiului e istă un deficit de parcări  

rtera pricipală de tranzit este Calea untenia  în care debutează din vest patru 
străzi principale din oc ani  bd  ucure ti, strada răilei, strada ăgura i strada Cuza odă  

n anul , conform datelor de la I , lungimea totală a străzilor în municipiul oc ani 
era de 123 km, din care cca 84% fiind drumuri publice modernizate (103 km). Acest procent a 
crescut cu  din anul  i se situează peste media naţională, de  drumuri moderni-
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HARTA RE ELEI STRADALE DIN U ICIPIUL OC A I 

Sursa  artă a ată pe anali a ăcută de consultant pe a a in ormațiilor primite din teritoriu 

Hartă bazată pe analiza făcută de consultant.

Brașov 
Covasna

Odobești 
Câmpineanca

Odobești 
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ZONELE GENERATOARE DE TRAFIC

ă
ă ă

Principala sursă eneratoare de trafic este drumul european E85 (DN2 – în  intravila-
nul municipiului, traseul drumului naţional poartă numele de Calea unteniei , component 
al culoarului de comunicaţii transeuropean I , cu rol de centură pentru municipiu  cesta în-
carcă reţeaua de străzi în cartierul de nord al oc aniului, deoarece în momentul de faţă legă-
tura ora ului dobe ti cu  se face prin str  ără e ti  

De asemenea, drumul de legătură D  generează o circulaţie intensă de servicii, măr-
furi i forţă de muncă, circulaţie ce se manifestă printr-un trafic ridicat în zona de sud a muni-
cipiului, pe str  lcele, str  ng el align  i str   Decembrie  

Astfel, mare parte din traficul de tran it este obli at să intre pe rețeaua stradală 
din municipiul ocșani din cau ă că nu e istă o le ătură directă între principalele dru
muri naționale în afara onei urbane. 

TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL

n baza studiului de oportunitate privind dimensionarea i continuarea serviciului de 
transport public local de persoane prin curse regulate, în anul  s-a înc eiat Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate i a 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente, pe raza municipiului oc ani, corelat cu celelalte ti-
puri de transport existente. 

n anul , conform programului de circulație, au fost aprobate nouă trasee, cu o lun-
gime totală dus-întors de  m  e parcursul acestui an nu s-a realizat nicio investiție la ni-
velul transportului public local.41 

I TE A ACTIVIT II DE TRA PORT Î  CO U  Î  A UL 2 3 
Numărul de călători transportați 

din care: 
călători 5.120.917 

-pe bază de abonamente călători 2.823.218 
-pe bază de bilete călători 2.297.699 
Parc auto inventor din care: număr 29 
-autobuze număr 2 
-midibuze număr 21 
-microbuze număr 6 

nga ați număr persoane 113 
Sursa  aportul rimarului unicipiului Foc ani privind activitatea des ă urată n anul 201  

41 Raportul rimarului unicipiului oc ani privind activitatea desfă urată în anul  

HARTA TRASEELOR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE C L TORI 
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Transportul în comun este concentrat pe trei bulevarde – bd  nirii, ării i str  Cuza 
odă  Din acest motiv, e istă one care nu sunt deservite de transportul public: zona cu-

prinsă între bd  nirii, ării, str  ng el align  i str  Profesor Gheorghe Longinescu;  zona cu-
prinsă între str  Cuza odă, str  răilei i Calea oldovei  

ă ă
ă ă ă ă ă

ă ă ă
ă ă

ă ă ă
ă ă

ă ă
ă

A E A RILE PE TRU CIRCULA IA PIETO ILOR I A ICICLI TILOR

Circulaţia pietonală se desfă oară în condiţii bune  a oritatea străzilor din reţeaua ma-
oră i secundară au trotuare ori pe ambele părţi, ori pe o parte  ingura problemă s-a identificat 

pe Calea unteniei unde nu sunt trotuare în zona Cartier ud , precum i pe Calea Moldovei.42 
istă trasate piste de bicicli ti pe teritoriul municipiului oc ani, amena area acestora 

fiind în concomit nt cu modernizarea trotuarelor cu pavele sau cu asfalt . 

Reţeaua de căi de comunicaţii şi transport prezintă următoarele particularităţi i as-
pecte critice:43 
 relaţiile rutiere ale municipiului cu teritoriul învecinat sunt realizate prin reţeaua de dru-

muri europene naţionale, udeţene i comunale de tip radial ce diverg dinspre oc ani în-
spre toate localitățile din udeț i din ţară

 capacitatea portantă a străzii ără e ti, str  Cuza odă, drumului european  (Calea
Moldovei, Calea Munteniei), str. Vâlcele, str. Anghel Saligny, str. 1 Decembrie 1918 este
aproape de limita ma imă din cauza traficului intens, timpul de tranzit prin oc ani cres-
c nd semnificativ

 e istă acces direct din zonele agricole spre drumurile principale, av nd consecințe negative
în zonele urbane i pentru circulaţia din periurban (ve icule cu tracţiune animală i utila e
agricole, dar i transport de marfă)  cele mai multe drumuri necesită reabilitări ma ore, re-
medii în vederea controlului accesului, pe reţeaua ma oră de străzi în municipiu i drumu-
rile din periurban;

 starea fizică a reţelei de străzi principale i în special a celei secundare este în stare proastă
i se înrăutățe te după fiecare iarnă

42, 43 Memoriu General – Revizuire lan rbanistic eneral unicipiul oc ani,  

TELECO U ICA II

n prezent, în municipiul oc ani furnizează reţele i servicii de comunicaţii electronice
mai multe societăţi comerciale Cele mai importante dintre acestea sunt  C Rom nia, RD
RC , odafone Rom nia, range, Telecablu,  ffice  ervice, Tele om Rom nia ceste so-
cietăţi oferă reţele de comunicaţii electronice i servicii de date, telefonie fi ă sau i mobilă (în
diverse te nologii digitale), cablu T sau acces internet pentru administraţia publică, persoane
uridice i populaţia municipiului

Reţelele de comunicaţii electronice publice, în general infrastructura asociată pentru
reţelele de comunicaţii electronice amplasate în aria de competență administrativă a autori-
tăţilor locale ale municipiului oc ani, sunt realizate, în cea mai mare măsură, aerian pe diver i
suporţi de susţinere supraterani, cum ar fi pilonii sau st lpii aflaţi în proprietatea unor opera-
tori din domenii de furnizare i transport energie electrică ( lectrica untenia ord-SDEE 

oc ani)

roiectele IT implementate la nivelul administrației locale sunt
 plicație economico-financiară la nivelul tuturor instituțiilor subordonate Consiliului Local

oc ani Sistem cu baze de date centralizate la nivelul UAT-ului.
 plicație de gestiune a patrimoniului la nivelul T-ului aplicație de tip I cu capabilități

de extindere la nivelul tuturor segmentelor ce formează patrimoniul municipiului (rețele,
străzi, numere po tale etc )

 plicație de gestiune a spațiilor verzi aplicație I suprapusă peste straturile de bază din
aplicația de mai sus

 tilizarea semnăturii electronice în comunicarea situațiilor economico-financiare de la
unități subordonate la primărie

 Crearea portalului www.focsani.info.
 Implementarea proiectului de upraveg ere i prevenire a criminalității , componentă a

ID  pe cartierele ud, Laminorul i ndre ti
 Trecerea în subteran a tuturor rețelelor de comunicații din zona iața nirii

7.4. Infrastructura de utilităţi publice

Reţeaua de apă potabilă şi sistemul de canalizare

unicipiul oc ani dispune de reţea de alimentare cu apă potabilă, reţea administrată 
de către C Compania de tilităţi ublice 

Consumatorii branşaţi la reţeaua de alimentare cu apă sunt distribuiți astfel44:
 3.267 case;
 apartamente cu facturare individuală
 asociaţii de locatari
 agenţi economici
 instituţii publice.

44 Memoriu General  Revizuire Plan Urbanistic General Municipiul oc ani, 2013
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unicipiul ocşani dispune de patru surse de alimentare cu apă  
 ursa uraia (subteran) situată la  m de municipiul oc ani, în bazinul r ului  Putna (cu

lungimea de ,  m,  de puţuri forate)
 ursa abele (freatic) situată în ora ul dobe ti, în bazinul r ului utna (  cămine colec-

toare a apei din infiltraţii de m l);
 ursa ndre ti (subteran) situată în bazinul r ului utna (  puţuri forate)
 ursa oc ani (subteran)  sursă intravilană municipiului oc ani, aflată în stare de conser-

vare (6 puţuri forate, toate nee ploatate)

La sursele uraia, abele i ndre ti sunt prevăzute pompe de rezervă în stațiile de
pompare, acestea intr nd în funcțiune în caz de incendiu  Rețeaua pentru stingerea incendiilor 
se identifică cu rețeaua de distribuție oră enească pe care sunt montați idranți de incendiu 
stradali. 

taţii de pompare  
 zina de apă oc ani  este situată în partea de est a municipiului oc ani i e ploatează

rontul de captare uraia  pa înmagazinată este supusă procesului de tratare prin clori-
nare, apoi este distribuită în rețea prin intermediul a două stații de pompare, prevăzute cu
ase pompe în total

 taţia de pompare rancei ( ospodăria de apă rancei)  este situată pe teritoriul adminis-
trativ al ora ului dobe ti, la  m de oc ani i e ploatează apa transportată gravitațional
din ursa abele, fiind dotată cu două pompe  pa înmagazinată este supusă procesului de
tratare prin clorinare;

 taţiile de pompare ndre ti ( ospodăriile de apă ndre ti)  sunt situate în cartierul
ndre ti i dotate cu  pompe, respectiv  pompe, apa brută fiind supusă tratamen-

tului de clorinare.

n anul , lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile era de  
km.45 unicipiul oc ani înregistrează o tendinţă de scădere de  pentru volumul de apă 
distribuit în perioada   , în condiţiile în care lungimea  reţelei simple de distribuţie 
a apei potabile a scăzut în ultimul an  n municipiul oc ani se constată că utilizarea apei pota-
bile în scopuri casnice reprezintă %  (2.725 mii m3) din cantitatea totală de apă potabilă dis-
tribuită consumatorilor (  mii m3), cresc nd u or cu  în perioada   2013. 

45 INS, 2013 

EVOLU IA CA TIT II DE AP  POTA IL  DI TRI UIT  CO U ATORILOR (M3) 

 Sursa: INS
Conform Recensăm ntului din anul , de locuinţe convenţionale sunt alimen-

tate cu apă, av nd o pondere de ,  din totalul de locuințe convenționale din municipiu n
comparație cu ponderea locuințelor cu alimentare cu apă din mediul urban al udețului, muni-
cipiul oc ani se află peste medie

LOCUI E CO VE IO ALE DUP  DOTAREA CU I TALA II I DEPE DI E (2011)
umărul locuinţelor

convenţionale
limentare cu apă în locuinţă

umăr în procente faţă de total
udețul rancea 149.854 76.197 50,8%

MEDIUL URBAN 52.430 46.438 88,6%
ICI I L C I 34.441 33.175 96,3 %

Sursa ecensăm ntul opulaţiei i al ocuinţelor, 2011

SISTEMUL DE CANALIZARE

peratorul Regional desemnat pentru udeţul rancea este C Compania de tilităţi
ublice oc ani care are ca acţionari consiliile locale din oc ani, dobe ti, d ud, anciu,
ără e ti, C mpineanca, ole ti, ulturu, ăne ti, ăicăne ti, Rugine ti, olote ti, ari tea,

trăoane, C mpuri, C rligele, rec e ti, T mboie ti, Tătăranu, Cioră ti, ilie ti, uraia etc

DATE DESPRE RE ELELE DE CA ALI ARE DI  UDE UL VRA CEA 

rimărie sau agent 
economic operator 

Lungime 
(km)

Volum 
evacuat
(mii m3)

Nr.  
calitaţi

opulaţie 
racordată

Grad de 
racor-

dare (%)
C  oc ani 106.1 5836.8 1 66000 67
C  oc ani uc  d ud 22.6 900.92 1 12500 68
C  oc ani uc  anciu 22.6 234 1 4521 52
C  oc ani uc  dobe ti 16.76 119.7 1 2550 29
C  oc ani uc  ără e ti 18.5 177.1 1 4935 39

Sursa: Raport de mediu
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peratorul Regional desemnat pentru udeţul rancea este C  Compania de tilităţi 
ublice  oc ani care are ca acţionari consiliile locale din oc ani, dobe ti, d ud, anciu, 
ără e ti, C mpineanca, ole ti, ulturu, ăne ti, ăicăne ti, Rugine ti, olote ti, ari tea, 

trăoane, C mpuri, C rligele, rec e ti, T mboie ti, Tătăranu, Cioră ti, ilie ti, uraia etc  

DATE DESPRE RE ELELE DE CA ALI ARE DI  UDE UL VRA CEA 

rimărie sau agent 
economic operator 

Lungime 
(km) 

Volum 
evacuat 
(mii m3) 

Nr.  
calitaţi 

opulaţie 
racordată 

Grad de 
racor-

dare (%) 
C  oc ani 106.1 5836.8 1 66000 67 
C  oc ani uc  d ud 22.6 900.92 1 12500 68 
C  oc ani uc  anciu 22.6 234 1 4521 52 
C  oc ani uc  dobe ti 16.76 119.7 1 2550 29 
C  oc ani uc  ără e ti 18.5 177.1 1 4935 39 

Sursa: Raport de mediu 
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LOCUI E CO VE IO ALE DUP  DOTAREA CU I TALA II I DEPE DI E (2011) 

umărul locuinţelor 
convenţionale 

Instalaţie de canalizare în locuinţă  
umăr % faţă de total 

udețul rancea 149.854 71.464 47,7% 
MEDIUL URBAN 52.430 45.811 87,4% 

ICI I L C I 34.441 33.085 96,1 % 
Sursa  ecensăm ntul opulaţiei i al ocuinţelor, 2011 

locuințe care au instalație de canali are la o rețea pu lică, la un sistem propriu sau altă situație
Reţeaua de canalizare a municipiului oc ani are o lungime totală de ,  m 46 n 

municipiu,  de locuinţe convenţionale dispun de instalație de canalizare (la o rețea pu-
blică, la un sistem propriu sau altă situație), conform Recensăm ntului din anul , av nd o 
pondere de ,  din totalul de locuințe convenționale din municipiu  

EPURAREA APELOR UZATE 47

unicipiul ocşani di pune de o staţie de epurare modernă, a cărei capacitate 
asi ură cerințele municipiului în următorii  ani. 

pele uzate se diri ează gravitaţional către staţia de epurare, a ung nd într-un colector 
magistral  După epurare, apa este deversată în r ul utna prin canalul deversor executat din 
tuburi cu o lungime de 3 km. Sistemul de colectare este unitar. Apele pluviale din zona de sud 
(perimetrul fostei zone industriale) i din zona de nord-est sunt colectate separat, fără preluare 
în staţia de epurare  

taţia de epurare municipală a fost reabilitată i modernizată pentru a corespunde 
cerinţelor de epurare a unui debit ma im de  l s  Influentul e cedentar de ape pluviale 
rezultat în cazul precipitaţiilor abundente se stoc ează în bazinul de ape pluviale, de unde, dacă 
bazinul este complet plin, cantitatea e cedentară este deversată peste un dig de evacuare de 
urgenţă, îndrept ndu-se gravitaţional către canalul de ie ire din staţie i apoi în r ul utna  

roiectarea flu ului te nologic este în concordanţă cu standardele europene. taţia de epurare 
a apelor uzate dispune de două linii de epurare ce funcţionează paralel. 

PRELUAREA I EVACUAREA APELOR PLUVIALE 48 

n zona sudică a municipiului există un canal colector de apă meteorică stradală  cesta 
are punctul de plecare din dreptul Stației ,, TR , -dul ucure ti i colectează i apele me-
teorice din perimetrele fostei one Industriale oc ani   

Canalul reabilitat Sturza (Cacaina Veche) preia apele pluviale din partea nord-estică a 
municipiului, traversează drumul național D   (Calea unteniei), cu deversare supraterană 
către alta ndre ti  

46 Memoriu General – Revizuire Plan Urbanistic eneral unicipiul oc ani,  i http://www.cupfoc-
sani.ro/servicii/apa-uzata/canalizare.html 
47, 48 Memoriu General – Revizuire lan rbanistic eneral unicipiul oc ani,  

Sistemul centrali at de încăl ire ba at pe co enerarea
de înaltă eficiență

nergia termică distribuită consumatorilor (gigacalorii) în udețul rancea a înregistrat
o scădere de  din anul , la fel i în municipiul oc ani

EVOLU IA CA TIT II DE E ER IE TER IC  DI TRI UIT  

Sursa: INS
Deţinătorul reţelei de alimentare cu căldură este societatea C T 

istemul centralizat de încălzire din municipiul oc ani cuprinde: 
 o sursă de producere a energiei termice i electrice (C T), ce are în componență două mo-

toare cu ardere internă de , e fiecare i care formează instalaţiile de cogenerare de
înaltă eficiență, două cazane de apă fierbinte de cal (C .F.) – înregistrate ca instalații
mari de ardere, un cazan de apă fierbinte de cal , dar i alte instalații de cogenerare
mai vec i care vor fi demolate p nă în anul

 rețele de transport în lungime de , m traseu
 57 de puncte termice;
 rețele de distribuție în lungime de , m traseu

Centrala electrică de termoficare (C T) din cadrul C T oc ani este în
funcţiune din anul  i funcţionează ca sursă de energie pentru C T T  oc ani, utili-
z nd drept combustibil gazele naturale.

istemul centrali at de alimentare cu ener ie termică operat de .C. E ET .A.
ocşani alimentea ă cu ener ie termică circa 3 din populaţia municipiului ocşani,

fiind cuprinsă în procent doar partea de apartamente bran ate la sistemul centralizat, restul 
populației locuind la case individuale neracordate i în apartamente cu surse individuale de 
încălzire

n conditii normale de functionare, după modernizarea C T finalizată n anul , 
valorile limită de emisii sunt sub normele le ale aprobate conform HG 541/2003, 
contribuind astfel la eforturile de mentinere a calitătii aerului n municipiu

SISTEMUL DE TRANSPORT I DI TRI U IE A C LDURII

istemul de transport al energiei termice este o reţea bitubulară de tip arborescent,
av nd o lungime de traseu de , m, din care , m ( ) amplasată subteran în canale
nevizitabile i ,  m ( ) amplasată suprateran 49

n anul , pierderile de căldură în reţelele termice (transport i distribuţie) erau de 
circa , fiind mai mari dec t cele normale de lterior, în anul , pierderile de căl-
dură în rețelele de distribuție erau de , iar în rețelele de transport de circa 

49 Memoriu General – Revizuire lan rbanistic eneral unicipiul oc ani, 
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LOCUI E CO VE IO ALE DUP  DOTAREA CU I TALA II I DEPE DI E (2011) 

umărul locuinţelor 
convenţionale 

Instalaţie de canalizare în locuinţă  
umăr % faţă de total 

udețul rancea 149.854 71.464 47,7% 
MEDIUL URBAN 52.430 45.811 87,4% 

ICI I L C I 34.441 33.085 96,1 % 
Sursa  ecensăm ntul opulaţiei i al ocuinţelor, 2011 

locuințe care au instalație de canali are la o rețea pu lică, la un sistem propriu sau altă situație
Reţeaua de canalizare a municipiului oc ani are o lungime totală de ,  m 46 n 

municipiu,  de locuinţe convenţionale dispun de instalație de canalizare (la o rețea pu-
blică, la un sistem propriu sau altă situație), conform Recensăm ntului din anul , av nd o 
pondere de ,  din totalul de locuințe convenționale din municipiu  

EPURAREA APELOR UZATE 47

unicipiul ocşani dipune de o staţie de epurare modernă, a cărei capacitate asi
ură cerințele municipiului în următorii  ani. 

pele uzate se diri ează gravitaţional către staţia de epurare, a ung nd într-un colector 
magistral  După epurare, apa este deversată în r ul utna prin canalul deversor executat din 
tuburi cu o lungime de 3 km. Sistemul de colectare este unitar. Apele pluviale din zona de sud 
(perimetrul fostei zone industriale) i din zona de nord-est sunt colectate separat, fără preluare 
în staţia de epurare  

taţia de epurare municipală a fost reabilitată i modernizată pentru a corespunde 
cerinţelor de epurare a unui debit ma im de  l s  Influentul e cedentar de ape pluviale 
rezultat în cazul precipitaţiilor abundente se stoc ează în bazinul de ape pluviale, de unde, dacă 
bazinul este complet plin, cantitatea e cedentară este deversată peste un dig de evacuare de 
urgenţă, îndrept ndu-se gravitaţional către canalul de ie ire din staţie i apoi în r ul utna  

roiectarea flu ului te nologic este în concordanţă cu standardele europene. taţia de epurare 
a apelor uzate dispune de două linii de epurare ce funcţionează paralel. 

PRELUAREA I EVACUAREA APELOR PLUVIALE 48 

n zona sudică a municipiului există un canal colector de apă meteorică stradală  cesta 
are punctul de plecare din dreptul Stației ,, TR , -dul ucure ti i colectează i apele me-
teorice din perimetrele fostei one Industriale oc ani   

Canalul reabilitat Sturza (Cacaina Veche) preia apele pluviale din partea nord-estică a 
municipiului, traversează drumul național D   (Calea unteniei), cu deversare supraterană 
către alta ndre ti  

46 Memoriu General – Revizuire Plan Urbanistic eneral unicipiul oc ani,  i http://www.cupfoc-
sani.ro/servicii/apa-uzata/canalizare.html 
47, 48 Memoriu General – Revizuire lan rbanistic eneral unicipiul oc ani,  

 Sistemul centrali at de încăl ire ba at pe co enerarea 
 de înaltă eficiență 

nergia termică distribuită consumatorilor (gigacalorii) în udețul rancea a înregistrat 
o scădere de  din anul , la fel i în municipiul oc ani

EVOLU IA CA TIT II DE E ER IE TER IC  DI TRI UIT  

Sursa: INS 
Deţinătorul reţelei de alimentare cu căldură este societatea C  T  

istemul centralizat de încălzire din municipiul oc ani cuprinde:  
 o sursă de producere a energiei termice i electrice (C T), ce are în componență două mo-

toare cu ardere internă de ,  e fiecare i care formează instalaţiile de cogenerare de 
înaltă eficiență, două cazane de apă fierbinte de  cal  (C .F.) – înregistrate ca instalații 
mari de ardere, un cazan de apă fierbinte de  cal , dar i alte instalații de cogenerare 
mai vec i care vor fi demolate p nă în anul  

 rețele de transport în lungime de ,  m traseu
 57 de puncte termice;
 rețele de distribuție în lungime de ,  m traseu

Centrala electrică de termoficare (C T) din cadrul C  T  oc ani este în
funcţiune din anul  i funcţionează ca sursă de energie pentru C T T  oc ani, utili-
z nd drept combustibil gazele naturale. 

istemul centrali at de alimentare cu ener ie termică operat de .C. E ET .A. 
ocşani alimentea ă cu ener ie termică circa 3  din populaţia municipiului ocşani, 

fiind cuprinsă în procent doar partea de apartamente bran ate la sistemul centralizat, restul 
populației locuind la case individuale neracordate i în apartamente cu surse individuale de 
încălzire  

n conditii normale de functionare, după modernizarea C T finalizată n anul , 
valorile limită de emisii sunt sub normele le ale aprobate conform HG 541/2003, 
contribuind astfel la eforturile de mentinere a calitătii aerului n municipiu  

SISTEMUL DE TRANSPORT I DI TRI U IE A C LDURII 

istemul de transport al energiei termice este o reţea bitubulară de tip arborescent, 
av nd o lungime de traseu de ,  m, din care ,  m ( ) amplasată subteran în canale 
nevizitabile i ,  m ( ) amplasată suprateran  49 

n anul , pierderile de căldură în reţelele termice (transport i distribuţie) erau de 
circa , fiind mai mari dec t cele normale de  lterior, în anul , pierderile de căl-
dură în rețelele de distribuție erau de , iar în rețelele de transport de circa  

49 Memoriu General – Revizuire lan rbanistic eneral unicipiul oc ani,  
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n municipiul oc ani sunt racordate la sistemul de transport energie termică un număr 
de 57 de puncte termice aflate în e ploatarea C  T  oc ani, în baza unui contract de 
concesiune  unctele termice au o capacitate totală instalată de ,  cal  ( , ) 
pentru încălzire i ,  cal  ( ,  ) pentru apă caldă de consum 50 

Au fost reabilitate 32 de puncte termice între anii   2013, acestea fiind automati-
zate i dotate cu ec ipamente de reglare a debitului pe circuitul primar, în scopul reglării tem-
peraturii agentului termic pentru încălzire în funcţie de temperatura e terioară i a tempera-
turii apei calde de consum la o valoare constantă de °C. 

unctele termice modernizate sunt dotate cu ec ipamentele i accesoriile necesare tran-
smiterii  informaţiilor la distanță în timp real i sunt integrate într-un sistem dispecer, în vede-
rea intervenirii în timp util pentru remedierea posibilelor avarii  

Reţelele de distribuţie a energiei termice au o lungime totală de traseu de ,  m, fiind 
alcătuite din conducte de distribuţie a agentului termic de încălzire (bitubular) i conducte de 
distribuţie a apei calde de consum (monofilar).  

Conductele de distribuţie au fost reabilitate în proporţie de ,  ( , m), în sistem 
preizolat  n anul  au fost în curs de reabilitare ,  m reţele de distribuţie tot în sistem 
preizolat. 

n cadrul municipiului oc ani a fost realizat proiectul "Retehnologizarea sistemului 
centralizat de termoficare din unicipiul oc ani în vederea conformării la normele de pro-
tecţia mediului privind emisiile poluante în aer i pentru cre terea eficienţei în alimentarea cu 
căldură urbană , finanțat de niunea uropeană, prin rogramul perațional ectorial de e-
diu (POS Mediu  a rioritară ). Lucrările au vizat construcția i rete nologizarea centralei 

T, modernizarea punctelor termice i înlocuirea rețelelor de transport i distribuție din 
zona centrală i de sud (perioada de implementare  a proiectului: 2011  2014). 

PUNCTELE TERMICE REA ILITATE I ODERNIZATE 
Î  CADRUL PROIECTULUI U T UR TOARELE  

în zona Centru  
- PT 3 - ala olivalentă 
- PT 2 - l ngă coala nr  
- PT 4 - în parcarea interioară str  levnei 

- PT 8 - în spatele RD 

în zona ud  
- PT 14 - l ngă ausoleu 
- PT 9 - fosta centrală termică cu co  de fum 
- PT 20 - l ngă coala nr  i  
- PT 42 - l ngă iserica nălțarea Domnului  
- PT 13 - la intrarea în Comple ul portiv ud 
- PT 80 - parter supermarket Zanfir Sud 

Sursa: http://www.termo.focsani.info/pagina/harta-lucrariilor 

50 Memoriu General  Revizuire lan rbanistic eneral unicipiul oc ani,  

HARTA LUCR RILOR ZONA CENTRU

Sursa: http://www.termo.focsani.info/pagina/harta-lucr rilor
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n municipiul oc ani sunt racordate la sistemul de transport energie termică un număr 
de 57 de puncte termice aflate în e ploatarea C  T  oc ani, în baza unui contract de 
concesiune  unctele termice au o capacitate totală instalată de ,  cal  ( , ) 
pentru încălzire i ,  cal  ( ,  ) pentru apă caldă de consum 50 

Au fost reabilitate 32 de puncte termice între anii   2013, acestea fiind automati-
zate i dotate cu ec ipamente de reglare a debitului pe circuitul primar, în scopul reglării tem-
peraturii agentului termic pentru încălzire în funcţie de temperatura e terioară i a tempera-
turii apei calde de consum la o valoare constantă de °C. 

unctele termice modernizate sunt dotate cu ec ipamentele i accesoriile necesare tran-
smiterii  informaţiilor la distanță în timp real i sunt integrate într-un sistem dispecer, în vede-
rea intervenirii în timp util pentru remedierea posibilelor avarii  

Reţelele de distribuţie a energiei termice au o lungime totală de traseu de ,  m, fiind 
alcătuite din conducte de distribuţie a agentului termic de încălzire (bitubular) i conducte de 
distribuţie a apei calde de consum (monofilar).  

Conductele de distribuţie au fost reabilitate în proporţie de ,  ( , m), în sistem 
preizolat  n anul  au fost în curs de reabilitare ,  m reţele de distribuţie tot în sistem 
preizolat. 

n cadrul municipiului oc ani a fost realizat proiectul "Retehnologizarea sistemului 
centralizat de termoficare din unicipiul oc ani în vederea conformării la normele de pro-
tecţia mediului privind emisiile poluante în aer i pentru cre terea eficienţei în alimentarea cu 
căldură urbană , finanțat de niunea uropeană, prin rogramul perațional ectorial de e-
diu (POS Mediu  a rioritară ). Lucrările au vizat construcția i rete nologizarea centralei 

T, modernizarea punctelor termice i înlocuirea rețelelor de transport i distribuție din 
zona centrală i de sud (perioada de implementare  a proiectului: 2011  2014). 

PUNCTELE TERMICE REA ILITATE I ODERNIZATE 
Î  CADRUL PROIECTULUI U T UR TOARELE  

în zona Centru  
- PT 3 - ala olivalentă 
- PT 2 - l ngă coala nr  
- PT 4 - în parcarea interioară str  levnei 

- PT 8 - în spatele RD 

în zona ud  
- PT 14 - l ngă ausoleu 
- PT 9 - fosta centrală termică cu co  de fum 
- PT 20 - l ngă coala nr  i  
- PT 42 - l ngă iserica nălțarea Domnului  
- PT 13 - la intrarea în Comple ul portiv ud 
- PT 80 - parter supermarket Zanfir Sud 

Sursa: http://www.termo.focsani.info/pagina/harta-lucrariilor 

50 Memoriu General  Revizuire lan rbanistic eneral unicipiul oc ani,  

HARTA LUCR RILOR  ZONA CENTRU 

Sursa: http://www.termo.focsani.info/pagina/harta-lucr rilor
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ARTA LUCR RILOR – ZONA SUD 

Sursa: http://www.termo.focsani.info/pagina/harta-lucrari or

Din numărul total de apartamente din municipiul oc ani, sunt bran ate la sistemul cen-
tralizat de căldură circa  Consumatorii finali beneficiari ai sistemului centralizat de căldură 
sunt  apartamente, locuinţe individuale (case), instituţii i alţi consumatori social-culturali 
( coli, grădiniţe, cămine, cre e, biserici, unităţi militare, spitale, policlinici, biblioteci), agenţi 
economici. 

Conform Recensăm ntului din anul , un procent de ,  de locuințe convențio-
nale din municipiu beneficiază de termoficare sau centrală termică proprie, valoare peste me-
diul urban din udeț

LOCUI E CO VE IO ALE DUP  DOTAREA CU I TALA II I DEPE DI E (2011) 

umărul locuinţelor
convenţionale

ncălzire centrală în locuinţă
umăr în procente faţă de total

udețul rancea 149.854 40.063 26,7%
MEDIUL URBAN 52.430 34.990 66,7%

ICI I L C I 34.441 30.618 88,9 %
Sursa ecensăm ntul opulaţiei i al ocuinţelor, 2011
*locuințe care ene icia ă de termo icare sau centrală termică proprie

Reţelele de termoficare prin care este distribuit agentul termic în municipiu sunt uzate 
fizic i moral, în proporţie de conducte transport , izolaţie termică , parte de
construcţie 51

Reţeaua de alimentare cu gaze naturale52

n municipiul oc ani se observă o tendinţă de scădere de cca , în perioada 
2013, a volumului de gaze naturale distribuite consumatorilor, păstr ndu-se cre terea la nive-
lul gazelor utilizate pentru uz casnic (72%).

D I T R R  DI TRI  D R L
Lungimea totală a reţelei de distribuţie din municipiul oc ani este de m i este 

împărţită în două regimuri de presiune, astfel
 Reţea medie presiune = m
 Reţea redusă presiune = m

Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale are diametre cuprinse între i .
Trecerea de la regimul de presiune medie la cel de presiune redusă se face prin interme-

diul a  staţii de reglare sectoriale, av nd capacităţi cuprinse între  i  mc . 
Clienţii industriali sunt deserviţi de de staţii de reglare la consumatori cu capacități

cuprinse între  i  mc

D I T R R  TR   DI
n vecinătatea drumului D D, în intravilanul municipiului oc ani, se află amplasat

SRM oc ani ceastă staţie de reglare-măsurare este racordată la conducta de transport gaze
naturale ără e ti R  oc ani

D I T R R  C T loie ti
S.C. Conpet S.A. Ploieşti administrează o conductă de transport ţiţei  ce traversează 

teritoriul administrativ al municipiului oc ani C Conpet loie ti este unic concesionar
al sistemului naţional de transport ţiţei, gazolină, condensate i etan

51, 52 Memoriu General  Revizuire lan rbanistic eneral unicipiul oc ani, 
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ARTA LUCR RILOR – ZONA SUD 

Sursa: http://www.termo.focsani.info/pagina/harta-lucrari or

Din numărul total de apartamente din municipiul oc ani, sunt bran ate la sistemul cen-
tralizat de căldură circa  Consumatorii finali beneficiari ai sistemului centralizat de căldură 
sunt  apartamente, locuinţe individuale (case), instituţii i alţi consumatori social-culturali 
( coli, grădiniţe, cămine, cre e, biserici, unităţi militare, spitale, policlinici, biblioteci), agenţi 
economici. 

Conform Recensăm ntului din anul , un procent de ,  de locuințe convențio-
nale din municipiu beneficiază de termoficare sau centrală termică proprie, valoare peste me-
diul urban din udeț  

LOCUI E CO VE IO ALE DUP  DOTAREA CU I TALA II I DEPE DI E (2011) 

umărul locuinţelor 
convenţionale 

ncălzire centrală în locuinţă  
umăr în procente faţă de total 

udețul rancea 149.854 40.063 26,7% 
MEDIUL URBAN 52.430 34.990 66,7% 

ICI I L C I 34.441 30.618 88,9 % 
Sursa  ecensăm ntul opulaţiei i al ocuinţelor, 2011 
*locuințe care ene icia ă de termo icare sau centrală termică proprie

Reţelele de termoficare prin care este distribuit agentul termic în municipiu sunt uzate 
fizic i moral, în proporţie de  conducte transport , izolaţie termică , parte de 
construcţie 51 

 Reţeaua de alimentare cu gaze naturale52 

n municipiul oc ani se observă o tendinţă de scădere de cca , în perioada   
2013, a volumului de gaze naturale distribuite consumatorilor, păstr ndu-se cre terea la nive-
lul gazelor utilizate pentru uz casnic (72%). 

D I T R R  DI TRI  D R L  
Lungimea totală a reţelei de distribuţie din municipiul oc ani este de  m i este 

împărţită în două regimuri de presiune, astfel  
 Reţea medie presiune =  m
 Reţea redusă presiune =  m

Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale are diametre cuprinse între i .
Trecerea de la regimul de presiune medie la cel de presiune redusă se face prin interme-

diul a  staţii de reglare sectoriale, av nd capacităţi cuprinse între  i  mc . 
Clienţii industriali sunt deserviţi de  de staţii de reglare la consumatori cu capacități 

cuprinse între  i  mc  

D I T R R  TR   DI  
n vecinătatea drumului D D, în intravilanul municipiului oc ani, se află amplasat 

SRM oc ani  ceastă staţie de reglare-măsurare este racordată la conducta de transport gaze 
naturale ără e ti  R  oc ani  

D I T R R  C T  loie ti 
S.C. Conpet S.A. Ploieşti administrează o conductă de transport ţiţei   ce traversează 

teritoriul administrativ al municipiului oc ani  C  Conpet  loie ti este unic concesionar 
al sistemului naţional de transport ţiţei, gazolină, condensate i etan  

51, 52 Memoriu General  Revizuire lan rbanistic eneral unicipiul oc ani,  
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 Reţeaua de alimentare cu energie electrică 

Energia electrică necesară consumatorilor municipiului Foc ani este asigurată prin pa-
tru staţii de transformare: VEST, CEIL, NORD, M GURA, alimentate prin linii electrice aeriene. 

Din aceste staţii, prin linii electrice de medie tensiune, aeriene i subterane, se alimen-
tează posturi de transformare de tip reţea, de tip consumator i mixte. Consumatorii casnici i 
terţiari sunt alimentaţi pe joasă tensiune. 

RE EAUA A IO AL  DE TRANSPORT A ENERGIEI ELECTRICE Î  RO IA

Sursa: Transelectrica – eţeaua lectrică de ransport din om nia 

Lungimile rețelelor electrice sunt:53 
 Linii electrice aeriene MT(20kV) – 85 km;
 Linii electrice aeriene JT(neizolate) – 63 km;
 Linii electrice aeriene JT (izolate torsadate) – 147 km;
 Linii electrice subterane MT(20kV) – 160 km;
 Linii electrice subterane MT(6kV) – 25 km;
 Linii electrice subterane JT – 390 km.

În cartierul Mândre ti, reţeaua publică de distribuţie de joasă tensiune este realizată ae-
rian, cu conductoare izolate torsadate. 

53 Memoriu General – Revizuire lan rbanistic eneral unicipiul oc ani,  

Reţelele de iluminat public din zonele de locuinţe ANL – Sud i ANL – Brăilei aparţin ca
gestiune Primăriei Municipiului Foc ani. Celelalte reţele de iluminat din Municipiul Foc ani
aparţin S.D.E.E Foc ani (Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice - Foc ani).54

n municipiul oc ani, numărul de locuinţe care au instalaţie electrică este de 33.796 de
locuinţe convenţionale, conform Recensăm ntului din anul , av nd o pondere de ,

LOCUI E CO VE IO ALE DUP  DOTAREA CU I TALA II 
I DEPE DI E, ANUL 2011

umărul locuinţe lor
convenţionale

Instalaţie electrică
umăr în  faţă de total

udețul rancea 149.854 143.493 95,8%
MEDIUL URBAN 52.430 50.943 97,2%

ICI I  C I 34.441 33.796 98,1%
Sursa ecensăm ntul opulaţiei i al ocuinţelor 2011

7.5. Zonificarea
Conform uportului topografic pentru actualizare plan urbanistic general i regulament

de urbanism , parte integrantă a lucrării ctualizare unicipiul oc ani , avizată de
C I în anul , suprafața totală la nivelul teritoriului administrativ al municipiului 

oc ani este 4.729,81 ha uprafața totală a intravilanului e istent este de , a (în urma
P.U.Z.-urilor de atragere teren în intravilan), cu o diferență de , a față de suprafața pro-
pusă uprafața de teren intravilan propus este de , a, unde municipiul oc ani

,  a, cartierul îndre ti-Moldova – ,  a, cartierul îndre ti-Munteni – 144,19 ha.

Din emoriul eneral , parte componentă a lucrării Revizuire lan rbanistic eneral
unicipiul oc ani , din anul , suprafața teritoriului administrativ al municipiului oc ani

este de ,  a, din care , a pentru e travilan i 1.826,29 ha pentru intravilan.

e zone funcţionale, bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în municipiul oc ani se
prezintă astfel

ILA UL TERITORIAL AL UPRA E ELOR CUPRI E Î  TERITORIUL INTRAVILAN 

 C I L
EXISTENT

R
(ha)

% din total intravilan 
existent 2013

% din 
tal UAT 

Locuinţe i funcţiuni complementare 348,77 19,06% 7,37%
nităţi industriale i depozite  200,84 11% 4,25%

Instituţii i servicii de interes public 179,9 9,85% 3,8%
C I D  C IC II i TR RT, 
rutier i feroviar 256,1 14,03% 5,41%

54 Memoriu General – Revizuire lan rbanistic eneral unicipiul oc ani, 
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 Reţeaua de alimentare cu energie electrică 

Energia electrică necesară consumatorilor municipiului Foc ani este asigurată prin pa-
tru staţii de transformare: VEST, CEIL, NORD, M GURA, alimentate prin linii electrice aeriene. 

Din aceste staţii, prin linii electrice de medie tensiune, aeriene i subterane, se alimen-
tează posturi de transformare de tip reţea, de tip consumator i mixte. Consumatorii casnici i 
terţiari sunt alimentaţi pe joasă tensiune. 

RE EAUA A IO AL  DE TRANSPORT A ENERGIEI ELECTRICE Î  RO IA

Sursa: Transelectrica – eţeaua lectrică de ransport din om nia 

Lungimile rețelelor electrice sunt:53 
 Linii electrice aeriene MT(20kV) – 85 km;
 Linii electrice aeriene JT(neizolate) – 63 km;
 Linii electrice aeriene JT (izolate torsadate) – 147 km;
 Linii electrice subterane MT(20kV) – 160 km;
 Linii electrice subterane MT(6kV) – 25 km;
 Linii electrice subterane JT – 390 km.

În cartierul Mândre ti, reţeaua publică de distribuţie de joasă tensiune este realizată ae-
rian, cu conductoare izolate torsadate. 

53 Memoriu General – Revizuire lan rbanistic eneral unicipiul oc ani,  

Reţelele de iluminat public din zonele de locuinţe ANL – Sud i ANL – Brăilei aparţin ca 
gestiune Primăriei Municipiului Foc ani. Celelalte reţele de iluminat din Municipiul Foc ani 
aparţin S.D.E.E Foc ani (Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice - Foc ani).54 

n municipiul oc ani, numărul de locuinţe care au instalaţie electrică este de 33.796 de 
locuinţe convenţionale, conform Recensăm ntului din anul , av nd o pondere de ,  

LOCUI E CO VE IO ALE DUP  DOTAREA CU I TALA II 
I DEPE DI E, ANUL 2011 

umărul locuinţe lor 
convenţionale 

Instalaţie electrică 
umăr în  faţă de total 

udețul rancea 149.854 143.493 95,8% 
MEDIUL URBAN 52.430 50.943 97,2% 

ICI I  C I 34.441 33.796 98,1% 
Sursa  ecensăm ntul opulaţiei i al ocuinţelor 2011 

7.5. Zonificarea 
Conform uportului topografic pentru actualizare plan urbanistic general i regulament 

de urbanism , parte integrantă a lucrării ctualizare  unicipiul oc ani , avizată de 
C I  în anul , suprafața totală la nivelul teritoriului administrativ al municipiului 

oc ani este 4.729,81 ha  uprafața totală a intravilanului e istent este de ,  a (în urma 
P.U.Z.-urilor de atragere teren în intravilan), cu o diferență de ,  a față de suprafața pro-
pusă  uprafața de teren intravilan propus este de ,  a, unde  municipiul oc ani  

,  a, cartierul îndre ti-Moldova – ,  a, cartierul îndre ti-Munteni – 144,19 ha. 

Din emoriul eneral , parte componentă a lucrării Revizuire lan rbanistic eneral 
unicipiul oc ani , din anul , suprafața teritoriului administrativ al municipiului oc ani 

este de ,  a, din care ,  a pentru e travilan i 1.826,29 ha pentru intravilan. 

e zone funcţionale, bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în municipiul oc ani se 
prezintă astfel  

ILA UL TERITORIAL AL UPRA E ELOR CUPRI E Î  TERITORIUL INTRAVILAN 

 C I L  
EXISTENT 

R  
(ha) 

% din total intravilan 
existent 2013 

% din 
tal UAT 

Locuinţe i funcţiuni complementare 348,77 19,06% 7,37% 
nităţi industriale i depozite  200,84 11% 4,25% 

Instituţii i servicii de interes public 179,9 9,85% 3,8% 
C I D  C IC II i TR RT, 
rutier i feroviar 256,1 14,03% 5,41% 
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paţii verzi, sport, agrement, protecţie 100,43 5,5% 2,12% 
ospodărie comunală, cimitire 35,42 1,94% 0,75% 

Destinaţie specială 78,26 4,29% 1,65% 
Terenuri agricole 548,87 30,07% 11,6% 
Terenuri libere de construcţii 71 3,89% 1,5% 
Ape 6,7 0,37% 0,14% 
TOTAL INTRAVILAN  1.826,29 100% 38,61% 
TOTAL EXTRAVILAN  2.903,52 61,39% 
TOTAL UAT 4.729,81 100% 

Sursa: Memoriu General – evi uire lan r anistic eneral unicipiul Foc ani , 201  

ILA UL TERITORIAL AL UPRA E ELOR CUPRI E Î  TERITORIUL INTRAVILAN 
AL U ICIPIULUI OC ANI 

Sursa: Memoriu General – Revizuire Plan Urbanistic General unicipiul Foc ani , 201  

Terenurile cu cate oria de folosință a ricolă acoperă cea mai mare suprafață din 
intravilanul municipiului ocșani, respectiv 3 , fiind urmată de terenurile ocupate de lo-
cuințe i funcțiuni complementare (cca )  

rmătoarea pondere în intravilanul municipiului oc ani este reprezentată de căile de 
comunicații i transport rutier i feroviar  

19,06%

11%

9,85%

14,03%
5,50%

1,94%

4,29%

30,07%

3,89% 0,37%

Locuinţe i funcţiuni complementare

nităţi industriale i depozite

Instituţii i servicii de interes public

C I D  C IC II i TR RT,
rutier i feroviar

paţii verzi, sport, agrement, protecţie

ospodărie comunală, cimitire

Destinaţie specială

Terenuri agricole

Terenuri libere de construcţii

Ape

ona unităţilor industriale şi de depo itare repre intă apro imativ din tota-
lul intravilanului existent al municipiului. În prezent, zonele destinate unităţilor industriale i 
de depozitare sunt destructurate, prezentându-se ca ni te teritorii urbane pentru care sunt ne-
cesare măsuri de reabilitare i restructurare urbană. Prin valoarea terenurilor pe care sunt am-
plasate zonele unităţilor industriale i parţial a construcţiilor, activităţile economice pot fi re-
lansate atât în domeniul productiv, cât i al serviciilor.55

ona cu funcţiuni comple e, instituţii i servicii de interes public include construcţiile
pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, administraţie, comple e comerciale etc situate at t
în zona centrală a municipiul Foc ani, cât i în afara acesteia.

ona spaţiilor verzi, sport, agrement, protecţie cu o suprafaţă 100,43 ha, reprezintă o 
suprafaţă de spaţiu verde pe cap de locuitor de aproximativ 10,39 m2 (raportat la o
populaţie de 96.713 de locuitori, la 1 ianuarie 2014, conform INS). Suprafaţa este sub
media prevăzută de norme, respectiv o suprafaţă de 26 m2/cap de locuitor. Spaţiul verde
măsurat include spaţiul verde amenajat din domeniul public (aliniamente, scuaruri, parcuri 
etc.), terenuri destinate activităţilor de sport i agrement ce au caracter public i sunt trecute 
n documenta iile de urbanism ca zone funcţionale verzi, spaţiile verzi cu rol de protecţie, în-

trucât toate categoriile de suprafeţe verzi ajută la ameliorarea microclimatului i nu doar su-
prafeţele verzi din domeniul public.

n ceea ce prive te suprafaţa spaţiilor verzi, la data 29.02.2012, primăria Municipiului
Foc ani avea în inventar un total de 95,20 ha spaţii verzi, împărţite în trei categorii, funcţie de 
tipul de proprietate, astfel:
 , a în domeniul public
 26,12 ha în domeniul privat al municipiului, i
 29,44 ha alţi proprietari, din care 16,73 ha domeniu public al judeţului Vrancea, 7,40 ha do-

meniu public al statului i 5,31 ha proprietăţi particulare – biserici i cimitire.

Pentru determinarea situaţiei existente, suprafaţa de spaţiu verde din tabelul ilanţul
teritorial al supra eţelor cuprinse n teritoriul intravilan al municipiului Foc ani” a fost determi-
nată în baza măsurătorilor ce au avut ca suport reambularea topografică actualizată i recepţio-
nată de primăria mun. Foc ani, corelată cu situaţia transmisă de Primărie în anul 2012, rezul-
t nd un total de , a. În prezent, conform legislaţiei în vigoare, destinaţia spaţiilor verzi
amenajate sau reglementate prin documentaţii de urbanism nu poate fi modificată.56

unicipiul oc ani nu este afectat de eroziuni i alunecări de teren active, singura pro-
blemă fiind inundarea unor terenuri din zona de nord a municipiului, la ape mari istă lucrări
de regularizare a canalelor (Cacaina în special), dar acestea necesită continuarea sau refacerea

55,56 Memoriu General – Revizuire Plan Urbanistic eneral unicipiul oc ani, 
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paţii verzi, sport, agrement, protecţie 100,43 5,5% 2,12%
ospodărie comunală, cimitire 35,42 1,94% 0,75%

Destinaţie specială 78,26 4,29% 1,65%
Terenuri agricole 548,87 30,07% 11,6%
Terenuri libere de construcţii 71 3,89% 1,5%
Ape 6,7 0,37% 0,14%
TOTAL INTRAVILAN 1.826,29 100% 38,61%
TOTAL EXTRAVILAN 2.903,52 61,39%
TOTAL UAT 4.729,81 100%

Sursa: Memoriu General – evi uire lan r anistic eneral unicipiul Foc ani , 201

ILA UL TERITORIAL AL UPRA E ELOR CUPRI E Î  TERITORIUL INTRAVILAN 
AL U ICIPIULUI OC ANI

Sursa: Memoriu General – Revizuire Plan Urbanistic General unicipiul Foc ani , 201

Terenurile cu cate oria de folosință a ricolă acoperă cea mai mare suprafață din
intravilanul municipiului ocșani, respectiv 3 , fiind urmată de terenurile ocupate de lo-
cuințe i funcțiuni complementare (cca )

rmătoarea pondere în intravilanul municipiului oc ani este reprezentată de căile de
comunicații i transport rutier i feroviar

19,06%

11%

9,85%

14,03%
5,50%

1,94%

4,29%

30,07%

3,89% 0,37%

Locuinţe i funcţiuni complementare

nităţi industriale i depozite

Instituţii i servicii de interes public

C I D  C IC II i TR RT,
rutier i feroviar

paţii verzi, sport, agrement, protecţie

ospodărie comunală, cimitire

Destinaţie specială

Terenuri agricole

Terenuri libere de construcţii

Ape

ona unităţilor industriale şi de depo itare repre intă apro imativ  din tota-
lul intravilanului existent al municipiului. În prezent, zonele destinate unităţilor industriale i 
de depozitare sunt destructurate, prezentându-se ca ni te teritorii urbane pentru care sunt ne-
cesare măsuri de reabilitare i restructurare urbană. Prin valoarea terenurilor pe care sunt am-
plasate zonele unităţilor industriale i parţial a construcţiilor, activităţile economice pot fi re-
lansate atât în domeniul productiv, cât i al serviciilor.55 

ona cu funcţiuni comple e, instituţii i servicii de interes public include construcţiile 
pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, administraţie, comple e comerciale etc  situate 
at t în zona centrală a municipiul  Foc ani, cât i în afara acesteia. 

ona spaţiilor verzi, sport, agrement, protecţie cu o suprafaţă 100,43 ha, reprezintă o 
suprafaţă de spaţiu verde pe cap de locuitor de aproximativ 10,39 m2 (raportat la o 
populaţie de 96.713 de locuitori, la 1 ianuarie 2014, conform INS). Suprafaţa este sub 
media prevăzută de norme, respectiv o suprafaţă de 26 m2/cap de locuitor. Spaţiul verde 
măsurat include spaţiul verde amenajat din domeniul public (aliniamente, scuaruri, parcuri 
etc.), terenuri destinate activităţilor de sport i agrement ce au caracter public i sunt trecute 
n documenta iile de urbanism ca zone funcţionale verzi, spaţiile verzi cu rol de protecţie, în-

trucât toate categoriile de suprafeţe verzi ajută la ameliorarea microclimatului i nu doar su-
prafeţele verzi din domeniul public.  

n ceea ce prive te suprafaţa spaţiilor verzi, la data 29.02.2012, primăria Municipiului 
Foc ani avea în inventar un total de 95,20 ha spaţii verzi, împărţite în trei categorii, funcţie de 
tipul de proprietate, astfel: 
 ,  a în domeniul public
 26,12 ha în domeniul privat al municipiului, i
 29,44 ha alţi proprietari, din care 16,73 ha domeniu public al judeţului Vrancea, 7,40 ha do-

meniu public al statului i 5,31 ha proprietăţi particulare – biserici i cimitire.

Pentru determinarea situaţiei existente, suprafaţa de spaţiu verde din tabelul ilanţul
teritorial al supra eţelor cuprinse n teritoriul intravilan al municipiului Foc ani” a fost determi-
nată în baza măsurătorilor ce au avut ca suport reambularea topografică actualizată i recepţio-
nată de primăria mun. Foc ani, corelată cu situaţia transmisă de Primărie în anul 2012, rezul-
t nd un total de ,  a. În prezent, conform legislaţiei în vigoare, destinaţia spaţiilor verzi 
amenajate sau reglementate prin documentaţii de urbanism nu poate fi modificată.56 

unicipiul oc ani nu este afectat de eroziuni i alunecări de teren active, singura pro-
blemă fiind inundarea unor terenuri din zona de nord a municipiului, la ape mari  istă lucrări 
de regularizare a canalelor (Cacaina în special), dar acestea necesită continuarea sau refacerea  
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8. Mediul şi infrastructura de mediu

8.1. Resursele de apă 

Reţeaua idrografică a udeţului rancea aparţine în totalitate r ului iret (  m, din 
care  pe păm nt rom nesc) i afluenţilor săi de pe dreapta din această zonă  l străbate 
teritoriul udeţului pe o lungime de apro imativ  m, av nd un curs meandrat i o luncă 
largă  Dintre apele udeţului, cea mai importantă este utna, cu o lungime de  m i o supra-
faţă de  m2, izvoră te din zona centrală a unţilor rancei  i străbate toate formele de 
relief.  

n partea de est, municipiul oc ani este mărginit de răul utna, la o distanţă de  m i 
de r ul ilcov, în partea de sud-est  Teritoriul municipiului este traversat în partea de nord de 
canalul turza (Cacaina), în mare parte regularizată (canale îndiguite)   

Lungimea totală a canalului este de  m, din care 6 km (intersecţia cale ferată  subtra-
versare D ) se află în administrarea primăriei municipiului oc ani i  m în administrarea 

I  R  rancea  e teritoriul municipiul oc ani  în zona localităţii ndre ti  este situată 
balta ndre ti cu o suprafaţă de 98 ha, pe care se practică în general pescuitul   

8.2. Calitatea apei 
tarea ecologică i c imică a cursului r ului ilcov  cu o lungime de  m, în partea 

superioară a bazinului, acesta prezintă o mineralizare naturală   Din punct de vedere biologic, 
în punctul martor Reg iu i ole ti, indicele saprobic corespunde clasei a II-a, stare ecologică 
bună cu valori ale elementelor biologice care prezintă alterări mici i sporadice  La ultimul 
punct de control, Răstoaca, poluarea organică persistentă, redusă substanţial în ultimii ani, a 
permis sc imbarea semnificativă a componenţei biocenotice, valoarea indicelui saprobic fiind 
corespunzătoare clasei de calitate II, deci o stare ecologică bună, situaţie asemănătoare anului 
precedent.57 

n legătură cu datele privind calitatea apei din alta ndre ti nu se dețin informații, 
deoarece nu este monitorizat.  

n luna noiembrie au fost finalizate lucrările de modernizare, reabilitare i extin-
dere la staţia de epurare a municipiului Foc ani, investiţie finanţată prin Programul ISPA. Staţia 
de epurare realizează tratarea avansată a apelor uzate oră ene ti, în prezent indicatorii de ca-
litate ai efluentului încadr ndu-se în limitele T  -HG 352/2005.58

ă
ă

ă
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INDICATORI DE CALITATE URA I  R UL ILCOV 
Reghiu ole ti Răstoaca 

Mg/l Clasa de calitate Mg/l Clasa de calitate Mg/l Clasa de calitate 

pH 8,1 7,9 7,8 
CCO-Mn 3,55 I 3,77 I 5,18 II 
RF 1.620,6 V 1.189,7 IV 1.317,5 V 
SO42- 379,6 V 275 IV 331,8 V 
NO2- 0,003 I 0,019 II 0,092 IV 
NO3- 0,157 I 0,862 I 3,624 III 

Sursa: Memoriu General – Revizuire Plan r anistic eneral unicipiul Foc ani , 201  

8.3. Calitatea solului 
n udeţul rancea, ca tipuri genetice zonale, se înt lnesc soluri caracteristice stepelor i 

silvostepelor în regiunea de c mpie i soluri specifice domeniului pădurii, în regiunea de dea-
luri i de munte  Datorită marii variaţii a condiţiilor litologice, a formelor de relief de amănunt, 
a condiţiilor idrogeologice i a proceselor actuale foarte active în regiunea subcarpatică, la 
solurile zonale se adaugă soluri intrazonale (negosoluri i soluri erodate, sărături, soluri de 
luncă)  ncadrarea terenurilor în clase de pretabilitate se realizează pe criteriul factorilor limi-
tativi ai producţiei în cazul unei anumite folosinţe (arabil, livezi, vii, pa i ti)   

Calitatea solului în intravilanul municipiului oc ani este afectată în principal de  
 traficul auto – indirect prin no ele dega ate în aer
 reacţia acidă a solurilor
 e cesul de umiditate freatică i sau stagnantă

De asemenea, un factor restrictiv al producţiei agricole îl constituie saraturarea solului
(prezentă sub formă de salinizare i sau alcalinizare), fenomen ce afectează apro   din te-
renul agricol. 

estiunea de eurilor mena ere nu afectează calitatea solului în intravilanul municipiului 
oc ani, deoarece colectarea acestora se face în europubele înc ise, iar în aceste condiții nu 

e istă contact între sol i de euri, nici sortarea i transportul de eurilor la rampa aret nu pro-
duc contaminarea solului.  

rocedurile de monitorizare, în mod constant, colectează informaţii, iar ca o consecinţă, 
aceste informaţii sunt evaluate  rancea, prin laboratorul propriu, a efectuat în anul  
analize fizico-c imice i bacteriologice în  secţiuni de control la ad ncime de  i  cm, 
dintre care două secțiunui în municipiul oc ani  Indicatorii fizico-c imici monitorizaţi au fost  
p , conductivitate, conţinut total de săruri, crom, cupru, plumb, fier  De asemenea, s-au efectuat 
investigaţii asupra parametrilor bacteriologici  număr total de germeni i număr total de coli-
formi. Conform Ordinului nr. 756/03.11.1997  Reglementarea privind evaluarea poluării me-
diului, solul în secţiunile de control se încadrează la sol normal . 

n cursul anului  au fost realizate acţiuni în scopul identificării preliminare a siturilor 
contaminate. S-a determinat un sit contaminat în udeţul rancea, respectiv depozitul de de e-
uri petroliere deţinut de C TR   C R TI oc ani, activ în industria petrolieră, cu o 
suprafaţă contaminată de  m2. 

Indica
ana

8.4. Calitatea aerului
Indicatorii privind calitatea aerului sunt determinaţi pe baza datelor din sistemul de mo-

nitorizare a calităţii aerului i din inventarele de emisii i au ca scop evaluarea situaţiilor con-
crete, comparativ cu ţintele de calitate stabilite de reglementările în vigoare

onitorizarea calităţii aerului în anul s-a realizat de APM Vrancea (printr-o staţie
automată de monitorizare, reţea manuală de supraveg ere, calcul) i de operatori economici 
(automonitorizare).

n udeţul rancea funcţionează o staţie automată de monitorizare, de fond regional, am-
plasată în zona cu densitate mică a populaţiei, departe de aria urbană i de sursele locale de
emisie, în incinta uzinei de apă C , pe drumul udeţean oc ani- uraia oluanţii monitorizaţi
în cadrul staţiei automate sunt  2, NO, NO2, NOx, CO, O3, NH3C6H6 alorile înregistrate în
cadrul staţiei automate de monitorizare a calității aerului au fost mici, mediile fiind sub 60

g m3 pentru perioada de funcţionare, ceea ce evidenţiază un nivel redus al poluării în zona
monitorizată, în funcţie i de reprezentativitatea tipului de staţie

 rancea monitorizează calitatea aerului ambiental în udeţul rancea prin reţeaua
manuală de supraveg ere în nouă puncte de control

n anul , au fost prelevate probe pentru determinarea concentraţiei de poluanţi ga-
zo i, respectiv amoniac i idrogen sulfurat, pulberi în suspensie i pulberi sedimentabile

CO CE TRA II EDII A UALE DE A O IAC Î  PUNCTELE DE CONTROL 
MONITORIZATE Î  I TERVALUL 2007 – 2012 

Punct de prelevare
Concentraţie medie anuală (mg m3)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

APM VRANCEA 0,0021 0,0020 0,0121 0,014 0,0121 0,0117
oc ani-Sud 0,0021 0,0021 0,0085 0,0179 0,0125 0,0155
oc ani C T 0,0021 0,0020 0,0062 0,0104 0,0101 0,0107
ără e ti 0,0021 0,0020 0,0065 0,0103 - -
dobe ti - - - - 0,0103 0,0118

Sursa: Raport de mediu 2013

CO CE TRA II EDII ANUALE DE HIDROGEN SULFURAT 
Î  I TERVALUL 2  2012

Punct de prelevare
Concentraţie medie anuală (mg m3)

2007 2008 2009 2010 2011 2012
APM VRANCEA 0,000141 0,000088 - - - 0,0003935

oc ani-Sud - - - - - 0,0002995
oc ani C T - - - - - 0,0002258
ără e ti - - - - - -
dobe ti - - - - - 0,0002791

Sursa: Raport de mediu 2013
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INDICATORI DE CALITATE URA I  R UL ILCOV 
Reghiu ole ti Răstoaca 

Mg/l Clasa de calitate Mg/l Clasa de calitate Mg/l Clasa de calitate 

pH 8,1 7,9 7,8 
CCO-Mn 3,55 I 3,77 I 5,18 II 
RF 1.620,6 V 1.189,7 IV 1.317,5 V 
SO42- 379,6 V 275 IV 331,8 V 
NO2- 0,003 I 0,019 II 0,092 IV 
NO3- 0,157 I 0,862 I 3,624 III 

Sursa: Memoriu General – Revizuire Plan r anistic eneral unicipiul Foc ani , 201  

8.3. Calitatea solului 
n udeţul rancea, ca tipuri genetice zonale, se înt lnesc soluri caracteristice stepelor i 

silvostepelor în regiunea de c mpie i soluri specifice domeniului pădurii, în regiunea de dea-
luri i de munte  Datorită marii variaţii a condiţiilor litologice, a formelor de relief de amănunt, 
a condiţiilor idrogeologice i a proceselor actuale foarte active în regiunea subcarpatică, la 
solurile zonale se adaugă soluri intrazonale (negosoluri i soluri erodate, sărături, soluri de 
luncă)  ncadrarea terenurilor în clase de pretabilitate se realizează pe criteriul factorilor limi-
tativi ai producţiei în cazul unei anumite folosinţe (arabil, livezi, vii, pa i ti)   

Calitatea solului în intravilanul municipiului oc ani este afectată în principal de  
 traficul auto – indirect prin no ele dega ate în aer
 reacţia acidă a solurilor
 e cesul de umiditate freatică i sau stagnantă

De asemenea, un factor restrictiv al producţiei agricole îl constituie saraturarea solului
(prezentă sub formă de salinizare i sau alcalinizare), fenomen ce afectează apro   din te-
renul agricol. 

estiunea de eurilor mena ere nu afectează calitatea solului în intravilanul municipiului 
oc ani, deoarece colectarea acestora se face în europubele înc ise, iar în aceste condiții nu 

e istă contact între sol i de euri, nici sortarea i transportul de eurilor la rampa aret nu pro-
duc contaminarea solului.  

rocedurile de monitorizare, în mod constant, colectează informaţii, iar ca o consecinţă, 
aceste informaţii sunt evaluate  rancea, prin laboratorul propriu, a efectuat în anul  
analize fizico-c imice i bacteriologice în  secţiuni de control la ad ncime de  i  cm, 
dintre care două secțiunui în municipiul oc ani  Indicatorii fizico-c imici monitorizaţi au fost  
p , conductivitate, conţinut total de săruri, crom, cupru, plumb, fier  De asemenea, s-au efectuat 
investigaţii asupra parametrilor bacteriologici  număr total de germeni i număr total de coli-
formi. Conform Ordinului nr. 756/03.11.1997  Reglementarea privind evaluarea poluării me-
diului, solul în secţiunile de control se încadrează la sol normal . 

n cursul anului  au fost realizate acţiuni în scopul identificării preliminare a siturilor 
contaminate. S-a determinat un sit contaminat în udeţul rancea, respectiv depozitul de de e-
uri petroliere deţinut de C TR   C R TI oc ani, activ în industria petrolieră, cu o 
suprafaţă contaminată de  m2. 

Indica
ana

8.4. Calitatea aerului 
Indicatorii privind calitatea aerului sunt determinaţi pe baza datelor din sistemul de mo-

nitorizare a calităţii aerului i din inventarele de emisii i au ca scop evaluarea situaţiilor con-
crete, comparativ cu ţintele de calitate stabilite de reglementările în vigoare   

onitorizarea calităţii aerului în anul  s-a realizat de APM Vrancea (printr-o staţie 
automată de monitorizare, reţea manuală de supraveg ere, calcul) i de operatori economici 
(automonitorizare).  

n udeţul rancea funcţionează o staţie automată de monitorizare, de fond regional, am-
plasată în zona cu densitate mică a populaţiei, departe de aria urbană i de sursele locale de 
emisie, în incinta uzinei de apă C , pe drumul udeţean oc ani- uraia  oluanţii monitorizaţi 
în cadrul staţiei automate sunt  2, NO, NO2, NOx, CO, O3, NH3C6H6  alorile înregistrate în 
cadrul staţiei automate de monitorizare a calității aerului au fost mici, mediile fiind sub 60 

g m3 pentru perioada de funcţionare, ceea ce evidenţiază un nivel redus al poluării în zona 
monitorizată, în funcţie i de reprezentativitatea tipului de staţie  

 rancea monitorizează calitatea aerului ambiental în udeţul rancea prin reţeaua 
manuală de supraveg ere în nouă puncte de control  

n anul , au fost prelevate probe pentru determinarea concentraţiei de poluanţi ga-
zo i, respectiv amoniac i idrogen sulfurat, pulberi în suspensie i pulberi sedimentabile  

CO CE TRA II EDII A UALE DE A O IAC Î  PUNCTELE DE CONTROL 
MONITORIZATE Î  I TERVALUL 2007 – 2012 

Punct de prelevare 
Concentraţie medie anuală (mg m3) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

APM VRANCEA 0,0021 0,0020 0,0121 0,014 0,0121 0,0117 
oc ani-Sud 0,0021 0,0021 0,0085 0,0179 0,0125 0,0155 
oc ani C T 0,0021 0,0020 0,0062 0,0104 0,0101 0,0107 
ără e ti 0,0021 0,0020 0,0065 0,0103 - - 
dobe ti - - - - 0,0103 0,0118 

Sursa: Raport de mediu 2013 

CO CE TRA II EDII ANUALE DE HIDROGEN SULFURAT 
Î  I TERVALUL 2   2012 

Punct de prelevare 
Concentraţie medie anuală (mg m3) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
APM VRANCEA 0,000141 0,000088 - - - 0,0003935 

oc ani-Sud - - - - - 0,0002995 
oc ani C T - - - - - 0,0002258 
ără e ti - - - - - - 
dobe ti - - - - - 0,0002791 

Sursa: Raport de mediu 2013 
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CO CE TRA II EDII ANUALE DE PULBERI SEDIMENTABILE
Î  I TERVALUL 2   2012 

Punct de prelevare 
Concentraţie medie anuală (g m2 lună) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
APM Vrancea 17.516 16,67 16,17 17.516 15,10 12.455 

oc ani – tația eteo 14.916 15,44 14.516 14.916 13,75 12.665 
SC VINCON SA 15,09 14,90 15,33 15.09 14,10 11.635 
Adjud – tația eteo 14.958 11.375 14,94 14.958 13,80 13,45 

ără e ti – SC ILGO 14.425 14,47 14,74 14,61 14,25 13,34 
ăicăne ti 17.108 16,64 15,66 15,90 15,15 14,47 
dobe ti - - - - - 13,72 

Sursa: Raport de mediu 2013 

În municipiul ocșani, monitori area calității aerului este insuficientă, deoarece 
stația de monitori are nu este instalată în perimetrul de densitate mare al locuințelor 
din municipiu, conform prevederilor Legii  privind calitatea aerului încon urător  

na dintre principalele surse de poluare a aerului în municipiul oc ani este traficul 
auto din zonele intens circulate, de pe arterele pe care se desfă oară traficul greu, care este 
nevoit să traverseze localitatea pe anumite tronsoane (str  ără e ti, str  ng el align )  De 
asemenea, e istența surselor individuale de încălzire ale cetățenilor poluează mediul de la ni-
velul solului p nă la ultimele eta e, deoarece combustia este de cele mai multe ori incompletă 
datorită neautomatizării arderii, randamentului redus i a unei supraveg eri precare i deter-
mină dega ări de poluanți deloc negli abile  

n continuare, activitățile de construcții prin antierele în lucru răm n surse potenţiale 
de poluare a aerului, în special cu pulberi  

ntreprinderile industriale  C  T  oc ani, C  oc ani, res te  oc ani, 
Insta Electric oc ani, C T oc ani,  C L I T   C R TI  sucursala oc ani, SC 
FRESHTE  T TIL  I I I  RL oc ani, SC MOPAF SA oc ani  emit noxe fără a depă i, 
în general, limitele ma ime admise conform T  , c iar dacă unele nu mai sunt în func-
țiune.59 

8.5. Managementul deşeurilor 
ă

ă

ă

n udeţ nu e istă propriu- is o staţie de transfer autori ată, însă la ocşani, l n ă 
fosta rampă de deşeuri mena ere a oraşului, este autori ată o staţie de sortare, unde 
de eurile din raza localităţilor oc ani i C mpineanca, după o sortare prealabilă a de eurilor 
reciclabile, sunt depozitate la rampa Haret. 

59 Memoriu General – Revizuire Plan Urbanistic eneral unicipiul oc ani ,  

Vrancea se află printre puţinele udeţe din ţară care nu deţine un depo it ecolo ic
de deşeuri Cantităţile de de euri mena ere depozitate la rampa Haret au crescut, deoarece,
după înc iderea celorlalte depozite neconforme, ma oritatea operatorilor de salubritate tran-
sportă de eurile acolo

ITUA IA CORE PU TOARE ANULUI 2012 PRIVIND PUNCTELE DE COLECTARE 
ELECTIV A DE EURILOR MUNICIPALE

Localitatea racţii de de euri 
colectate selectiv 

Cantitate colectată 
(tone)

Cantitate valorificată 
(tone)

oc ani
rtie carton 257,61 257,61

Plastic/PET 247,03 247,03
ticlă 3,0 3,0

Adjud
rtie carton 120,0 120,0

Plastic/PET 240,0 240,0
ticlă 0 0

dobe ti
rtie carton 14,66 14,66

Plastic/PET 35,99 35,99
ticlă 19,2 19,2

ără e ti
rtie carton 3,72 3,72

Plastic/PET 209 209
ticlă 70 70

Panciu
rtie carton 16,3 16,3

Plastic/PET 48,5 48,5
tică 40 40

Zona rurală
rtie carton 175,91 175,91

Plastic/PET 137,68 137,68
ticlă 106,52 106,52

Total udeţ
rtie carton 588,2 588,2

Plastic/PET 918,2 918,2
ticlă 238,72 238,72

Sursa: Raport de mediu 2013
Datele din tabelul anterior pentru municipiul oc ani reflectă doar cantitatea de de euri

colectată selectiv de operatorul C Cup alubritate R L oc ani, restul cantităților de de euri 
colectate de alți operatori de salubritate care acționează în municipiu (Remat, rancart d ud,

cosistem oră ti, ervicii cologice egrea, emina RL oc ani etc ) nefiind raportate i deci 
nici înregistrate în datele statistice

peratorii de salubritate din municipiul oc ani sunt C Cup alubritate R L pentru
colectarea de eurilor mena ere i asimilate de la populație, agenți economici i instituții publice,
respectiv Direcţia de Dezvoltare ervicii ublice oc ani pentru salubritate stradală, spaţii verzi
i domeniul public

De eurile colectate de la populaţie, instituţii publice i operatori economici sunt tran-
sportate la stația de sortare din localitatea C mpineanca, realizată integral de către C Cup

alubritate R L oc ani din fonduri proprii n cadrul tației de sortare a de eurilor mena ere
s-au realizat următoarele dotări 60

 Tocător de vegetale
 impăr pentru spargerea sacilor menajeri;

60 Date furnizate de C C  L RIT T  C I
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CO CE TRA II EDII ANUALE DE PULBERI SEDIMENTABILE
Î  I TERVALUL 2   2012 

Punct de prelevare 
Concentraţie medie anuală (g m2 lună) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
APM Vrancea 17.516 16,67 16,17 17.516 15,10 12.455 

oc ani – tația eteo 14.916 15,44 14.516 14.916 13,75 12.665 
SC VINCON SA 15,09 14,90 15,33 15.09 14,10 11.635 
Adjud – tația eteo 14.958 11.375 14,94 14.958 13,80 13,45 

ără e ti – SC ILGO 14.425 14,47 14,74 14,61 14,25 13,34 
ăicăne ti 17.108 16,64 15,66 15,90 15,15 14,47 
dobe ti - - - - - 13,72 

Sursa: Raport de mediu 2013 

În municipiul ocșani, monitori area calității aerului este insuficientă, deoarece 
stația de monitori are nu este instalată în perimetrul de densitate mare al locuințelor 
din municipiu, conform prevederilor Legii  privind calitatea aerului încon urător  

na dintre principalele surse de poluare a aerului în municipiul oc ani este traficul 
auto din zonele intens circulate, de pe arterele pe care se desfă oară traficul greu, care este 
nevoit să traverseze localitatea pe anumite tronsoane (str  ără e ti, str  ng el align )  De 
asemenea, e istența surselor individuale de încălzire ale cetățenilor poluează mediul de la ni-
velul solului p nă la ultimele eta e, deoarece combustia este de cele mai multe ori incompletă 
datorită neautomatizării arderii, randamentului redus i a unei supraveg eri precare i deter-
mină dega ări de poluanți deloc negli abile  

n continuare, activitățile de construcții prin antierele în lucru răm n surse potenţiale 
de poluare a aerului, în special cu pulberi  

ntreprinderile industriale  C  T  oc ani, C  oc ani, res te  oc ani, 
Insta Electric oc ani, C T oc ani,  C L I T   C R TI  sucursala oc ani, SC 
FRESHTE  T TIL  I I I  RL oc ani, SC MOPAF SA oc ani  emit noxe fără a depă i, 
în general, limitele ma ime admise conform T  , c iar dacă unele nu mai sunt în func-
țiune.59 

8.5. Managementul deşeurilor 
ă

ă

ă

n udeţ nu e istă propriu- is o staţie de transfer autori ată, însă la ocşani, l n ă 
fosta rampă de deşeuri mena ere a oraşului, este autori ată o staţie de sortare, unde 
de eurile din raza localităţilor oc ani i C mpineanca, după o sortare prealabilă a de eurilor 
reciclabile, sunt depozitate la rampa Haret. 

59 Memoriu General – Revizuire Plan Urbanistic eneral unicipiul oc ani ,  

Vrancea se află printre puţinele udeţe din ţară care nu deţine un depo it ecolo ic 
de deşeuri  Cantităţile de de euri mena ere depozitate la rampa Haret au crescut, deoarece, 
după înc iderea celorlalte depozite neconforme, ma oritatea operatorilor de salubritate tran-
sportă de eurile acolo  

ITUA IA CORE PU TOARE ANULUI 2012 PRIVIND PUNCTELE DE COLECTARE 
ELECTIV  A DE EURILOR MUNICIPALE 

Localitatea racţii de de euri 
colectate selectiv 

Cantitate colectată 
(tone) 

Cantitate valorificată 
(tone) 

oc ani 
rtie carton 257,61 257,61 

Plastic/PET 247,03 247,03 
ticlă 3,0 3,0 

Adjud 
rtie carton 120,0 120,0 

Plastic/PET 240,0 240,0 
ticlă 0 0 

dobe ti 
rtie carton 14,66 14,66 

Plastic/PET 35,99 35,99 
ticlă 19,2 19,2 

ără e ti 
rtie carton 3,72 3,72 

Plastic/PET 209 209 
ticlă 70 70 

Panciu 
rtie carton 16,3 16,3 

Plastic/PET 48,5 48,5 
tică 40 40 

Zona rurală 
rtie carton 175,91 175,91 

Plastic/PET 137,68 137,68 
ticlă 106,52 106,52 

Total udeţ 
rtie carton 588,2 588,2 

Plastic/PET 918,2 918,2 
ticlă 238,72 238,72 

Sursa: Raport de mediu 2013 
Datele din tabelul anterior pentru municipiul oc ani reflectă doar cantitatea de de euri 

colectată selectiv de operatorul C  Cup alubritate R L  oc ani, restul cantităților de de euri 
colectate de alți operatori de salubritate care acționează în municipiu (Remat, rancart d ud, 

cosistem oră ti, ervicii cologice egrea, emina RL oc ani etc ) nefiind raportate i deci 
nici înregistrate în datele statistice

peratorii de salubritate din municipiul oc ani sunt  C  Cup alubritate R L  pentru 
colectarea de eurilor mena ere i asimilate de la populație, agenți economici i instituții publice, 
respectiv Direcţia de Dezvoltare ervicii ublice oc ani pentru salubritate stradală, spaţii verzi 
i domeniul public  

De eurile colectate de la populaţie, instituţii publice i operatori economici sunt tran-
sportate la stația de sortare din localitatea C mpineanca, realizată integral de către C  Cup 

alubritate R L  oc ani din fonduri proprii  n cadrul tației de sortare a de eurilor mena ere 
s-au realizat următoarele dotări 60 
 Tocător de vegetale
 impăr pentru spargerea sacilor menajeri;

60 Date furnizate de C C  L RIT T  C I 
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 Ciur rotativ pentru separarea fracției biodegradabile din gunoiul mena er
 Benzi transportoare pentru transportul gunoiului menajer;
 ece posturi de selecție a materialelor reciclabile
 Prese hidraulice pentru balotarea de eurilor reciclabile în vederea e pedierii către recicla-

torii finali;
 raț idraulic pentru uniformizarea i tasarea gunoiului mena er în vederea transportului

către depozitul final

Din municipiul oc ani se colectează lunar circa  m3 de euri menajere.61 n urma
sortării i compactării sunt transportate la rampa de de euri din localitatea aret cca 5.000 
m3 lună, depozitul de de euri din localitatea ole ti aferent municipiului fiind înc is în urma 
implementării istemului de management integrat al de eurilor în udeţul rancea  

        
             

   
ă ă ă ă

ă ă

ă
ă ă

C  Cup alubritate R L  deţine un punct de colectare a de eurilor de ec ipamente elec-
trice i electronice (D ) situat în oc ani  

De la instituţii publice i operatori economici rezultă de euri industriale periculoase i 
nepericuloase, de euri medicale, alte tipuri de de euri care sunt colectate la sursă i eliminate, 
respectiv valorificate prin firme specializate. 

entru colectarea de eurilor rezultate din construcţii i demolări nu pot fi amena ate 
platforme pe teritoriul municipiului, ci se găsesc soluţii punctuale, pe bază de solicitare de la 
producătorul de eurilor i transportate la depozitul autorizat amplasat în vecinătatea tației 
de sortare a C  Cup alubritate R L  oc ani  

Prelucrarea maselor plastice este reprezentată în principal de către C niplast-R SRL 
oc ani, C Conterra  oc ani, C alcanic rod RL oc ani, de eurile de plastic fiind rein-

troduse în procesele de producţie, cantităţile generate în udeţul rancea, în anul , de  
de tone fiind u or crescute faţă de anul precedent c nd s-au înregistrat  de tone  

rincipalele firme pentru cre terea animalelor  C R I D  oc ani, C IC L   
oc ani au menţinut relativ constantă producţia, implicit generarea de eurilor specifice care au 

scăzut sensibil în udeţul rancea, de la  de tone în anul  la  de tone în  
De eurile rezultate din activităţile medicale sunt preluate pentru eliminare de unităţi 

specializate ( R T CT C L CT R R L  oc ani, C L CT D R L  Dumbrăveni, ECOFIRE 
I T  R L  Constanța, TR DI  R L  oc ani)  cepţie face pitalul unicipal 
oc ani, care, pentru de eurile din categoria infecțioase-tăietoare are două instalaţii de sterili-

zare mărunţire  ceste de euri, în final, devin asimilabile cu de eurile municipale, ce pot fi eli-
minate prin depozitare. 
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8.6. Biodiversitate
oziţia geografică i comple ul factorilor abiotici regionali i locali au determinat defi-

nirea teritoriului de la e teriorul Carpaţilor de Curbură, căruia i se suprapune ca unitate admi-
nistrativă i udeţul rancea, ca un spaţiu de interferenţă a trei zone biogeografice
 treimea vestică ec ivalentă domeniului montan, se suprapune bioregiunii alpine;
 zona mediană  corespunde bioregiunii continentale;
 e tremitatea răsăriteană  suprapusă C mpiei iretului Inferior, se suprapune bioregiunii

stepice.
Ca suprafață, cea mai mare parte este ocupată de regiunea biogeografică continentală

(cca 60%).
e teritoriul municipiului oc ani nu e istă ituri natura 

8.7. Riscuri de mediu

rincipala presiune asupra stării apelor de suprafaţă este e ercitată de om prin dever-
sarea în emisari a apelor uzate neepurate sau insuficient epurate  Categoriile de presiuni înt l-
nite sunt punctiforme, difuze, hidromorfologice:
 Presiunile punctiforme sunt date de aglomerări umane, industrie, agricultură
 resiunile difuze sunt date de aglomerări umane localităţi, ferme agrozoote nice, depozite

stocare de de euri neconforme sau ine istente, situri industriale abandonate etc
 Presiunile hidromorfologice sunt date de categoriile de lucrări (la bazinele idrografice, re-

gularizări, îndiguiri i apărări de maluri) e ecutate pe corpurile de apă în diverse scopuri,
cu efecte funcţionale pentru comunităţile umane
Din punctul de vedere al stării de calitate a aerului, în udeţul rancea s-au identificat

zece instalaţii care intră sub incidenţa Directivei privind prevenirea i controlul integrat al po-
luării (I C), instalaţii care sunt considerate principalele surse de poluare a aerului

Calitatea solului este afectată fie de restricţii determinate, factori naturali (climă, forma
de relief, caracteristici edafice etc ), fie de acţiuni antropice agricole i industriale

rintre presiunile antropice e ercitate asupra biodiversităţii se numără e ploatarea
agregatelor minerale, e ploatarea necontrolată a pădurilor, pă unatul, desecarea mla tinilor,
împădurirea pa i tilor, abandonarea pa i tilor i pă unilor, regularizarea r urilor, utilizarea
pesticidelor, turismul etc.

estionarea i eliminarea de eurilor pune presiuni asupra mediului i sănătăţii umane,
prin emisiile de poluanţi i consumului de energie sau terenuri De eurile sunt o resursă po-
tenţială deoarece mai multe flu uri de de euri reprezintă materiale care pot fi refolosite, reci-
clate sau recuperate. 

Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Național, ecțiunea a -a Zone de risc 
natural, în municipiul oc ani au fost identificate areale limitate geografic în interiorul cărora 
e istă potențialul de producere a fenomenelor naturale următoare  
 intensitate seismică e primată în grade MSK (grad seismic MSK IX conform anexei nr. 3);
 inundații pe cursuri de apă (conform ane ei nr )

Riscurile de mediu sunt reprezentate de presiunile exercitate asupra: resurselor de
apă, stării de calitate a aerului, a solului, pădurilor, biodiversităţii, de eurilor
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8.8. Evaluarea aspectelor privind mediul 
Identificarea principalelor aspecte (pozitive i negative) care influențează mediul este 

necesară pentru evaluarea ulterioară a impactelor pe care acestea le pot avea, direct sau indi-
rect, asupra mediului i climei, precum i asupra sănătății omului i activităților zilnice  

AP  

ASPECTE POZITIVE 
 Teritoriul municipiului este traversat în partea de nord de canalul turza (Cacaina), în

mare parte regularizată (canale îndiguite)
 n zona localităţii ndre ti este situată alta ndre ti cu o suprafață de 98 ha.
 n cursul anului  nu s-au înregistrat poluări ale apelor de suprafaţă i subterane.
 Corpul de apă subterană R I C mpia iretului Inferior are o suprafață de  m2,

fiind de tip poros permeabil acumulat în depozitele de v rstă cuaternară ce se dezvoltă
în c mpia de divagare

 unicipiul oc ani dispune de patru surse de alimentare cu apă  sursa uraia (subte-
ran), sursa abele (freatic), sursa ndre ti (subteran), sursa oc ani (subteran)

 Tipul predominant al apelor freatice este bicarbonato-calcice sau bicarbonato calcice-
magneziene.

 tația de epurare a apelor uzate oc ani reabilitată i e tinsă corespunde cerințelor de
epurare a unui debit maxim de 2.200 l/s.

 tația de epurare a apelor uzate dispune de două linii de epurare ce funcționează paralel
 C C   oc ani are ca domeniu de activitate alimentarea cu apă, colectarea i tratarea

apei uzate  Compania deserve te municipiul oc ani cu  l e  i are în componență
treaptă mecanică i biologică cu capacități de  l s fiecare

 Rețeaua de canalizare a municipiului oc ani are o lungime de ,  m, cu un volum
de evacuare de 5.836,8 mii mc.

 Lucrările în e ecuție, prevăzute în proiectul Reabilitarea i modernizarea sistemului de
alimentare cu apă i canalizare în udețul rancea , finanțat prin rogramul perațional
Sectorial Mediu – AP 1.

 tarea ecologică i c imică a cursului r ului ilcov  acesta prezintă o mineralizare na-
turală  Din punct de vedere biologic, în punctul martor Reg iu i ole ti, indicele sapro-
bic corespunde clasei a II-a, stare ecologică bună, iar pentru Răstoaca se observă tot o
stare ecologică bună

ASPECTE NEGATIVE 
 Deversarea apelor din stația de epurare se face în r ul utna
 APM Vrancea a efectuat analize fizico-c imice de laborator unității C  C   oc ani,

care prezintă impact asupra apelor de suprafață
 Deteriorarea fizică a rețelelor de alimentare cu apă i de canalizare (avarii, pierderi de

apă)
 Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile era în anul  de  m
 Lipsa con tientizării pericolului adunării de apă în subsolul clădirilor
 Fonduri locale insuficiente pentru lucrările de reabilitare i e tindere a rețelelor de ali-

mentare cu apă i de canalizare

 Instalații vec i la apartamentele de bloc
 Presiunile anterioare e ercitate de activitatea antropică asupra stării apelor de supra-

față prin deversarea în emisari a apelor uzate neepurate sau insuficient epurate.

AER

ASPECTE POZITIVE
 ntreprinderile industriale C T oc ani, C oc ani, res te oc ani,

Insta Electric oc ani, C T oc ani, C res te Te tile inis ing RL oc ani  emit
fără a depă i, în general, limitele ma ime admise conforme T  

 n anul , în municipiul oc ani, nu s-au produs situații de urgență generate de ris-
curile pentru factorul de mediu aer.

 Calitatea aerului este urmărită lunar, prin automonitorizare, de către cei mai mari ope-
ratori economici din udețul rancea, prin măsurători de poluanți gazo i i pulberi sedi-
mentabile.

 Nu s-au identificat depă iri de dio id de azot în cele punte de monitorizare de pe raza
municipiului oc ani

 Nu s-au identificat depă iri ale dio idului de sulf nici pentru limita orară i nici pentru
limita zilnică pentru protecția sănătății umane

 n urma măsurătorilor la stația automată de monitorizare din oc ani nu s-au înregistrat
depă iri ale mono idului de carbon, valorile s-au situat sub valoarea limita zilnică pen-
tru protecția sănătății umane

 ă ă ă
ă ă ă ă

 Nicio valoare a concentrației de ozon nu a atins pragul de informare sau pragul de
alertă

 rogramul de gestionare a calității aerului a fost aprobat prin otăr rea C  rancea nr
94/2010.

 ă ă ă
ă

ASPECTE NEGATIVE
 oluarea provenită din traficul de pe arterele municipiului oc ani i de pe cele din zona

metropolitană oc ani propusă
 n municipiul oc ani, monitorizarea calității aerului este insuficientă, deoarece stația

de monitorizare nu este instalată în perimetrul de densitate mare al locuințelor din mu-
nicipiu.

 onderea activităților de construcții a crescut foarte mult, antierele răm n nd surse
potențiale de poluare a aerului, în special cu pulberi

 De asemenea, e istența surselor individuale de încălzire ale cetățenilor poluează mediul
de la nivelul solului p nă la ultimele eta e

 Rezultatul monitorizării calității aerului în municipiul oc ani în anul prin rețeaua
manuală identifică depă iri ale valorilor limită pentru indicatorul 

 c ipamentele rețelei de termoficare au o vec ime cuprinsă între i ani i prezintă
o eficiență scăzută, ceea ce conduce la un consum mai mare de combustibil i implicit la
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o eficiență scăzută, ceea ce conduce la un consum mai mare de combustibil i implicit la

S r egi  de de v re  ni ipi i F ni  2014     2020

125



cre terea nivelului de emisii poluante, inclusiv de C 2, cu efecte negative asupra mediu-
lui încon urător  

 ulberi în suspensie, valoarea ma imă înregistrată a fost de  g m3 față de 
g m3 pentru protecția sănătății umane

 moniacul a fost monitorizat în  puncte de monitorizare în municipiul oc ani, înregis-
tr ndu-se o u oară cre tere a valorii față de anii precedenți

 Cre terea u oară a concentrației medii anuale ale poluanților 2 i 2 în punctele mo-
nitorizate, față de anii precedenți

 fectele cauzate de sectorul industrial asupra aerului se manifestă prin emisii de gaze i
pulberi din procese te nologice, procese de ardere i activități de depozitare materiale
i de euri

 Combustia materialelor la temperaturi ridicate duce la ruperea legăturilor c imice care
eliberează o serie de substanțe to ice

 Instalațiile de incinerare eliberează în atmosferă o izi de sulf i de azot, dio ine i furani,
metale grele.

 Traficul auto reprezintă una din principalele surse de poluare datorită zonelor intens
circulate.

OL I U OL 

ASPECTE POZITIVE 
 unicipiul oc ani are o suprafață de ,  m2, ceea ce reprezintă  din suprafața

udețului rancea, fiind o localitate de dimensiune medie.
 Teritoriul administrativ oc ani este situat în zona de curbură a Carpaților rientali, în

partea cea mai de nord a C mpiei Rom ne, i anume C mpia iretului
 tructura geologică a subteranului municipiului oc ani poate fi structurat astfel: holo-

cen superior, pleistocen mediu i inferior, levantin
 uprafața ma oritară a intravilanului municipiului oc ani este ocupată de terenuri cu

categoria de folosință agricolă, reprezent nd un procent de circa  din total intravi-
lan, terenurile ocupate de locuințe i funcțiuni complementare (cca ), urmată de
zona terenurilor ocupate cu căi de comunicații i transport rutier i feroviar (cca )

 Două secțiuni de control la ad ncimi de  i  cm care monitorizează indicatorii fizico-
c imici  p , conductivitate, conținut total de săruri, crom, cupru, plumb, fier

 Investigații asupra parametrilor bacteriologici  număr total de germeni i număr total
de coliformi.

 unicipiul nu este afectat de eroziuni i alunecări de teren active.
 estiunea de eurilor mena ere nu afectează calitatea solului în intravilan.

ASPECTE NEGATIVE 
 n amplasament situat limitrof rampei de depozitare de euri mena ere de la ole ti cu

de euri c imice
 n amplasament situat în oc ani, str  ilcov nr.40, pe care s-au depozitat produse de

uz fitosanitar de către erviciul ublic de rotecție rancea
 ona spațiilor verzi, sport, agrement, protecție cu o suprafață ,  a, reprezintă o

suprafață de spațiu verde pe cap de locuitor de apro imativ ,  m2.
 Riscul seismic nundarea unor terenuri din zona de nord a municipiului, la ape mari.

BIODIVERSITATE

ASPECTE POZITIVE
 ncadrarea teritoriului oc ani în zona de silvostepă a C mpiei Rom ne
 ormațiuni vegetale date de e istența unor trupuri de pădure izolată i o vegetație ier-

boasă de tip mezofil
 Pe teritoriul administrativ al municipiului sunt 14 arbori monumente ale naturii.
 tinderea spațiilor verzi astfel înc t să se asigure o suprafață de cca de  de spațiu

verde.
 mena area de noi spații verzi în special în zona ndre ti i noile e tinderi de intravi-

lan cu potențial de dezvoltare a funcțiunii de locuire

ASPECTE NEGATIVE
 ădurile nu sunt prezente pe suprafața municipiului.
 auna e istentă pe suprafața municipiului este săracă în specii, cele mai înt lnite grupe

fiind ta onomice (păsări i c iropterele)
 Influența umană i a activităților antropice care duc la o puternică artificializare a vege-

tației

DE EURI

ASPECTE POZITIVE
 Colectarea selectivă a de eurilor reciclabile acoperă integral suprafața municipiului

oc ani
 n prezent sunt amplasate de S.C. Cup Salubritate S.R.L. 94 de puncte de colectare selec-

tivă, fiecare punct cu c te trei containere pentru T-uri, rtie i sticlă
 ărirea numărului de puncte de colectare selectivă a condus la cre terea cu apro

a cantității de de euri reciclabile colectate i valorificate de către C Cup
Salubritate S.R.L.

 Dotarea corespunzătoare a stației de sortare a de eurilor mena ere realizată de către
S.C. Cup Salubritate S.R.L.

 S-a extins numărul punctelor de colectare selectivă la (cu c te containere pentru
plastic, sticlă i rtie), unde cantități importante de materiale reciclabile sunt aduse de
populație i valorificate prin unități specializate

 estiunea de eurilor mena ere nu afectează calitatea solului.
 Depozit de euri balotate (pentru staționarea temporară a baloților p nă la valorificare).
 tația de sortare modernă prevăzută cu fosă septică i bazin pentru colectarea apelor

uzate din stație de sortare
 S.C. Cup Salubritate R L deţine un punct de colectare a de eurilor de ec ipamente elec-

trice i electronice situat în oc ani
 tația de Radioactivitate a ediului oc ani derulează un program standard de monito-

rizare a radioactivității mediului de  ore zi
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cre terea nivelului de emisii poluante, inclusiv de C 2, cu efecte negative asupra mediu-
lui încon urător  

 ulberi în suspensie, valoarea ma imă înregistrată a fost de  g m3 față de 
g m3 pentru protecția sănătății umane

 moniacul a fost monitorizat în  puncte de monitorizare în municipiul oc ani, înregis-
tr ndu-se o u oară cre tere a valorii față de anii precedenți

 Cre terea u oară a concentrației medii anuale ale poluanților 2 i 2 în punctele mo-
nitorizate, față de anii precedenți

 fectele cauzate de sectorul industrial asupra aerului se manifestă prin emisii de gaze i
pulberi din procese te nologice, procese de ardere i activități de depozitare materiale
i de euri

 Combustia materialelor la temperaturi ridicate duce la ruperea legăturilor c imice care
eliberează o serie de substanțe to ice

 Instalațiile de incinerare eliberează în atmosferă o izi de sulf i de azot, dio ine i furani,
metale grele.

 Traficul auto reprezintă una din principalele surse de poluare datorită zonelor intens
circulate.

OL I U OL 

ASPECTE POZITIVE 
 unicipiul oc ani are o suprafață de ,  m2, ceea ce reprezintă  din suprafața

udețului rancea, fiind o localitate de dimensiune medie.
 Teritoriul administrativ oc ani este situat în zona de curbură a Carpaților rientali, în

partea cea mai de nord a C mpiei Rom ne, i anume C mpia iretului
 tructura geologică a subteranului municipiului oc ani poate fi structurat astfel: holo-

cen superior, pleistocen mediu i inferior, levantin
 uprafața ma oritară a intravilanului municipiului oc ani este ocupată de terenuri cu

categoria de folosință agricolă, reprezent nd un procent de circa  din total intravi-
lan, terenurile ocupate de locuințe i funcțiuni complementare (cca ), urmată de
zona terenurilor ocupate cu căi de comunicații i transport rutier i feroviar (cca )

 Două secțiuni de control la ad ncimi de  i  cm care monitorizează indicatorii fizico-
c imici  p , conductivitate, conținut total de săruri, crom, cupru, plumb, fier

 Investigații asupra parametrilor bacteriologici  număr total de germeni i număr total
de coliformi.

 unicipiul nu este afectat de eroziuni i alunecări de teren active.
 estiunea de eurilor mena ere nu afectează calitatea solului în intravilan.

ASPECTE NEGATIVE 
 n amplasament situat limitrof rampei de depozitare de euri mena ere de la ole ti cu

de euri c imice
 n amplasament situat în oc ani, str  ilcov nr.40, pe care s-au depozitat produse de

uz fitosanitar de către erviciul ublic de rotecție rancea
 ona spațiilor verzi, sport, agrement, protecție cu o suprafață ,  a, reprezintă o

suprafață de spațiu verde pe cap de locuitor de apro imativ ,  m2.
 Riscul seismic nundarea unor terenuri din zona de nord a municipiului, la ape mari.

BIODIVERSITATE 

ASPECTE POZITIVE 
 ncadrarea teritoriului oc ani în zona de silvostepă a C mpiei Rom ne
 ormațiuni vegetale date de  e istența unor trupuri de pădure izolată i o vegetație ier-

boasă de tip mezofil
 Pe teritoriul administrativ al municipiului sunt 14 arbori monumente ale naturii.
 tinderea spațiilor verzi astfel înc t să se asigure o suprafață de cca de  de spațiu

verde.
 mena area de noi spații verzi în special în zona ndre ti i noile e tinderi de intravi-

lan cu potențial de dezvoltare a funcțiunii de locuire

ASPECTE NEGATIVE 
 ădurile nu sunt prezente pe suprafața municipiului.
 auna e istentă pe suprafața municipiului este săracă în specii, cele mai înt lnite grupe

fiind ta onomice (păsări i c iropterele)
 Influența umană i a activităților antropice care duc la o puternică artificializare a vege-

tației

DE EURI 

ASPECTE POZITIVE 
 Colectarea selectivă a de eurilor reciclabile acoperă integral suprafața municipiului

oc ani
 n prezent sunt amplasate de S.C. Cup Salubritate S.R.L. 94 de puncte de colectare selec-

tivă, fiecare punct cu c te trei containere pentru T-uri, rtie i sticlă
 ărirea numărului de puncte de colectare selectivă a condus la cre terea cu apro

 a cantității de de euri reciclabile colectate i valorificate de către C  Cup
Salubritate S.R.L.

 Dotarea corespunzătoare a stației de sortare a de eurilor mena ere realizată de către
S.C. Cup Salubritate S.R.L.

 S-a extins numărul punctelor de colectare selectivă la  (cu c te  containere pentru
plastic, sticlă i rtie), unde cantități importante de materiale reciclabile sunt aduse de
populație i valorificate prin unități specializate

 estiunea de eurilor mena ere nu afectează calitatea solului.
 Depozit de euri balotate (pentru staționarea temporară a baloților p nă la valorificare).
 tația de sortare modernă prevăzută cu fosă septică i bazin pentru colectarea apelor

uzate din stație de sortare
 S.C. Cup Salubritate R L  deţine un punct de colectare a de eurilor de ec ipamente elec-

trice i electronice situat în oc ani
 tația de Radioactivitate a ediului oc ani derulează un program standard de monito-

rizare a radioactivității mediului de  ore zi
 Principalele firme pentru cre terea animalelor  C groind  oc ani, C vicola 

oc ani au menținut relativ constantă producția, implicit generarea de eurilor specifice
care au scăzut

 ă ă
ă

ASPECTE NEGATIVE 
 Datorită reluării activității la T  T L oc ani (fost C Laminate  oc ani), în anul

20  cantitatea de de euri generată a fost . ,  tone, mult mai mare dec t în 
c nd s-au înregistrat .191 tone.

 Lipsa informațiilor i educației populației în sectorul de eurilor
 Drumurile principale i secundare pe care circulă utila ele de transport de euri nu sunt

întreținute
 u toate locuinţele au contract de salubrizare  mena eră înc eiat cu operatorul C C

Salubritate SRL.
 entru colectarea de eurilor rezultate din construcţii i demolări nu pot fi amena ate

platforme pe teritoriul municipiului, ci se găsesc soluţii punctuale, pe bază de solicitare
de la producătorul de eurilor i transportate la depozitul autorizat amplasat în vecină-
tatea tației de sortare a C  Cup alubritate R L  oc ani
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 Principalele firme pentru cre terea animalelor C groind oc ani, C vicola 
oc ani au menținut relativ constantă producția, implicit generarea de eurilor specifice

care au scăzut
 ă ă

ă

ASPECTE NEGATIVE 
 Datorită reluării activității la T  T L oc ani (fost C Laminate  oc ani), în anul

20  cantitatea de de euri generată a fost . ,  tone, mult mai mare dec t în 
c nd s-au înregistrat .191 tone.

 Lipsa informațiilor i educației populației în sectorul de eurilor
 Drumurile principale i secundare pe care circulă utila ele de transport de euri nu sunt

întreținute
 u toate locuinţele au contract de salubrizare  mena eră înc eiat cu operatorul C C

Salubritate SRL.
 entru colectarea de eurilor rezultate din construcţii i demolări nu pot fi amena ate

platforme pe teritoriul municipiului, ci se găsesc soluţii punctuale, pe bază de solicitare
de la producătorul de eurilor i transportate la depozitul autorizat amplasat în vecină-
tatea tației de sortare a C  Cup alubritate R L  oc ani

9. Analiza SWOT

PUNCTE TARI

Caracterul de re edință de udeț al municipiului oc ani centru economic i social
ncadrarea teritoriului municipiului oc ani în zona de silvostepă a C mpiei Rom ne

unicipiul oc ani este mărginit de r ul utna la o distanță de m i de r ul ilcov, în
partea de sud-est;
Teritoriul municipiului este traversat în partea de nord de canalul turza (Cacaina), în
mare parte regularizată (canale îndiguite)

ă ă ă ă

ă ă
ă ă

istența unor localități precum anciu, ără e ti, dobe ti, Tecuci, amplasate în aria
de influență a municipiului, care pot contribui la consolidarea caracterului de arie me-
tropolitană
Drumul odgoriilor r ncene, care este inclus în aria metropolitană propusă

unicipiul oc ani dispune de o bună accesibilitate se află pe traseul at t al reţelei
transeuropene de transport rutier TEN-R, c t i al Coridorului paneuropean de tran-
sport intermodal IX.

istența drumului Drumul uropean de tranzit care leagă municipiul ucure ti
de udețul Ia i

ă ă ă
ă

Transport în comun bine dezvoltat în zona periurbană a municipiului oc ani ( de
trasee aprobate pe perioada 2014 2019);
Resurse considerabile de teren liber, amplasate la periferia municipiului;

evoia de mobilitate este satisfăcută de relația nord-sud, din punctul de vedere al tran-
sportului public;

ă ă ă ă

mena area pistelor pentru bicicli ti
uprafețe mari de terenuri industriale  11% din intravilan, care pot fi convertite i tran-

sformate în motoare ale dezvoltării economice locale
istenţa unuia dintre cele mai dezvoltate industrii de te tile i confecții industrie cu

tradiţie
tragerea migrării populației din localitățile învecinate în municipiu, prin oferta mai

mare de locuri de muncă, comparativ cu localitățile de domiciliu
Cre terea spiritului antreprenorial i a numărului de firme nou înființate
Concentrarea obiectivelor de utilitate publică i a obiectivelor de patrimoniu construit
în zona centrală
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 Principalele firme pentru cre terea animalelor C groind oc ani, C vicola 
oc ani au menținut relativ constantă producția, implicit generarea de eurilor specifice

care au scăzut
 ă ă

ă

ASPECTE NEGATIVE
 Datorită reluării activității la T T L oc ani (fost C Laminate oc ani), în anul

20 cantitatea de de euri generată a fost . , tone, mult mai mare dec t în
c nd s-au înregistrat .191 tone.

 Lipsa informațiilor i educației populației în sectorul de eurilor
 Drumurile principale i secundare pe care circulă utila ele de transport de euri nu sunt

întreținute
 u toate locuinţele au contract de salubrizare mena eră înc eiat cu operatorul C C

Salubritate SRL.
 entru colectarea de eurilor rezultate din construcţii i demolări nu pot fi amena ate

platforme pe teritoriul municipiului, ci se găsesc soluţii punctuale, pe bază de solicitare
de la producătorul de eurilor i transportate la depozitul autorizat amplasat în vecină-
tatea tației de sortare a C  Cup alubritate R L oc ani

9. Analiza SWOT

PUNCTE TARI 

Caracterul de re edință de udeț al municipiului oc ani  centru economic i social
ncadrarea teritoriului municipiului oc ani în zona de silvostepă a C mpiei Rom ne

unicipiul oc ani este mărginit de r ul utna la o distanță de  m i de r ul ilcov, în
partea de sud-est;
Teritoriul municipiului este traversat în partea de nord de canalul turza (Cacaina), în
mare parte regularizată (canale îndiguite)

ă ă ă ă

ă ă
ă ă

istența unor localități precum anciu, ără e ti, dobe ti, Tecuci, amplasate în aria
de influență a municipiului, care pot contribui la consolidarea caracterului de arie me-
tropolitană
Drumul odgoriilor r ncene, care este inclus în aria metropolitană propusă

unicipiul oc ani dispune de o bună accesibilitate  se află pe traseul at t al reţelei
transeuropene de transport rutier TEN-R, c t i al Coridorului paneuropean de tran-
sport intermodal IX.

istența drumului    Drumul uropean de tranzit care leagă municipiul ucure ti
de udețul Ia i

ă ă ă
ă

Transport în comun bine dezvoltat în zona periurbană a municipiului oc ani (  de
trasee aprobate pe perioada 2014  2019);
Resurse considerabile de teren liber, amplasate la periferia municipiului;

evoia de mobilitate este satisfăcută de relația nord-sud, din punctul de vedere al tran-
sportului public;

ă ă ă ă

mena area pistelor pentru bicicli ti
uprafețe mari de terenuri industriale  11% din intravilan, care pot fi convertite i tran-

sformate în motoare ale dezvoltării economice locale
istenţa unuia dintre cele mai dezvoltate industrii de te tile i confecții  industrie cu

tradiţie
tragerea migrării populației din localitățile învecinate în municipiu, prin oferta mai

mare de locuri de muncă, comparativ cu localitățile de domiciliu
Cre terea spiritului antreprenorial i a numărului de firme nou înființate
Concentrarea obiectivelor de utilitate publică i a obiectivelor de patrimoniu construit
în zona centrală
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Concentrarea în municipiu a instituțiilor pentru sănătate i asistență socială
Pe teritoriul administrativ al municipiului oc ani sunt  arbori monumente ale naturii;

istența rețelelor i serviciilor de comunicații electronice diversificate
unicipiul nu este afectat de eroziuni sau alunecări de teren, av nd în consecință res-

tricții minore din punctul de vedere al construibilității
istența studiilor de fezabilitate privind alimentarea cu apă i canalizarea;

Cursul r ului ilcov prezintă o mineralizare naturală;
olul în secțiunile de control se încadrează la sol normal ;

Calitatea aerului este urmărită lunar, prin automonitorizare, de către cei mai mari ope-
ratori economici din udețul rancea, prin măsurători de poluanți gazo i i pulberi

tația de sortare modernă prevăzută cu fosă septică i bazin pentru colectarea apelor
uzate rezultate din stația de sortare;
n condiții normale de funcționare, după modernizarea C T finalizată în anul , va-

lorile limită de emisii sunt sub normele legale aprobate
n anul , valorile pentru pierderile de căldură în rețelele de distribuție i de tran-

sport au scăzut față de cele din anul 2012;
estiunea de eurilor mena ere nu afectează calitatea solului în intravilanul municipiului
oc ani

Colectarea selectivă a de eurilor reciclabile acoperă integral suprafața municipiului
oc ani, cresc nd cu 50% cantitatea de de euri reciclabile colectate i valorificate.

PUNCTE SLABE

 Dezec ilibru între dezvoltarea centrului municipiului versus periferie  
 Relaționare deficitară între mediul urban  municipiul oc ani i mediul rural din aria 

de influență a acestuia  
 Localități urbane aflate în aria de influență a municipiului oc ani, subdezvoltate i care 

nu se află într-o relație de colaborare cu municipiul  
 mplasarea dezec ilibrată în teritoriu a municipiului  spre extremitatea sud-estică a 

udețului  
 P.U.G.-urile elaborate pentru localitățile din aria metropolitană nu sunt corelate i nu 

converg către aceea i direcție de dezvoltare  
 Incompatibilități funcționale în special între zonele de locuire i zone de activități pro-

ductive; 
 Ine istența unui aeroport în municipiu i implicit accesibilitate aeriană deficitară  
   din străzile municipiului oc ani sunt nemodernizate  
 Capacitate de trafic depă ită a centurii ocolitoare actuale i a altor străzi principale din 

municipiu; 
 are parte din traficul de tranzit este obligat să intre pe rețeaua stradală din municipiul 

oc ani  
 obilitate rutieră scăzută în municipiu din cauza semaforizării deficitare  
 Relația est-vest de mobilitate este insuficient satisfăcută de transportul în comun în in-

teriorul municipiului, e ist nd zone care nu sunt deservite; 

 Cele trei pasa e peste linia de cale ferată din interiorul municipiului sunt în stare de de-
gradare;

 uprafețe mari de terenuri agricole în intravilanul municipiului  30 %, majoritatea frag-
mentate în e ploatații mici; 

 Distribuția neuniformă a dotărilor aferente locuirii at t în cadrul municipiului, c t i în
aria de influență a acestuia (e istă zone i suprafețe mari care nu intră în raza de deser-
vire a dotărilor ma ore precum spitale, licee, coli etc )

 Refacerea urbanistică a municipiului a condus la distrugerea clădirilor vec i, imaginea
istorică a acestuia;

 ntreprinderile utilizează te nologii învec ite
 robleme demografice din cauza îmbătr nirii i migrației ridicate  
 Lipsa forţei de muncă calificate i a cursurilor de formare profesională
 Tendința de cre tere a numărului tinerilor care nu au un loc de muncă, care nu urmează

studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul e cluziunii 
sociale i a tinerilor din comunitățile marginalizate  

 Lipsa spiritului antreprenorial în r ndul tinerilor i al persoanelor disponibilizate  
 Ine istența colaborării între instituțiile de învățăm nt i mediul de afaceri pentru for-

marea resurselor umane în funcţie de nevoile pieţei muncii locale
 tarea precară a ec ipamentelor din sistemul sanitar; 
 Calitatea slabă a serviciilor din sectorul turistic
 umărul limitat de spații verzi, zone de oacă pentru copii i spații de parcare
 Pe anumite tronsoane, starea te nică a rețelelor de distribuție energie termică este ne-

corespunzătoare
 Lipsa utilizării resurselor energetice sustenabile
 mplasarea pe st lpii de electricitate a unui număr mare de cabluri aflate în proprieta-

tea diver ilor operatori (T , internet)
 oluarea provenită din traficul de pe arterele intens circulate ale municipiului oc ani, 

inclusiv pe cele care circulă traficul greu; 
 istența pe teritoriul municipiului a sitului contaminat reprezentat de depozitul de de-

euri petroliere;
 Monitorizarea insuficientă a calității aerului pe teritoriul municipiului. 

OPORTU IT I

mplasarea favorabilă în teritoriu, în pro imitatea zonei montane, a Carpaților de
Curbură, constituie o oportunitate în dezvoltarea turismului

mplasarea municipiului oc ani la confluența dintre cele două forme de relief c mpie
i munte  poate contribui la dezvoltarea localității ca poartă de acces în zona turistică

montană
Amplasarea municipiului pe traseul proiectat al Canalului Siret- ărăgan cel mai mare
proiect de infrastructură agricolă din Rom nia

ă
ă

ă

S r egi  de de v re  ni ipi i F ni  2014     2020

130



Concentrarea în municipiu a instituțiilor pentru sănătate i asistență socială
Pe teritoriul administrativ al municipiului oc ani sunt  arbori monumente ale naturii;

istența rețelelor i serviciilor de comunicații electronice diversificate
unicipiul nu este afectat de eroziuni sau alunecări de teren, av nd în consecință res-

tricții minore din punctul de vedere al construibilității
istența studiilor de fezabilitate privind alimentarea cu apă i canalizarea;

Cursul r ului ilcov prezintă o mineralizare naturală;
olul în secțiunile de control se încadrează la sol normal ;

Calitatea aerului este urmărită lunar, prin automonitorizare, de către cei mai mari ope-
ratori economici din udețul rancea, prin măsurători de poluanți gazo i i pulberi

tația de sortare modernă prevăzută cu fosă septică i bazin pentru colectarea apelor
uzate rezultate din stația de sortare;
n condiții normale de funcționare, după modernizarea C T finalizată în anul , va-

lorile limită de emisii sunt sub normele legale aprobate
n anul , valorile pentru pierderile de căldură în rețelele de distribuție i de tran-

sport au scăzut față de cele din anul 2012;
estiunea de eurilor mena ere nu afectează calitatea solului în intravilanul municipiului
oc ani

Colectarea selectivă a de eurilor reciclabile acoperă integral suprafața municipiului
oc ani, cresc nd cu 50% cantitatea de de euri reciclabile colectate i valorificate.

PUNCTE SLABE

 Dezec ilibru între dezvoltarea centrului municipiului versus periferie  
 Relaționare deficitară între mediul urban  municipiul oc ani i mediul rural din aria 

de influență a acestuia  
 Localități urbane aflate în aria de influență a municipiului oc ani, subdezvoltate i care 

nu se află într-o relație de colaborare cu municipiul  
 mplasarea dezec ilibrată în teritoriu a municipiului  spre extremitatea sud-estică a 

udețului  
 P.U.G.-urile elaborate pentru localitățile din aria metropolitană nu sunt corelate i nu 

converg către aceea i direcție de dezvoltare  
 Incompatibilități funcționale în special între zonele de locuire i zone de activități pro-

ductive; 
 Ine istența unui aeroport în municipiu i implicit accesibilitate aeriană deficitară  
   din străzile municipiului oc ani sunt nemodernizate  
 Capacitate de trafic depă ită a centurii ocolitoare actuale i a altor străzi principale din 

municipiu; 
 are parte din traficul de tranzit este obligat să intre pe rețeaua stradală din municipiul 

oc ani  
 obilitate rutieră scăzută în municipiu din cauza semaforizării deficitare  
 Relația est-vest de mobilitate este insuficient satisfăcută de transportul în comun în in-

teriorul municipiului, e ist nd zone care nu sunt deservite; 

 Cele trei pasa e peste linia de cale ferată din interiorul municipiului sunt în stare de de-
gradare; 

 uprafețe mari de terenuri agricole în intravilanul municipiului  30 %, majoritatea frag-
mentate în e ploatații mici; 

 Distribuția neuniformă a dotărilor aferente locuirii at t în cadrul municipiului, c t i în 
aria de influență a acestuia (e istă zone i suprafețe mari care nu intră în raza de deser-
vire a dotărilor ma ore precum spitale, licee, coli etc )  

 Refacerea urbanistică a municipiului a condus la distrugerea clădirilor vec i, imaginea 
istorică a acestuia; 

 ntreprinderile utilizează te nologii învec ite  
 robleme demografice din cauza îmbătr nirii i migrației ridicate  
 Lipsa forţei de muncă calificate i a cursurilor de formare profesională  
 Tendința de cre tere a numărului tinerilor care nu au un loc de muncă, care nu urmează 

studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul e cluziunii 
sociale i a tinerilor din comunitățile marginalizate   

 Lipsa spiritului antreprenorial în r ndul tinerilor i al persoanelor disponibilizate  
 Ine istența colaborării între instituțiile de învățăm nt i mediul de afaceri pentru for-

marea resurselor umane în funcţie de nevoile pieţei muncii locale  
 tarea precară a ec ipamentelor din sistemul sanitar; 
 Calitatea slabă a serviciilor din sectorul turistic  
 umărul limitat de spații verzi, zone de oacă pentru copii i spații de parcare  
 Pe anumite tronsoane, starea te nică a rețelelor de distribuție energie termică este ne-

corespunzătoare  
 Lipsa utilizării resurselor energetice sustenabile  
 mplasarea pe st lpii de electricitate a unui număr mare de cabluri aflate în proprieta-

tea diver ilor operatori (T , internet)  
 oluarea provenită din traficul de pe arterele intens circulate ale municipiului oc ani, 

inclusiv pe cele care circulă traficul greu; 
 istența pe teritoriul municipiului a sitului contaminat reprezentat de depozitul de de-

euri petroliere; 
 Monitorizarea insuficientă a calității aerului pe teritoriul municipiului. 

OPORTU IT I 

mplasarea favorabilă în teritoriu, în pro imitatea zonei montane, a Carpaților de
Curbură, constituie o oportunitate în dezvoltarea turismului

mplasarea municipiului oc ani la confluența dintre cele două forme de relief  c mpie
i munte  poate contribui la dezvoltarea localității ca poartă de acces în zona turistică

montană
Amplasarea municipiului pe traseul proiectat al Canalului Siret- ărăgan  cel mai mare
proiect de infrastructură agricolă din Rom nia

ă
ă

ă
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Coridorul de transport feroviar TEN-F suprapus cu Magistrala 50;
utostrada ucure ti  Rm  ărat  oc ani  Adjud  acău  uceava este o importantă

a ă de transport regional, a cărei implementare va cre te conectivitatea municipiului
oc ani cu capitala ucure ti i cu zona de nord, craina

Inelul de centură, aflat în stadiu de proiect, va contribui la fluidizarea traficului în muni-
cipiu, în aria metropolitană, precum i traficul de tranzit

osibilitatea unei abordări teritoriale integrate între oc ani i localităţile aflate în zona
sa de influenţă, diminu nd astfel dezec ilibrele dintre centru i aria limitrofă
Revitalizarea centrului urban;

odernizarea i e tinderea liniilor de producție ale fabricilor de te tile i confecții, pre-
cum i automatizarea proceselor;
Dezvoltarea unei zone industriale/parc industrial ca centru pentru valorificarea poten-
țialului vitivinicol al teritoriului;
Dezvoltarea turismului de tranzit i de afaceri
Dezvoltarea ofertei turistice pentru cre terea vizibilității municipiului;

romovarea potențialului turistic, modernizarea infrastructurii i îmbunătăţirea servi-
ciilor unităților de cazare i agrement
Reutilizarea domeniului imobiliar nefolosit;

olosirea potențialului crescut al resurselor naturale i umane
Dezvoltarea parteneriatelor public-private între actorii interesați
Con tientizarea nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile i furnizarea de servicii
speciale pentru persoanele cu handicap;
Dezvoltarea învățăm ntului adaptat cererii pieței de muncă locale prin crearea de par-
teneriate între instituțiile colare i mediul privat

roiecte cu finanțare europeană pentru finalizarea modernizării rețelei de utilități pu-
blice;
mbunătățirea factorilor de mediu prin rezolvarea problemelor referitoare la calitatea

solului, apei, aerului, e tinderea spațiilor verzi

A E I RI

  ă

 ncadrarea municipiului oc ani în categoria polilor regionali, prin Conceptul trategic 
ațional al Dezvoltării pațiale, poate constitui o amenințare în dezvoltarea acestuia, 

prin eliminarea municipiului de pe lista centrelor urbane prioritare în finanțare  
 mplasarea municipiului la confluența dintre oldova i untenia (două regiuni cu 

grad diferit de dezvoltare) poate să accentueze în timp, caracterul de tranzit al acestuia, 
precum i subdezvoltarea sa  

 Dezvoltarea urbană necontrolată  


 igrația forței de muncă i a tinerilor calificați  

 Lipsa de motivare a tinerilor pentru dezvoltarea unei afaceri;
 Economie subterană în cre tere
 Concurența produselor din import
 iziuni separate de dezvoltare a localităților limitrofe (lipsa unui concept de planificare

teritorială integrat)
 Riscul ridicat de cutremure, av nd în vedere că cea mai importantă zonă seismică din

țară este zona rancea
 one inundabile în zona de nord a municipiului
 Influența umană i a activităților antropice care duc la o puternică artificializare a vege-

tației
 Construcţia aotică a clădirilor noi fără respectarea unei imagini unitare a teritoriului 

determină aglomerarea municipiului, blocarea traficului rutier, presiune asupra locuri-
lor de parcare existente;

 reţul în continuă cre tere al utilităţilor publice (apă, canalizare, gunoi mena er) conduc
la imposibilitatea de plată a acestora de către anumiţi cetăţeni i implicit bloca e finan-
ciare la societăţile comerciale respective, precum i debran area unor categorii defavo-
rizate ale populaţiei de la aceste servicii

 Ine istenţa opritorilor de zăpadă la acoperi urile construcţiilor determină căderea unor
bucăţi masive de zăpadă i g eaţă pe trotuarele intens circulate cu risc pentru populaţie

 oluarea atmosferică determinată de emisii de gaze i pulberi din procesele te nologice
industriale, procese de ardere i activități de depozitare materiale i de euri, traficul
auto, antierele de construcție

 Lipsa de educație privind consumarea i prote area resurselor de apă va conduce la un
consum excesiv a acesteia;

 Diminuarea suprafeţelor de spaţii verzi din municipiul oc ani prin retrocedarea tere-
nurilor pe care în prezent sunt aceste spaţii către fo tii proprietari, fără menţinerea sta-
tutului acestor zone ca i spaţii verzi

 istenţa unui număr mare al c inilor fără stăp n aflaţi pe domeniul public, datorată i
ine istenţei unui dispecerat la care cetăţenii să poată apela pentru rezolvarea acestei
probleme.
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Coridorul de transport feroviar TEN-F suprapus cu Magistrala 50;
utostrada ucure ti  Rm  ărat  oc ani  Adjud  acău  uceava este o importantă

a ă de transport regional, a cărei implementare va cre te conectivitatea municipiului
oc ani cu capitala ucure ti i cu zona de nord, craina

Inelul de centură, aflat în stadiu de proiect, va contribui la fluidizarea traficului în muni-
cipiu, în aria metropolitană, precum i traficul de tranzit

osibilitatea unei abordări teritoriale integrate între oc ani i localităţile aflate în zona
sa de influenţă, diminu nd astfel dezec ilibrele dintre centru i aria limitrofă
Revitalizarea centrului urban;

odernizarea i e tinderea liniilor de producție ale fabricilor de te tile i confecții, pre-
cum i automatizarea proceselor;
Dezvoltarea unei zone industriale/parc industrial ca centru pentru valorificarea poten-
țialului vitivinicol al teritoriului;
Dezvoltarea turismului de tranzit i de afaceri
Dezvoltarea ofertei turistice pentru cre terea vizibilității municipiului;

romovarea potențialului turistic, modernizarea infrastructurii i îmbunătăţirea servi-
ciilor unităților de cazare i agrement
Reutilizarea domeniului imobiliar nefolosit;

olosirea potențialului crescut al resurselor naturale i umane
Dezvoltarea parteneriatelor public-private între actorii interesați
Con tientizarea nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile i furnizarea de servicii
speciale pentru persoanele cu handicap;
Dezvoltarea învățăm ntului adaptat cererii pieței de muncă locale prin crearea de par-
teneriate între instituțiile colare i mediul privat

roiecte cu finanțare europeană pentru finalizarea modernizării rețelei de utilități pu-
blice;
mbunătățirea factorilor de mediu prin rezolvarea problemelor referitoare la calitatea

solului, apei, aerului, e tinderea spațiilor verzi

A E I RI

  ă

 ncadrarea municipiului oc ani în categoria polilor regionali, prin Conceptul trategic 
ațional al Dezvoltării pațiale, poate constitui o amenințare în dezvoltarea acestuia, 

prin eliminarea municipiului de pe lista centrelor urbane prioritare în finanțare  
 mplasarea municipiului la confluența dintre oldova i untenia (două regiuni cu 

grad diferit de dezvoltare) poate să accentueze în timp, caracterul de tranzit al acestuia, 
precum i subdezvoltarea sa  

 Dezvoltarea urbană necontrolată  


 igrația forței de muncă i a tinerilor calificați  

 Lipsa de motivare a tinerilor pentru dezvoltarea unei afaceri; 
 Economie subterană în cre tere  
 Concurența produselor din import  
 iziuni separate de dezvoltare a localităților limitrofe (lipsa unui concept de planificare 

teritorială integrat)  
 Riscul ridicat de cutremure, av nd în vedere că cea mai importantă zonă seismică din 

țară este zona rancea  
 one inundabile în zona de nord a municipiului  
 Influența umană i a activităților antropice care duc la o puternică artificializare a vege-

tației  
 Construcţia aotică a clădirilor noi fără respectarea unei imagini unitare a teritoriului 

determină aglomerarea municipiului, blocarea traficului rutier, presiune asupra locuri-
lor de parcare existente; 

 reţul în continuă cre tere al utilităţilor publice (apă, canalizare, gunoi mena er) conduc 
la imposibilitatea de plată a acestora de către anumiţi cetăţeni i implicit bloca e finan-
ciare la societăţile comerciale respective, precum i debran area unor categorii defavo-
rizate ale populaţiei de la aceste servicii  

 Ine istenţa opritorilor de zăpadă la acoperi urile construcţiilor determină căderea unor 
bucăţi masive de zăpadă i g eaţă pe trotuarele intens circulate cu risc pentru populaţie  

 oluarea atmosferică determinată de emisii de gaze i pulberi din procesele te nologice 
industriale, procese de ardere i activități de depozitare materiale i de euri, traficul 
auto, antierele de construcție  

 Lipsa de educație privind consumarea i prote area resurselor de apă va conduce la un 
consum excesiv a acesteia; 

 Diminuarea suprafeţelor de spaţii verzi din municipiul oc ani prin retrocedarea tere-
nurilor pe care în prezent sunt aceste spaţii către fo tii proprietari, fără menţinerea sta-
tutului acestor zone ca i spaţii verzi  

 istenţa unui număr mare al c inilor fără stăp n aflaţi pe domeniul public, datorată i 
ine istenţei unui dispecerat la care cetăţenii să poată apela pentru rezolvarea acestei 
probleme. 
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OBIECTIVE STRATEGICE 

TR T I  D  D LT R  D R IL  
A MUNICIPIULUI  
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2014 – 2020
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I. Stabilirea obiectivelor strategice 

I.1 Viziune 

unicipiul oc ani va avea o guvernare locală modernă, orientată spre dezvoltare i co-
operare antreprenorială, spre un mediu de viață curat i sănătos  Tradiția în industrie i îmbu-
nătățirea treptată a infrastructurii economice i a investițiilor în dezvoltarea resurselor umane 
vor duce la dezvoltarea IMM-urilor viitoare   bună cooperare teritorială va permite o mai bună 
integrare a economiilor locale i va crea un mediu favorabil pentru a atrage investitori străini 
i autohtoni. 

n scopul de a accelera dezvoltarea economică ce va permite îmbunătățirea nivelului de 
trai al populației, unicipiul ocșani a decis aderarea la PACTUL TERITORIAL Vrancea. Par-
tenerii PACTULUI TERITORIAL Vrancea se vor concentra pe punerea în valoare a punctelor 
forte în domeniul social, economic i de mediu ale comunității, în loc să evidenție e doar pro
blemele acesteia, prin: 
 mobilizarea i utilizarea eficientă a resurselor e istente
 crearea unui mediu de afaceri, care în combinație cu poziția geo-strategică să permită atra-

gerea de investitori i antreprenori locali i străini
 stabilirea unor parteneriate cu sectorul privat, promovarea cooperării între întreprinderi i

încura area unui flu  mai puternic de idei i sc imb de resurse

I.2 Obiectivele strate ice ale DL ocșani 

trategia integrează obiectivele i prioritățile strategice care alcătuiesc o politică econo-
mică drept spri in pentru societate, în scopul de a spori bogăția i bunăstarea cetățenilor săi, 
prin cre terea competitivității i productivității   

Viziunea de dezvoltare, cele patru obiective strategice i cele 11 obiective specifice sta-
bilesc i dezvoltă un set de măsuri în care sunt integrate, în termeni operaționali, acțiunile 
programelor de c eltuieli ale guvernanței locale  

trategia urmăre te cre terea bunăstării i calității vieții cetățenilor prin promovarea 
cunoa terii i a inovării, crearea locurilor de muncă de calitate, consolidarea coeziunii sociale, 
ec ilibrul teritorial i o economie competitivă susţinută de administraţia locală  

ă ă ă
ă ă

ă       
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II. Prezentarea fondurilor europene

II.1  oile oportunități de finanțare

Perioada de programare 2007 –  a fost caracterizată de promovarea proiectelor 
individuale, indiferent de scara de comple itate a acestora (cu puţine e cepţii ale unor ope-
raţiuni care impuneau prezentarea de proiecte în parteneriat)  

Dispoziţiile europene introduc noi instrumente de integrare care pot fi utilizate pen-
tru punerea în aplicare a strate iilor locale teritoriale, stabilind o legătură între obiectivele 
tematice identificate în cadrul contractelor de parteneriat i al programelor operaţionale i di-
mensiunea teritorială   

Strategia Europa 2020 este o reacție la criza economică i are ca scop pregătirea niunii 
pentru următorul deceniu  Strategia subliniază importanța consolidării cre terii economice, rea-
liz nd un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, o economie cu emisii scăzute de dio id de 
carbon i eficiență din punctul de vedere al resurselor i energiei, precum i coeziune socială.  

ă
  

        ă
ă ă

ă

II.2 inanţare europeană intercomunitară

Pentru perioada 2014 – , Comisia uropeană a promovat o politică de consolidare 
a programelor iniţiate în perioadele anterioare at t în domeniul Cercetării i Inovării  prin 
programul Orizont 2020, în domeniul educaţiei prin Erasmus +, c t i în politica socială i a 
locurilor de muncă, prin Pro ramul Pro ram for Emplo ment and ocial Innovation  
(EaSI). 

Programul ORIZONT 2020 este dedicat CERCET RII şi I OV RII şi este o iniţiativă pi
lot a Uniunii Europene pentru următoarea programare. Include programele FP, Euratom, 
acţiuni inovatoare pentru programul de competitivitate i inovaţie – CIP şi Institutul 
European de Inovaţie şi Te nolo ie EIT . 

INTERACT III este un program de cooperare interregională, care urmăre te consolida-
rea capacității instituționale, în special pentru autoritățile programului  de Cooperare Teri-
torială uropeană (CT ), precum i cre terea eficienței i eficacității administrațiilor publice în 
activitățile de cooperare   

rioritatea de investiții în cadrul programului este promovarea schimbului de expe-
riență cu scopul de a consolida eficacitatea pro ramelor și acțiunilor de cooperare teri
torială, precum și utili area ECT (Gruparea uropeană de Cooperare Teritorială). 

CO OLIDAREA CAPACIT II I TITU IO ALE pentru autoritățile programului de 
Cooperare Teritorială uropeană (CT ) se poate realiza prin:

 identificarea i transferul de bune practici în domeniul cooperării,
 mecanisme de cooperare pentru reducerea sarcinilor administrative,
 cooperare bazată pe dovezi în conte tul strategic mai larg

I T R CT spri ină cooperarea în întreg teritoriul niunii uropene, lveția i orvegia,
inclusiv la frontierele e terne ale niunii uropene, pentru o dezvoltare teritorială integrată a 
tuturor regiunilor. Printr-o cooperare mai eficace se pot atinge obiectivele comune,  se pot aborda 
provocările comune, precum i e ploatarea potențialului comun. 

    
  ă ă

ă
        

    
ă

entru prima oară, activităţile sportive vor fi susţinute ca piloni pentru cre terea in-
cluziunii sociale, lupta împotriva dopa ului i discriminării, promovarea toleranţei etc

II.3 Fondurile structurale 2014 – 2020

entru a putea avea o privire de ansamblu si a putea ntelege mecanismul de acordare 
a fondurilor si programelor europene trebuie să cunoastem conte tul care le generează  
Fondurile uropene sunt acele instrumente financiare create de niunea uropeană cu scopul 
de a dezvolta anumite domenii si a spri ini tările membre n atingerea anumitor standarde de 
dezvoltare at t economică, c t si socială si culturală

ă ă ă

ă
ă

entru e erciţiul financiar , Rom nia a reu it să obţină , miliarde de 
euro, cu  mai mult faţă de suma alocată în perioada anterioară n 2020, conform 
Acordului de Parteneriat, liniile de finanțare pentru Rom nia vizează  

 Dezvoltarea resurselor umane
 Cre terea gradului de ocupare
 Dezvoltarea regională

ă ă
ă

ă
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II. Prezentarea fondurilor europene

II.1 oile oportunități de finanțare

Perioada de programare 2007 – a fost caracterizată de promovarea proiectelor
individuale, indiferent de scara de comple itate a acestora (cu puţine e cepţii ale unor ope-
raţiuni care impuneau prezentarea de proiecte în parteneriat)

Dispoziţiile europene introduc noi instrumente de integrare care pot fi utilizate pen-
tru punerea în aplicare a strate iilor locale teritoriale, stabilind o legătură între obiectivele
tematice identificate în cadrul contractelor de parteneriat i al programelor operaţionale i di-
mensiunea teritorială

Strategia Europa 2020 este o reacție la criza economică i are ca scop pregătirea niunii
pentru următorul deceniu  Strategia subliniază importanța consolidării cre terii economice, rea-
liz nd un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, o economie cu emisii scăzute de dio id de 
carbon i eficiență din punctul de vedere al resurselor i energiei, precum i coeziune socială. 

ă
  

        ă
ă ă

ă

II.2 inanţare europeană intercomunitară

Pentru perioada 2014 – , Comisia uropeană a promovat o politică de consolidare 
a programelor iniţiate în perioadele anterioare at t în domeniul Cercetării i Inovării  prin 
programul Orizont 2020, în domeniul educaţiei prin Erasmus +, c t i în politica socială i a
locurilor de muncă, prin Pro ramul Pro ram for Emplo ment and ocial Innovation
(EaSI).

Programul ORIZONT 2020 este dedicat CERCET RII şi I OV RII şi este o iniţiativă pi
lot a Uniunii Europene pentru următoarea programare. Include programele FP, Euratom, acţiuni 
inovatoare pentru programul de competitivitate i inovaţie – CIP şi Institutul European de Ino
vaţie şi Te nolo ie EIT .

INTERACT III este un program de cooperare interregională, care urmăre te consolida-
rea capacității instituționale, în special pentru autoritățile programului de Cooperare Teri-
torială uropeană (CT ), precum i cre terea eficienței i eficacității administrațiilor publice în
activitățile de cooperare

rioritatea de investiții în cadrul programului este promovarea schimbului de expe-
riență cu scopul de a consolida eficacitatea pro ramelor și acțiunilor de cooperare teri
torială, precum și utili area ECT (Gruparea uropeană de Cooperare Teritorială).

CO OLIDAREA CAPACIT II I TITU IO ALE pentru autoritățile programului  de 
Cooperare Teritorială uropeană (CT ) se poate realiza prin: 

 identificarea i transferul de bune practici în domeniul cooperării,
 mecanisme de cooperare pentru reducerea sarcinilor administrative,
 cooperare bazată pe dovezi în conte tul strategic mai larg

I T R CT spri ină cooperarea în întreg teritoriul niunii uropene, lveția i orvegia,
inclusiv la frontierele e terne ale niunii uropene, pentru o dezvoltare teritorială integrată a 
tuturor regiunilor. Printr-o cooperare mai eficace se pot atinge obiectivele comune,  se pot aborda 
provocările comune, precum i e ploatarea potențialului comun. 

    
  ă ă

ă
        

    
ă

entru prima oară, activităţile sportive vor fi susţinute ca piloni pentru cre terea  in-
cluziunii sociale, lupta împotriva dopa ului i discriminării, promovarea toleranţei etc   

II.3 Fondurile structurale 2014 – 2020

entru a putea avea o privire de ansamblu si a putea ntelege mecanismul de acordare 
a fondurilor si programelor europene trebuie să cunoastem conte tul care le generează  
Fondurile uropene sunt acele instrumente financiare create de niunea uropeană cu scopul 
de a dezvolta anumite domenii si a spri ini tările membre n atingerea anumitor standarde de 
dezvoltare at t economică, c t si socială si culturală  

ă ă ă

ă
ă

entru e erciţiul financiar   , Rom nia a reu it să obţină ,  miliarde de 
euro, cu  mai mult faţă de suma alocată în perioada anterioară  n   2020, conform 
Acordului de Parteneriat, liniile de finanțare pentru Rom nia vizează   

 Dezvoltarea resurselor umane
 Cre terea gradului de ocupare
 Dezvoltarea regională

ă ă
ă

ă
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 ntărirea capacității administrative
 Cre terea competitivității economice
 Dezvoltarea infrastructurii de mediu

Pro ramul Operațional Re ional 2   2020 î i propune să asigure continuitatea
viziunii  strategice privind dezvoltarea regională în Rom nia, prin completarea i dezvoltarea 
direcțiilor  i priorităților de dezvoltare regională conținute în lanul aţional de Dezvoltare 
( D) i  Cadrul ațional trategic de Referință (C R)  –  i implementate prin 

rogramul  perațional Regional , precum i prin alte programe naționale   

Acest program are ca obiectiv creșterea competitivității economice i îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale comunităților locale și re ionale prin sprijinirea de voltării medi
ului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare 
sustenabilă a re iunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice poten-
țialul lor de inovare i de asimilare a progresului tehnologic. 

Pro ramul Operațional Infrastructură are 2   2020 a fost elaborat pentru a 
răspunde nevoilor de dezvoltare ale Rom niei identificate în cordul de arteneriat   

 trategia  I  este orientată spre obiectivele Strategiei uropa , în corelare cu R 
i recomandările specifice de țară, concentr ndu-se asupra creșterii durabile prin promova

rea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficiență ener etică 
și promovare a energiei verzi, precum i promovarea unor moduri de transport priete-
noase cu mediul și o utili are mai eficientă a resurselor. 

Pro ramul Operaţional Capital Uman 2   2020 stabile te prioritățile de investiții, 
obiectivele i acțiunile asumate de către Rom nia în domeniul resurselor umane, continu nd 
investițiile realizate prin ondul ocial uropean ( ) în perioada    i contribuind 
la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat 2014 – 2020, acela de a reduce 
disparităţile de dezvoltare economică i socială dintre Rom nia i tatele embre  ale niunii 
Europene. 

trategia  C  urmăre te integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în an-
samblul programelor i politicilor publice ale Rom niei, ca stat membru al niunii uropene i 
are în vedere, în primul r nd, valorizarea capitalului uman ca resursă pentru o dezvoltare sus-
tenabilă în viitor  stfel, rogramul peraţional Capital man se a ează pe dezvoltarea 
inițiativei locuri de muncă pentru tineri , îmbunătățirea  tinerilor din 
categoriile defavorizate, inclu iunea socială și combaterea sărăciei, CLLD (Community-
Led Local Development, instrument de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea 
Comunității = DLRC), educație și locuri de muncă pentru toți. 

Pro ramul Operațional Capacitate Administrativă 2   2020 î i propune să con-
solideze capacitatea administrativă a autorităților și instituțiilor publice de a susţine o 
economie modernă i competitivă  dministrația publică are nevoie de resurse umane compe-
tente și bine gestionate, un mana ement eficient și transparent al c eltuielilor publice, o 
structură instituțional-administrativă adecvată, precum i de proceduri clare, simple i predicti-
bile de funcționare   astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților politici 
instrumentele necesare fundamentării i implementării unor politici publice în interesul ce
tățenilor.  

      
    

   
ă ă ă

ă

n ceea ce prive te trategia uropa o strategie europeană pentru cre tere inteli-
gentă, durabilă i favorabilă incluziunii, rogramul perațional Competitivitate atinge obiecti-
vele prevăzute de aceasta prin de voltarea competitivității și de voltării locale, a oameni-
lor și societății, a infrastructurii și administrației.

Corespondența între viziunea de dezvoltare, obiectivele strategice i cele specifice
formează un sistem interdependent, astfel înc t fiecare dintre măsuri poate afecta structura
sistemului, duc nd la întărirea sau dezec ilibrarea acestuia.

n mod similar, corespondența între bu etul propriu, pro ramele de finanţare
e terne și obiectivele specifice, respectiv măsurile aferente, creează un mecanism de mo-
nitorizare i control al rezultatelor, garant nd capacitatea de implementare a proiectelor.
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 ntărirea capacității administrative
 Cre terea competitivității economice
 Dezvoltarea infrastructurii de mediu

Pro ramul Operațional Re ional 2  2020 î i propune să asigure continuitatea
viziunii strategice privind dezvoltarea regională în Rom nia, prin completarea i dezvoltarea
direcțiilor i priorităților de dezvoltare regională conținute în lanul aţional de Dezvoltare 
( D) i Cadrul ațional trategic de Referință (C R) – i implementate prin ro-
gramul perațional Regional , precum i prin alte programe naționale

Acest program are ca obiectiv creșterea competitivității economice i îmbunătățirea
condițiilor de viață ale comunităților locale și re ionale prin sprijinirea de voltării medi
ului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare
sustenabilă a re iunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice poten-
țialul lor de inovare i de asimilare a progresului tehnologic.

Pro ramul Operațional Infrastructură are 2  2020 a fost elaborat pentru a 
răspunde nevoilor de dezvoltare ale Rom niei identificate în cordul de arteneriat 

trategia  I este orientată spre obiectivele Strategiei uropa , în corelare cu R 
i recomandările specifice de țară, concentr ndu-se asupra creșterii durabile prin promova

rea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficiență ener etică
și promovare a energiei verzi, precum i promovarea unor moduri de transport priete-
noase cu mediul și o utili are mai eficientă a resurselor.

Pro ramul Operaţional Capital Uman 2 2020 stabile te prioritățile de investiții,
obiectivele i acțiunile asumate de către Rom nia în domeniul resurselor umane, continu nd
investițiile realizate prin ondul ocial uropean ( ) în perioada i contribuind
la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat 2014 – 2020, acela de a reduce
disparităţile de dezvoltare economică i socială dintre Rom nia i tatele embre ale niunii
Europene. 

trategia  C  urmăre te integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în an-
samblul programelor i politicilor publice ale Rom niei, ca stat membru al niunii uropene i
are în vedere, în primul r nd, valorizarea capitalului uman ca resursă pentru o dezvoltare sus-
tenabilă în viitor stfel, rogramul peraţional Capital man se a ează pe dezvoltarea inițiati-
vei locuri de muncă pentru tineri , îmbunătățirea tinerilor din categoriile defavorizate,
inclu iunea socială și combaterea sărăciei, CLLD (Community-Led Local Development, in-
strument de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității = DLRC), educație și
locuri de muncă pentru toți.

Pro ramul Operațional Capacitate Administrativă 2 2020 î i propune să con-
solideze capacitatea administrativă a autorităților și instituțiilor publice de a susţine o
economie modernă i competitivă dministrația publică are nevoie de resurse umane compe-
tente și bine gestionate, un mana ement eficient și transparent al c eltuielilor publice, o 
structură instituțional-administrativă adecvată, precum i de proceduri clare, simple i predicti-
bile de funcționare  astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților politici
instrumentele necesare fundamentării i implementării unor politici publice în interesul ce
tățenilor. 

       
    

   
ă ă ă

ă

n ceea ce prive te trategia uropa  o strategie europeană pentru cre tere inteli-
gentă, durabilă i favorabilă incluziunii, rogramul perațional Competitivitate atinge obiecti-
vele prevăzute de aceasta prin de voltarea competitivității și de voltării locale, a oameni-
lor și societății, a infrastructurii și administrației. 

 
 
 
 
 
 

Corespondența între viziunea de dezvoltare, obiectivele strategice i cele specifice 
formează un sistem interdependent, astfel înc t fiecare dintre măsuri poate afecta structura 
sistemului, duc nd la întărirea sau dezec ilibrarea acestuia. 

n mod similar, corespondența între bu etul propriu, pro ramele de finanţare 
e terne și obiectivele specifice, respectiv măsurile aferente, creează un mecanism de mo-
nitorizare i control al rezultatelor, garant nd capacitatea de implementare a proiectelor. 
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III. Prezentarea obiectivelor strategice

Obiectiv strategic: A.  
sigurarea cre terii economice prin garantarea dezvoltării durabile  i utilizarea       

inteligentă a resurselor teritoriului 

ă

ă ă
ă ă

ă
ă

Concretizarea unor parteneriate puternice at t la nivel local, c t i la diverse niveluri de 
guvernare, reprezintă o cerinţă obligatorie  Direcțiile i temele trategiei R  , pre-
cum i cele din Regulamentele ( ) din  privind stabilirea unor dispoziții comune pentru 
cele  fonduri i cele specifice62,  vor fi mult mai eficiente dacă sunt aplicate într-un context 
teritorial  în care toate forțele instituționale publice și ale societății civile  sunt asociate 
cu eforturile antreprenoriale, în cadrul unei abordări comune capabile să stabilească în 
mod clar responsabilitatea individuală a fiecăruia într-un mod specific identității locale. 

La nivelul municipiului oc ani, numărul întreprinderilor la sf r itul anului  a fost 
de 2.550, densitatea întreprinderilor fiind de 26,37 unități  de locuitori  ctivitățile eco-
nomice sunt ma oritar concentrate în sectorul terțiar  servicii, ocup nd  din sectoarele 
economice, sectorul secundar  industrii i construcții  are o pondere de 17,96%, pe c nd res-
tul de 2,04% din întreprinderi î i desfă oară activitatea în sectorul primar  agricultură, silvi-
cultură i pescuit  

ă ă ă

Obiectiv specific: A.1. 
 pri inirea sectoarelor economice prioritare în raport cu oportunitățile de dezvoltare 

Din punct de vedere economic, municipiul oc ani se preconizează a- i dezvolta prepon-
derent sectorul secundar (industria), prin abordarea unei dezvoltări multisectoriale interde-
pendente i integrarea sectoarelor de activitate cu potențial de dezvoltare  stfel, se încura ează 
atragerea localizării i înființării în municipiul oc ani unor noi întreprinderi în ramurile in-
dustriale ce pot utiliza capitalul crescut al resurselor naturale i umane e istente  ploatarea 
acestora se poate realiza prin dezvoltarea unui parc de activități pentru efectuarea investiţiilor 
cu efect de antrenare asupra economiei locale i regionale  

Dezvoltarea sustenabilă i crearea de locuri de muncă în municipiu depind de îmbună-
tăţirea capacităţii de producţie i industrializare, conduc nd la cre terea competitivităţii în ca-
drul regiunii. 

62 REG (UE) NR. 1301/2013 – Reg. privind FEDR; REG (UE) nr. 1304/2013 – reg. privind FSE; REG (UE) nr. 
1300/2013 – Reg. privind FC; REG (UE) nr. 1299 – Reg privind CTE; REG (UE) nr. 1305/2013 – Reg privind FEADR; 
Reg. privind FEPAM  

ste nevoie de o abordare multisectorială eficientă ce poate aduce multiple beneficii,
precum crearea unei baze economice solide, spri inirea serviciilor publice i a infrastructurii de
transport, beneficii financiare pentru zonele rurale, sectorul agricol, cre terea sustenabilității
centrelor urbane.

conomia municipiului evidențiază necesitatea de a stimula activitățile antreprenoriale
prin îmbunătăţirea infrastructurii pentru afaceri i încura area activităţilor economice care asi-
gură folosirea optimă a potențialului endogen local (resurse umane, resurse naturale, materii
prime)  De asemenea, este esențială spri inirea I -urilor e istente în dezvoltarea noilor pro-
duse i servicii

sigurarea unei cre teri economice calitative prin eliminarea constr ngerilor critice i
reducerea sărăciei reprezintă efecte scontate, asigur nd pe termen mediu i lung promovarea
bunăstării un concept care înglobează diferite aspecte ale dezvoltării, printre care se numără
i sănătatea publică, securitatea personală, accesul la cultură i, nu în ultimul rînd, un mediu

ambiant curat.
roducerea simultană a proceselor de cre tere economică i dezvoltare durabilă favori-

zează realizarea obiectivelor coeziunii teritoriale.

URI I PROIECTE  
Nr. TITLUL PROIECTULUI

A. . . Reali area planului complet de de voltare economică a ocșaniului, identifica
rea sectoarelor prioritare cu potențial de de voltare

1 Realizarea Strategiei de Dezvoltare a conomiei unicipiului pe termen mediu i lung

A. .2. Înființarea unor mecanisme cu scopul de a încura a și spri ini de voltarea acti
vităților economice

2 Dezvoltarea unei trategii de romovare a portunităților de faceri în 

3
Realizarea unor sonda e analize asupra ofertei de muncă i promovarea unor cursuri 
de specializare, în special pentru persoanele active fără nici un fel de calificare for-
mare 

4
Realizarea unui pac et de informații documentații pentru investitorii străini i reali-
zarea/promovarea parteneriatelor public-private pentru dezvoltarea unor activități
economice

A.1.3. Sprijinirea IMM-urilor e istente și a afacerilor noi, prin servicii informaționale 
at t local, c t și interațional , servicii de consultanță a mana ementului afacerilor și

de instruire

5

Realizarea unui ebsite destinat susținerii mediului privat
- Înființarea unui irou nic virtual pentru IMM-uri cu scopul de a simplifica procedu-
rile administrative, constituit i funcțion nd pe pagina de internet a autorității admi-
nistrative a municipiului
- Realizarea unei baze de date cu speciali ti identificați în teritoriu, în scopul accesării
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III. Prezentarea obiectivelor strategice

Obiectiv strategic: A.
sigurarea cre terii economice prin garantarea dezvoltării durabile  i utilizarea

inteligentă a resurselor teritoriului

ă

ă ă
ă ă

ă
ă

Concretizarea unor parteneriate puternice at t la nivel local, c t i la diverse niveluri de 
guvernare, reprezintă o cerinţă obligatorie Direcțiile i temele trategiei R  , pre-
cum i cele din Regulamentele ( ) din privind stabilirea unor dispoziții comune pentru 
cele fonduri i cele specifice62, vor fi mult mai eficiente dacă sunt aplicate într-un context
teritorial în care toate forțele instituționale publice și ale societății civile sunt asociate 
cu eforturile antreprenoriale, în cadrul unei abordări comune capabile să stabilească în
mod clar responsabilitatea individuală a fiecăruia într-un mod specific identității locale.

La nivelul municipiului oc ani, numărul întreprinderilor la sf r itul anului a fost 
de 2.550, densitatea întreprinderilor fiind de 26,37 unități de locuitori ctivitățile eco-
nomice sunt ma oritar concentrate în sectorul terțiar servicii, ocup nd  din sectoarele
economice, sectorul secundar industrii i construcții  are o pondere de 17,96%, pe c nd res-
tul de 2,04% din întreprinderi î i desfă oară activitatea în sectorul primar agricultură, silvi-
cultură i pescuit

ă ă ă

Obiectiv specific: A.1.
pri inirea sectoarelor economice prioritare în raport cu oportunitățile de dezvoltare

Din punct de vedere economic, municipiul oc ani se preconizează a- i dezvolta prepon-
derent sectorul secundar (industria), prin abordarea unei dezvoltări multisectoriale interde-
pendente i integrarea sectoarelor de activitate cu potențial de dezvoltare stfel, se încura ează
atragerea localizării i înființării în municipiul oc ani unor noi întreprinderi în ramurile in-
dustriale ce pot utiliza capitalul crescut al resurselor naturale i umane e istente ploatarea
acestora se poate realiza prin dezvoltarea unui parc de activități pentru efectuarea investiţiilor
cu efect de antrenare asupra economiei locale i regionale

Dezvoltarea sustenabilă i crearea de locuri de muncă în municipiu depind de îmbună-
tăţirea capacităţii de producţie i industrializare, conduc nd la cre terea competitivităţii în ca-
drul regiunii.

62 REG (UE) NR. 1301/2013 – Reg. privind FEDR; REG (UE) nr. 1304/2013 – reg. privind FSE; REG (UE) nr. 
1300/2013 – Reg. privind FC; REG (UE) nr. 1299 – Reg privind CTE; REG (UE) nr. 1305/2013 – Reg privind FEADR; 
Reg. privind FEPAM  

ste nevoie de o abordare multisectorială eficientă ce poate aduce multiple beneficii, 
precum crearea unei baze economice solide, spri inirea serviciilor publice i a infrastructurii de 
transport, beneficii financiare pentru zonele rurale, sectorul agricol, cre terea sustenabilității 
centrelor urbane. 

conomia municipiului evidențiază necesitatea de a stimula activitățile antreprenoriale 
prin îmbunătăţirea infrastructurii pentru afaceri i încura area activităţilor economice care asi-
gură folosirea optimă a potențialului endogen local (resurse umane, resurse naturale, materii 
prime)  De asemenea, este esențială spri inirea I -urilor e istente în dezvoltarea noilor pro-
duse i servicii  

sigurarea unei cre teri economice calitative prin eliminarea constr ngerilor critice i 
reducerea sărăciei reprezintă efecte scontate, asigur nd pe termen mediu i lung promovarea 
bunăstării  un concept care înglobează diferite aspecte ale dezvoltării, printre care se numără 
i sănătatea publică, securitatea personală, accesul la cultură i, nu în ultimul rînd, un mediu 

ambiant curat.  
roducerea simultană a proceselor de cre tere economică i dezvoltare durabilă favori-

zează realizarea obiectivelor coeziunii teritoriale.

URI I PROIECTE  
Nr. TITLUL PROIECTULUI 

A. . . Reali area planului complet de de voltare economică a ocșaniului, identifica
rea sectoarelor prioritare cu potențial de de voltare 

1 Realizarea Strategiei de Dezvoltare a conomiei unicipiului pe termen mediu i lung 

A. .2. Înființarea unor mecanisme cu scopul de a încura a și spri ini de voltarea acti
vităților economice 

2 Dezvoltarea unei trategii de romovare a portunităților de faceri în  

3 
Realizarea unor sonda e analize asupra ofertei de muncă i promovarea unor cursuri 
de specializare, în special pentru persoanele active fără nici un fel de calificare for-
mare  

4 
Realizarea unui pac et de informații documentații pentru investitorii străini i reali-
zarea/promovarea parteneriatelor public-private pentru dezvoltarea unor activități 
economice 
           

           
  

5 

 Realizarea unui ebsite destinat susținerii mediului privat 
- Înființarea unui irou nic virtual pentru IMM-uri cu scopul de a simplifica procedu-
rile administrative, constituit i funcțion nd pe pagina de internet a autorității admi-
nistrative a municipiului 
- Realizarea unei baze de date cu speciali ti identificați în teritoriu, în scopul accesării 
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Nr. TITLUL PROIECTULUI 
rapide a acesteia de către potențialii angajatori 
- Realizarea i publicarea unei ărți ( i în format digital) cu toate întreprinderile, tere-
nurile i proprietățile favorabile activităților economice din teritoriu – corelat cu sis-
temul I  al administrației publice locale 

6 Înființarea Centrului etropolitan de Resursă Umană 

A. . . Îmbunătățirea serviciilor și facilităților publice oferite mediului privat prin 
creșterea numărului de mecanisme care asi ură suport I -urilor din teritoriu 

7 De voltarea unui Parc de Activități (industrial/logistic/comercial/de servicii) – în 
corelare cu constituirea onei etropolitane oc ani 

8         
  

9 
Amenajare centru de sprijin pentru afaceri în oc ani 
- pri inirea asocierii producătorilor locali în vederea constituirii unei cooperative lo-
cale de valorificare a produselor ecologice 

10 mena are centru de spri in pentru afaceri în domeniul v nătoresc pescăresc 
12 Amenajare pavilion e po ițional 

13 Organizarea T r ului de afaceri Rom nia UD-EST 
nființarea unui centru de afaceri regional ursa inurilor" 

Obiectiv specific: A.2. 
estionarea eficientă a zonelor favorabile implementării unor R I CT  I T R T  

C  de susținere a economiei locale 

n vederea realizării unei D LT RI I L  C ILI R T  i C R T , este ne-
cesară adoptarea de măsuri cu aplicabilitate i adresabilitate la nivel teritorial  cest scop poate 
fi atins numai printr-o C R R  T RIT RI L  ICI T , respectiv prin angrenarea în 
procesul dezvoltării a tuturor factorilor i partenerilor publici interesați  

Cunoa terea i includerea opiniilor mediului privat în formularea obiectivelor strategice 
de dezvoltare, posibilă prin aprobarea actului Teritorial pentru dezvoltarea integrată a terito-
riului, a fost un important pas în stabilirea unui dialog între autoritățile publice, mediul privat 
i comunitate  actul Teritorial oferă partenerilor (reprezentanţi ai autorităţilor locale, mediu-

lui privat i societății civile) o serie de mi loace pentru a acţiona i a răspunde împreună la pro-
vocările ce apar pe teritoriul lor. 

Av nd în vedere că teritoriile evoluează, societatea generează a teptări, nevoi i noi con-
str ngeri în amena area teritoriului, iar spațiul periurban se transformă i se urbanizează, re-
iese necesitatea adoptării unor măsuri colective, care să utilizeze i să valorifice în beneficiul 
comunităților resursele i elementele de potențial ale teritoriului   

n vederea atingerii acestui obiectiv, este esenţială crearea unui cadru suport pentru
dezvoltarea economiei sociale  conomia socială este parte a sectorului economic al cărei scop
este servirea interesului general al comunității, cre terea gradului de ocupare a persoanelor
aparțin nd grupurilor vulnerabile i producerea de bunuri i sau prestarea de servicii

pre deosebire de economia de piață ce pune accent pe obținerea de profit, economia
socială răspunde nevoilor membrilor comunității ce sunt  ignorate sau insuficient acoperite de
sectorul public sau privat stfel, economia socială acordă prioritate îmbunătățirii condițiilor
de viață, asigurării de noi oportunități pentru persoanele dezavanta ate sau cele din grupurile
vulnerabile ceastă abordare înglobează tipologii de organizații cu funcții variate ce pot in-
clude acțiuni de îndrumare i spri inire, c iar redistribuire a resurselor, dar i furnizarea de
servicii de interes general.

ntreprinderile din economia socială contribuie la implementarea politicilor comuni-
tare, în special în domeniile ocupării forței de muncă, coeziunii sociale, dezvoltării rurale i re-
gionale, protecției mediului i în domeniul securității sociale

URI I PROIECTE  
Nr. TITLUL PROIECTULUI

A.2.1. Crearea unor programe de cooperare/parteneriate între municipiul ocșani
și localitățile din aria de influență al acestuia – ona etropolitană ocșani

14 Elaborarea unui Plan de Amena are a Teritoriului etropolitan care să includă noile 
concepte economice i de mediu, respect nd principiul policentralității 

15
Realizarea unui studiu de inventariere a imobilelor (terenurilor i clădirilor) aflate 
în proprietatea publică sau privată a  ( arteneri ublici sociați) i localizarea în 
teritoriu a acestora:
- Derularea unor studii de prefezabilitate i fezabilitate pentru ona etropolitană 

16

Realizarea trategiei integrate a  i a unui lan perațional pentru implementa-
rea coerentă a roiectelor Integrate din ona etropolitană oc ani
- Studiu de identificare a zonelor favorabile pentru dezvoltarea sectoarelor econo-
mice prioritare ale teritoriului i evaluarea imobiliară i economică a acestor 
zone/studiu de zonificare pentru identificarea vocației fiecărei zone pe care vor fi 
implementate proiectele integrate

17 Dezvoltarea i implementarea unor programe ale  pentru susținerea afacerilor
de familie/subzistență

A.2.2. Promovarea economiei sociale în r ndul persoanelor asistate social prin asi-
urarea infrastructurii necesare în parteneriat cu mediul privat și societatea civilă

18

nfiinţarea unor centre multifuncționale de spri inire a persoanelor din grupurile 
vulnerabile pentru:
- Crearea unor programe de dezvoltare a economiei sociale pentru persoanele adulte 
din grupurile vulnerabile – în parteneriat public privat
- Crearea unor programe de dezvoltare a economiei sociale pentru persoanele v rst-
nice i implicarea acestora în proiecte de educație formare a copiilor/tinerilor – cei 
din familii defavorizate sau din sistemul de protecție socială
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Nr. TITLUL PROIECTULUI 
rapide a acesteia de către potențialii angajatori 
- Realizarea i publicarea unei ărți ( i în format digital) cu toate întreprinderile, tere-
nurile i proprietățile favorabile activităților economice din teritoriu – corelat cu sis-
temul I  al administrației publice locale 

6 Înființarea Centrului etropolitan de Resursă Umană 

A. . . Îmbunătățirea serviciilor și facilităților publice oferite mediului privat prin 
creșterea numărului de mecanisme care asi ură suport I -urilor din teritoriu 

7 De voltarea unui Parc de Activități (industrial/logistic/comercial/de servicii) – în 
corelare cu constituirea onei etropolitane oc ani 

8 nființarea unor incubatoare de afaceri pentru întreprinderi micro, mici și mi lo
cii  

9 
Amenajare centru de sprijin pentru afaceri în oc ani 
- pri inirea asocierii producătorilor locali în vederea constituirii unei cooperative lo-
cale de valorificare a produselor ecologice 

10 mena are centru de spri in pentru afaceri în domeniul v nătoresc pescăresc 
12 Amenajare pavilion e po ițional 

13 Organizarea T r ului de afaceri Rom nia UD-EST 
nființarea unui centru de afaceri regional ursa inurilor" 

Obiectiv specific: A.2. 
estionarea eficientă a zonelor favorabile implementării unor R I CT  I T R T  

C  de susținere a economiei locale 

n vederea realizării unei D LT RI I L  C ILI R T  i C R T , este ne-
cesară adoptarea de măsuri cu aplicabilitate i adresabilitate la nivel teritorial  cest scop poate 
fi atins numai printr-o C R R  T RIT RI L  ICI T , respectiv prin angrenarea în 
procesul dezvoltării a tuturor factorilor i partenerilor publici interesați  

Cunoa terea i includerea opiniilor mediului privat în formularea obiectivelor strategice 
de dezvoltare, posibilă prin aprobarea actului Teritorial pentru dezvoltarea integrată a terito-
riului, a fost un important pas în stabilirea unui dialog între autoritățile publice, mediul privat 
i comunitate  actul Teritorial oferă partenerilor (reprezentanţi ai autorităţilor locale, mediu-

lui privat i societății civile) o serie de mi loace pentru a acţiona i a răspunde împreună la pro-
vocările ce apar pe teritoriul lor. 

Av nd în vedere că teritoriile evoluează, societatea generează a teptări, nevoi i noi con-
str ngeri în amena area teritoriului, iar spațiul periurban se transformă i se urbanizează, re-
iese necesitatea adoptării unor măsuri colective, care să utilizeze i să valorifice în beneficiul 
comunităților resursele i elementele de potențial ale teritoriului   

n vederea atingerii acestui obiectiv, este esenţială crearea unui cadru suport pentru 
dezvoltarea economiei sociale  conomia socială este parte a sectorului economic al cărei scop 
este servirea interesului general al comunității, cre terea gradului de ocupare a persoanelor 
aparțin nd grupurilor vulnerabile i producerea de bunuri i sau prestarea de servicii  

pre deosebire de economia de piață ce pune accent pe obținerea de profit, economia 
socială răspunde nevoilor membrilor comunității ce sunt  ignorate sau insuficient acoperite de 
sectorul public sau privat  stfel, economia socială acordă prioritate îmbunătățirii condițiilor 
de viață, asigurării de noi oportunități pentru persoanele dezavanta ate sau cele din grupurile 
vulnerabile  ceastă abordare înglobează tipologii de organizații cu funcții variate ce pot in-
clude acțiuni de îndrumare i spri inire, c iar redistribuire a resurselor, dar i furnizarea de 
servicii de interes general. 

ntreprinderile din economia socială contribuie la implementarea politicilor comuni-
tare, în special în domeniile ocupării forței de muncă, coeziunii sociale, dezvoltării rurale i re-
gionale, protecției mediului i în domeniul securității sociale  

URI I PROIECTE  
Nr. TITLUL PROIECTULUI 

A.2.1. Crearea unor programe de cooperare/parteneriate între municipiul ocșani 
și localitățile din aria de influență al acestuia – ona etropolitană ocșani 

14 Elaborarea unui Plan de Amena are a Teritoriului etropolitan care să includă noile 
concepte economice i de mediu, respect nd principiul policentralității  

15 
Realizarea unui studiu de inventariere a imobilelor (terenurilor i clădirilor) aflate 
în proprietatea publică sau privată a  ( arteneri ublici sociați) i localizarea în 
teritoriu a acestora: 
- Derularea unor studii de prefezabilitate i fezabilitate pentru ona etropolitană  

16 

Realizarea trategiei integrate a  i a unui lan perațional pentru implementa-
rea coerentă a roiectelor Integrate din ona etropolitană oc ani  
- Studiu de identificare a zonelor favorabile pentru dezvoltarea sectoarelor econo-
mice prioritare ale teritoriului i evaluarea imobiliară i economică a acestor 
zone/studiu de zonificare pentru identificarea vocației fiecărei zone pe care vor fi 
implementate proiectele integrate 

17 Dezvoltarea i implementarea unor programe ale  pentru susținerea afacerilor 
de familie/subzistență 

A.2.2. Promovarea economiei sociale în r ndul persoanelor asistate social prin asi-
urarea infrastructurii necesare în parteneriat cu mediul privat și societatea civilă 

18 

nfiinţarea unor centre multifuncționale de spri inire a persoanelor din grupurile 
vulnerabile pentru:   
- Crearea unor programe de dezvoltare a economiei sociale pentru persoanele adulte 
din grupurile vulnerabile – în parteneriat public privat 
- Crearea unor programe de dezvoltare a economiei sociale pentru persoanele v rst-
nice i implicarea acestora în proiecte de educație formare a copiilor/tinerilor – cei 
din familii defavorizate sau din sistemul de protecție socială 
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19 
Proiect "Realizarea unui studiu privind persoanele adulte care au copii/minori sau 
persoane cu andicap în îngri ire i lucrează în alte localități dec t cea de re edință 
sau nu pot să lucreze  

20 
Proiect "Campanie de promovare a de voltării întreprinderilor economice soci
ale  i crearea unor facilități condiții pentru desfă urarea activității – Incubatoare 
de afaceri și pro rame de consiliere și îndrumare 

21 Proiect "Campanii de con tientizare publică privind sensibilizarea comunității față 
de rezolvarea cazurilor sociale i prevenirea marginalizării sociale    

Obiectiv specific: A.3.  
Crearea unui mediu favorabil dezvoltării turismului 

ă ă
ă ă ă

ă ă ă
ă

ă ă ă

ă
I I  R  este determinantă i esențială în conturarea I I II T RI TIC , 

fapt ce se reflectă în cre terea sau scăderea numărului de turi ti în ora  
Impactul pozitiv al creării unui mediu favorabil dezvoltării turismului se adresează ur-

mătoarelor problematici  creşterea calităţii vieţii at t în municipiul ocşani, c t şi în o
nele limitrofe, oportunitatea implementării unor proiecte comune a ate pe activităţi e
neratoare de venit și ameliorarea stării mediului economic – relansarea economiei lo-
cale – și diversificarea locurilor de muncă.  

rin consolidarea turismului în teritoriu, se urmăre te D LT R  C ILI R T  
din punctul de vedere al economiei, al coeziunii sociale i al protecției mediului  Astfel, munici-
piul oc ani va contribui la ameliorarea situației din cadrul L R L R IL  din aria 
sa de influență, dar totodată va avea un rol semnificativ în dezvoltarea localităților din zona 
metropolitană printr-o C R R  T RIT RI L  ICI T  

URI I PROIECTE  
Nr. TITLUL PROIECTULUI 

A.3. . Promovarea turismului prin furni area informaţiilor detaliate actuali ate 

22 Realizarea trategiei de Dezvoltare a Turismului (corelarea cu propunerea de 
nfiintare a zonei metropolitane) 

23 

Realizarea conceptului inte rat de promovare a ofertei turistice a teritoriului și 
imaginii municipiului, a materialelor tipărite (cataloage, albume, bro uri, pliante, re-
viste) i promovarea prin mass-media, prin pagină eb, prin participare la t rguri i 
e poziţii i prin orice alte mi loace adecvate (puncte de afi a  stradal, realizarea unui 
centru g i eu de informare culturală turistică) 

24 Dezvoltarea unui program de încura are a ecoturismului i a turismului familial 

Nr. TITLUL PROIECTULUI

25

Inovarea în domeniul turistic prin implementarea unor proiecte integrate:
- Elaborarea unui studiu de prefezabilitate pentru identificarea obiectivelor/zonelor
turistice i inventarierea nevoilor de modernizare a acestora – infrastructura de acces,
serviciile publice),
- mena are porți de intrare  în municipiu
- Realizarea unui studiu privind prioritizarea proiectelor din zonele turistice în funcție 
de opțiunile de dezvoltare ale mediului privat implicat

26
Configurarea unor trasee turistice care să conecteze obiectivele de interes din udețul 

rancea, traseu accesibil at t motorizat (auto), c t i nemotorizat (cu bicicleta) i asi-
gurarea funcționalității acestora
- Traseul bisericilor

27
laborarea unui regulament care să stabilească regulile stricte de intervenție asupra 

construcțiilor e istente (renovare, modernizare) i regulile de inserție a unor con-
strucții noi în zonele turistice conform conceptului unitar privind imaginea turistică

28
De voltarea turismului tematic și a colaborării parteneriale
- Identificarea acestora pe baza specificului municipiului ( ra  al nirii – fost sediu al 

Comisiei Centrale, turism vitivinicol, turism de shopping)
A.3.2. Conservarea și valorificarea promovarea tradițiilor locale, istorice, artistice și
culturale

29

Realizarea unui calendar anual al activităților culturale i turistice din teritoriu, pro-
movarea si sustinerea organizarii unor festivaluri evenimente turistice de   
- estivalul 
- Legendele zonei vr ncene
- estivalul național de muzică corală
- estivalul de muzică u oară, populară, militară, canto i instrumentală
- ile i nopți de teatru
- Noaptea muzeelor 
- Festivalul alele Teatrale oc ănene 

30
romovarea atracţiei pentru cultura i tradițiile vr ncene 

- Căldura din vatra satului
- zona ioriței
- legenda r ncioaiei

31 Promovarea patrimoniului cultural local 

32
Itinerariu turistic al caselor memoriale din municipiu i udeț
Restaurarea caselor tradiționale în vederea promovării turistice
Dezvoltarea unui program etapizat de restaurare a clădirilor publice de patrimoniu
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19
Proiect "Realizarea unui studiu privind persoanele adulte care au copii/minori sau 
persoane cu andicap în îngri ire i lucrează în alte localități dec t cea de re edință
sau nu pot să lucreze

20
Proiect "Campanie de promovare a de voltării întreprinderilor economice soci
ale  i crearea unor facilități condiții pentru desfă urarea activității – Incubatoare 
de afaceri și pro rame de consiliere și îndrumare

21 Proiect "Campanii de con tientizare publică privind sensibilizarea comunității față
de rezolvarea cazurilor sociale i prevenirea marginalizării sociale   

Obiectiv specific: A.3.
Crearea unui mediu favorabil dezvoltării turismului

ă ă
ă ă ă

ă ă ă
ă

ă ă ă

ă
I I R este determinantă i esențială în conturarea I I II T RI TIC ,

fapt ce se reflectă în cre terea sau scăderea numărului de turi ti în ora
Impactul pozitiv al creării unui mediu favorabil dezvoltării turismului se adresează ur-

mătoarelor problematici creşterea calităţii vieţii at t în municipiul ocşani, c t şi în o
nele limitrofe, oportunitatea implementării unor proiecte comune a ate pe activităţi e
neratoare de venit și ameliorarea stării mediului economic – relansarea economiei lo-
cale – și diversificarea locurilor de muncă. 

rin consolidarea turismului în teritoriu, se urmăre te D LT R C ILI R T
din punctul de vedere al economiei, al coeziunii sociale i al protecției mediului Astfel, munici-
piul oc ani va contribui la ameliorarea situației din cadrul L R L R IL din aria
sa de influență, dar totodată va avea un rol semnificativ în dezvoltarea localităților din zona
metropolitană printr-o C R R  T RIT RI L  ICI T

URI I PROIECTE  
Nr. TITLUL PROIECTULUI

A.3. . Promovarea turismului prin furni area informaţiilor detaliate actuali ate

22 Realizarea trategiei de Dezvoltare a Turismului (corelarea cu propunerea de 
nfiintare a zonei metropolitane)

23

Realizarea conceptului inte rat de promovare a ofertei turistice a teritoriului și
imaginii municipiului, a materialelor tipărite (cataloage, albume, bro uri, pliante, re-
viste) i promovarea prin mass-media, prin pagină eb, prin participare la t rguri i
e poziţii i prin orice alte mi loace adecvate (puncte de afi a  stradal, realizarea unui 
centru g i eu de informare culturală turistică)

24 Dezvoltarea unui program de încura are a ecoturismului i a turismului familial

Nr. TITLUL PROIECTULUI 

25 

Inovarea în domeniul turistic prin implementarea unor proiecte integrate: 
- Elaborarea unui studiu de prefezabilitate pentru identificarea obiectivelor/zonelor    
turistice i inventarierea nevoilor de modernizare a acestora – infrastructura de acces, 
serviciile publice), 
- mena are porți de intrare  în municipiu 
- Realizarea unui studiu privind prioritizarea proiectelor din zonele turistice în funcție 
de opțiunile de dezvoltare ale mediului privat implicat 

26 
Configurarea unor trasee turistice care să conecteze obiectivele de interes din udețul 

rancea, traseu accesibil at t motorizat (auto), c t i nemotorizat (cu bicicleta) i asi-
gurarea funcționalității acestora 
- Traseul bisericilor 

27 
laborarea unui regulament care să stabilească regulile stricte de intervenție asupra 

construcțiilor e istente (renovare, modernizare) i regulile de inserție a unor con-
strucții noi în zonele turistice conform conceptului unitar privind imaginea turistică 

28 
De voltarea turismului tematic și a colaborării parteneriale 
 - Identificarea acestora pe baza specificului municipiului ( ra  al nirii – fost sediu al 
Comisiei Centrale, turism vitivinicol, turism de shopping) 

A.3.2. Conservarea și valorificarea promovarea tradițiilor locale, istorice, artistice și 
culturale 

29 

Realizarea unui calendar anual al activităților culturale i turistice din teritoriu, pro-
movarea si sustinerea organizării unor festivaluri evenimente turistice de    
- estivalul 
- Legendele zonei vr ncene 
- estivalul național de muzică corală 
- estivalul de muzică u oară, populară, militară, canto i instrumentală 
- ile i nopți de teatru 
- Noaptea muzeelor 
- Festivalul alele Teatrale oc ănene  

30 
romovarea atracţiei pentru cultura i tradițiile vr ncene 

- Căldura din vatra satului 
- zona ioriței 
- legenda r ncioaiei 

31 Promovarea patrimoniului cultural local 

32 
Itinerariu turistic al caselor memoriale din municipiu i udeț 
Restaurarea caselor tradiționale în vederea promovării turistice 
Dezvoltarea unui program etapizat de restaurare a clădirilor publice de patrimoniu 
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Obiectiv specific: A.4.  
urnizarea condițiilor, stimulentelor i spațiului pentru îmbunătățirea gradului de 

formare i specializare a persoanelor apte de muncă 

umărul mare al persoanelor care nu sunt incluse în piața muncii, nu urmează cursuri 
de formare profesională sau au renunțat la studii reprezintă caracteristici ale mediului econo-
mic dificil din municipiul oc ani  La aceste aspecte se adaugă provocările impuse de îmbătr -
nirea populației i cre terea migrației    

Integrarea i calificarea pe piața muncii a persoanelor apte de muncă reprezintă un ele-
ment esențial în stimularea cre terii economice i facilitarea mobilității sociale  articiparea 
persoanelor din grupurile vulnerabile la educație i formare profesională este limitată ca ur-
mare a lipsei programelor specializate, dar i din cauza barierelor legate de aspecte financiare 
sau de transport  ersoanele vulnerabile, în special tinerii, nu cunosc opțiunile pe care le au 
pentru a se integra pe piața forței de muncă, dar prin pregătirea lor i îmbunătățirea competen-
țelor proprii, ei pot contribui la performanța economică  

ctivităţile de spri in, precum consilierea i formarea, inclusiv în  domeniul antrepreno-
riatului i al serviciilor de susţinere a întreprinderilor nou înfiinţate, î i  propun să asigure sus-
tenabilitatea intervenţiilor implementate  

sigurarea formării profesionale trebuie să fie prioritară i prin impactul pozitiv pe care 
îl are asupra mobilității sociale, orient nd populația aptă de muncă spre a alege o profesie pe care 
o pot îndeplini, i scade posibilitatea de încadrare a acestora în sisteme educaționale cu impact
redus în piața forței de muncă  erfecționarea competențelor i calificarea profesională repre-
zintă fundamentul dezvoltării unei cariere. 

odernizarea sistemului de pregătire profesională i perfecţionarea  mecanismelor de 
formare continuă a forţei de muncă vor permite cetăţenilor să se adapteze noilor condiţii de pe 
piaţa muncii  arteneriatul dintre sistemul educaţional i mediul privat local va conduce la ge-
nerarea unei oferte educaţionale care să corespundă cantitativ, calitativ i structural cererii de 
forţă de muncă  

entru a îmbunătăţi situaţia generală a tinerilor i pentru a facilita tranziţia acestora 
către piaţa muncii, a fost elaborată o abordare multidimensională pentru susţinerea reintegră-
rii tinerilor prin oferirea unor oportunităţi de educaţie, formare sau anga are  cţiunile prevă-
zute au drept scop at t îmbunătăţirea nivelului de abilităţi i competenţe al tinerilor, c t i în-
cura area participării lor pe piaţa muncii i a antreprenoriatului, în conte tul cre terii mobili-
tăţii i prin facilitarea accesului la informaţiile necesare în vederea adaptării la noul mediu  

URI I PROIECTE  
Nr. TITLUL PROIECTULUI 
A.4.1. Dezvoltarea unor pro rame speciali ate de instruire pentru pre ătirea/ cali-
ficarea persoanelor care nu urmea ă studii sau au abandonat şcoala 

33 

Realizarea unui L  C  între  i asociațiile regionale sau naționale pentru 
corelarea resurselor ambelor părți, în vederea eficientizării politicilor locale, în do-
meniul formării profesionale i a resursei umane. Proiecte implementate la nivel de 

act Teritorial i realizate de  Consiliul Local al Tinerilor i Comisia teritorială pen-
tru susținerea economiei i dezvoltării antreprenoriatului local 

34

nfiinţarea unor centre comunitare de intervenție integrată
rganizarea, în parteneriat cu instituții colare i firme de formare profesională, a 

unor programe de educație de tip a doua ansă  i de formare profesională
Dezvoltarea proiectelor care au ca scop reducerea numărului de tineri care abando-
nează coala i îmbunătăţirea ofertei educaţionale

A. .2. Reali area cadrului necesar implementării unor proiecte pro rame pentru 
inte rarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor – Inițiativa Locuri de 
muncă pentru tineri

35 ncura area mediului privat în crearea de noi locuri de muncă pentru tineri sau anga-
jarea acestora pe locurile vacante

36
cordarea de orientare permanentă în domeniul antreprenoriatului i al ocupării pe 

cont propriu pentru tineri
urnizarea serviciilor  personalizate pentru tineri în vederea anga ării (consiliere,

mentorat, traseul profesional, stagii personalizate)

37 Informarea i con tientizarea tinerilor cu privire la  serviciile i metodele de sprijin
disponibile pentru integrarea acestora pe piaţa forţei de muncă

Obiectiv strategic: B. 
lanificarea teritorială integrată i concertată pentru asigurarea unei dezvoltări 

spațiale durabile

n vederea obținerii unui acces la instrumente mai performante pentru dezvoltarea eco-
nomică locală, municipiul ocșani poate opta pentru modernizarea sistemului administrativ
local prin dezvoltarea unei zone metropolitane Constituită ca organizație asociativă, ona 
Metropolitană oc ani va fi compusă din mai multe unități administrativ-teritoriale din zona de 
influență a municipiului   ona de influență a municipiului este de  m, conform legislației în
vigoare.

JUSTIFICARE 
Necesitatea constituirii Zonei Metropolitane Foc ani este susținută de următoarele

avantaje:
 o serie de probleme strategice de dezvoltare urbană pot fi tratate numai la nivel de zonă

metropolitană, în scopul dezvoltării producției, a sc imburilor de bunuri, astfel înc t să fie
evitate blocajele cauzate de localismul excesiv;

 constituirea zonei metropolitane facilitează dezvoltarea integrată a teritoriului la nivel re-
gional, astfel înc t prin aceasta să se diminue e de ec ilibrele dintre centru și onele
limitrofe, provocate de dispersare, marginalizare, izolare în planul structurilor demogra-
fice, sociale i economice, dezec ilibrele legate de transportul în comun, finanțarea infras-
tructurii, rezervele de spațiu pentru locuit i comerț, pentru îmbunătățirea calității vieții co-
munităților

 identificarea unor tendințe comune de dezvoltare i cooperare a localităților din zona de
influență a municipiului oc ani, crearea de noi forme de or ani are instituțională și de
administrație, de reprezentare a intereselor la nivel e tern, conduc la întărirea capacității
a ezărilor din zona metropolitană de a face față concurenței cu regiunile învecinate
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Obiectiv specific: A.4.  
urnizarea condițiilor, stimulentelor i spațiului pentru îmbunătățirea gradului de 

formare i specializare a persoanelor apte de muncă 

umărul mare al persoanelor care nu sunt incluse în piața muncii, nu urmează cursuri 
de formare profesională sau au renunțat la studii reprezintă caracteristici ale mediului econo-
mic dificil din municipiul oc ani  La aceste aspecte se adaugă provocările impuse de îmbătr -
nirea populației i cre terea migrației    

Integrarea i calificarea pe piața muncii a persoanelor apte de muncă reprezintă un ele-
ment esențial în stimularea cre terii economice i facilitarea mobilității sociale  articiparea 
persoanelor din grupurile vulnerabile la educație i formare profesională este limitată ca ur-
mare a lipsei programelor specializate, dar i din cauza barierelor legate de aspecte financiare 
sau de transport  ersoanele vulnerabile, în special tinerii, nu cunosc opțiunile pe care le au 
pentru a se integra pe piața forței de muncă, dar prin pregătirea lor i îmbunătățirea competen-
țelor proprii, ei pot contribui la performanța economică  

ctivităţile de spri in, precum consilierea i formarea, inclusiv în  domeniul antrepreno-
riatului i al serviciilor de susţinere a întreprinderilor nou înfiinţate, î i  propun să asigure sus-
tenabilitatea intervenţiilor implementate  

sigurarea formării profesionale trebuie să fie prioritară i prin impactul pozitiv pe care 
îl are asupra mobilității sociale, orient nd populația aptă de muncă spre a alege o profesie pe care 
o pot îndeplini, i scade posibilitatea de încadrare a acestora în sisteme educaționale cu impact
redus în piața forței de muncă  erfecționarea competențelor i calificarea profesională repre-
zintă fundamentul dezvoltării unei cariere. 

odernizarea sistemului de pregătire profesională i perfecţionarea  mecanismelor de 
formare continuă a forţei de muncă vor permite cetăţenilor să se adapteze noilor condiţii de pe 
piaţa muncii  arteneriatul dintre sistemul educaţional i mediul privat local va conduce la ge-
nerarea unei oferte educaţionale care să corespundă cantitativ, calitativ i structural cererii de 
forţă de muncă  

entru a îmbunătăţi situaţia generală a tinerilor i pentru a facilita tranziţia acestora 
către piaţa muncii, a fost elaborată o abordare multidimensională pentru susţinerea reintegră-
rii tinerilor prin oferirea unor oportunităţi de educaţie, formare sau anga are  cţiunile prevă-
zute au drept scop at t îmbunătăţirea nivelului de abilităţi i competenţe al tinerilor, c t i în-
cura area participării lor pe piaţa muncii i a antreprenoriatului, în conte tul cre terii mobili-
tăţii i prin facilitarea accesului la informaţiile necesare în vederea adaptării la noul mediu  

URI I PROIECTE  
Nr. TITLUL PROIECTULUI 
A.4.1. Dezvoltarea unor pro rame speciali ate de instruire pentru pre ătirea/ cali-
ficarea persoanelor care nu urmea ă studii sau au abandonat şcoala 

33 

Realizarea unui L  C  între  i asociațiile regionale sau naționale pentru 
corelarea resurselor ambelor părți, în vederea eficientizării politicilor locale, în do-
meniul formării profesionale i a resursei umane. Proiecte implementate la nivel de 

act Teritorial i realizate de  Consiliul Local al Tinerilor i Comisia teritorială pen-
tru susținerea economiei i dezvoltării antreprenoriatului local 

34 

nfiinţarea unor centre comunitare de intervenție integrată 
rganizarea, în parteneriat cu instituții colare i firme de formare profesională, a 

unor programe de educație de tip a doua ansă  i de formare profesională 
Dezvoltarea proiectelor care au ca scop reducerea numărului de tineri care abando-
nează coala i îmbunătăţirea ofertei educaţionale 

A. .2. Reali area cadrului necesar implementării unor proiecte pro rame pentru 
inte rarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor – Inițiativa Locuri de 
muncă pentru tineri  

35 ncura area mediului privat în crearea de noi locuri de muncă pentru tineri sau anga-
jarea acestora pe locurile vacante  

36 
cordarea de orientare permanentă în domeniul antreprenoriatului i al ocupării pe 

cont propriu pentru tineri 
urnizarea serviciilor  personalizate pentru tineri în vederea anga ării (consiliere, 

mentorat, traseul profesional, stagii personalizate) 

37 Informarea i con tientizarea tinerilor cu privire la  serviciile i metodele de sprijin 
disponibile pentru integrarea acestora pe piaţa forţei de muncă 

Obiectiv strategic: B.  
lanificarea teritorială integrată i concertată pentru asigurarea unei dezvoltări 

spațiale durabile 

n vederea obținerii unui acces la instrumente mai performante pentru dezvoltarea eco-
nomică locală, municipiul ocșani poate opta pentru  modernizarea sistemului administrativ 
local prin dezvoltarea unei zone metropolitane  Constituită ca organizație asociativă, ona 
Metropolitană oc ani va fi compusă din mai multe unități administrativ-teritoriale din zona de 
influență a municipiului   ona de influență a municipiului este de  m, conform legislației în 
vigoare.  

JUSTIFICARE 
Necesitatea constituirii Zonei Metropolitane Foc ani este susținută de următoarele 

avantaje: 
 o serie de probleme strategice de dezvoltare urbană pot fi tratate numai la nivel de zonă 

metropolitană, în scopul dezvoltării producției, a sc imburilor de bunuri, astfel înc t să fie 
evitate blocajele cauzate de localismul excesiv; 

 constituirea zonei metropolitane facilitează dezvoltarea integrată a teritoriului la nivel re-
gional, astfel înc t prin aceasta să se diminue e de ec ilibrele dintre centru și onele
limitrofe, provocate de dispersare, marginalizare, izolare în planul structurilor demogra-
fice, sociale i economice, dezec ilibrele legate de transportul în comun, finanțarea infras-
tructurii, rezervele de spațiu pentru locuit i comerț, pentru îmbunătățirea calității vieții co-
munităților

 identificarea unor tendințe comune de dezvoltare i cooperare a localităților din zona de
influență a municipiului oc ani, crearea de noi forme de or ani are instituțională și de
administrație, de reprezentare a intereselor la nivel e tern, conduc la întărirea capacității
a ezărilor din zona metropolitană de a face față concurenței cu regiunile învecinate
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 ă
ă ă

   
Pentru definitivarea partenerilor din ZMF se va realiza un Plan al de voltării spațiale,

prin care se va identifica mecanismul de funcționare complementară a arealelor urbane, peri-
urbane i rurale, astfel înc t împreună să contribuie la dezvoltarea teritoriului, prin sprijin re-
ciproc.  

Studiul va lua în considerare municipiul oc ani, ora ele dobe ti, anciu i ără e ti, 
ă

ă
ă

ntitățile administrative din ona etropolitană oc ani vor coopera în scopul  
 îmbunătățirii calității vieții în egală măsură pe tot teritoriul metropolitan
 cre terii competitivității economice a tuturor localităților componente, față de regiunile din

proximitate;
 consolidării identității locale
 promovării valorilor comunităților locale
 cre terii accesului la resurse
 asigurării cooperării pentru a dezvolta infrastuctura regională
 ec ilibrării structurii spațiale a ariei metropolitane.

ă
ă ă     ă

ă ă ă ă ă

entru a integra localităţile din Zona Metropolitană oc ani într-un sistem policentric 
ce funcţionează pe principiul spri inului reciproc, se va avea în vedere  

 configurarea sistemului de poli secundari:

- aflați la confluența dintre mediul urban i mediul rural ca elemente de legătură 
în rețeaua de localități  

- transformarea localităților ără e ti, dobe ti, Tecuci i anciu (parte din zona 
de influență a ) în poli secundari de dezvoltare  

- întărirea legăturii municipiului oc ani cu polii secundari (sprijin reciproc) pen-
tru a consolida relațiile teritoriale  

 restructurarea rețelei de localități din F, a zonelor de la periferia municipiului i a celor
periurbane în vederea

- utilizării eficiente a resurselor capitalului natural  
- cre terii gradului de integrare funcțională a structurilor teritoriului urban  
- recompunerii ora ului ca întreg, prin includerea zonelor periurbane;  

- eliminării insularizării socio-economice a zonelor periurbane (integrarea la toate
nivelele, cre terea comple ității funcțional-spațiale a zonelor periurbane, diver-
sitatea structurilor subsistemelor zonelor periurbane i periferice ale ora ului)

- cre terii comple ității structurale i funcționale a zonelor periurbane municipiu-
lui oc ani  

- eliminării dezec ilibrelor teritoriale din zona de sud prin configurarea unor 
CEN ă

C E A A TRACT  A UNUI SISTEM POLICENTRIC
CE U C IO EA  PE PRINCIPIUL  SPRIJINULUI  RECIPROC 
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Pentru definitivarea partenerilor din ZMF se va realiza un Plan al de voltării spațiale,

prin care se va identifica mecanismul de funcționare complementară a arealelor urbane, peri-
urbane i rurale, astfel înc t împreună să contribuie la dezvoltarea teritoriului, prin sprijin re-
ciproc.  

Studiul va lua în considerare municipiul oc ani, ora ele dobe ti, anciu i ără e ti, 
precum i comunele aflate la în pro imitatea acestora, dar nu mai departe de  de m față de 
municipiul oc ani  v nd în vedere raza de influență a acestuia în partea de nord-est, se pot 
lua în considerare i municipiul Tecuci împreună cu comunele din udețul alați, aflate în relație 
de cooperare cu udețul rancea   

ntitățile administrative din ona etropolitană oc ani vor coopera în scopul  
 îmbunătățirii calității vieții în egală măsură pe tot teritoriul metropolitan
 cre terii competitivității economice a tuturor localităților componente, față de regiunile din

proximitate;
 consolidării identității locale
 promovării valorilor comunităților locale
 cre terii accesului la resurse
 asigurării cooperării pentru a dezvolta infrastuctura regională
 ec ilibrării structurii spațiale a ariei metropolitane.

ă
ă ă     ă

ă ă ă ă ă

entru a integra localităţile din Zona Metropolitană oc ani într-un sistem policentric 
ce funcţionează pe principiul spri inului reciproc, se va avea în vedere  

 configurarea sistemului de poli secundari:

- aflați la confluența dintre mediul urban i mediul rural ca elemente de legătură 
în rețeaua de localități  

- transformarea localităților ără e ti, dobe ti, Tecuci i anciu (parte din zona 
de influență a ) în poli secundari de dezvoltare  

- întărirea legăturii municipiului oc ani cu polii secundari (sprijin reciproc) pen-
tru a consolida relațiile teritoriale  

 restructurarea rețelei de localități din F, a zonelor de la periferia municipiului i a celor
periurbane în vederea

- utilizării eficiente a resurselor capitalului natural  
- cre terii gradului de integrare funcțională a structurilor teritoriului urban  
- recompunerii ora ului ca întreg, prin includerea zonelor periurbane;  

- eliminării insularizării socio-economice a zonelor periurbane (integrarea la toate 
nivelele, cre terea comple ității funcțional-spațiale a zonelor periurbane, diver-
sitatea structurilor subsistemelor zonelor periurbane i periferice ale ora ului)   

- cre terii comple ității structurale i funcționale a zonelor periurbane municipiu-
lui oc ani  

-  eliminării dezec ilibrelor teritoriale din zona de sud prin configurarea unor 
CEN ă

C E A A TRACT  A UNUI SISTEM POLICENTRIC   
CE  U C IO EA   PE  PRINCIPIUL  SPRIJINULUI  RECIPROC 
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Obiectiv specific: B.1. 
Armonizarea cadrului de dezvoltare teritorial-administrativă i spațială cu planurile 
de urbanism ale partenerilor publici, udețului i regiunii 

Dezvoltarea spațială coerentă a teritoriului administrativ al municipiului oc ani poate fi 
realizată numai în concordanță cu planificarea ora elor i comunelor cu care se află în relație di-
rectă at t din punct de vedere fizic, geografic (amplasate pe limita de otar), c t i în relație indi-
rectă (aflate în aria de influență economică a acestuia)  

Direcțiile de dezvoltare stabilite prin prezenta trategie Integrată de Dezvoltare trebuie 
asumate de localitățile din ona etropolitană oc ani i împreună trebuie să colaboreze la 
implementarea proiectelor stabilite  ai mult, pentru ca procesul dezvoltării  să se reali-
zeze conform planificării strategice, toate ora ele i comunele aparținătoare trebuie să- i alini-
eze propriile planificări i reglementări la viziunea comună propusă prin trategia Integrată de 
Dezvoltare ZMF. 

HARTA O ILIT II RUTIERE Î  U ICIPIUL OC A I 

Sursa  artă a ată pe anali a ăcută de consultant pe a a in ormațiilor primite din teritoriu 

URI I PROIECTE  

Nr. TITLUL PROIECTULUI

B.1.1. Reali area unui cadru de planificare și re lementare a de voltării și estionării
teritoriului

38
Reactualizarea lanurilor rbanistice enerale ale unităților administrative compo-
nente  în concordanță cu direcțiile de dezvoltare ale trategiei  14 – 2020 
i cu lanul de mena are a Teritoriului etropolitan oc ani

39 Realizarea unei baze de date de gestiune spațială a onei etropolitane oc ani care 
va fi suportul unui sistem I , la care cetățenii vor avea acces liber

40 Definirea unui regulament de evaluare a dezvoltării teritoriului i monitorizare peri-
odică a implementării trategiei Integrate de Dezvoltare a 

. .2. De voltarea unui set de măsuri pentru asi urarea unei de voltări durabile și 
stabilirea p r iilor de acțiune pentru prote area mediului și atenuarea anticiparea
sc imbărilor climatice

41

PIDU "Plan Integrat pentru Dezvoltare rbană oc ani – zona de acțiune Centru- ară-
Obor"
- Reabilitare spații publice urbane (străzi, trotuare, piste de biciclete, parcări)
- Reabilitare spații verzi, parcuri în zona de acțiune
- Sistem automatizat de irigații în parcuri
- Sistem de iluminat stradal ecologic în zona de acțiune
- istem video de supraveg ere în zona de acțiune
- Realizare parcare sub supraterană
- Reabilitare sediu Primăria unicipiului oc ani
- Reabilitare, modernizare i introducere în circuitul turistic a imobilelor monument
istoric

42
Realizarea documentațiilor suport pentru R I CT L  I T R T C  de 
amena are consolidare a zonelor de risc i refacerea infrastructurii de protejare a zo-
nelor de locuit, la nivelul zonei metropolitane

43

mbunătățirea capacității de management a situațiilor de urgență în municipiul oc ani
- laborarea istemului de anagement Informațional pentru Comunicare, flu  per-
manent de informații între  i alte organizații instituții din domeniul situațiilor de 
urgență sau risc ( , oliție, mbulanță, ediu, ompieri, I, alte instituții) i im-
plementarea acestuia
- Con tientizarea riscului de producere a dezastrelor naturale de către locuitorii mu-
nicipiului oc ani
- Cre terea capacității de intervenție în situația producerii dezastrelor naturale
- Campanii de con tientizare a populației

44
ă ă

O ILIT II RUTIERE Î  U ICIPIUL OC A I 

Hartă bazată pe analiza făcută de consultant.

Brașov 
Covasna

Odobești 
Câmpineanca

Odobești 
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Obiectiv specific: B.1. 
Armonizarea cadrului de dezvoltare teritorial-administrativă i spațială cu planurile 
de urbanism ale partenerilor publici, udețului i regiunii 

Dezvoltarea spațială coerentă a teritoriului administrativ al municipiului oc ani poate fi 
realizată numai în concordanță cu planificarea ora elor i comunelor cu care se află în relație di-
rectă at t din punct de vedere fizic, geografic (amplasate pe limita de otar), c t i în relație indi-
rectă (aflate în aria de influență economică a acestuia)  

Direcțiile de dezvoltare stabilite prin prezenta trategie Integrată de Dezvoltare trebuie 
asumate de localitățile din ona etropolitană oc ani i împreună trebuie să colaboreze la 
implementarea proiectelor stabilite  ai mult, pentru ca procesul dezvoltării  să se reali-
zeze conform planificării strategice, toate ora ele i comunele aparținătoare trebuie să- i alini-
eze propriile planificări i reglementări la viziunea comună propusă prin trategia Integrată de 
Dezvoltare ZMF. 

HARTA O ILIT II RUTIERE Î  U ICIPIUL OC A I 

Sursa  artă a ată pe anali a ăcută de consultant pe a a in ormațiilor primite din teritoriu 

URI I PROIECTE  

Nr. TITLUL PROIECTULUI 

B.1.1. Reali area unui cadru de planificare și re lementare a de voltării și estionării 
teritoriului 

38 
Reactualizarea lanurilor rbanistice enerale ale unităților administrative compo-
nente  în concordanță cu direcțiile de dezvoltare ale trategiei  14 – 2020 
i cu lanul de mena are a Teritoriului etropolitan oc ani 

39 Realizarea unei baze de date de gestiune spațială a onei etropolitane oc ani care 
va fi suportul unui sistem I , la care cetățenii vor avea acces liber 

40 Definirea unui regulament de evaluare a dezvoltării teritoriului i monitorizare peri-
odică a implementării trategiei Integrate de Dezvoltare a  

. .2. De voltarea unui set de măsuri pentru asi urarea unei de voltări durabile și 
stabilirea p r iilor de acțiune pentru prote area mediului și atenuarea anticiparea 
sc imbărilor climatice 

41 

PIDU "Plan Integrat pentru Dezvoltare rbană oc ani – zona de acțiune Centru- ară-
Obor" 
- Reabilitare spații publice urbane (străzi, trotuare, piste de biciclete, parcări)  
- Reabilitare spații verzi, parcuri în zona de acțiune  
- Sistem automatizat de irigații în parcuri 
- Sistem de iluminat stradal ecologic în zona de acțiune  
- istem video de supraveg ere în zona de acțiune  
- Realizare parcare sub supraterană 
- Reabilitare sediu Primăria unicipiului oc ani 
- Reabilitare, modernizare i introducere în circuitul turistic a imobilelor monument 
istoric 

42 
Realizarea documentațiilor suport pentru R I CT L  I T R T C  de 
amena are consolidare a zonelor de risc i refacerea infrastructurii de protejare a zo-
nelor de locuit, la nivelul zonei metropolitane 

43 

mbunătățirea capacității de management a situațiilor de urgență în municipiul oc ani 
- laborarea istemului de anagement Informațional pentru Comunicare, flu  per-
manent de informații între  i alte organizații instituții din domeniul situațiilor de 
urgență sau risc ( , oliție, mbulanță, ediu, ompieri, I, alte instituții) i im-
plementarea acestuia 
- Con tientizarea riscului de producere a dezastrelor naturale de către locuitorii mu-
nicipiului oc ani 
- Cre terea capacității de intervenție în situația producerii dezastrelor naturale 
- Campanii de con tientizare a populației 

44 
ă ă
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Nr. TITLUL PROIECTULUI 

45 

Crearea unui parteneriat între T oc ani, I -uri i -uri în vederea imple-
mentării politicilor de mediu actuale 
- Campanii de educare, informare, con tientizare în r ndul locuitorilor municipiului 

oc ani cu privire la managementul de eurilor i protecția mediului 
- mbunătățirea accesului elevilor i a cadrelor didactice la educația privind manage-
mentul de eurilor i protecția mediului  

46 

Promovarea (con tientizarea) în r ndul locuitorilor municipiului oc ani a biodiver-
sității i a patrimoniului natural 
- Campanii de con tientizare pentru conservarea resurselor naturale 
- mbunătățirea accesului elevilor i a cadrelor didactice la educația privind manage-
mentul de eurilor i protecția mediului 

Obiectiv specific: B.2.  
Dezvoltarea, modernizarea i reabilitarea infrastructurii i serviciilor publice, ca       
suport al îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă i de muncă ale populaţiei, în corelare cu 
valorile urbane tradiționale i actuale 

Dimensiunea economico-socială a serviciilor comunitare de utilităţi publice i rolul aces-
tora în menţinerea coeziunii sociale ustifică adoptarea i implementarea unui set de măsuri 
av nd ca obiectiv dezvoltarea durabilă, atingerea standardelor niunii uropene i eliminarea 
disparităţilor economico-sociale dintre celelalte state membre i Rom nia   

entru o dezvoltare durabilă i armonioasă, coeziunea teritorială  se va realiza prin pro-
tejarea resurselor auto tone, asigurarea solidarității între localităţi, conservarea mediului, pre-
cum i promovarea egalității de anse în materie de accesibilitate i conectivitate la serviciile 
publice de bază  n conformitate cu abordarea de voltării ec ilibrate la nivelul teritoriului, 
în onele slab de voltate sau pentru rupurile vulnerabile, strate ia urmăreşte stimula
rea de voltării economiei sociale prin crearea unor mecanisme inovatoare i facilitarea ac-
cesului la serviciile publice necesare.  

Vor fi promovate iniţiativele privind implementarea sistemelor inovatoare de înlocuire 
a serviciilor publice tradiţionale  eficienţa energetică i generarea de activități economice pri-
vind producția energiei regenerabile (panouri solare,  sistem de recuperare de tip RC etc.), 
introducerea unui sistem de transport durabil/ecologic i eficientizarea sistemului de iluminat 
public. 

otenţialul de dezvoltare al unei regiuni este cu at t mai mare cu c t acea regiune dispune 
de o infrastructură de transport dezvoltată  ără îndoială, infrastructura de transport se nu-
mără printre factorii cei mai importanţi ai competitivităţii economice locale  Cre terea eco-
nomică determină o cre tere a nevoilor de transport c iar mai accentuată, cre nd o presiune su-
plimentară asupra infrastructurii existente.  

ă ă ă
ă

ă
ă

ă
ă ă

URI I PROIECTE  
Nr. TITLUL PROIECTULUI

.2. . Îmbunătățirea serviciului de colectare a deșeurilor și identificarea soluțiilor 
pentru colectarea, sortarea, selectarea și valorificarea deșeurilor reciclabile din
municipiu

47
Crearea unei Comisii Consultative pe probleme de mediu 
Colaborare între autorităţile locale, instituţiile locale i reprezentanţi ai organizaţii-
lor de mediu pentru dezvoltarea, promovarea i punerea în practică a unor politici 
locale de mediu

48 Crearea unui parteneriat între APL și Comisia Consultativă pe probleme de me
diu pentru spri inirea funcționării acestuia

49
Realizarea unui studiu pentru determinarea eficienței serviciului de colectare a de-
eurilor de la populație i identificarea soluțiilor de îmbunătățire i ameliorare con-

form rezultatelor studiului

50
doptarea unor măsuri pentu împre muirea i igienizarea zonelor libere din , în

scopul împiedicării depozitării necontrolate de de euri i  impunerea acestor preve-
deri i în r ndul proprietarilor privați

51 Dezvoltarea unor programe de educare i premiere a cetățenilor firmelor pentru co-
lectarea selectivă a de eurilor

52 odernizarea i e tiderea sistemului de colectare, selectare i valorificare a de euri-
lor reciclabile provenite din instituțiile publice (se corelează cu ID R C )

53
Cre terea gradului de recuperare i reciclare a de eurilor municipale prin ac izițio-
narea unor instalații inovatoare pentru gazificarea de eurilor (se corelează cu ID 
VRANCEA)

.2.2. Determinarea potențialului pentru economisirea ener iei şi susţinerea 
folosirii energiei verzi 

54
Înființarea parteneriatului între APL și furni orii privați de energie electrică 
pentru e ploatarea potențialului energetic regenerabil 
Proiect implementat la nivel ZMF/Pact teritorial

55
usținerea proiectelor L de implementare de sisteme de producere a energiei 

electrice din surse regenerabile – atragerea de parteneriate de tip ESCO
Proiect implementat la nivel ZMF/Pact teritorial

56
tudiu privind determinarea oportunităţii i sustenabilităţii financiare pentru imple-

mentarea unor sisteme de producere a energiei electrice regenerabile i pe bază de 
biocombustibil

57
Modernizare sistem de iluminat public
- Introducerea unui sistem informatizat de gestiune a iluminatului public
- Implementarea soluțiilor eficiente energetic privind infrastructura sistemului de 
iluminat public în municipiul oc ani (utilizarea panourilor fotovoltaice) 
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Nr. TITLUL PROIECTULUI

45

Crearea unui parteneriat între T oc ani, I -uri i -uri în vederea imple-
mentării politicilor de mediu actuale
- Campanii de educare, informare, con tientizare în r ndul locuitorilor municipiului 

oc ani cu privire la managementul de eurilor i protecția mediului
- mbunătățirea accesului elevilor i a cadrelor didactice la educația privind manage-
mentul de eurilor i protecția mediului 

46

Promovarea (con tientizarea) în r ndul locuitorilor municipiului oc ani a biodiver-
sității i a patrimoniului natural
- Campanii de con tientizare pentru conservarea resurselor naturale
- mbunătățirea accesului elevilor i a cadrelor didactice la educația privind manage-
mentul de eurilor i protecția mediului

Obiectiv specific: B.2.
Dezvoltarea, modernizarea i reabilitarea infrastructurii i serviciilor publice, ca 
suport al îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă i de muncă ale populaţiei, în corelare cu 
valorile urbane tradiționale i actuale

Dimensiunea economico-socială a serviciilor comunitare de utilităţi publice i rolul aces-
tora în menţinerea coeziunii sociale ustifică adoptarea i implementarea unui set de măsuri 
av nd ca obiectiv dezvoltarea durabilă, atingerea standardelor niunii uropene i eliminarea
disparităţilor economico-sociale dintre celelalte state membre i Rom nia

entru o dezvoltare durabilă i armonioasă, coeziunea teritorială se va realiza prin pro-
tejarea resurselor auto tone, asigurarea solidarității între localităţi, conservarea mediului, pre-
cum i promovarea egalității de anse în materie de accesibilitate i conectivitate la serviciile
publice de bază n conformitate cu abordarea de voltării ec ilibrate la nivelul teritoriului,
în onele slab de voltate sau pentru rupurile vulnerabile, strate ia urmăreşte stimula
rea de voltării economiei sociale prin crearea unor mecanisme inovatoare i facilitarea ac-
cesului la serviciile publice necesare.

Vor fi promovate iniţiativele privind implementarea sistemelor inovatoare de înlocuire
a serviciilor publice tradiţionale eficienţa energetică i generarea de activități economice pri-
vind producția energiei regenerabile (panouri solare, sistem de recuperare de tip RC etc.), 
introducerea unui sistem de transport durabil/ecologic i eficientizarea sistemului de iluminat
public.

otenţialul de dezvoltare al unei regiuni este cu at t mai mare cu c t acea regiune dispune 
de o infrastructură de transport dezvoltată ără îndoială, infrastructura de transport se nu-
mără printre factorii cei mai importanţi ai competitivităţii economice locale Cre terea eco-
nomică determină o cre tere a nevoilor de transport c iar mai accentuată, cre nd o presiune su-
plimentară asupra infrastructurii existente. 

n mod simetric, lipsa unei infrastructuri adecvate de transport poate sufoca dezvolta-
rea, iar economia regională stagnează sau c iar înregistrează un regres ccesul dificil (măsurat
în timp i cost) spre arealele cu funcţiuni economice, rezidenţiale sau de agrement ale unei re-
giuni, face ca acel teritoriu să fie mai puţin atractiv at t pentru mediul de afaceri, c t i pentru
populaţie biectivul vizează eliminarea sau cel puţin diminuarea disfuncţionalităţilor în ceea
ce prive te asigurarea condiţiilor de accesibilitate i mobilitate at t în municipiului oc ani, c t
i în ona etropolitană, prin promovarea utilizării unor sisteme durabile de transport

URI I PROIECTE  
Nr. TITLUL PROIECTULUI 

.2. . Îmbunătățirea serviciului de colectare a deșeurilor și identificarea soluțiilor 
pentru colectarea, sortarea, selectarea și valorificarea deșeurilor reciclabile din 
municipiu 

47 
Crearea unei Comisii Consultative pe probleme de mediu  
Colaborare între autorităţile locale, instituţiile locale i reprezentanţi ai organizaţii-
lor de mediu pentru dezvoltarea, promovarea i punerea în practică a unor politici 
locale de mediu 

48 Crearea unui parteneriat între APL și Comisia Consultativă pe probleme de me
diu pentru spri inirea funcționării acestuia 

49 
Realizarea unui studiu pentru determinarea eficienței serviciului de colectare a de-
eurilor de la populație i identificarea soluțiilor de îmbunătățire i ameliorare con-

form rezultatelor studiului 

50 
doptarea unor măsuri pentu împre muirea i igienizarea zonelor libere din , în 

scopul împiedicării depozitării necontrolate de de euri i  impunerea acestor preve-
deri i în r ndul proprietarilor privați 

51 Dezvoltarea unor programe de educare i premiere a cetățenilor firmelor pentru co-
lectarea selectivă a de eurilor 

52 odernizarea i e tiderea sistemului de colectare, selectare i valorificare a de euri-
lor reciclabile provenite din instituțiile publice (se corelează cu ID R C ) 

53 
Cre terea gradului de recuperare i reciclare a de eurilor municipale prin ac izițio-
narea unor instalații inovatoare pentru gazificarea de eurilor (se corelează cu ID 
VRANCEA) 

.2.2. Determinarea potențialului pentru economisirea ener iei şi susţinerea 
folosirii energiei verzi 

54 
Înființarea parteneriatului între APL și furni orii privați de energie electrică 
pentru e ploatarea potențialului energetic regenerabil  
Proiect implementat la nivel ZMF/Pact teritorial 

55 
usținerea proiectelor L de implementare de sisteme de producere a energiei 

electrice din surse regenerabile – atragerea de parteneriate de tip ESCO 
Proiect implementat la nivel ZMF/Pact teritorial 

56 
tudiu privind determinarea oportunităţii i sustenabilităţii financiare pentru imple-

mentarea unor sisteme de producere a energiei electrice regenerabile i pe bază de 
biocombustibil 

57 
Modernizare sistem de iluminat public 
- Introducerea unui sistem informatizat de gestiune a iluminatului public 
- Implementarea soluțiilor eficiente energetic privind infrastructura sistemului de 
iluminat public în municipiul oc ani (utilizarea panourilor fotovoltaice)  
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Nr. TITLUL PROIECTULUI 

58 
Proiect "Realizarea rapoartelor de e pertiză te nică la nivelul clădirilor publice, pen-
tru determinarea intervenţiilor care au ca rezultat economii directe i semnificative 
de energie" 

59 

ficiența energetică 
- Cre terea performanței energetice a clădirilor din patrimoniul Consiliului Local al 
municipiului oc ani 
- ficientizarea consumului de energie termică pentru clădirile din patrimoniul 
Consiliului Local, prin ac iziționarea, montarea i punerea în funcțiune de panouri 
solare pentru producere curent electric sau pentru încălzire i preparare apă caldă 
mena eră 
( tinderea utilizării i diversificarea surselor de energie folosite în clădirile insti-
tuţiilor publice, prin introducerea unor proiecte inovatoare în vederea cre terii per-
formanței energetice) 

60 
romovarea i spri inirea investițiilor în eficiența energetică a clădirilor cu uz indus-

trial i a blocurilor de locuințe 
- Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe 

61 ncura area investițiilor private în surse altenernative de energie i sisteme de pro-
ducere de energie termică ( Casa erde pentru persoane fizice )  

62 Reindustrializarea fostei platforme industriale Mopaf 

63 ”Termoficare – folosirea sistemului de recuperare de tip ORC pentru rentabilizarea 
sistemului  

.2.3. Îmbunătățirea cone iunii dintre diferitele moduri de transport și moderni a
rea infrastructurii rutiere 

64 Realizarea PLANULUI DE MOBILITATE 

65 
Realizarea Proiectului INTEGRAT "Implementarea unui sistem de transport durabil, 
realizarea infrastructurii necesare – amena are piste de biciclete, ac iziționare bici-
clete i creare de parcări special amena ate –   TR LIT  C I 
Proiecte implementate la nivel ZMF/Pact teritorial 

66 
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE EXISTENTE  i asigurarea gabaritului 
necesar desfă urării unui trafic fluent  
- Realizarea unui pod de trecere la calea ferată – strada Cote ti 
- Modernizarea infrastructurii rutiere în zonă 

67 
odernizare artere rutiere în municipiu 

- Trecerea rețelelor aeriene de iluminat public, casnic/industrial, telefonie, cabluri 
C T alte rețele în subteran în vederea păstrării caracterului specific al spațiului 
urban, în raport cu planul urbanistic 

68 
tinderea infrastructurii rutiere în zonele de e tindere ale intravilanului 

- cuprinde i etapele de pregătire i aplicare a e proprierilor pentru realizarea in-
vestiției, cauză de utilitate publică 

Nr. TITLUL PROIECTULUI

69 Realizarea Sistemului inteligent de management al traficului
- Identificarea zonelor pentru monitorizare video a traficului

70 Configurarea sistemului de circulații în e teriorul municipiului oc ani, astfel înc t 
să se asigure relaționarea acestuia cu 

71
Construcţia unui centru intermodal de transport călători (mers pe os, cu bicicleta,
taxi, transport public urban de călători, transport udeţean, inter udeţean i inter-
naţional de călători i transport de călători pe calea ferată) – zona autogară nord

ocșani

72

oderni are rețea de transport local eco
- odernizarea parcului auto de transport călători din municipiul oc ani prin ac i-
ziționarea de ve icule nepoluante pentru transportul public
- odernizarea parcului auto de transport gunoi mena er în municipiul oc ani
- nnoirea parcului auto format din utila e specializate: autogunoiere, automătură-
tori, autocisterne, basculante etc.
- Modernizarea stațiilor de autobuz
- Introducerea unui sistem de monitorizare al mijloacelor de transport pentru a pu-
tea oferi informații în timp real privitor la sosiri i plecări

73
Identificarea unor spații favorabile pentru realizarea de parcări în interiorul munici-
piului, în zonele centrale aglomerate, inclusiv de parcări supraterane, cu regim de ta-
xare – în zona ieței oldovei

74 odernizarea străzilor, trotuarelor i a sensurilor giratorii din municipiu

B.2.4. Administrarea domeniului public şi privat al municipiului ocşani

75
tudiu privind determinarea oportunităţii i sustenabilităţii economico-financiare 

privind utilizarea valorificarea proprietăţilor publice private ale municipiului 
oc ani

76 Crearea condiţiilor optime pentru organizarea, funcţionarea i e ploatarea domeniu-
lui public i privat al municipiului oc ani

77 roiect mena area, întreţinerea i înfrumuseţarea zonelor verzi, a parcurilor i a
grădinilor publice, a spaţiilor de oacă pentru copii, intravilane"

78 Identificarea i rezervarea terenurilor pentru dezvoltarea sistemului de spații verzi,
cu accent în zonele cu risc de poluare a mediului

79 tinderea sistemului de spații verzi prin obligarea noilor investiții, considerate con-
vențional poluatoare, de a asigura o suprafață de minim  de spațiu verde

80
Rezervarea terenului necesar pentru bordarea viitoarei autostrăzi cu f ii plantate 
cu o lățime minimă de  de metri, în vederea ameliorării climatului municipiului 

oc ani
81 Valorificarea peisagistică a bălții ndre ti
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Nr. TITLUL PROIECTULUI 

58 
Proiect "Realizarea rapoartelor de e pertiză te nică la nivelul clădirilor publice, pen-
tru determinarea intervenţiilor care au ca rezultat economii directe i semnificative 
de energie" 

59 

ficiența energetică 
- Cre terea performanței energetice a clădirilor din patrimoniul Consiliului Local al 
municipiului oc ani 
- ficientizarea consumului de energie termică pentru clădirile din patrimoniul 
Consiliului Local, prin ac iziționarea, montarea i punerea în funcțiune de panouri 
solare pentru producere curent electric sau pentru încălzire i preparare apă caldă 
mena eră 
( tinderea utilizării i diversificarea surselor de energie folosite în clădirile insti-
tuţiilor publice, prin introducerea unor proiecte inovatoare în vederea cre terii per-
formanței energetice) 

60 
romovarea i spri inirea investițiilor în eficiența energetică a clădirilor cu uz indus-

trial i a blocurilor de locuințe 
- Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe 

61 ncura area investițiilor private în surse altenernative de energie i sisteme de pro-
ducere de energie termică ( Casa erde pentru persoane fizice )  

62 Reindustrializarea fostei platforme industriale Mopaf 

63 ”Termoficare – folosirea sistemului de recuperare de tip ORC pentru rentabilizarea 
sistemului  

.2.3. Îmbunătățirea cone iunii dintre diferitele moduri de transport și moderni a
rea infrastructurii rutiere 

64 Realizarea PLANULUI DE MOBILITATE 

65 
Realizarea Proiectului INTEGRAT "Implementarea unui sistem de transport durabil, 
realizarea infrastructurii necesare – amena are piste de biciclete, ac iziționare bici-
clete i creare de parcări special amena ate –   TR LIT  C I 
Proiecte implementate la nivel ZMF/Pact teritorial 

66 
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE EXISTENTE  i asigurarea gabaritului 
necesar desfă urării unui trafic fluent  
- Realizarea unui pod de trecere la calea ferată – strada Cote ti 
- Modernizarea infrastructurii rutiere în zonă 

67 
odernizare artere rutiere în municipiu 

- Trecerea rețelelor aeriene de iluminat public, casnic/industrial, telefonie, cabluri 
C T alte rețele în subteran în vederea păstrării caracterului specific al spațiului 
urban, în raport cu planul urbanistic 

68 
tinderea infrastructurii rutiere în zonele de e tindere ale intravilanului 

- cuprinde i etapele de pregătire i aplicare a e proprierilor pentru realizarea in-
vestiției, cauză de utilitate publică 

Nr. TITLUL PROIECTULUI 

69 Realizarea Sistemului inteligent de management al traficului 
- Identificarea zonelor pentru monitorizare video a traficului 

70 Configurarea sistemului de circulații în e teriorul municipiului oc ani, astfel înc t 
să se asigure relaționarea acestuia cu  

71 
Construcţia unui centru intermodal de transport călători (mers pe os, cu bicicleta, 
taxi, transport public urban de călători, transport udeţean, inter udeţean i inter-
naţional de călători i transport de călători pe calea ferată) – zona autogară nord 

ocșani 

72 

oderni are rețea de transport local eco 
- odernizarea parcului auto de transport călători din municipiul oc ani prin ac i-
ziționarea de ve icule nepoluante pentru transportul public 
- odernizarea parcului auto de transport gunoi mena er în municipiul oc ani 
- nnoirea parcului auto format din utila e specializate: autogunoiere, automătură-
tori, autocisterne, basculante etc. 
- Modernizarea stațiilor de autobuz 
- Introducerea unui sistem de monitorizare al mijloacelor de transport pentru a pu-
tea oferi informații în timp real privitor la sosiri i plecări 

73 
Identificarea unor spații favorabile pentru realizarea de parcări în interiorul munici-
piului, în zonele centrale aglomerate, inclusiv de parcări supraterane, cu regim de ta-
xare – în zona ieței oldovei 

74 odernizarea străzilor, trotuarelor i a sensurilor giratorii din municipiu 

B.2.4. Administrarea domeniului public şi privat al municipiului ocşani 

75 
tudiu privind determinarea oportunităţii i sustenabilităţii economico-financiare 

privind utilizarea valorificarea proprietăţilor publice private ale municipiului 
oc ani 

76 Crearea condiţiilor optime pentru organizarea, funcţionarea i e ploatarea domeniu-
lui public i privat al municipiului oc ani 

77 roiect mena area, întreţinerea i înfrumuseţarea zonelor verzi, a parcurilor i a 
grădinilor publice, a spaţiilor de oacă pentru copii, intravilane" 

78 Identificarea i rezervarea terenurilor pentru dezvoltarea sistemului de spații verzi, 
cu accent în zonele cu risc de poluare a mediului 

79 tinderea sistemului de spații verzi prin obligarea noilor investiții, considerate con-
vențional poluatoare, de a asigura o suprafață de minim  de spațiu verde 

80 
Rezervarea terenului necesar pentru bordarea viitoarei autostrăzi cu f ii plantate 
cu o lățime minimă de  de metri, în vederea ameliorării climatului municipiului 

oc ani 
81 Valorificarea peisagistică a bălții ndre ti 
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Nr. TITLUL PROIECTULUI 

82 
roiect Identificarea modalităţilor de producere a materialului dendrofloricol nece-

sar amena ării, decorării i înfrumuseţării zonelor verzi adiacente tramei stradale i 
a locurilor de agrement din municipiul oc ani  

83 
mbunătățirea siguranței cetățenilor  

- Cu privire la c inii fără stăp n aflați pe domeniul public prin construirea unui adă-
post special  
- Extinderea sistemului de monitorizare video a zonelor publice de interes deosebit 

84 Program cadastru 
85 Crearea de zone Wi- i în toate spațiile publice ale municipiului 

86 Extinderea sistemului de alimentare cu apă i a rețelei de canalizare în toate zonele 
introduse în intravilanul municipiului i din zona metropolitană 

Obiectiv strategic: C.  
mbunătățirea calității vieții cetățenilor din municipiul oc ani i zona de influenţă 

prin asigurarea infrastructurii educaționale, de sănătate, digitale, facilităților socio-
culturale i de agrement la nivelul întregului teritoriu  

n vederea asigurării unei dotări corespunzătoare a municipiului oc ani, se încura ează 
dezvoltarea policentrică a structurii funcționale din interiorul teritoriului intravilan  entru a 
concretiza această aspirație i pentru a asigura premisele necesare pentru îmbunătățirea cali-
tății vieții se urmăre te dezvoltarea prin e pansiune i nu dezvoltarea prin densificare  

Dezvoltarea e pansivă a municipiului oc ani poate fi realizată numai în relație cu con-
figurarea zonei metropolitane i cu corelarea rezervelor de teren e istente în zonele periferice 
i cele periurbane, propuse prin lanul rbanistic eneral să intre în intravilanul localității  

biectivul urmăre te coordonarea politicilor, acţiunilor, serviciilor, sistemelor i resur-
selor pentru garantarea accesului egal la serviciile i facilitățile  publice, pentru toţi cetăţenii 
municipiului i localitățile limitrofe  ersoanele care vor beneficia în cele din urmă sunt locui-
torii din municipiul oc ani i cei care lucrează aici, prin serviciile, oportunitățile i facilitățile 
pe care le administrează i care contribuie la economia locală  

ă ă ă ă
ă ă ă

ă ă
ă ă ă

uvernanţa locală î i propune să coordoneze acțiunile pe teme i să ofere un meca-
nism/set de instrumente de monitorizare a acestor acțiuni pentru a e amina impactul pe care 

arteneriatul îl are asupra vieții oamenilor prin reducerea sărăciei i îmbunătățirea nivelului 
de trai. 

Obiectiv specific: C.1.
mbun t tirea st rii de s n tate a populatiei prin intermediul unor programe de 

prevenire si promovare a unui stil de viat  s n tos, care s  permit  o reducere a
sanselor de a deveni bolnav

ănătatea i capacitatea de răspuns a sistemului de sănătate la nevoile cetățenilor, indi-
ferent de statutul social sau zona de re edință, este considerat un pilon al bunăstării, un instru-
ment care contribuie la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor i dezvoltarea socială

n nou model de organizare care permite optimizarea resurselor de asistență medicală
i socială va fi dezvoltat pentru a transforma cetățenii în receptori ai politicilor integrate de

sănătate, iar speciali tii i voluntarii din sistem în integratori ai strategiei copul acestui pro-
iect este de a menține un sistem de sănătate viabil i responsabil at t economic, c t i calitativ

n cadrul STRATEGIEI NA IO ALE DE TATE  2  2020, este prevăzută 
încura area autorităţilor publice locale pentru dezvoltarea unui sistem de servicii integrate, în
care asistența medicală comunitară să fie complementară serviciilor de asistență socială i psi-

ologică  stfel, asigurarea serviciilor sociale, cele de asistenţă medicală primară i cea de spe-
cialitate – diagnosticarea precoce, monitorizarea i tratamentul, serviciile sociale favorizează 
prevenirea îmbolnăvirilor în comunitate, reducerea mortalităţii i incluziunea socială a benefi-
ciarilor.

trategia aţională de ănătate identifică necesitatea de a asigura gradual o acoperire 
mai mare a nevoilor de sănătate ale populaţiei prin serviciile de asistenţă comunitară, servicii
de asistenţă acordate de medicul de familie i de ambulatoriul de specialitate, i mai puţin în
cadrul spitalelor.63

rin răsturnarea piramidei serviciilor de sănătate se are în vedere accesul ec itabil la
servicii esențiale, cost-eficacitate, optimizarea serviciilor de sănătate 64

63 Piramida serviciilor (Fig.1 Consumul de servicii de sănătate – evoluţii anticipate), SNS 2014 – 2020
64 Strategia Națională de Sănătate 2014 – 2020, ”Sănătate pentru prosperitate”
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Nr. TITLUL PROIECTULUI 

82 
roiect Identificarea modalităţilor de producere a materialului dendrofloricol nece-

sar amena ării, decorării i înfrumuseţării zonelor verzi adiacente tramei stradale i 
a locurilor de agrement din municipiul oc ani  

83 
mbunătățirea siguranței cetățenilor  

- Cu privire la c inii fără stăp n aflați pe domeniul public prin construirea unui adă-
post special  
- Extinderea sistemului de monitorizare video a zonelor publice de interes deosebit 

84 Program cadastru 
85 Crearea de zone Wi- i în toate spațiile publice ale municipiului 

86 Extinderea sistemului de alimentare cu apă i a rețelei de canalizare în toate zonele 
introduse în intravilanul municipiului i din zona metropolitană 

Obiectiv strategic: C.  
mbunătățirea calității vieții cetățenilor din municipiul oc ani i zona de influenţă 

prin asigurarea infrastructurii educaționale, de sănătate, digitale, facilităților socio-
culturale i de agrement la nivelul întregului teritoriu  

n vederea asigurării unei dotări corespunzătoare a municipiului oc ani, se încura ează 
dezvoltarea policentrică a structurii funcționale din interiorul teritoriului intravilan  entru a 
concretiza această aspirație i pentru a asigura premisele necesare pentru îmbunătățirea cali-
tății vieții se urmăre te dezvoltarea prin e pansiune i nu dezvoltarea prin densificare  

Dezvoltarea e pansivă a municipiului oc ani poate fi realizată numai în relație cu con-
figurarea zonei metropolitane i cu corelarea rezervelor de teren e istente în zonele periferice 
i cele periurbane, propuse prin lanul rbanistic eneral să intre în intravilanul localității  

biectivul urmăre te coordonarea politicilor, acţiunilor, serviciilor, sistemelor i resur-
selor pentru garantarea accesului egal la serviciile i facilitățile  publice, pentru toţi cetăţenii 
municipiului i localitățile limitrofe  ersoanele care vor beneficia în cele din urmă sunt locui-
torii din municipiul oc ani i cei care lucrează aici, prin serviciile, oportunitățile i facilitățile 
pe care le administrează i care contribuie la economia locală  

ă ă ă ă
ă ă ă

ă ă
ă ă ă

uvernanţa locală î i propune să coordoneze acțiunile pe teme i să ofere un meca-
nism/set de instrumente de monitorizare a acestor acțiuni pentru a e amina impactul pe care 

arteneriatul îl are asupra vieții oamenilor prin reducerea sărăciei i îmbunătățirea nivelului 
de trai. 

Obiectiv specific: C.1.
mbun t tirea st rii de s n tate a populatiei prin intermediul unor programe de 

prevenire si promovare a unui stil de viat  s n tos, care s  permit  o reducere a
sanselor de a deveni bolnav 

ănătatea i capacitatea de răspuns a sistemului de sănătate la nevoile cetățenilor, indi-
ferent de statutul social sau zona de re edință, este considerat un pilon al bunăstării, un instru-
ment care contribuie la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor i dezvoltarea socială  

n nou model de organizare care permite optimizarea resurselor de asistență medicală 
i socială va fi dezvoltat pentru a transforma cetățenii în receptori ai politicilor integrate de 

sănătate, iar speciali tii i voluntarii din sistem în integratori ai strategiei  copul acestui pro-
iect este de a menține un sistem de sănătate viabil i responsabil at t economic, c t i calitativ  

n cadrul STRATEGIEI NA IO ALE DE TATE  2   2020, este prevăzută 
încura area autorităţilor publice locale pentru dezvoltarea unui sistem de servicii integrate, în 
care asistența medicală comunitară să fie complementară serviciilor de asistență socială i psi-

ologică  stfel, asigurarea serviciilor sociale, cele de asistenţă medicală primară i cea de spe-
cialitate – diagnosticarea precoce, monitorizarea i tratamentul, serviciile sociale   favorizează 
prevenirea îmbolnăvirilor în comunitate, reducerea mortalităţii i incluziunea socială a benefi-
ciarilor.  

trategia aţională de ănătate identifică necesitatea de a asigura gradual o acoperire 
mai mare a nevoilor de sănătate ale populaţiei prin serviciile de asistenţă comunitară, servicii 
de asistenţă acordate de medicul de familie i de ambulatoriul de specialitate, i mai puţin în 
cadrul spitalelor.63 

rin răsturnarea piramidei serviciilor de sănătate se are în vedere accesul ec itabil la 
servicii esențiale, cost-eficacitate, optimizarea serviciilor de sănătate 64 

63 Piramida serviciilor (Fig.1 Consumul de servicii de sănătate – evoluţii anticipate), SNS 2014 – 2020 
64 Strategia Națională de Sănătate 2014 – 2020, ”Sănătate pentru prosperitate” 
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 abordare integrată a serviciilor sociale i de sănătate avanta ează at t pe cei care 
beneficiază de aceste servicii, dar i pe cei care le furnizează, prin reducerea costurilor de 
îngri ire i de admitere de urgență  De asemenea, asigură eficiența operațională prin eliminarea 
dublării  (at t pentru pacienţi, c t i pentru furnizorii de servicii) i poate facilita cre terea 

productivității  garant nd sustenabilitatea serviciilor în raport cu presiunile financiare i 
demografice. 

ă ă ă
ă ă ă ă

ă ă ă ă ă
ă

ă

URI I PROIECTE  
Nr. TITLUL PROIECTULUI 

C. . . Asi urarea serviciilor sociale și de sănătate, la aceleași standarde și condiții 
pentru toți cetățenii municipiului ocșani și  

87 
Realizarea planului de adaptare a sistemului de furnizare a serviciului de sănătate 
conform priorităților gendei uropa  
Proiecte implementate la nivel ZMF/Pact Teritorial 

88 Realizarea TRATE IEI I TE RATE OCIALE I DE TATE a teritoriului 

89 valuarea situaţiei sociale a populaţiei la nivelul teritoriului 

C. .2. Îmbunătățirea calității și accesibilității la serviciile sociale și de sănătate 

90 ă

91 ă ă ă ă
ă ă

92 Servicii sociale diverse 

93 inalizare construcție Cămin persoane v rstnice oc ani (Corpurile , , ) i continu-
area dotării spațiilor e istente 

94 Realizarea unui Centru de consiliere psi osocială 

95  ă
ă

96 Realizarea unui Centru local de prevenire și tratare a consumului de droguri 
97 Reabilitarea i modernizarea Cre ei nr  i amena area unui loc de oacă adecvat 

Nr. TITLUL PROIECTULUI
98 Reabilitarea i modernizarea Cre ei nr   i amena area unui loc de oacă adecvat
99 Modernizarea Cantinei de ajutor social

100 Construirea unui nou sediu pentru Cantina de a utor social care să asigure i o sală 
de mese

101 nfiinţarea unor centre multifuncționale de zi, pentru persoanele v rstnice, cu facili-
tăți culturale agrement i cabinete medicale din rețeaua integrată 

102
nființarea unor centre de zi pentru copiii din familiile vulnerabile, din oc ani i 

ZMF - Diminuarea riscurilor apărute în cazul minorilor nesupraveg eați sau aflați în
imposibilitatea continuării studiilor

103
Construire Cartier de locuințe pentru persoane defavorizate 
- locuințe sociale
- case pentru romi

104 Realizarea de locuințe pentru tineri
105 Amenajare centre medicale de permanenţă în cartierele oc aniului
C.1.3.  Îmbunătățirea performanței, productivității și eficienței serviciilor sociale prin
creșterea numărului de voluntari

106
roiect tinderea serviciilor sociale care îi a ută pe oameni să continue să trăiască 

în casele lor – crearea unei rețele de spri in pentru persoanele asistate i familiile 
lor

107
Facilitarea accesului persoanelor/familiilor în situații de risc la servicii de informare 
i consiliere, precum i crearea unui mecanism de cunoa tere a acestor persoane de 

către instituțiile voluntarii implicați în asigurarea serviciilor sociale i de sănătate
- Crearea unei baze de date electronice dinamice, integrată într-un site

C. . . Asi urarea unui stil de viață sănătos, în special în r ndul persoanelor vulnera
bile 

108 Proiect "Promovarea unui stil de viață sănătos

109 Realizarea unei Campanii de educaţie nutriţională at t în coli, c t i în locațiile 
frecventate de adulți

Obiectiv specific: C.2. 
Reducerea disparităţilor educaționale i culturale prin consolidarea accesibilităţii,
 calităţii i infrastructurii învăţăm ntului

Dezvoltarea sinergiilor între sectorul educațional i alte sectoare de activitate, precum
cel economic, cultural, al ocupării i protecției sociale, i elaborarea unor proiecte publice trans-
sectoriale reprezintă o necesitate strategică
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 abordare integrată a serviciilor sociale i de sănătate avanta ează at t pe cei care
beneficiază de aceste servicii, dar i pe cei care le furnizează, prin reducerea costurilor de 
îngri ire i de admitere de urgență De asemenea, asigură eficiența operațională prin eliminarea
dublării (at t pentru pacienţi, c t i pentru furnizorii de servicii) i poate facilita cre terea

productivității garant nd sustenabilitatea serviciilor în raport cu presiunile financiare i 
demografice.

urnizorii de servicii medicale i sociale sunt presați să găsească soluții pentru
reducerea costurile financiare i să îmbunătățească calitatea serviciilor La presiunile sistemice
se adaugă provocările impuse de o populație îmbătr nită ce suferă de afecțiuni cronice, precum
i cre terea a teptărilor publicului privind infrastructura i personalul de specialitate evoia

de inovare este mai mare acum ca niciodată, ca urmare a cre terii costurilor din sectorul 
medical i al serviciilor sociale.

URI I PROIECTE  
Nr. TITLUL PROIECTULUI

C. . . Asi urarea serviciilor sociale și de sănătate, la aceleași standarde și condiții
pentru toți cetățenii municipiului ocșani și 

87
Realizarea planului de adaptare a sistemului de furnizare a serviciului de sănătate
conform priorităților gendei uropa 
Proiecte implementate la nivel ZMF/Pact Teritorial

88 Realizarea TRATE IEI I TE RATE OCIALE I DE TATE a teritoriului

89 valuarea situaţiei sociale a populaţiei la nivelul teritoriului

C. .2. Îmbunătățirea calității și accesibilității la serviciile sociale și de sănătate 

90 Identificarea de noi oportunități de colaborare i consolidarea parteneriatelor pre-
zente pentru diversificarea condițiilor sociale furnizate 

91
Organizarea programelor de formare i perfecționare pentru personalul din cadrul 
instituțiilor de asistență socială, furnizori publici i privați de asistenţă socială i me-
dicală pentru asigurarea cre terii calității serviciilor sociale i medicale oferite

92 Servicii sociale diverse

93 inalizare construcție Cămin persoane v rstnice oc ani (Corpurile , , ) i continu-
area dotării spațiilor e istente

94 Realizarea unui Centru de consiliere psi osocială

95 Realizarea unui Centru multifuncțional pentru servicii integrate de asistență soci-
ală

96 Realizarea unui Centru local de prevenire și tratare a consumului de droguri

97 Reabilitarea i modernizarea Cre ei nr  i amena area unui loc de oacă adecvat

Nr. TITLUL PROIECTULUI 
98 Reabilitarea i modernizarea Cre ei nr   i amena area unui loc de oacă adecvat 
99 Modernizarea Cantinei de ajutor social 

100 Construirea unui nou sediu pentru Cantina de a utor social care să asigure i o sală 
de mese 

101 nfiinţarea unor centre multifuncționale de zi, pentru persoanele v rstnice, cu facili-
tăți culturale agrement i cabinete medicale din rețeaua integrată  

102 
nființarea unor centre de zi pentru copiii din familiile vulnerabile, din oc ani i 

ZMF - Diminuarea riscurilor apărute în cazul minorilor nesupraveg eați sau aflați în 
imposibilitatea continuării studiilor 

103 
Construire Cartier de locuințe pentru persoane defavorizate 
- locuințe sociale 
- case pentru romi 

104 Realizarea de locuințe pentru tineri 
105 Amenajare centre medicale de permanenţă în cartierele oc aniului 
C.1.3.  Îmbunătățirea performanței, productivității și eficienței serviciilor sociale prin 
creșterea numărului de voluntari  

106 
roiect tinderea serviciilor sociale care îi a ută pe oameni să continue să trăiască 

în casele lor  – crearea unei rețele de spri in pentru persoanele asistate i familiile 
lor 

107 
Facilitarea accesului persoanelor/familiilor în situații de risc la servicii de informare 
i consiliere, precum i crearea unui mecanism de cunoa tere a acestor persoane de 

către instituțiile voluntarii implicați în asigurarea serviciilor sociale i de sănătate  
- Crearea unei baze de date electronice dinamice, integrată într-un site 

C. . . Asi urarea unui stil de viață sănătos, în special în r ndul persoanelor vulnera
bile  

108 Proiect "Promovarea unui stil de viață sănătos  

109 Realizarea unei Campanii de educaţie nutriţională at t în coli, c t i în locațiile 
frecventate de adulți 

Obiectiv specific: C.2. 
 Reducerea disparităţilor educaționale i culturale prin consolidarea accesibilităţii, 
 calităţii i infrastructurii învăţăm ntului 

Dezvoltarea sinergiilor între sectorul educațional i alte sectoare de activitate, precum 
cel economic, cultural, al ocupării i protecției sociale, i elaborarea unor proiecte publice trans-
sectoriale reprezintă o necesitate strategică  
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cest obiectiv va consolida relația dintre sistemul educațional, cerințele sociale i ale 
pieței muncii  ducația facilitează formarea profesională a viitorilor anga ați, condițion nd ni-
velul productivității i competitivității economiei locale. 

arteneriatele între comunitatea de afaceri i diferitele niveluri ale educației, formării i 
cercetării contribuie la asigurarea unei mai bune concentrări asupra aptitudinilor i competen-
țelor necesare pe piața muncii   

Pentru a reforma platforma colară este necesară încura area inovării spiritului între-
prinzător în toate formele de învățăm nt i asigurarea mobilităţii grupurilor specifice (cercetă-
torii, voluntarii i tinerii antreprenori) prin programe de sc imb de e periență i vizite de stu-
diu at t la nivel național, c t i internațional  

n obiectivul specific sunt incluse i dezvoltarea culturii, artelor i spectacolelor, pentru 
promovarea patrimoniului cultural, ar eologic, ar itectural i etnografic  n acest sens, interac-
țiunile dintre sectoarele culturii i educației se cer potențate, ele depinz nd însă de întărirea 
statutului educației artistice i culturale în educația formală, non-formală i informală  

Cultura este un instrument esențial în furnizarea serviciilor educaționale, prin dezvolta-
rea creativității i abordării inovatoare la toate categoriile de v rstă  Dezvoltarea unor politici 
comune între cultură i educație este primordială at t în ceea ce prive te  educarea publicului 
t năr pentru consumul cultural i dezvoltarea abilităților lor creative, c t i în ceea ce prive te 
educația artistică specializată, precum i pentru  formarea profesională continuă i reconversia 
profesională  

Cre terea gradului de interes pentru educația culturală i artistică se îmbină cu sectorul 
educațional prin promovarea ec ității, coeziunii sociale i cetățeniei active, cre terea calității 
vieții i formarea unor indivizi care să- i poată dezvolta i aplica abilitățile creative i inovative  

URI I PROIECTE  
Nr. TITLUL PROIECTULUI 

C.2.1. Elaborarea și implementarea pro ramelor de moderni are/extindere a infras-
tructurii școlare în ocșani, corelată cu cea din   

110 Modernizarea infrastructurii  TIC i dezvoltarea resurselor colare specifice 
111 Reabilitare, modernizare i dotări coala nr   
112 Reabilitare, modernizare i dotări coala nr   
113 Reabilitare, modernizare i dotări Liceul edagogic 
114 Reabilitare, modernizare i dotări rădinița nr   
115 Reabilitare, modernizare i dotare instituții de învățăm nt din municipiu 
116 nființarea unei cre e 
117 Construirea a două grădinițe noi 

118 Introducerea i e tinderea unui sistem integrat de supraveg ere video a instituțiilor 
de învățăm nt din municipiu 

119 Realizare Campus colar 

Nr. TITLUL PROIECTULUI
C.2.2. De voltarea pro ramelor de educaţie alternativă adresate nevoilor specifice 
fiecărui copil t năr

120 laborarea unui lan de valuare a erformanței în instituțiile publice de învăță-
m nt

121
nființarea unui Grup Consultativ în parteneriat cu mediul privat i societăți de for-

mare/instruire pentru realizarea unei strategii de cre tere a gradului de instruire i
educație a tinerilor, în condițiile programelor educaționale i oportunităților de an-
ga are pe piața forței de muncă

122
Intervenţii privind realizarea de activități de educație generală i instruire vocațio-
nală i cursuri specializate orientate către copiii tinerii din grupurile aflate în risc de 
excluziune

123 nființare de noi centre fter c ool
124 nființare de centre de e celență
C.2.3.  De voltarea infrastructurii TIC în sistemul de învăţăm nt pentru promovarea
te nolo iilor informaţionale în procesul de predare-învăţare

125
odernizarea colilor din  cu infrastructură TIC i adoptarea unui sistem infor-

matic pentru colaborarea cu bibliotecile partenere (e-books accesibile elevilor din
coli, în funcție de domeniile de interes)

126 tinderea dotării claselor din coli licee cu ec ipamente IT pentru modernizarea 
procesului educațional

C.2. .  usținerea învăţăm ntului modern şi promovarea pro ramelor de sc imb de 
e perienţă pentru de voltarea competenţelor inovative ale participanților

127 roiecte de mobilitate în domeniul educaţiei i facilitarea sc imbului de cuno tinţe i
e perienţe pentru profesori i elevi 

128
roiecte de cooperare în domeniul educaţiei i formării profesionale pentru instrui-

rea personalului, prin programe de sc imb de e periență i vizite de studiu at t la ni-
vel național, c t i internațional 

129 Realizarea programelor de sc imb internațional între colile locale i filialele univer-
sitare i alte instituții educaționale din uropa

C.2. . Promovarea activităților culturale pentru arantarea creșterii educaționale 

130 Crearea unei Comisii Consultative pe probleme de Cultură

131 Crearea unui parteneriat între APL și Comisia Consultativă pe probleme de cul-
tură pentru spri inirea funcționării acestuia
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cest obiectiv va consolida relația dintre sistemul educațional, cerințele sociale i ale
pieței muncii ducația facilitează formarea profesională a viitorilor anga ați, condițion nd ni-
velul productivității i competitivității economiei locale.

arteneriatele între comunitatea de afaceri i diferitele niveluri ale educației, formării i
cercetării contribuie la asigurarea unei mai bune concentrări asupra aptitudinilor i competen-
țelor necesare pe piața muncii

Pentru a reforma platforma colară este necesară încura area inovării spiritului între-
prinzător în toate formele de învățăm nt i asigurarea mobilităţii grupurilor specifice (cercetă-
torii, voluntarii i tinerii antreprenori) prin programe de sc imb de e periență i vizite de stu-
diu at t la nivel național, c t i internațional

n obiectivul specific sunt incluse i dezvoltarea culturii, artelor i spectacolelor, pentru
promovarea patrimoniului cultural, ar eologic, ar itectural i etnografic n acest sens, interac-
țiunile dintre sectoarele culturii i educației se cer potențate, ele depinz nd însă de întărirea
statutului educației artistice i culturale în educația formală, non-formală i informală

Cultura este un instrument esențial în furnizarea serviciilor educaționale, prin dezvolta-
rea creativității i abordării inovatoare la toate categoriile de v rstă  Dezvoltarea unor politici 
comune între cultură i educație este primordială at t în ceea ce prive te  educarea publicului
t năr pentru consumul cultural i dezvoltarea abilităților lor creative, c t i în ceea ce prive te 
educația artistică specializată, precum i pentru formarea profesională continuă i reconversia
profesională

Cre terea gradului de interes pentru educația culturală i artistică se îmbină cu sectorul
educațional prin promovarea ec ității, coeziunii sociale i cetățeniei active, cre terea calității
vieții i formarea unor indivizi care să- i poată dezvolta i aplica abilitățile creative i inovative

URI I PROIECTE
Nr. TITLUL PROIECTULUI

C.2.1. Elaborarea și implementarea pro ramelor de moderni are/extindere a infras-
tructurii școlare în ocșani, corelată cu cea din  

110 Modernizarea infrastructurii TIC i dezvoltarea resurselor colare specifice
111 Reabilitare, modernizare i dotări coala nr  
112 Reabilitare, modernizare i dotări coala nr  
113 Reabilitare, modernizare i dotări Liceul edagogic
114 Reabilitare, modernizare i dotări rădinița nr  
115 Reabilitare, modernizare i dotare instituții de învățăm nt din municipiu
116 nființarea unei cre e
117 Construirea a două grădinițe noi

118 Introducerea i e tinderea unui sistem integrat de supraveg ere video a instituțiilor
de învățăm nt din municipiu

119 Realizare Campus colar

Nr. TITLUL PROIECTULUI 
C.2.2. De voltarea pro ramelor de educaţie alternativă adresate nevoilor specifice 
fiecărui copil t năr 

120 ă ă

121 
nființarea unui Grup Consultativ în parteneriat cu mediul privat i societăți de for-

mare/instruire pentru realizarea unei strategii de cre tere a gradului de instruire i 
educație a tinerilor, în condițiile programelor educaționale i oportunităților de an-
ga are pe piața forței de muncă 

122 
Intervenţii privind realizarea de activități de educație generală i instruire vocațio-
nală i cursuri specializate orientate către copiii tinerii din grupurile aflate în risc de 
excluziune 

123 nființare de noi centre fter c ool 
124 nființare de centre de e celență 
C.2.3.  De voltarea infrastructurii TIC în sistemul de învăţăm nt pentru promovarea 
te nolo iilor informaţionale în procesul de predare-învăţare 

125 
odernizarea colilor din  cu infrastructură TIC i adoptarea unui sistem infor-

matic pentru colaborarea cu bibliotecile partenere (e-books accesibile elevilor din 
coli, în funcție de domeniile de interes) 

126 tinderea dotării claselor din coli licee cu ec ipamente IT pentru modernizarea 
procesului educațional 

C.2. .  usținerea învăţăm ntului modern şi promovarea pro ramelor de sc imb de 
e perienţă pentru de voltarea competenţelor inovative ale participanților 

127 roiecte de mobilitate în domeniul educaţiei i facilitarea sc imbului de cuno tinţe i 
e perienţe pentru profesori i elevi  

128 
roiecte de cooperare în domeniul educaţiei i formării profesionale pentru instrui-

rea personalului, prin programe de sc imb de e periență i vizite de studiu at t la ni-
vel național, c t i internațional  

129 Realizarea programelor de sc imb internațional între colile locale i filialele univer-
sitare i alte instituții educaționale din uropa  

C.2. . Promovarea activităților culturale pentru arantarea creșterii educaționale 

130 Crearea unei Comisii Consultative pe probleme de Cultură 

131 Crearea unui parteneriat între APL și Comisia Consultativă pe probleme de cul-
tură pentru spri inirea funcționării acestuia 
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Nr. TITLUL PROIECTULUI 

132 
Centrul Regional de Resurse Culturale (CRRC) 
 - Realizarea unui sistem electronic centralizat pentru colectarea, procesarea i depo-
zitarea informațiilor i datelor despre activitățile turistice din municipiu i , prin 
crearea unor parteneriate cu unitățile de profil, generatoare de informații 

133 
Promovarea unor pro rame de cunoaștere a istoriei vr ncene i realizarea unui 
concept dinamic de prezentare a acesteia în parteneriat cu societatea civilă 
Proiect cultural: patrimoniu cultural local 

134 

Dezvoltarea i promovarea sectorului muzical – muzică clasică vocal-simfonică din 
cadrul rc estrei de Cameră nirea i ormației Corale astorala 
- Cre terea capacității instituționale a  teneului opular r   astia  prin identi-
ficarea celor mai optime modalități de dezvoltare i modernizare a acestuia  măsuri 
concrete pentru instituționalizarea rc estrei de Cameră nirea în cadrul teneului 

opular r   astia  diversificarea ofertei culturale i cre terea calității eveni-
mentelor muzicale organizate prin dotarea cu ec ipamente de practică culturală spe-
cifice i cre terea numărului de posturi  promovarea prin realizarea unui site al or-
c estrei i pliante de prezentare a stagiunii 

135 
Organizarea festivalurilor i competițiilor artistice de muzică film/literatură pentru 
participarea elevilor  

estivalul de muzică clasică, estivalul Creativității uventus etc  

136 Organizarea unei tabere internaționale de folclor de inițiere în jocul popular 
Ansamblul folcloric ara rancei  

137 

nființarea unei organizații pentru dezvoltarea educației artistice i culturale, res-
ponsabilă cu inițierea i facilitarea inițiativelor variate pentru activitatea colară 
multidisciplinară, centrate pe construirea de parteneriate la toate nivelele educațio-
nale: 
Revista Athenaeum, Centrul Regional 

138 
Crearea programelor educaţionale folosindu-se o abordare multi tiinţifică interdisci-
plinară, pentru a promova învăţarea activă, prin e perienţă i activitatea de grup i 
pentru dezvoltarea abilităților elevilor în păstrarea mo tenirii lor culturale 

139 
ă

ă ă

140 
romovarea activităților culturale în cartierele marginale din municipiul oc ani 

pentru facilitarea accesului tuturor cetățenilor la cultură i cre terea consumului cul-
tural în r ndul tinerilor 

Obiectiv specific: C.3. 
romovarea activităților instructiv-educative ca alternativă pentru canalizarea ener-

giei copiilor i implicarea adulților în activitățile e tra colare, prin corelarea activită-
ților instructiv-educative cu cele intelectuale

Instrumentele de predare sunt printre cele mai importante elemente ce ar trebui avute
în vedere în evaluarea calității i eficacității educației artistice stfel, predarea interactivă, fo-
losirea TIC pentru a apropia elevul de cultură i artă i pentru a-i satisface nevoia de interacti-
vitate, se pot combina cu o multitudine de activităţi e tracurriculare în domeniul artistic, de
natură să deplaseze accentul de pe abilităţile de reproducere spre producere = creare de valori 
i receptare apreciere a valorilor create de alţii

ctivităţile cu caracter non-formal î i propun implicarea elevilor i profesorilor, în par-
teneriat cu alte entități publice sau private, inclusiv din sectoarele culturale i creative, în acti-
vități e tracurriculare i e tra colare interesante, care să valorizeze talentele, preocupările e -
tra- colare i competenţele în domenii c t mai diverse

ste necesară adaptarea politicilor i strategiei culturale conform preferințelor copiilor
i tinerilor, în condiţiile în care ace tia manifestă tendinţe de rupere de modelele clasice i se

revoltă uneori împotriva influenţelor generaţiilor anterioare în oferta culturală, fiind desc i i
la inovaţie, creativitate i la noile modalităţi de e presie artistică, precum i trecerea de la uti-
lizarea noilor tehnologii ca mi loace de producţie i consum cultural, la noi forme i medii artis-
tice.

URI I PROIECTE

Nr. TITLUL PROIECTULUI

C.3. . Creșterea ofertei de posibilități educative și recreative pentru copii tineri

141 
ă

142 rganizarea campaniei în r ndul copiilor  doptă un stil de viață sănătos 
prin alimentație adecvată i activitate fizică diversă

143 
Proiect "Crearea unei culturi instructiv-educative de masă – promovarea va-
lorilor activităților instructiv-educative în r ndul copiilor (grupul țintă prin-
cipal) i adulților (grupul țintă secundar) si promovarea beneficiilor i opor-
tunităților unei cariere sportive

144 Dezvoltarea i implementarea trategiei de tr ngere de onduri pentru spri-
jinirea diverselor activități sportive 

145 
nființarea unei organizații pentru dezvoltarea educației artistice i culturale,

responsabilă cu inițierea i facilitarea inițiativelor variate, centrate pe con-
struirea de parteneriate între lumile educației i culturii, la toate nivelele 
educaționale

146 Implicarea elevilor în activități e tracurriculare interactive după programul
colar, coordonate de cadrele didactice
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Nr. TITLUL PROIECTULUI

132
Centrul Regional de Resurse Culturale (CRRC)
- Realizarea unui sistem electronic centralizat pentru colectarea, procesarea i depo-
zitarea informațiilor i datelor despre activitățile turistice din municipiu i , prin
crearea unor parteneriate cu unitățile de profil, generatoare de informații

133
Promovarea unor pro rame de cunoaștere a istoriei vr ncene i realizarea unui 
concept dinamic de prezentare a acesteia în parteneriat cu societatea civilă
Proiect cultural: patrimoniu cultural local

134

Dezvoltarea i promovarea sectorului muzical – muzică clasică vocal-simfonică din
cadrul rc estrei de Cameră nirea i ormației Corale astorala
- Cre terea capacității instituționale a  teneului opular r   astia  prin identi-
ficarea celor mai optime modalități de dezvoltare i modernizare a acestuia  măsuri 
concrete pentru instituționalizarea rc estrei de Cameră nirea în cadrul teneului 

opular r   astia  diversificarea ofertei culturale i cre terea calității eveni-
mentelor muzicale organizate prin dotarea cu ec ipamente de practică culturală spe-
cifice i cre terea numărului de posturi  promovarea prin realizarea unui site al or-
c estrei i pliante de prezentare a stagiunii

135
Organizarea festivalurilor i competițiilor artistice de muzică film/literatură pentru
participarea elevilor

estivalul de muzică clasică, estivalul Creativității uventus etc

136 Organizarea unei tabere internaționale de folclor de inițiere în jocul popular
Ansamblul folcloric ara rancei

137

nființarea unei organizații pentru dezvoltarea educației artistice i culturale, res-
ponsabilă cu inițierea i facilitarea inițiativelor variate pentru activitatea colară 
multidisciplinară, centrate pe construirea de parteneriate la toate nivelele educațio-
nale:
Revista Athenaeum, Centrul Regional

138
Crearea programelor educaţionale folosindu-se o abordare multi tiinţifică interdisci-
plinară, pentru a promova învăţarea activă, prin e perienţă i activitatea de grup i
pentru dezvoltarea abilităților elevilor în păstrarea mo tenirii lor culturale

139
ă

ă ă

140
romovarea activităților culturale în cartierele marginale din municipiul oc ani 

pentru facilitarea accesului tuturor cetățenilor la cultură i cre terea consumului cul-
tural în r ndul tinerilor

Obiectiv specific: C.3. 
 romovarea activităților instructiv-educative ca alternativă pentru canalizarea ener-
giei copiilor i implicarea adulților în activitățile e tra colare, prin corelarea activită-
ților instructiv-educative cu cele intelectuale 

ă ă ă
ă ă

ă
ă ă ă

ă
ă

ă ă ă

ste necesară adaptarea politicilor i strategiei culturale conform preferințelor copiilor 
i tinerilor, în condiţiile în care ace tia manifestă tendinţe de rupere de modelele clasice i se 

revoltă uneori împotriva influenţelor generaţiilor anterioare în oferta culturală, fiind desc i i 
la inovaţie, creativitate i la noile modalităţi de e presie artistică, precum i trecerea de la uti-
lizarea noilor tehnologii ca mi loace de producţie i consum cultural, la noi forme i medii artis-
tice.  

URI I PROIECTE  

Nr. TITLUL PROIECTULUI 

C.3. . Creșterea ofertei de posibilități educative și recreative pentru copii tineri 

141 
ă

142 rganizarea campaniei în r ndul copiilor  doptă un stil de viață sănătos 
prin alimentație adecvată i activitate fizică diversă  

143 
Proiect "Crearea unei culturi instructiv-educative de masă  – promovarea 
valorilor activităților instructiv-educative în r ndul copiilor (grupul țintă 
principal) i adulților (grupul țintă secundar) si promovarea beneficiilor i 
oportunităților unei cariere sportive 

144 Dezvoltarea i implementarea trategiei de tr ngere de onduri pentru spri-
jinirea diverselor activități sportive  

145 
nființarea unei organizații pentru dezvoltarea educației artistice i 

culturale, responsabilă cu inițierea i facilitarea inițiativelor variate, centrate 
pe construirea de parteneriate între lumile educației i culturii, la toate 
nivelele educaționale 

146 Implicarea elevilor în activități e tracurriculare interactive după programul 
colar, coordonate de cadrele didactice  
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Nr. TITLUL PROIECTULUI 

147 Realizarea unei piste de skate-board i arting pentru diversificarea servicii-
lor oferite tinerilor în vederea petrecerii timpului liber 

148 Amenajare aqua-parc 
C.3.2. Implicarea copiilor și tinerilor din stradă si fața blocului  în competițiile instruc
tiv-educative or ani ate în școli, parcuri și locuri special amena ate 

149 Realizarea unor evenimente instructiv-educative spontane în aer liber, în lo-
curi amena ate provizoriu pentru diferite activități i sporturi  

150 
Realizarea unor competiții instructiv-educative în toate cartierele municipiului 

oc ani pentru atragerea, determinarea i îndrumarea copiilor către diferite 
sporturi  

151 rganizarea în teritoriu a campionatelor colare sportive sezoniere 
152 mena area spațiilor de oacă în pro imitatea blocurilor de locuit 

C.3.3. Asi urarea condițiilor optime de practicare a sportului pentru creșterea radu
lui de acces și implicare a cetățenilor în viața sportivă 

153 
Realizarea unui parteneriat între L i indicatul portivilor  pentru susți-
nerea financiară privind funcționarea administrativă i desfă urarea de eve-
nimente 

154 
romovarea beneficiilor mi cării în r ndul copiilor prin organizarea unor 

evenimente sportive i selecționarea acestora pentru practicarea sportului de 
performanță 

155 Reabilitarea Stadionului Tineretului 

156 roiect Dotarea cu ec ipament a bazelor sălilor sportive din instituțiile co-
lare"  

157 odernizarea terenurilor de tenis din parcul icolae ălcescu 

158 
Modernizarea bazei sportive Milcovul Sud (Proiectul cuprinde: construirea 
pistei de atletism, construirea unui teren de basc et în aer liber, construirea 
unui teren de tenis în aer liber, construirea unui teren sintetic pentru fotbal) 

159 mena are bazin înot 

Obiectiv strategic: D.  
ă ă

dministrația publică este un vector important în asigurarea bunei guvernări, în regle-
mentarea, promovarea i implementarea de politici i măsuri pentru a crea un mediu propice
dezvoltării economice pe termen mediu i lung

copul este crearea unei administrații publice moderne capabilă să faciliteze dezvolta-
rea socio-economică a municipiului, prin intermediul unor servicii publice, investiții i regle-
mentări de calitate, contribuind la atingerea obiectivelor strategiei entru a putea îndeplini
acest rol, o administrație modernă are nevoie de resurse umane competente i bine gestionate,
un management eficient i transparent al c eltuielilor publice, o structură instituțional-admi-
nistrativă adecvată, precum i de proceduri clare, simple i predictibile de funcționare   astfel
de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților politici instrumentele necesare
fundamentării i implementării unor politici publice în interesul cetățenilor

Strategia națională pentru consolidarea administrației publice 2 2 2  își 
propune o administrație publică eficientă și receptivă la nevoile societății. nă în ,
administrația publică din Rom nia va parcurge o spirală a încrederii în raport cu societatea, în
care beneficiarii se vor bucura de servicii publice integrate, oportune i de calitate, furnizate
după o testare riguroasă a opțiunilor de către autorități i instituții publice proactive i recep-
tive la sc imbare 65

Obiectiv specific: D.1. 
ficientizarea furnizării prestării serviciilor publice locale în interesul cetățenilor

Obiectivul prevede operațiuni legate de cre terea calității politicilor publice i a strate-
giilor elaborate la nivelul autorităților i instituțiilor publice, sistematizarea i cre terea calității
reglementărilor în vederea reducerii birocrației pentru mediul de afaceri i cetățeni, precum i
identificarea, dezvoltarea i implementarea măsurilor pentru îmbunătățirea managementului 
financiar la nivelul autorităților i instituțiilor publice

rogresul municipiului depinde de modernizarea administrației publice locale, aceasta
av nd un rol important în dezvoltarea durabilă a teritoriilor pe care le administrează

entru a răspunde cerințelor tot mai mari ale cetățenilor i mediului de afaceri pe ter-
men mediu i lung, este necesară o abordare strategică în ceea ce prive te cre terea calității i
accesibilității serviciilor publice prin implementarea unor programe integrate care vizează  în-
cura area cooperării la nivel local, simplificarea procedurilor birocratice i administrative, cre -
terea gradului de utilizare a sistemelor i instrumentelor de management al calității în admi-
nistrație, dezvoltarea i implementarea de instrumente electronice, implementarea standarde-
lor de calitate orientate spre rezultat, introducerea procedurilor de monitorizare, control i
evaluare a gestionării serviciilor publice

Se impune crearea unui cadru comun de lucru pentru administrația publică centrală prin
realizarea unui mecanism de colaborare inter-instituțională, care să permită standardizarea in-
formațiilor i flu ul acestora către toate instituțiile administrației centrale.

Fondurile publice vor fi gestionate pe criterii de eficiență, în interesul cetățenilor, cu sco-
pul de a ma imiza performanța serviciilor oferite

65 trategia pentru consolidarea administrației publice  2020
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Nr. TITLUL PROIECTULUI

147 Realizarea unei piste de skate-board i arting pentru diversificarea servicii-
lor oferite tinerilor în vederea petrecerii timpului liber

148 Amenajare aqua-parc
C.3.2. Implicarea copiilor și tinerilor din stradă si fața blocului în competițiile instruc
tiv-educative or ani ate în școli, parcuri și locuri special amena ate

149 Realizarea unor evenimente instructiv-educative spontane în aer liber, în lo-
curi amena ate provizoriu pentru diferite activități i sporturi

150 
Realizarea unor competiții instructiv-educative în toate cartierele municipiului 

oc ani pentru atragerea, determinarea i îndrumarea copiilor către diferite 
sporturi 

151 rganizarea în teritoriu a campionatelor colare sportive sezoniere
152 mena area spațiilor de oacă în pro imitatea blocurilor de locuit

C.3.3. Asi urarea condițiilor optime de practicare a sportului pentru creșterea radu
lui de acces și implicare a cetățenilor în viața sportivă

153 
Realizarea unui parteneriat între L i indicatul portivilor  pentru susți-
nerea financiară privind funcționarea administrativă i desfă urarea de eve-
nimente

154 
romovarea beneficiilor mi cării în r ndul copiilor prin organizarea unor

evenimente sportive i selecționarea acestora pentru practicarea sportului de 
performanță

155 Reabilitarea Stadionului Tineretului

156 roiect Dotarea cu ec ipament a bazelor sălilor sportive din instituțiile co-
lare" 

157 odernizarea terenurilor de tenis din parcul icolae ălcescu

158 
Modernizarea bazei sportive Milcovul Sud (Proiectul cuprinde: construirea
pistei de atletism, construirea unui teren de basc et în aer liber, construirea
unui teren de tenis în aer liber, construirea unui teren sintetic pentru fotbal)

159 mena are bazin înot

Obiectiv strategic: D.  
ă ă

dministrația publică este un vector important în asigurarea bunei guvernări, în regle-
mentarea, promovarea i implementarea de politici i măsuri pentru a crea un mediu propice 
dezvoltării economice pe termen mediu i lung  

ă ă
ă

ă
ă

ă
ă ă

ă ă ă
ă ă

ă         
ă ă ă ă ă

ă ă

ă ă ă ă

Obiectiv specific: D.1. 
 ficientizarea furnizării prestării serviciilor publice locale în interesul cetățenilor 

Obiectivul prevede operațiuni legate de cre terea calității politicilor publice i a strate-
giilor elaborate la nivelul autorităților i instituțiilor publice, sistematizarea i cre terea calității 
reglementărilor în vederea reducerii birocrației pentru mediul de afaceri i cetățeni, precum i 
identificarea, dezvoltarea i implementarea măsurilor pentru îmbunătățirea managementului 
financiar la nivelul autorităților i instituțiilor publice   

rogresul municipiului depinde de modernizarea administrației publice locale, aceasta 
av nd un rol important în dezvoltarea durabilă a teritoriilor pe care le administrează   

ă ă
ă ă

ă ă
ă ă

ă

ă  
ă ă

ă ă ă
ă

Fondurile publice vor fi gestionate pe criterii de eficiență, în interesul cetățenilor, cu sco-
pul de a ma imiza performanța serviciilor oferite  

65 trategia pentru consolidarea administrației publice   2020 
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ste importantă ridicarea nivelului de încredere al cetățenilor în administrația publică 
prin modernizarea funcționării instituțiilor i îmbunătățirea receptivității acestora față de ne-
voile cetățeanului, precum i prin cre terea calității serviciilor oferite de administrația publică, 
contribuind astfel la producerea unor efecte pozitive semnificative asupra dezvoltării socio-
economice. 

URI I PROIECTE  
Nr. TITLUL PROIECTULUI 
D. . . ormarea personalului instituției publice pentru creşterea capacităţii de atra

ere şi absorbţie a fondurilor nerambursabile  

160 
laborarea planului de dezvoltare a resursei umane din direcțiile de specialitate ale pri-

măriei, serviciile publice e ternalizate i persoane voluntare atrase în activitățile  ser-
viciile publice  

161 
nființarea unor parteneriate strategice sectoriale între municipiul oc ani i alte in-

stituții internaționale pentru îmbunătățirea e perienței R  i asigurarea atragerii 
unor fonduri necesare implementării proiectelor 

D.1.2. Implementarea unor instrumente moderne de management inteligent pentru 
creşterea eficienţei 

162 
Extinderea sistemului de management financiar integrat pentru susținerea imple-
mentării proiectelor generatoare de venit i cele în  (bazat pe sistemul e istent 
de gestiune economico-financiară centralizat al primăriei) 

163 laborarea metodologiei pentru verificarea sustenabilității economice a instituțiilor 
publice din  i a partenerilor privați pentru proiectele comune 

Obiectiv specific: D.2.  
Identificarea nevoilor de dezvoltare i direcțiilor de acțiune ale administrației publice 
locale pentru planificarea strategică a teritoriului 

Planificarea strategică a teritoriului din punct de vedere economic, al coeziunii sociale 
i al protecției mediului, se poate realiza prin spri inul reciproc al localităților componente i 

cooperarea eficientă a acestora  entru satisfacerea cerințelor actuale ale cetățenilor i con ti-
entizarea responsabilităților pentru generațiile viitoare este necesară dezvoltarea structurilor 
de colaborare i cooperare între p incipalii actori din teritoriu, indiferent de domeniul de 
activitate. 

Dispariția decala ului digital care separă municipiul oc ani de localitățile din zona de 
influenţă este un obiectiv important  TIC ar trebui să oace un rol esenţial ca instrument de 
compensare a dezec ilibrelor at t la nivel local, c t i teritorial   

Planul strategic de broadband la nivelul ZMF presupune adoptarea unui cadru comun al 
acțiunilor la nivel teritorial, în vederea atingerii obiectivului stabilit prin trategia  privind 
comunicațiile broadband la nivel european  oul model general de organizare a TIC în teritoriu 
va răspunde noilor criterii strategice, ecologice i funcționale  l va identifica piste de dezvol-
tare strategică a rețelelor optice de mare viteză i a serviciilor de telecomunicații de bază care 
vor permite accesul tuturor cetățenilor la viteze de internet mult superioare.  

biectivul urmăre te promovarea folosirii TIC în administrațiile publice locale pentru
cre terea semnificativă a gradului de utilizare a serviciilor de e-guvernare care să vină în în-
t mpinarea directă a nevoilor cetățeanului i să propună servicii publice disponibile in mediul
online, urmărind îmbunătățirea interoperabilității sistemelor sale electronice

 abordare nouă, orientată pe nevoile beneficiarilor (cetățeni i mediul de afaceri), con-
centrată a adar pe a a numitele evenimente de viață, trebuie să înlocuiască abordarea clasică
orientată pe instituțiile furnizoare de servicii

entru dezvoltarea unei administrații publice moderne, eficiente, transparente i des-
chise în relația cu cetățenii i mediul de afaceri, se are în vedere elaborarea i punerea la dispo-
ziția cetățenilor a unor instrumente i facilități care să contribuie la îmbunătățirea accesului la
serviciile publice i la con tientizarea drepturilor i obligațiilor aferente furnizării serviciilor
publice, conform Strategiei naționale pentru consolidarea administrației publice 2020.

Î II AREA PACTULUI TERITORIAL

Strategia națională pentru consolidarea administrației publice 2 2020 are în
vedere încura area asocierii unităților administrativ-teritoriale, în vederea furnizării de servicii 
publice mai eficiente.

Coordonarea între fonduri este un mi loc pentru atingerea obiectivelor teritoriului i nu
un obiectiv propriu-zis entru a funcționa optim, coordonarea între fonduri ar trebui, în final,
să e iste la toate nivelurile european, național, regional i local Cu toate acestea, este posibil
ca un nivel să poată compensa lipsa de coordonare a celorlalte

CT L T RIT RI L se constituie sub forma unui acord de asociere a autorităților pu-
blice locale din udețul rancea, reprezentanți ai mediului privat i societatea civilă vr nceană

l urmăre te armonizarea organizațională pentru corelarea viziunilor de dezvoltare locală i
gestionarea diferitelor fonduri , sub forma unei organizații umbrelă ce va integra i susține 
demersurile de a inițiate sau viitoare la nivelul teritoriului definit  L-urile înființate, ona

etropolitană oc ani i structurile asociative ale mediului privat i societatea civilă

CT L T RIT RI L urmăre te  
 identificarea nevoilor la nivel teritorial în scopul valorificării potențialului endogen i al spe-

cificității identitare
 determinarea nivelului ec ilibrat de participare locală pentru coordonarea între fonduri
 definirea acțiunilor pentru armonizarea demersurilor locale în cazul opțiunilor de finanțare

integrate multi-fond sau  mono-fond;
 crearea unui cadru eficient i stimulator prin construirea unor structuri pentru definirea

conceptelor i selecția proiectelor cu impact pentru dezvoltarea teritoriului în acord cu pri-
oritățile specifice comunității înființarea unor comitete comisii consultative i de monoi-
torizare.

PACTUL TERITORIAL dă putere comunității crearea conceptului, stabilirea obiecti-
velor, selectarea proiectelor i prioritizarea acestora revine tuturor partenerilor implicați  e-
diul privat i societatea civilă devin actori activi în dezvoltarea programelor i nu doar benefi-
ciari pasivi:
 comunitatea văzută drept o problemă, devine acum parte din soluție
 e periența directă a populației, în combinație cu părerile i propunerile acestora, adaptează

politicile locale în conformitate cu oportunitățile i nevoile e istente
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ste importantă ridicarea nivelului de încredere al cetățenilor în administrația publică
prin modernizarea funcționării instituțiilor i îmbunătățirea receptivității acestora față de ne-
voile cetățeanului, precum i prin cre terea calității serviciilor oferite de administrația publică,
contribuind astfel la producerea unor efecte pozitive semnificative asupra dezvoltării socio-
economice.

URI I PROIECTE
Nr. TITLUL PROIECTULUI
D. . . ormarea personalului instituției publice pentru creşterea capacităţii de atra

ere şi absorbţie a fondurilor nerambursabile 

160
laborarea planului de dezvoltare a resursei umane din direcțiile de specialitate ale pri-

măriei, serviciile publice e ternalizate i persoane voluntare atrase în activitățile ser-
viciile publice

161
nființarea unor parteneriate strategice sectoriale între municipiul oc ani i alte in-

stituții internaționale pentru îmbunătățirea e perienței R  i asigurarea atragerii 
unor fonduri necesare implementării proiectelor

D.1.2. Implementarea unor instrumente moderne de management inteligent pentru 
creşterea eficienţei

162
Extinderea sistemului de management financiar integrat pentru susținerea imple-
mentării proiectelor generatoare de venit i cele în  (bazat pe sistemul e istent
de gestiune economico-financiară centralizat al primăriei)

163 laborarea metodologiei pentru verificarea sustenabilității economice a instituțiilor
publice din i a partenerilor privați pentru proiectele comune

Obiectiv specific: D.2. 
Identificarea nevoilor de dezvoltare i direcțiilor de acțiune ale administrației publice 
locale pentru planificarea strategică a teritoriului

Planificarea strategică a teritoriului din punct de vedere economic, al coeziunii sociale
i al protecției mediului, se poate realiza prin spri inul reciproc al localităților componente i

cooperarea eficientă a acestora entru satisfacerea cerințelor actuale ale cetățenilor i con ti-
entizarea responsabilităților pentru generațiile viitoare este necesară dezvoltarea structurilor
de colaborare i cooperare între pincipalii actori din teritoriu, indiferent de domeniul de activi-
tate.

Dispariția decala ului digital care separă municipiul oc ani de localitățile din zona de
influenţă este un obiectiv important TIC ar trebui să oace un rol esenţial ca instrument de
compensare a dezec ilibrelor at t la nivel local, c t i teritorial

Planul strategic de broadband la nivelul ZMF presupune adoptarea unui cadru comun al
acțiunilor la nivel teritorial, în vederea atingerii obiectivului stabilit prin trategia privind
comunicațiile broadband la nivel european oul model general de organizare a TIC în teritoriu 
va răspunde noilor criterii strategice, ecologice i funcționale l va identifica piste de dezvol-
tare strategică a rețelelor optice de mare viteză i a serviciilor de telecomunicații de bază care
vor permite accesul tuturor cetățenilor la viteze de internet mult superioare.

biectivul urmăre te promovarea folosirii TIC în administrațiile publice locale pentru 
cre terea semnificativă a gradului de utilizare a serviciilor de e-guvernare care să vină în în-
t mpinarea directă a nevoilor cetățeanului i să propună servicii publice disponibile in mediul 
online, urmărind îmbunătățirea interoperabilității sistemelor sale electronice   

 abordare nouă, orientată pe nevoile beneficiarilor (cetățeni i mediul de afaceri), con-
centrată a adar pe a a numitele evenimente de viață, trebuie să înlocuiască abordarea clasică 
orientată pe instituțiile furnizoare de servicii  

entru dezvoltarea unei administrații publice moderne, eficiente, transparente i des-
chise în relația cu cetățenii i mediul de afaceri, se are în vedere elaborarea i punerea la dispo-
ziția cetățenilor a unor instrumente i facilități care să contribuie la îmbunătățirea accesului la 
serviciile publice i la con tientizarea drepturilor i obligațiilor aferente furnizării serviciilor 
publice, conform Strategiei naționale pentru consolidarea administrației publice   2020. 

Î II AREA PACTULUI TERITORIAL 

Strategia națională pentru consolidarea administrației publice 2   2020 are în 
vedere încura area asocierii unităților administrativ-teritoriale, în vederea furnizării de servicii 
publice mai eficiente. 

Coordonarea între fonduri este un mi loc pentru atingerea obiectivelor teritoriului i nu 
un obiectiv propriu-zis  entru a funcționa optim, coordonarea între fonduri ar trebui, în final, 
să e iste la toate nivelurile  european, național, regional i local  Cu toate acestea, este posibil 
ca un nivel să poată compensa lipsa de coordonare a celorlalte   

ă
ă

ă ă ă
ă ă

ă
ă

CT L T RIT RI L urmăre te  
 identificarea nevoilor la nivel teritorial în scopul valorificării potențialului endogen i al spe-

cificității identitare
 determinarea nivelului ec ilibrat de participare locală pentru coordonarea între fonduri
 definirea acțiunilor pentru armonizarea demersurilor locale în cazul opțiunilor de finanțare

integrate multi-fond sau  mono-fond;
 crearea unui cadru eficient i stimulator prin construirea unor structuri pentru definirea

ă ă

PACTUL TERITORIAL dă putere comunității  crearea conceptului, stabilirea obiecti-
velor, selectarea proiectelor i prioritizarea acestora revine tuturor partenerilor implicați  e-
diul privat i societatea civilă devin actori activi în dezvoltarea programelor i nu doar benefi-
ciari pasivi: 
 comunitatea văzută drept o problemă, devine acum parte din soluție
 e periența directă a populației, în combinație cu părerile i propunerile acestora, adaptează

politicile locale în conformitate cu oportunitățile i nevoile e istente
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 implicarea comunității cre te capacitatea acestora de a acționa i de a lua inițiative construc-
tive;

 asumarea responsabilităților i activităților pentru dezvoltarea teritorială confirmă aparte-
nența teritorială a populației i creează un simț al identității i m ndriei locale

 participarea la decizii alături de ceilalți parteneri creează legături i spore te încrederea re-
ciprocă între cetățeni, mediul privat i autoritatea publică locală

URI I PROIECTE  
Nr. TITLUL PROIECTULUI 

D.2. . De voltarea structurilor de colaborare şi cooperare între principalii actori din 
teritoriu   

164 Inițierea i facilitarea formării Comisiilor consultative pentru implicarea în sis
temul deci ional al mediului privat și societății civile 

165 nfiinţarea Comisiei teritoriale pentru susținerea economiei și de voltării an
treprenoriatului local 

166 nfiinţarea Comisiei pentru onitori area și estionarea implementării trate
giei de De voltare Durabilă a unicipiului ocșani 2  – 2020 

167 Inițierea i facilitarea formării arteneriatelor trategice locale i internaționale 

Nr. TITLUL PROIECTULUI

168 Elaborarea i promovarea anualului idului arteneriatelor i Responsabilități-
lor Comunitare 

169
Crearea unui site pentru prezentarea ONG-urilor locale, a activităților evenimente-
lor desfă urate i a proiectelor implementate de ace tia, în parteneriat cu -urile 
locale – se corelează cu proiectul de e tindere a site-ului oficial al primăriei

D.2.2. Dezvoltarea programului de modernizare a infrastructurii TIC, integrat noului
Plan General de Dezvoltare a ZMF

170
Extinderea site-ului oficial al rimăriei într-un portal multi-lingvistic al municipiului, 
cu informații publice actualizate zilnic, servicii online i realizarea unor legături (on-
line) între actorii locali i regionali importanți

171 Dezvoltarea Strategiei TIC la nivelul ZMF

172
Extinderea insfrastructurii TIC în tot teritoriul – în parteneriat cu
- mbunătățirea structurii IT a UAT – restructurarea i dotarea suplimentară a siste-
mului de servere al primăriei

173
Crearea unui Centru de Resursă IT  pentru toate unitățile administrației publice lo-
cale care să preia gestiunea programelor IT comune i să ofere resursele umane ne-
cesare

D.2.3. Înfiinţarea PACTULUI TERITORIAL între autoritățile publice locale, mediul pri
vat și societatea civilă, identificarea mecanismelor de colaborare şi definirea respon
sabilităţilor fiecărei părţi implicate

174
Dezvoltarea parteneriatului strategic la nivelul udețului Vrancea pentru
susţinerea mecanismelor inovatoare
Proiect Pact Teritorial 

175 Crearea unui Plan de Acțiune concertat al actorilor privind investițiile în infras-
tructură în zonele de interes economic comun

176
Demararea etapelor necesare realizării unor mecanisme de spri in inovatoare 
Dezvoltarea Locală sub Responsabilitatea Comunității  (DLRC=CLLD), Investiții Teri-
torial Integrate (ITI) 
Proiect Pact Teritorial 

Zona 
ă

PACT TERITORIAL 

ă

ZMF
CLLD 

Drumul
Vinului

CLLD
urban

CLLD
Montan
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 implicarea comunității cre te capacitatea acestora de a acționa i de a lua inițiative construc-
tive;

 asumarea responsabilităților i activităților pentru dezvoltarea teritorială confirmă aparte-
nența teritorială a populației i creează un simț al identității i m ndriei locale

 participarea la decizii alături de ceilalți parteneri creează legături i spore te încrederea re-
ciprocă între cetățeni, mediul privat i autoritatea publică locală

URI I PROIECTE  
Nr. TITLUL PROIECTULUI 

D.2. . De voltarea structurilor de colaborare şi cooperare între principalii actori din 
teritoriu   

164 Inițierea i facilitarea formării Comisiilor consultative pentru implicarea în sis
temul deci ional al mediului privat și societății civile 

165 nfiinţarea Comisiei teritoriale pentru susținerea economiei și de voltării an
treprenoriatului local 

166 nfiinţarea Comisiei pentru onitori area și estionarea implementării trate
giei de De voltare Durabilă a unicipiului ocșani 2  – 2020 

167 Inițierea i facilitarea formării arteneriatelor trategice locale i internaționale 

Nr. TITLUL PROIECTULUI 

168 Elaborarea i promovarea anualului idului arteneriatelor i Responsabilități-
lor Comunitare  

169 
Crearea unui site pentru prezentarea ONG-urilor locale, a activităților evenimente-
lor desfă urate i a proiectelor implementate de ace tia, în parteneriat cu -urile 
locale – se corelează cu proiectul de e tindere a site-ului oficial al primăriei 

D.2.2. Dezvoltarea programului de modernizare a infrastructurii TIC, integrat noului 
Plan General de Dezvoltare a ZMF 

170 
Extinderea site-ului oficial al rimăriei într-un portal multi-lingvistic al municipiului, 
cu informații publice actualizate zilnic, servicii online i realizarea unor legături (on-
line) între actorii locali i regionali importanți 

171 Dezvoltarea Strategiei TIC la nivelul ZMF 

172 
Extinderea insfrastructurii TIC în tot teritoriul  – în parteneriat cu  
- mbunătățirea structurii IT a UAT – restructurarea i dotarea suplimentară a siste-
mului de servere al primăriei 

173 
Crearea unui Centru de Resursă IT  pentru toate unitățile administrației publice lo-
cale care să preia gestiunea programelor IT comune i să ofere resursele umane ne-
cesare 

D.2.3. Înfiinţarea PACTULUI TERITORIAL între autoritățile publice locale, mediul pri
vat și societatea civilă, identificarea mecanismelor de colaborare şi definirea respon
sabilităţilor fiecărei părţi implicate 

174 
Dezvoltarea parteneriatului strategic la nivelul udețului Vrancea pentru 
susţinerea mecanismelor inovatoare 
Proiect Pact Teritorial  

175 Crearea unui Plan de Acțiune concertat al actorilor privind investițiile în infras-
tructură în zonele de interes economic comun 

176 
Demararea etapelor necesare realizării unor mecanisme de spri in inovatoare  
Dezvoltarea Locală sub Responsabilitatea Comunității  (DLRC=CLLD), Investiții Teri-
torial Integrate (ITI)  
Proiect Pact Teritorial  
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III.1 Matricea cadru privind corelarea obiectivelor
cu prioritățile europene 

INDICATORI DE EVALUARE A I PACTULUI URILOR PROPUSE 

entru a evalua efectul pe care operaționalizarea i implementarea prezentei trategii 
Integrate de Dezvoltare îl vor avea asupra municipiului oc ani, respectiv pentru evaluarea c t 
mai concretă a măsurilor propuse, au fost utilizați o serie de indicatori ce vizează dezvoltarea 
economică, socială i transformările, modificările sau ameliorările mediului natural  Totodată, 
toate aceste aspecte, prin inter-relaționare, au fost evaluate i global, din punctul de vedere al 
comple ității dezvoltării spațiale  

entru prioritizarea măsurilor propuse în cadrul strategiei, următoarele aspecte sunt 
considerate ca fiind esențiale  

 toate măsurile propuse sunt evaluate, lu nd în considerare dezvoltarea economică i
socială, în str nsă legătură cu modificările aduse mediului natural;

 toate măsurile propuse sunt evaluate în primul r nd pe considerente de mediu i pe criterii
privind viabilitatea i fiabilitatea măsurilor propuse;

 se urmăre te realizarea unui ec ilibru rezonabil i ustificabil între beneficii i costuri

Indicatorii propu i pentru evaluarea impactului măsurilor asupra dezvoltării spațiale i 
a mediului vizează în mod special aspecte calitative dec t cantitative, astfel  

CONSOLIDAREA ARIEI METROPOLITANE 

cest indicator urmăre te în mod special identificarea măsurilor care au un rol determi-
nant în conectarea localităților partenere ale actului Teritorial, în consolidarea relațiilor de 
spri in reciproc între acestea, cu scopul final de a susține aria metropolitană  De asemenea, in-
dicatorul are rolul de a evidenția măsurile cu rol de cre tere a caracterului policentric at t al 
structurii urbane, c t i al structurii teritoriale  

REDUCEREA DI PARIT ILOR PA IALE 

v nd în vedere că în situația actuală e istă dezec ilibre în dezvoltarea spațială, în mod 
special între mediul urban i cel rural, dar i între zone cu cadru natural diferit, precum zonele 
montane față de zonele de es sau zonele din vecinătatea municipiului oc ani (mari centre 
urbane), față de zonele mai îndepărtate etc , prin indicatorul de evaluare a reducerii disparită-
ților spațiale se urmăre te promovarea măsurilor cu rol de armonizare i ameliorare a acestor 
discrepanțe  

ă ă ă ă
ă ă

ă
ă ă

ă ă ă
ă ă

CRE TEREA COE IU II TERITORIALE

Evaluarea coeziunii din perspectiva teritorială  presupune semnalizarea pe de o parte a
unor măsuri ce vizează dezvoltarea durabilă, iar pe de altă parte urmăre te evidențierea posi-
bilităților de cre tere a cooperării la nivel local (în interiorul ariei metropolitane, între localită-
țile componente) sau la nivel regional (între aria metropolitană i regiunile din pro imitate)
Cuantificarea indicatorului de cre tere a coeziunii teritoriale presupune, astfel, identificarea
măsurilor cu rol în ma imizarea sinergiilor în teritoriu, între localitățile componente ariei me-
troplitane, între mediul urban i mediul rural sau între aria metropolitană i pro imități

CRE TEREA ACCE I ILIT II I O ILIT II

Indicatorul vizează identificarea măsurilor cu rol în cre terea accesibilității la localitățile
urbane i rurale, prin infrastructură rutieră, feroviară i aeriană bine conectate i susținute
Totodată, evaluarea gradului de accesibilitate vizează i accesul crescut la serviciile publice din
teritoriu, la cele din interiorul localității, respectiv cre terea numărului acestora astfel înc t
gradul de deservire să acopere întregul teritoriu i să atingă stadardele europene (asigurarea 
accesului la servicii în egală măsură pentru toate persoanele)

Evaluarea indicatorului de mobilitate presupune evidențierea măsurilor cu rol în cre -
terea mobilității rutiere, pietonale i în mod special a măsurilor ce promovează mobilitatea ne-
motorizată, prin îmbunătățirea circulației alternative automobilului (cu bicicleta, cu transpor-
tul în comun etc )

cela i indicator va ține cont i de impactul asupra funcționalității mediului urban, asu-
pra mediului economic i social (ca urmare a facilităților urbanistice pentru dezvoltarea activi-
tăților productive, cu efecte benefice privind dezvoltarea pieței muncii) i asupra populației (ca 
urmare a îmbunătățirii condițiilor economice i sociale)   altă direcție vizată de către acest
indicator o reprezintă accesul copiilor (persoanelor) la colarizare De asemenea, vor fi vizate
soluțiile viabile cu privire la accesul la infrastructura edilitară, mai ales în ceea ce prive te ser-
viciile de alimentare cu apă, canalizare i de salubritate

DI TRI U IA PA IAL EC ILI RAT  A POPULA IEI

valuarea distribuției spațiale a populației urmăre te în mod special evidențierea mă-
surilor cu rol în ameliorarea discrepanțelor în ceea ce prive te densitatea populației în teritoriu 
(de e  zone cu o densitate foarte mică, cum sunt zonele montane vs  zone cu o densitate foarte
mare, cum sunt zonele de es deal)  Distribuția ec ilibrată a populației în teritoriu presupune
i o utilizare mai ec ilibrată a resurselor locale i implicit prote area mediului natural

valuarea acestui indicator presupune totodată i identificarea măsurilor care reduc mi-
grarea populației în afara teritoriului analizat sau cel puțin ec ilibrează fenomenul general al mi-
grării (migrarea către teritoriul analizat să fie cel puțin egală cu migrarea în afara teritoriului)

CRE TEREA DIVER IT II UTILI RII U C IONALE A TERITORIULUI 
CRE TEREA I IT II U C IONALE) 

Utilizarea monofuncțională a unui teritoriu (orientarea economiei către o singură acti-
vitate) generează riscuri foarte mari în dezvoltarea viitoare a acestuia  stfel, încurajarea mul-
tifuncționalității a mi ității funcționale, generează fle ibilitate i adaptabilitate crescută la
sc imbare a teritoriului respectiv  Indicatorul de evaluare a cre terii diversității funcționale a
teritoriului este, a adar, un instrument de evidențiere a măsurilor care promovează activități
economice variate, distribuite ec ilibrat în teritoriu sau în localitate
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III.1 Matricea cadru privind corelarea obiectivelor
cu prioritățile europene 

INDICATORI DE EVALUARE A I PACTULUI URILOR PROPUSE 

entru a evalua efectul pe care operaționalizarea i implementarea prezentei trategii 
Integrate de Dezvoltare îl vor avea asupra municipiului oc ani, respectiv pentru evaluarea c t 
mai concretă a măsurilor propuse, au fost utilizați o serie de indicatori ce vizează dezvoltarea 
economică, socială i transformările, modificările sau ameliorările mediului natural  Totodată, 
toate aceste aspecte, prin inter-relaționare, au fost evaluate i global, din punctul de vedere al 
comple ității dezvoltării spațiale  

entru prioritizarea măsurilor propuse în cadrul strategiei, următoarele aspecte sunt 
considerate ca fiind esențiale  

 toate măsurile propuse sunt evaluate, lu nd în considerare dezvoltarea economică i
socială, în str nsă legătură cu modificările aduse mediului natural;

 toate măsurile propuse sunt evaluate în primul r nd pe considerente de mediu i pe criterii
privind viabilitatea i fiabilitatea măsurilor propuse;

 se urmăre te realizarea unui ec ilibru rezonabil i ustificabil între beneficii i costuri

Indicatorii propu i pentru evaluarea impactului măsurilor asupra dezvoltării spațiale i 
a mediului vizează în mod special aspecte calitative dec t cantitative, astfel  

CONSOLIDAREA ARIEI METROPOLITANE 

cest indicator urmăre te în mod special identificarea măsurilor care au un rol determi-
nant în conectarea localităților partenere ale actului Teritorial, în consolidarea relațiilor de 
spri in reciproc între acestea, cu scopul final de a susține aria metropolitană  De asemenea, in-
dicatorul are rolul de a evidenția măsurile cu rol de cre tere a caracterului policentric at t al 
structurii urbane, c t i al structurii teritoriale  

REDUCEREA DI PARIT ILOR PA IALE 

v nd în vedere că în situația actuală e istă dezec ilibre în dezvoltarea spațială, în mod 
special între mediul urban i cel rural, dar i între zone cu cadru natural diferit, precum zonele 
montane față de zonele de es sau zonele din vecinătatea municipiului oc ani (mari centre 
urbane), față de zonele mai îndepărtate etc , prin indicatorul de evaluare a reducerii disparită-
ților spațiale se urmăre te promovarea măsurilor cu rol de armonizare i ameliorare a acestor 
discrepanțe  

ă ă ă ă
ă ă

ă
ă ă

ă ă ă
ă ă

CRE TEREA COE IU II TERITORIALE 

Evaluarea coeziunii din perspectiva teritorială  presupune semnalizarea pe de o parte a 
unor măsuri ce vizează dezvoltarea durabilă, iar pe de altă parte urmăre te evidențierea posi-
bilităților de cre tere a cooperării la nivel local (în interiorul ariei metropolitane, între localită-
țile componente) sau la nivel regional (între aria metropolitană i regiunile din pro imitate)  
Cuantificarea indicatorului de cre tere a coeziunii teritoriale presupune, astfel, identificarea 
măsurilor cu rol în ma imizarea sinergiilor în teritoriu, între localitățile componente ariei me-
troplitane, între mediul urban i mediul rural sau între aria metropolitană i pro imități  

CRE TEREA ACCE I ILIT II I O ILIT II 

Indicatorul vizează identificarea măsurilor cu rol în cre terea accesibilității la localitățile 
urbane i rurale, prin infrastructură rutieră, feroviară i aeriană bine conectate i susținute  
Totodată, evaluarea gradului de accesibilitate vizează i accesul crescut la serviciile publice din 
teritoriu, la cele din interiorul localității, respectiv cre terea numărului acestora astfel înc t 
gradul de deservire să acopere întregul teritoriu i să atingă stadardele europene (asigurarea 
accesului la servicii în egală măsură pentru toate persoanele)  

Evaluarea indicatorului de mobilitate presupune evidențierea măsurilor cu rol în cre -
terea mobilității rutiere, pietonale i în mod special a măsurilor ce promovează mobilitatea ne-
motorizată, prin îmbunătățirea circulației alternative automobilului (cu bicicleta, cu transpor-
tul în comun etc )  

cela i indicator va ține cont i de impactul asupra funcționalității mediului urban, asu-
pra mediului economic i social (ca urmare a facilităților urbanistice pentru dezvoltarea activi-
tăților productive, cu efecte benefice privind dezvoltarea pieței muncii) i asupra populației (ca 
urmare a îmbunătățirii condițiilor economice i sociale)   altă direcție vizată de către acest 
indicator o reprezintă accesul copiilor (persoanelor) la colarizare  De asemenea, vor fi vizate 
soluțiile viabile cu privire la accesul la infrastructura edilitară, mai ales în ceea ce prive te ser-
viciile de alimentare cu apă, canalizare i de salubritate  

DI TRI U IA PA IAL  EC ILI RAT  A POPULA IEI 

valuarea distribuției spațiale a populației urmăre te în mod special evidențierea mă-
surilor cu rol în ameliorarea discrepanțelor în ceea ce prive te densitatea populației în teritoriu 
(de e  zone cu o densitate foarte mică, cum sunt zonele montane vs  zone cu o densitate foarte 
mare, cum sunt zonele de es deal)  Distribuția ec ilibrată a populației în teritoriu presupune 
i o utilizare mai ec ilibrată a resurselor locale i implicit prote area mediului natural   

valuarea acestui indicator presupune totodată i identificarea măsurilor care reduc mi-
grarea populației în afara teritoriului analizat sau cel puțin ec ilibrează fenomenul general al mi-
grării (migrarea către teritoriul analizat să fie cel puțin egală cu migrarea în afara teritoriului)  

CRE TEREA DIVER IT II UTILI RII U C IONALE A TERITORIULUI 
CRE TEREA I IT II U C IONALE) 

Utilizarea monofuncțională a unui teritoriu (orientarea economiei către o singură acti-
vitate) generează riscuri foarte mari în dezvoltarea viitoare a acestuia  stfel, încurajarea mul-
tifuncționalității a mi ității funcționale, generează fle ibilitate i adaptabilitate crescută la 
sc imbare a teritoriului respectiv  Indicatorul de evaluare a cre terii diversității funcționale a 
teritoriului este, a adar, un instrument de evidențiere a măsurilor care promovează activități 
economice variate, distribuite ec ilibrat în teritoriu sau în localitate  
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UTILIZAREA ECHILIBRAT  A RE UR ELOR TERITORIULUI 

tilizarea ec ilibrată i rațională a resurselor de teren este primul aspect care trebuie 
monitorizat la implementarea unei trategii de Dezvoltare a unui teritoriu, întruc t prin pro-
movarea i încura area relansării economice a acestuia, se atrage interesul investitorilor i im-
plicit cre te presiunea imobiliară asupra resurselor valoroase de teren  stfel, pe de o parte 
măsurile propuse ce sunt semnificative în prote area acestor resurse trebuie puternic susținute 
de către autorități, iar pe de altă parte, măsurile care prezintă risc în ceea ce prive te utilizarea 
terenurilor cu potențial trebuie atent monitorizate at t în perioada de implementare a trate-
giei Integrate de Dezvoltare, c t i ulterior, pe o perioadă de  ani  

Dezvoltarea durabilă promovează folosirea responsabilă a resurselor în str nsă legătură 
cu menținerea capitalului natural  Ca i acțiuni pentru asigurarea dezvoltării durabile, în con-
te tul utilizării resurselor se aminte te  utilizarea rațională a resurselor naturale, utilizarea op-
timă a resurselor umane i mărirea gradului de pregătire al acestora, asigurarea unui ec ilibru 
optim între dezvoltarea economică i păstrarea caracteristicilor mediului încon urător, dezvol-
tarea de te nologii nepoluante, realizarea unui consens asupra mediului încon urător, realiza-
rea unor acorduri care să permită identificarea unor direcții comune de acțiune în domeniul 
economic i al mediului încon urător   

n concluzie, măsurile care vizează sau țin cont de strategiile de asigurare a dezvoltării 
durabile trebuie susținute i promovate  

CRE TEREA CALIT II AERULUI AMBIENTAL 

oluarea atmosferei reprezintă unul dintre factorii ma ori care afectează sănătatea i 
condițiile de viață ale populației  Disconfortul produs de fum i mirosuri, reducerea vizibilității, 
efectele negative asupra sănătății umane i a vegetației produse de pulberi i gaze nocive, dau-
nele asupra construcțiilor datorate prafului i gazelor corozive, precipitațiile acide, se înscriu 
printre problemele ma ore de mediu  tmosfera este cel mai larg vector de propagare a poluării, 
no ele evacuate în ea afect nd direct i indirect, la mică i la mare distanță, at t elementul 
uman, c t i toate celelalte componente ale mediului natural i artificial (construit)   

Din cele expuse se desprinde faptul că menținerea calității atmosferei între limite accep-
tabile, cu tendința de aducere a acesteia la parametrii naturali, constituie o linie strategică esen-
țială a unui program de management al mediului într-o zonă, program al cărui scop constă în 
reconstrucția ecologică a zonei i asigurarea dezvoltării sale durabile  

PROTEJAREA MEDIULUI ATURAL I A IODIVER IT II 

Conservarea, protecția i îmbunătățirea calității mediului, inclusiv conservarea habita-
telor naturale i a speciilor de faună i floră sălbatică, sunt obiective comunitare esențiale i de 
interes general  n rol esențial este ucat de protecția ariilor naturale i a siturilor Natura 2000. 
Dezvoltarea activităților propuse va trebui să se realizeze în str nsă legătură cu conservarea i 
prote area acestor zone  or fi susținute i promovate acele măsuri ce asigură aceste deziderate  

 CO ERVAREA CO DI IILOR CULTURALE I A PATRIMONIULUI CULTURAL 

na din direcțiile strategiei de dezvoltare a zonei analizate o reprezintă dezvoltarea prin 
cre terea atractivității turistice i investiționale a municipiului oc ani i a , datorită con-
servării, restaurării i valorificării condițiilor culturale i a patrimoniului cultural  n acest scop, 
măsurile care promovează conservarea condițiilor culturale i de patrimoniu cultural ale zonei 
vor fi prioritare. 

METODA DE PRIORITIZARE A URILOR PROPUSE

ă
ă ă ă ă ă ă ă

ă ă ă

CATEGORII DE IMPACT

Categoria de impact Descriere Simbol Punctaj

Impact pozitiv 
semnificativ  

Efecte pozitive de lungă durată sau per-
manente ale măsurilor propuse asupra 
dezvoltării spațiale i a mediului

++ 4

Impact pozitiv fecte pozitive ale măsurilor propuse + 3

Impact neutru fecte pozitive i negative care se echili-
brează sau nu au nici un efect 0 2

Impact negativ
Efecte negative de scurtă durată sau re-
versibile asupra factorilor/aspectelor
de mediu sau dezvoltare spațială

- 1

u se aplică Indicatorul nu are nicio legătură cu mă-
sura propusă NA 0

Pentru prioritizarea măsurilor propuse, s-a utilizat metoda însumării ponderilor e-
toda, cunoscută i sub numele de modele liniare cumulative, este o metodă foarte utilizată în
cazul deciziilor multicriteriale.

etoda însumării ponderilor se aplică în ipoteza că indicatorii (criteriile) sunt preferen-
țial independente unul de celălalt odelul liniar arată cum valorile anumitor indicatori aferenți
unei măsuri pot fi combinate într-o valoare de ansamblu  cest lucru se realizează prin înmul-
țirea punctajelor standardizate ale fiecărui indicator cu ponderea adecvată acelui indicator, ur-
mată de însumarea puncta elor ponderate ale tuturor indicatorilor

Calcularea puncta ului total pentru fiecare măsură propusă se poate face conform urmă-
toarei relații

𝐴𝐴𝑖𝑖 =∑𝑤𝑤𝑗𝑗 ∙ 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗
𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗

în care
𝐴𝐴𝑖𝑖 – măsura propusă, unde i este numărul măsurii
wj– ponderea indicatorului j, unde j ia valori între i numărul de indicatori n; 
ri,j – punctajul acordat indicatorului j, pentru măsura i. 

ste important de menționat faptul că procesul de standardizare i ponderile apli-
cate fiecărui indicator implică un grad ridicat de subiectivism  De aceea, e plicarea puncte-
lor forte i a punctelor slabe ale fiecărei măsuri propuse, precum i e plicarea clasificării
finale a măsurilor, sunt pa i foarte importanți în prezentarea prioritizării măsurilor. 
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UTILIZAREA ECHILIBRAT  A RE UR ELOR TERITORIULUI 

tilizarea ec ilibrată i rațională a resurselor de teren este primul aspect care trebuie 
monitorizat la implementarea unei trategii de Dezvoltare a unui teritoriu, întruc t prin pro-
movarea i încura area relansării economice a acestuia, se atrage interesul investitorilor i im-
plicit cre te presiunea imobiliară asupra resurselor valoroase de teren  stfel, pe de o parte 
măsurile propuse ce sunt semnificative în prote area acestor resurse trebuie puternic susținute 
de către autorități, iar pe de altă parte, măsurile care prezintă risc în ceea ce prive te utilizarea 
terenurilor cu potențial trebuie atent monitorizate at t în perioada de implementare a trate-
giei Integrate de Dezvoltare, c t i ulterior, pe o perioadă de  ani  

Dezvoltarea durabilă promovează folosirea responsabilă a resurselor în str nsă legătură 
cu menținerea capitalului natural  Ca i acțiuni pentru asigurarea dezvoltării durabile, în con-
te tul utilizării resurselor se aminte te  utilizarea rațională a resurselor naturale, utilizarea op-
timă a resurselor umane i mărirea gradului de pregătire al acestora, asigurarea unui ec ilibru 
optim între dezvoltarea economică i păstrarea caracteristicilor mediului încon urător, dezvol-
tarea de te nologii nepoluante, realizarea unui consens asupra mediului încon urător, realiza-
rea unor acorduri care să permită identificarea unor direcții comune de acțiune în domeniul 
economic i al mediului încon urător   

n concluzie, măsurile care vizează sau țin cont de strategiile de asigurare a dezvoltării 
durabile trebuie susținute i promovate  

CRE TEREA CALIT II AERULUI AMBIENTAL 

oluarea atmosferei reprezintă unul dintre factorii ma ori care afectează sănătatea i 
condițiile de viață ale populației  Disconfortul produs de fum i mirosuri, reducerea vizibilității, 
efectele negative asupra sănătății umane i a vegetației produse de pulberi i gaze nocive, dau-
nele asupra construcțiilor datorate prafului i gazelor corozive, precipitațiile acide, se înscriu 
printre problemele ma ore de mediu  tmosfera este cel mai larg vector de propagare a poluării, 
no ele evacuate în ea afect nd direct i indirect, la mică i la mare distanță, at t elementul 
uman, c t i toate celelalte componente ale mediului natural i artificial (construit)   

Din cele expuse se desprinde faptul că menținerea calității atmosferei între limite accep-
tabile, cu tendința de aducere a acesteia la parametrii naturali, constituie o linie strategică esen-
țială a unui program de management al mediului într-o zonă, program al cărui scop constă în 
reconstrucția ecologică a zonei i asigurarea dezvoltării sale durabile  

PROTEJAREA MEDIULUI ATURAL I A IODIVER IT II 

Conservarea, protecția i îmbunătățirea calității mediului, inclusiv conservarea habita-
telor naturale i a speciilor de faună i floră sălbatică, sunt obiective comunitare esențiale i de 
interes general  n rol esențial este ucat de protecția ariilor naturale i a siturilor Natura 2000. 
Dezvoltarea activităților propuse va trebui să se realizeze în str nsă legătură cu conservarea i 
prote area acestor zone  or fi susținute i promovate acele măsuri ce asigură aceste deziderate  

 CO ERVAREA CO DI IILOR CULTURALE I A PATRIMONIULUI CULTURAL 

na din direcțiile strategiei de dezvoltare a zonei analizate o reprezintă dezvoltarea prin 
cre terea atractivității turistice i investiționale a municipiului oc ani i a , datorită con-
servării, restaurării i valorificării condițiilor culturale i a patrimoniului cultural  n acest scop, 
măsurile care promovează conservarea condițiilor culturale i de patrimoniu cultural ale zonei 
vor fi prioritare. 

 METODA DE PRIORITIZARE A URILOR PROPUSE 

ă
ă ă ă ă ă ă ă

ă ă ă

CATEGORII DE IMPACT 

Categoria de impact Descriere Simbol Punctaj 

Impact pozitiv 
semnificativ  

Efecte pozitive de lungă durată sau per-
manente ale măsurilor propuse asupra 
dezvoltării spațiale i a mediului 

++ 4 

Impact pozitiv fecte pozitive ale măsurilor propuse + 3 

Impact neutru fecte pozitive i negative care se echili-
brează sau nu au nici un efect  0 2 

Impact negativ 
Efecte negative de scurtă durată sau re-
versibile asupra factorilor/aspectelor 
de mediu sau dezvoltare spațială 

- 1 

u se aplică Indicatorul nu are nicio legătură cu mă-
sura propusă NA 0 

Pentru prioritizarea măsurilor propuse, s-a utilizat metoda însumării ponderilor  e-
toda, cunoscută i sub numele de modele liniare cumulative, este o metodă foarte utilizată în 
cazul deciziilor multicriteriale.  

etoda însumării ponderilor se aplică în ipoteza că indicatorii (criteriile) sunt preferen-
țial independente unul de celălalt  odelul liniar arată cum valorile anumitor indicatori aferenți 
unei măsuri pot fi combinate într-o valoare de ansamblu  cest lucru se realizează prin înmul-
țirea punctajelor standardizate ale fiecărui indicator cu ponderea adecvată acelui indicator, ur-
mată de însumarea puncta elor ponderate ale tuturor indicatorilor  

Calcularea puncta ului total pentru fiecare măsură propusă se poate face conform urmă-
toarei relații  

𝐴𝐴𝑖𝑖 =∑𝑤𝑤𝑗𝑗 ∙ 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗
𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗
 

în care  
𝐴𝐴𝑖𝑖  – măsura propusă, unde i este numărul măsurii  
wj– ponderea indicatorului j, unde j ia valori între  i numărul de indicatori n; 
ri,j – punctajul acordat indicatorului j, pentru măsura i. 

 ste important de menționat faptul că procesul de standardizare i ponderile apli-
cat  e fiecărui indicator implică un grad ridicat de subiectivism  De aceea, e plicarea puncte-
lor  forte i a punctelor slabe ale fiecărei măsuri propuse, precum i e plicarea clasificării 
fina le a măsurilor, sunt pa i foarte importanți în prezentarea prioritizării măsurilor. 
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PONDERILE DIRECT EXPRIMATE ALE IEC RUI I DICATOR SUNT: 
Indicator Pondere 
Consolidarea ariei metropolitane 0,10 
Reducerea disparităților spațiale 0,10 
Cre terea coeziunii teritoriale 0,10 
Cre terea accesibilității i a mobilității 0,10 
Distribuția spațială ec ilibrată a populației 0,10 
Cresterea diversitatii utilizarii functionale a terenului 
(cresterea mi itatii functionale) 0,10 

tilizarea ec ilibrată a  resurselor  teritoriului 0,10 
Calitatea aerului ambiental 0,10 

rote area mediului natural i a biodiversității 0,10 
Conservarea condițiilor culturale i a patrimoniului cultural 0,10 
TOTAL 1,00 

MATRICEA CADRU 
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Ponderea 
indicatorilor 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

A. 

A.1. 

A.1.1. + + + + NA ++ ++ + + + 2,9 

A.1.2. + NA + + ++ ++ ++ 0 0 0 2,7 

A.1.3. ++ 0 0 + 0 + ++ NA NA NA 2 

A.1.4. ++ 0 0 + - ++ + 0 0 0 2,5 

A.2. 
A.2.1. ++ ++ ++ ++ + + ++ + + ++ 3,6 

A.2.3. NA + NA ++ ++ NA NA 0 0 0 1,7 
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A.3.
A.3.1. 0 + + ++ - + ++ + + ++ 3

A.3.2. 0 0 0 ++ 0 0 ++ + ++ ++ 2,9

A.4.
A.4.1. NA NA NA ++ ++ NA + NA NA NA 1,1

A.4.2. NA NA NA ++ ++ NA + NA NA NA 1,1

B.

B.1.
B.1.1. ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + 3,7

B.1.2. NA + + NA NA NA ++ ++ ++ + 2,1

B.2.

B.2.1. NA + NA NA + NA ++ ++ ++ 0 2
B.2.3. NA + NA ++ + NA ++ ++ ++ 0 2,4
B.2.4. + ++ ++ ++ + NA ++ ++ ++ 0 3,2
B.2.5. ++ ++ ++ + NA + ++ + ++ + 3,2

C.

C.1.

C.1.1. NA + NA ++ + NA NA NA NA NA 1

C.1.2. + + + ++ + NA NA NA 0 NA 1,8

C.1.3. NA NA NA ++ NA NA NA NA NA NA 0,4

C.1.4. NA NA NA NA NA NA + NA + NA 0,6

C.2.

C.2.1. + + NA ++ ++ NA NA + + 0 2,2

C.2.2. NA NA NA ++ NA NA NA NA NA NA 0,4

C.2.3. NA + NA ++ ++ NA NA NA NA NA 1,1

C.2.4. NA NA NA ++ NA NA NA NA NA NA 0,4

C.2.5. NA NA NA ++ NA NA NA NA NA ++ 0,8
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PONDERILE DIRECT EXPRIMATE ALE IEC RUI I DICATOR SUNT: 
Indicator Pondere 
Consolidarea ariei metropolitane 0,10 
Reducerea disparităților spațiale 0,10 
Cre terea coeziunii teritoriale 0,10 
Cre terea accesibilității i a mobilității 0,10 
Distribuția spațială ec ilibrată a populației 0,10 
Cresterea diversitatii utilizarii functionale a terenului 
(cresterea mi itatii functionale) 0,10 

tilizarea ec ilibrată a  resurselor  teritoriului 0,10 
Calitatea aerului ambiental 0,10 

rote area mediului natural i a biodiversității 0,10 
Conservarea condițiilor culturale i a patrimoniului cultural 0,10 
TOTAL 1,00 

MATRICEA CADRU 
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Ponderea    
indicatorilor 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

A. 

A.1. 

A.1.1. + + + + NA ++ ++ + + + 2,9 

A.1.2. + NA + + ++ ++ ++ 0 0 0 2,7 

A.1.3. ++ 0 0 + 0 + ++ NA NA NA 2 

A.1.4. ++ 0 0 + - ++ + 0 0 0 2,5 

A.2. 
A.2.1. ++ ++ ++ ++ + + ++ + + ++ 3,6 

A.2.3. NA + NA ++ ++ NA NA 0 0 0 1,7 
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A.3. 
A.3.1. 0 + + ++ - + ++ + + ++ 3 

A.3.2. 0 0 0 ++ 0 0 ++ + ++ ++ 2,9 

A.4. 
A.4.1. NA NA NA ++ ++ NA + NA NA NA 1,1 

A.4.2. NA NA NA ++ ++ NA + NA NA NA 1,1 

B. 

B.1. 
B.1.1. ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + 3,7 

B.1.2. NA + + NA NA NA ++ ++ ++ + 2,1 

B.2. 

B.2.1. NA + NA NA + NA ++ ++ ++ 0 2 
B.2.3. NA + NA ++ + NA ++ ++ ++ 0 2,4 
B.2.4. + ++ ++ ++ + NA ++ ++ ++ 0 3,2 
B.2.5. ++ ++ ++ + NA + ++ + ++ + 3,2 

C. 

C.1. 

C.1.1. NA + NA ++ + NA NA NA NA NA 1 

C.1.2. + + + ++ + NA NA NA 0 NA 1,8 

C.1.3. NA NA NA ++ NA NA NA NA NA NA 0,4 

C.1.4. NA NA NA NA NA NA + NA + NA 0,6 

C.2. 

C.2.1. + + NA ++ ++ NA NA + + 0 2,2 

C.2.2. NA NA NA ++ NA NA NA NA NA NA 0,4 

C.2.3. NA + NA ++ ++ NA NA NA NA NA 1,1 

C.2.4. NA NA NA ++ NA NA NA NA NA NA 0,4 

C.2.5. NA NA NA ++ NA NA NA NA NA ++ 0,8 
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C.3. 

C.3.1. NA NA NA NA NA NA NA NA NA + 0,3 

C.3.2. NA NA NA ++ NA NA NA NA NA + 0,7 

C.3.3. ++ NA ++ ++ NA NA NA NA NA + 1,5 

D. 

D.1. 
D.1.1. ++ NA ++ NA NA NA ++ NA NA NA 1,2 

D.1.2. ++ NA + NA NA NA ++ NA NA NA 1,1 

D.2. 

D.2.1. ++ + ++ NA NA NA ++ + + + 2,4 

D.2.2. + + + ++ + NA + NA + NA 2,2 

D.2.3. ++ ++ ++ ++ + + 0 0 0 0 3 
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IV. Definirea proiectelor

IV.1 Alcătuirea unui proiect

n proiect ce urmăre te obținerea de finanțare europeană trebuie să fie bine construit,
să se adreseze unui obiectiv global (strategic) i mai multor obiective specifice iecare obiectiv
specific este atins prin una (sau mai multe) activități acțiuni care dau un rezultat concret i 
măsurabil atunci c nd sunt efectuate  Rezultatele sunt răspunsul la realizarea obiectivului dat

Este foarte important prioritizarea obiectivelor, în scopul de a demonstra necesitatea i
relevanța acțiunilor concrete în cadrul proiectului Impactul sau rezultatele proiectului ar tre-
bui să aibă o legătură cu obiectivul strategic stabilit în strategia de dezvoltare.

DIA RA A ALC TUIRII UNUI PROIECT
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C.3.

C.3.1. NA NA NA NA NA NA NA NA NA + 0,3

C.3.2. NA NA NA ++ NA NA NA NA NA + 0,7

C.3.3. ++ NA ++ ++ NA NA NA NA NA + 1,5

D.

D.1.
D.1.1. ++ NA ++ NA NA NA ++ NA NA NA 1,2

D.1.2. ++ NA + NA NA NA ++ NA NA NA 1,1

D.2.

D.2.1. ++ + ++ NA NA NA ++ + + + 2,4

D.2.2. + + + ++ + NA + NA + NA 2,2

D.2.3. ++ ++ ++ ++ + + 0 0 0 0 3
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IV. Definirea proiectelor

IV.1 Alcătuirea unui proiect

n proiect ce urmăre te obținerea de finanțare europeană trebuie să fie bine construit, 
să se adreseze unui obiectiv global (strategic) i mai multor obiective specifice  iecare obiectiv 
specific este atins prin una (sau mai multe) activități acțiuni care dau un rezultat concret i 
măsurabil atunci c nd sunt efectuate  Rezultatele sunt răspunsul la realizarea obiectivului dat   

Este foarte importantă prioritizarea obiectivelor, în scopul de a demonstra necesitatea 
i relevanța acțiunilor concrete în cadrul proiectului  Impactul sau rezultatele proiectului ar 

trebui să aibă o legătură cu obiectivul strategic stabilit în strategia de dezvoltare.  

DIA RA A ALC TUIRII UNUI PROIECT 

ă

OBIECTIVUL STRATEGIC

IMPACTUL PROIECTULUI
       

ă
ale proiectului

ă

ă
ale proiectului

ă

ă
ale proiectului
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DEFINIREA UNUI PROIECT OLID I COERE T (PERTINENT) 

entru a defini structura compatibilă cu criteriile impuse de Comisia uropeană sau alte 
instituții, este necesară evaluarea pertinenței proiectului în raport cu obiectul definit i priori-
tățile europene   

i a de proiect este definită ca o descriere preliminară a proiectului, care va da, de ase-
menea, posibilitatea prezentării viziunii de dezvoltare sub forma unui document concis, util în 
timpul primelor contacte cu potențialii parteneri, finanțatori sau cofinanțatori  

Conținutul fișei de proiect 
i a de proiect va răspunde principalelor provocări i va demonstra corelarea obiecti-

vului definit în raport cu conte tul domeniului  programului de finanțare identificat. Este nece-
sar ca proiectul să fie corelat i cu alte proiecte de a demarate sau propuneri viitoare, plec nd 
de la recomandarea Comisiei Europene privind conceptul integrat.  

v nd în vedere faptul că proiectele urmăresc atingerea unor obiective strategice prin 
rezolvarea unor probleme ma ore, este important să se prezinte acțiunile efectuate anterior 
compatibile noilor propuneri i corelarea acestora în noul concept de dezvoltare  

Definirea obiectivelor și activităților proiectului 
Proiectul se va adresa unui obiectic specific. Obiectivele specifice sunt acelea pe care le 

vom atinge în perioada asumată în planul de acțiuni, respectiv   2020. Prin urmare, ele 
sunt legate de un calendar i un plan de acțiuni comun, iar rezultatele vor fi stabilite conform 
etapelor de evaluare corelate cu perioada asumată  

Definirea măsurilor întreprinse pentru atingerea obiectivelor va a uta la segmentarea 
proiectului, prin punerea în aplicare a mai multor activități i a resurselor necesare acestora 
(resurse umane, echipamente etc.). 

Detalierea tuturor activităților necesare a fi întreprinse pentru atingerea obiectivelor 
proiectului i enumerarea mi loacelor de realizare vor asigura cadrul identificării partenerilor 
i cofinanțatorilor eligibili proiectului   

Identificarea rupului tință direct și indirect  
rupurile susceptibile de a beneficia în urma implementării proiectului sunt împărțite 

în două categorii  beneficiarii direcți  acea categorie care beneficiază prima i este afectată în 
mod direct de activitățile proiectului  i cei indirecți  acea categorie secundară care este afec-
tată de impactul proiectului avut asupra teritoriului   

a oritatea programelor de finanțare vizează îmbunătățirea situației unui grup specific 
de beneficiari. Proiectele vor descrie clar grupul tință si vor cuantifica i selecta coerent acțiuni 
adresate unui anumit grup de beneficiari.  

Re ultatele concrete urmărite prin implementarea proiectului 
ste obligatoriu ca proiectul să prezinte criterii concrete de măsurare, vizualizare, eva-

luare i verificare a rezultatelor  Rezultatele sunt utilizate pentru a măsura, cu a utorul unor 
indicatori cantitativi sau calitativi, importanța i necesitatea fiecărei acțiuni activități din pro-
iect.  

Într-un sens mai larg, un proiect ar trebui să aibă un impact mult mai mare  Demon-
str nd impactul potențial al proiectului, se va confirma i sustenabilitatea acestuia i coerența 
în relația cu domeniul de aplicare ales   

entru interpretarea corectă a evoluţiei proiectului trebuie marcate diferenţele între in-
dicatorii de bază, care vor include i alte elemente pe l ngă rezultate Rezultatele presupun im-
pactul inițial ale fiecărui obiectiv specific i sunt consecințele sociale i economice induse de
proiect (inclusiv cele produse după finalizarea implementării acestuia), care răspund obiecti-
vului general al proiectului.

De asemenea, rezultatele au un impact măsurabil asupra problemei, după cum este spe-
cificat în prezentarea proiectului  Rezultatele nu se confundă cu output-urile, cele din urmă re-
prezent nd produsele proiectului ce crează rezultate  La r ndul lor, output-urile sunt generate
de input-uri ale proiectului (bugetul, zile de lucru persoană, durata, activităţile) i reprezintă
toate bunurile i serviciile finanțate produse direct de proiect e primate din punct de vedere 
cantitativ, calitativ i temporal, adică în termeni concreţi i măsurabili fectele proiectului asu-
pra societății sunt indicate de impact, ce trebuie să fie în concordanţă cu intervenţia

IV.2 Pre entarea proiectelor și a surselor de finanțare europene 
 nale posibile

NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI

Axe prioritare
Instrumente Europene/ 

rograme ationale

1 Realizarea Strategiei de Dezvoltare a Economiei
unicipiului pe termen mediu i lung

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare),  ugetul Local, 
programul UE pentru competitivita-
tea ntreprinderilor i I -urilor 
(COSME)

2 Dezvoltarea unei Strategii de Promovare a Oportu-
nităților de faceri în 

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare), ugetul Local,  
programe UE pentru competitivitatea 
ntreprinderilor i I -urilor 

(COSME)

3
Realizarea unor sondaje/analize asupra ofertei de 
muncă i promovarea unor cursuri de specializare, 
în special pentru persoanele active fără nici un fel 
de calificare/formare

FSE (PO CU, AP 3 - Locuri de muncă 
pentru toţi,   - ducație i compe-
tențe)

4
Realizarea unui pac et de informații documentații
pentru investitorii străini i realizarea/promovarea 
parteneriatelor public-private pentru dezvoltarea 
unor activități economice

FEDR (POR, AP 2- mbunătățirea 
competitivității I -urilor), FSE (PO
CA, AP 2 - dministrație publică i sis-
tem udiciar eficace i transparent)
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DEFINIREA UNUI PROIECT OLID I COERE T (PERTINENT)

entru a defini structura compatibilă cu criteriile impuse de Comisia uropeană sau alte 
instituții, este necesară evaluarea pertinenței proiectului în raport cu obiectul definit i priori-
tățile europene

i a de proiect este definită ca o descriere preliminară a proiectului, care va da, de ase-
menea, posibilitatea prezentării viziunii de dezvoltare sub forma unui document concis, util în
timpul primelor contacte cu potențialii parteneri, finanțatori sau co-finanțatori

Conținutul fișei de proiect
i a de proiect va răspunde principalelor provocări i va demonstra corelarea obiecti-

vului definit în raport cu conte tul domeniului  programului de finanțare identificat. Este nece-
sar ca proiectul să fie corelat i cu alte proiecte de a demarate sau propuneri viitoare, plec nd
de la recomandarea Comisiei Europene privind conceptul integrat.

v nd în vedere faptul că proiectele urmăresc atingerea unor obiective strategice prin
rezolvarea unor probleme ma ore, este important să se prezinte acțiunile efectuate anterior
compatibile noilor propuneri i corelarea acestora în noul concept de dezvoltare

Definirea obiectivelor și activităților proiectului
Proiectul se va adresa unui obiectic specific. Obiectivele specifice sunt acelea pe care le

vom atinge în perioada asumată în planul de acțiuni, respectiv 2020. Prin urmare, ele
sunt legate de un calendar i un plan de acțiuni comun, iar rezultatele vor fi stabilite conform
etapelor de evaluare corelate cu perioada asumată

Definirea măsurilor întreprinse pentru atingerea obiectivelor va a uta la segmentarea
proiectului, prin punerea în aplicare a mai multor activități i a resurselor necesare acestora
(resurse umane, echipamente etc.).

Detalierea tuturor activităților necesare a fi întreprinse pentru atingerea obiectivelor
proiectului i enumerarea mi loacelor de realizare vor asigura cadrul identificării partenerilor
i cofinanțatorilor eligibili proiectului

Identificarea rupului tință direct și indirect
rupurile susceptibile de a beneficia în urma implementării proiectului sunt împărțite

în două categorii beneficiarii direcți acea categorie care beneficiază prima i este afectată în
mod direct de activitățile proiectului i cei indirecți acea categorie secundară care este afec-
tată de impactul proiectului avut asupra teritoriului

a oritatea programelor de finanțare vizează îmbunătățirea situației unui grup specific 
de beneficiari. Proiectele vor descrie clar grupul tință si vor cuantifica i selecta coerent acțiuni
adresate unui anumit grup de beneficiari.

Re ultatele concrete urmărite prin implementarea proiectului
ste obligatoriu ca proiectul să prezinte criterii concrete de măsurare, vizualizare, eva-

luare i verificare a rezultatelor Rezultatele sunt utilizate pentru a măsura, cu a utorul unor
indicatori cantitativi sau calitativi, importanța i necesitatea fiecărei acțiuni activități din pro-
iect.

Într-un sens mai larg, un proiect ar trebui să aibă un impact mult mai mare Demon-
str nd impactul potențial al proiectului, se va confirma i sustenabilitatea acestuia i coerența
în relația cu domeniul de aplicare ales

ă
ă ă

ă
ă ă ă

ă ă
ă

ă ă
ă ă

ă
ă ă

ă ă ă

IV.2 Pre entarea proiectelor și a surselor de finanțare europene 
 nale posibile

NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI 

Axe prioritare
Instrumente Europene/ 

rograme ationale 

1 Realizarea Strategiei de Dezvoltare a Economiei 
unicipiului pe termen mediu i lung 

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare),  ugetul Local, 
programul UE pentru competitivita-
tea ntreprinderilor i I -urilor 
(COSME) 

2 Dezvoltarea unei Strategii de Promovare a Oportu-
nităților de faceri în  

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare), ugetul Local,  
programe UE pentru competitivitatea 
ntreprinderilor i I -urilor 

(COSME) 

3 
Realizarea unor sondaje/analize asupra ofertei de 
muncă i promovarea unor cursuri de specializare, 
în special pentru persoanele active fără nici un fel 
de calificare/formare 

FSE (PO CU, AP 3 - Locuri de muncă 
pentru toţi,   - ducație i compe-
tențe) 

4 
Realizarea unui pac et de informații documentații 
pentru investitorii străini i realizarea/promovarea 
parteneriatelor public-private pentru dezvoltarea 
unor activități economice 

FEDR (POR, AP 2- mbunătățirea 
competitivității I -urilor), FSE (PO 
CA, AP 2 - dministrație publică i sis-
tem udiciar eficace i transparent) 
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5 

Realizarea unui website destinat susținerii mediului 
privat 
- Înființarea unui irou nic virtual pentru IMM -uri 
cu scopul de a simplifica procedurile administrative, 
constituit i funcțion nd pe pagina de internet a au-
torității administrative a municipiului 
- Realizarea unei baze de date cu speciali ti identifi-
cați în teritoriu, în scopul accesării rapide a acesteia 
de către potențialii angajatori 
- Realizarea i publicarea unei ărți ( i în format di-
gital) cu toate întreprinderile, terenurile i proprie-
tățile favorabile activităților economice din teritoriu 
– corelat cu sitemul I  al administrației publice lo-
cale 

FEDR (POC, AP1 - Tehnologia Infor-
mației i comunicațiilor (TIC) pentru 
o economie digitală competitivă)

6 Înființarea Centrului etropolitan de Resursă 
Umană 

FSE (PO CU, AP 6 - ducaţie i compe-
tenţe) 

7 
De voltarea unui Parc de Activități (industrial/ 
logistic/comercial/de servicii) – în corelare cu con-
stituirea onei etropolitane oc ani 

FEDR (POR, AP 2 - mbunătățirea 
competitivității I -urilor), partene-
riate, BERD 

8 nființarea unor incubatoare de afaceri pentru în
treprinderi micro, mici și mi locii 

FEDR (POR, AP 2 - mbunătățirea 
competitivității I -urilor) 

9 
Amenajare centru de sprijin pentru afaceri în oc ani 
- pri inirea asocierii producătorilor locali în vede-
rea constituirii unei cooperative locale de valorifi-
care a produselor ecologice FEDR (POR, AP 2 - mbunătățirea 

competitivității I -urilor) 

10 mena are centru de spri in pentru afaceri în dome-
niul v nătoresc pescăresc 

12 Amenajare pavilion expo ițional Bugetul Local i arteneri din ona 
etropolitană oc ani 

13 
Organizarea T r ului de afaceri Rom nia UD-
EST 
nființarea unui centru de afaceri regional ursa 

Vinurilor" 

ugetul Local i arteneri din ona 
etropolitană oc ani 

14 
Elaborarea unui Plan de Amenajare a Teritoriului 

etropolitan care să includă noile concepte econo-
mice i de mediu, respect nd principiul policentrali-
tății 

Bugetul Local 

NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI

15

Realizarea unui studiu de inventariere a imobilelor 
(terenurilor i clădirilor) aflate în proprietatea pu-
blică sau privată a   ( arteneri ublici sociați) 
i localizarea în teritoriu a acestora

- Derularea unor studii de prefezabilitate i fezabili-
tate pentru ona etropolitană oc ani

Bugetul Local

16

Realizarea trategiei integrate a  i a unui Plan 
perațional pentru implementarea coerentă a ro-

iectelor Integrate din ona etropolitană oc ani
- Studiu de identificare a zonelor favorabile pentru 
dezvoltarea sectoarelor economice prioritare ale te-
ritoriului i evaluarea imobiliară i economică a 
acestor zone/studiu de zonificare pentru identifica-
rea vocației fiecărei zone pe care vor fi implemen-
tate proiectele integrate

FEDR (POR), Bugetul Local, parteneri-
ate, programe naționale suport pen-
tru sectorul vitivinicol 2014 – 2018; 
Programe UE pentru competitivitatea 
ntreprinderilor i I -urilor 

(COSME)

17
Dezvoltarea i implementarea unor programe ale 
PPA pentru susținerea afacerilor de familie subzis-
tență

FEDR (POR, AP 2 - mbunătăţirea 
competitivităţii I -urilor), Bugetul
Local, parteneriate

18

nfiinţarea unor centre multifuncţionale de spri i-
nire a persoanelor din grupurile vulnerabile pentru:
- Crearea unor programe de dezvoltare a economiei
sociale pentru persoanele adulte din grupurile vul-
nerabile – în parteneriat public privat
- Crearea unor programe de dezvoltare a economiei
sociale pentru persoanele v rstnice i implicarea 
acestora în proiecte de educație formare a copiilor/ 
tinerilor – cei din familii defavorizate sau din siste-
mul de protecție socială

FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale,   -

pri inirea regenerării economice i
sociale a comunităţilor defavorizate 
din mediul urban - CLLD), FSE (PO
CU, AP 4 - Incluziunea socială i com-
baterea sărăciei,   - CLLD), parte-
neriate

19
Proiect "Realizarea unui studiu privind persoanele 
adulte care au copii/minori sau persoane cu handi-
cap în îngri ire i lucrează în alte localități dec t cea 
de re edință sau nu pot să lucreze

FSE (PO CU, AP 4 - Incluziunea socială
i combaterea sărăciei,   - CLLD), 

Bugetul Local, parteneriat public-so-
cietatea civilă

20

Proiect "Campanie de promovare a de voltării în
treprinderilor economice sociale  i crearea unor 
facilități condiții pentru desfă urarea activității –
Incubatoare de afaceri și pro rame de consiliere 
și îndrumare

FSE (PO CU, AP 4 - Incluziunea socială
i combaterea sărăciei,   - CLLD)
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5

Realizarea unui website destinat susținerii mediului
privat
- Înființarea unui irou nic virtual pentru IMM -uri
cu scopul de a simplifica procedurile administrative,
constituit i funcțion nd pe pagina de internet a au-
torității administrative a municipiului
- Realizarea unei baze de date cu speciali ti identifi-
cați în teritoriu, în scopul accesării rapide a acesteia
de către potențialii angajatori
- Realizarea i publicarea unei ărți ( i în format di-
gital) cu toate întreprinderile, terenurile i proprie-
tățile favorabile activităților economice din teritoriu 
– corelat cu sitemul I  al administrației publice lo-
cale

FEDR (POC, AP1 - Tehnologia Infor-
mației i comunicațiilor (TIC) pentru 
o economie digitală competitivă)

6 Înființarea Centrului etropolitan de Resursă
Umană

FSE (PO CU, AP 6 - ducaţie i compe-
tenţe)

7
De voltarea unui Parc de Activități (industrial/ 
logistic/comercial/de servicii) – în corelare cu con-
stituirea onei etropolitane oc ani

FEDR (POR, AP 2 - mbunătățirea 
competitivității I -urilor), partene-
riate, BERD

8 nființarea unor incubatoare de afaceri pentru în
treprinderi micro, mici și mi locii

FEDR (POR, AP 2 - mbunătățirea 
competitivității I -urilor)

9
Amenajare centru de sprijin pentru afaceri în oc ani
- pri inirea asocierii producătorilor locali în vede-
rea constituirii unei cooperative locale de valorifi-
care a produselor ecologice FEDR (POR, AP 2 - mbunătățirea 

competitivității I -urilor)

10 mena are centru de spri in pentru afaceri în dome-
niul v nătoresc pescăresc

12 Amenajare pavilion expo ițional Bugetul Local i arteneri din ona 
etropolitană oc ani

13
Organizarea T r ului de afaceri Rom nia UD-
EST
nființarea unui centru de afaceri regional ursa 

Vinurilor"

ugetul Local i arteneri din ona 
etropolitană oc ani

14
Elaborarea unui Plan de Amenajare a Teritoriului

etropolitan care să includă noile concepte econo-
mice i de mediu, respect nd principiul policentrali-
tății

Bugetul Local

NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI 

15 

Realizarea unui studiu de inventariere a imobilelor 
(terenurilor i clădirilor) aflate în proprietatea pu-
blică sau privată a   ( arteneri ublici sociați) 
i localizarea în teritoriu a acestora  

- Derularea unor studii de prefezabilitate i fezabili-
tate pentru ona etropolitană oc ani 

Bugetul Local 

16 

ă
ă

ă ă

ă

FEDR (POR), Bugetul Local, parteneri-
ate, programe naționale suport pen-
tru sectorul vitivinicol 2014 – 2018; 
Programe UE pentru competitivitatea 
ntreprinderilor i I -urilor 

(COSME) 

17 
Dezvoltarea i implementarea unor programe ale 
PPA pentru susținerea afacerilor de familie subzis-
tență 

FEDR (POR, AP 2 - mbunătăţirea 
competitivităţii I -urilor), Bugetul 
Local, parteneriate 

18 

nfiinţarea unor centre multifuncţionale de spri i-
nire a persoanelor din grupurile vulnerabile pentru:  
- Crearea unor programe de dezvoltare a economiei 
sociale pentru persoanele adulte din grupurile vul-
nerabile – în parteneriat public privat 
- Crearea unor programe de dezvoltare a economiei 
sociale pentru persoanele v rstnice i implicarea 
acestora în proiecte de educație formare a copiilor/ 
tinerilor – cei din familii defavorizate sau din siste-
mul de protecție socială 

FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale,   - 

pri inirea regenerării economice i 
sociale a comunităţilor defavorizate 
din mediul urban - CLLD), FSE (PO 
CU, AP 4 - Incluziunea socială i com-
baterea sărăciei,   - CLLD), parte-
neriate 

19 
Proiect "Realizarea unui studiu privind persoanele 
adulte care au copii/minori sau persoane cu handi-
cap în îngri ire i  lucrează în alte localități dec t cea 
de re edință sau nu pot să lucreze  

ă ă ă

ă

20 

Proiect "Campanie de promovare a de voltării în
treprinderilor economice sociale  i crearea unor 
facilități condiții pentru desfă urarea activității – 
Incubatoare de afaceri și pro rame de consiliere 
și îndrumare 

FSE (PO CU, AP 4 - Incluziunea socială 
i combaterea sărăciei,   - CLLD) 
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CRT. TITLUL PROIECTULUI 

21 
Proiect "Campanii de con tientizare publică privind 
sensibilizarea comunității față de rezolvarea cazuri-
lor sociale i prevenirea marginalizării sociale  

FSE (PO CU, AP 4 - Incluziunea socială 
i combaterea sărăciei,   - CLLD) 

22 
Realizarea Strategiei de Dezvoltare a Turismului 
(corelarea cu propunerea de înfiinţare a zonei me-
tropolitane) 

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare) 

23 

Realizarea conceptului integrat de promovare a 
ofertei turistice a teritoriului și ima inii munici
piului, a materialelor tipărite (cataloage, albume, 
bro uri, pliante, reviste) i promovarea prin mass-
media, prin pagină eb, prin participare la t rguri i 
e poziţii i prin orice alte mijloace adecvate (puncte 
de afi a  stradal, realizarea unui centru g i eu de 
informare culturală turistică) 

FEDR (POR, AP 7 - Diversificarea eco-
nomiilor locale prin dezvoltarea dura-
bilă a turismului), Bugetul local, par-
teneriat 

24 Dezvoltarea unui program de încura are a ecoturis-
mului i a turismului familial 

Bugetul local , Parteneriat public-pri-
vat, FEDR (POR, AP 7 - Diversificarea 
economiilor locale prin dezvoltarea 
durabilă a turismului) 

25 

Inovarea în domeniul turistic prin implementa
rea unor proiecte integrate: 
- Elaborarea unui studiu de prefezabilitate pentru 
identificarea obiectivelor zonelor turistice i inven-
tarierea nevoilor de modernizare a acestora – in-
frastructura de acces, serviciile publice) 
- mena are porți de intrare  în municipiu 
- Realizarea unui studiu privind prioritizarea pro-
iectelor din zonele turistice în funcție de opțiunile 
de dezvoltare ale mediului privat implicat 

FEDR (POR, AP 7 - Diversificarea eco-
nomiilor locale prin dezvoltarea dura-
bilă a turismului), ugetul local, par-
teneriat 

26 

Configurarea unor trasee turistice care să conecteze 
obiectivele de interes din udețul rancea, traseu ac-
cesibil at t motorizat (auto), c t i nemotorizat (cu 
bicicleta) i asigurarea funcționalității acestora 
- Traseul bisericilor 

Bugetul local , Parteneriat public - 
privat, FEDR (POR, AP 7 - Diversifica-
rea economiilor locale prin dezvolta-
rea durabilă a turismului) 

27 

laborarea unui regulament care să stabilească re-
gulile stricte de intervenție asupra construcțiilor 
e istente (renovare, modernizare) i regulile de in-
serție a unor construcții noi în zonele turistice con-
form conceptului unitar privind imaginea turistică 

FSE (PO CA, AP 1- Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare), parteneriat  

NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI

28

De voltarea turismului tematic și a colaborării 
parteneriale
- Identificarea acestora pe baza specificului munici-
piului ( ra  al nirii, turism vitivinicol, turism de 
shopping)

FEDR (POR, AP 7 - Diversificarea eco-
nomiilor locale prin dezvoltarea dura-
bilă a turismului), ugetul local, par-
teneriat

29

Realizarea unui calendar anual al activităților cultu-
rale i turistice din teritoriu, promovarea i susține-
rea organizării unor festivaluri evenimente turis-
tice de  PPA  
- estivalul 

- Legendele zonei vr ncene
- estivalul national de muzica corala
- estivalul de muzica usoara, populara, militara,
canto si instrumentala
- ile si nopti de teatru
- Noaptea muzeelor 
- Festivalul Galele Teatrale ocsanene etc

FEDR (POR, AP 7 - Diversificarea eco-
nomiilor locale prin dezvoltarea dura-
bilă a turismului), ugetul local,  
GRANTS

30

romovarea atracţiei pentru cultura i tradițiile 
vr ncene 
- Căldura din vatra satului
- zona ioriței
- legenda r ncioaiei

ugetul Local i arteneri din ona 
etropolitană oc ani

31 Promovarea patrimoniului cultural local
FEDR (POR, AP 5 - Conservarea, pro-
tecția i valorificarea durabilă a patri-
moniului cultural)

32

Itinerariu turistic al caselor memoriale din munici-
piu i udeț
Restaurarea caselor tradiționale în vederea promo-
vării turistice
Dezvoltarea unui program etapizat de restaurare a 
clădirilor publice de patrimoniu

FEDR (POR, AP 5 - Conservarea, pro-
tecția i valorificarea durabilă a patri-
moniului cultural)
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21 
Proiect "Campanii de con tientizare publică privind 
sensibilizarea comunității față de rezolvarea cazuri-
lor sociale i prevenirea marginalizării sociale  

FSE (PO CU, AP 4 - Incluziunea socială 
i combaterea sărăciei,   - CLLD) 

22 
Realizarea Strategiei de Dezvoltare a Turismului 
(corelarea cu propunerea de înfiinţare a zonei me-
tropolitane) 

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare) 

23 

Realizarea conceptului integrat de promovare a 
ofertei turistice a teritoriului și ima inii munici
piului, a materialelor tipărite (cataloage, albume, 
bro uri, pliante, reviste) i promovarea prin mass-
media, prin pagină eb, prin participare la t rguri i 
e poziţii i prin orice alte mijloace adecvate (puncte 
de afi a  stradal, realizarea unui centru g i eu de 
informare culturală turistică) 

FEDR (POR, AP 7 - Diversificarea eco-
nomiilor locale prin dezvoltarea dura-
bilă a turismului), Bugetul local, par-
teneriat 

24 Dezvoltarea unui program de încura are a ecoturis-
mului i a turismului familial 

Bugetul local , Parteneriat public-pri-
vat, FEDR (POR, AP 7 - Diversificarea 
economiilor locale prin dezvoltarea 
durabilă a turismului) 

25 

Inovarea în domeniul turistic prin implementa
rea unor proiecte integrate: 
- Elaborarea unui studiu de prefezabilitate pentru 
identificarea obiectivelor zonelor turistice i inven-
tarierea nevoilor de modernizare a acestora – in-
frastructura de acces, serviciile publice) 
- mena are porți de intrare  în municipiu 
- Realizarea unui studiu privind prioritizarea pro-
iectelor din zonele turistice în funcție de opțiunile 
de dezvoltare ale mediului privat implicat 

FEDR (POR, AP 7 - Diversificarea eco-
nomiilor locale prin dezvoltarea dura-
bilă a turismului), ugetul local, par-
teneriat 

26 

Configurarea unor trasee turistice care să conecteze 
obiectivele de interes din udețul rancea, traseu ac-
cesibil at t motorizat (auto), c t i nemotorizat (cu 
bicicleta) i asigurarea funcționalității acestora 
- Traseul bisericilor 

Bugetul local , Parteneriat public - 
privat, FEDR (POR, AP 7 - Diversifica-
rea economiilor locale prin dezvolta-
rea durabilă a turismului) 

27 

laborarea unui regulament care să stabilească re-
gulile stricte de intervenție asupra construcțiilor 
e istente (renovare, modernizare) i regulile de in-
serție a unor construcții noi în zonele turistice con-
form conceptului unitar privind imaginea turistică 

FSE (PO CA, AP 1- Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare), parteneriat  

NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI 

28 

De voltarea turismului tematic și a colaborării 
parteneriale 
 - Identificarea acestora pe baza specificului munici-
piului ( ra  al nirii, turism vitivinicol, turism de 
shopping) 

FEDR (POR, AP 7 - Diversificarea eco-
nomiilor locale prin dezvoltarea dura-
bilă a turismului), ugetul local, par-
teneriat 

29 

Realizarea unui calendar anual al activităților cultu-
rale i turistice din teritoriu, promovarea i susține-
rea organizării unor festivaluri evenimente turis-
tice de  PPA  
- estivalul 

 
- Legendele zonei vr ncene 
- estivalul national de muzica corala 
- estivalul de muzica usoara, populara, militara, 
canto si instrumentala 
- ile si nopti de teatru 
- Noaptea muzeelor 
- Festivalul Galele Teatrale ocsanene etc  

FEDR (POR, AP 7 - Diversificarea eco-
nomiilor locale prin dezvoltarea dura-
bilă a turismului), ugetul local,  
GRANTS 

30 

romovarea atracţiei pentru cultura i tradițiile 
vr ncene  
- Căldura din vatra satului 
- zona ioriței 
- legenda r ncioaiei 

ugetul Local i arteneri din ona 
etropolitană oc ani 

31 Promovarea patrimoniului cultural local 
FEDR (POR, AP 5 - Conservarea, pro-
tecția i valorificarea durabilă a patri-
moniului cultural) 

32 

Itinerariu turistic al caselor memoriale din munici-
piu i udeț 
Restaurarea caselor tradiționale în vederea promo-
vării turistice 
Dezvoltarea unui program etapizat de restaurare a 
clădirilor publice de patrimoniu 

FEDR (POR, AP 5 - Conservarea, pro-
tecția i valorificarea durabilă a patri-
moniului cultural) 
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33 

Realizarea unui L  C  între  i asociațiile 
regionale sau naționale pentru corelarea resurselor 
ambelor părți, în vederea eficientizării politicilor lo-
cale, în domeniul formării profesionale i a resursei 
umane 
Proiecte implementate la nivel de act Teritorial i 
realizate de  Consiliul Local al Tinerilor i Comisia 
teritorială pentru susținerea economiei i dezvoltă-
rii antreprenoriatului local 

FSE (PO CU, AP 3 - Locuri de muncă 
pentru toți), uget local, parteneriat 

34 

nfiinţarea unor centre comunitare de intervenție 
integrată 

rganizarea, în parteneriat cu instituții colare i 
firme de formare profesională, a unor programe de 
educație de tip a doua ansă  i de formare profesi-
onală 
Dezvoltarea proiectelor care au ca scop reducerea 
numărului de tineri care abandonează coala i îm-
bunătăţirea ofertei educaţionale 

FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale),  
(PO CU, AP 1 - Inițiativa locuri de 
muncă pentru tineri,   - Locuri de 
muncă pentru toți) 

35 
ncura area mediului privat în crearea de noi locuri 

de muncă pentru tineri sau anga area acestora pe 
locurile vacante 

FSE (PO CU, AP 1 - Inițiativa locuri de 
muncă pentru tineri,   - Incluziu-
nea socială i combaterea sărăciei), 
Bugetul local 

36 

Acordarea de orientare permanentă în domeniul an-
treprenoriatului i al ocupării pe cont propriu pen-
tru tineri 

urnizarea serviciilor  personalizate pentru tineri în 
vederea anga ării (consiliere, mentorat, traseul pro-
fesional, stagii personalizate) 

FSE (PO CU, AP 1 - Inițiativa locuri de 
muncă pentru tineri) 

37 
Informarea i con tientizarea tinerilor cu privire la  
serviciile i metodele de sprijin disponibile pentru 
integrarea acestora pe piaţa forţei de muncă 

FSE (PO CU, AP 1 - Inițiativa locuri de 
muncă pentru tineri), Bugetul local, 
parteneriat public-societatea civilă 

38 

Reactualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale 
unităților administrative componente  în con-
cordanță cu direcțiile de dezvoltare ale Strategiei 
ZMF 2014 –  i cu lanul de mena are a Teri-
toriului etropolitan oc ani 

Bugetul local i arteneri din ona 
etropolitană oc ani 

NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI

39
Realizarea unei baze de date de gestiune spațială a 

onei etropolitane oc ani care va fi suportul unui
sistem I , la care cetățenii vor avea acces liber

FEDR (POC, AP 2 - TIC pentru o eco-
nomie digitală competitivă), ugetul
local, URBACT III, Pact

40
Definirea unui regulament de evaluare a dezvoltării
teritoriului i monitorizare periodică a implementă-
rii Strategiei Integrate de Dezvoltare a ZMF

FEDR (PO AT, AP 2  - Sprijin pentru 
coordonarea, gestionarea i controlul
ESI), Bugetul local

41

PIDU "Plan Integrat pentru Dezvoltare rbană oc ani
– zona de acțiune Centru- ară-Obor"
- Reabilitare spații publice urbane (străzi, trotuare,
piste de biciclete, parcări)
- Reabilitare spații verzi, parcuri în zona de acțiune
- Sistem automatizat de irigații în parcuri
- Sistem de iluminat stradal ecologic în zona de acți-
une
- istem video de supraveg ere în zona de acțiune
- Realizare parcare sub supraterană
- Reabilitare sediu rimăria unicipiului oc ani
- Reabilitare, modernizare i introducere în circuitul
turistic a imobilelor monument istoric

FEDR (POR, AP 4 - Sprijinirea dezvol-
tării urbane - DUD), Bugetul Local

42

Realizarea documentațiilor suport pentru R I C-
TELE INTEGRATE/COMUNE de amenajare/consoli-
dare a zonelor de risc i refacerea infrastructurii de
protejare a zonelor de locuit, la nivelul zonei metro-
politane

FC (PO IM, AP 6 - romovarea adaptă-
rii la sc imbările climatice, prevenirea 
i gestionarea riscurilor), Programul

de cofinanțare a ărților de risc pentru
alunecări de teren, ugetul inisteru-
lui ediului i c imbărilor Climatice

43

mbunătățirea capacității de management a situații-
lor de urgență în municipiul oc ani
- Elaborarea Sistemului de Management Informațio-
nal pentru Comunicare, flux permanent de informa-
ții între  i alte organizații instituții din dome-
niul situațiilor de urgență sau risc ( , oliție, m-
bulanță, ediu, ompieri, I, alte instituții) i im-
plementarea acestuia
- Con tientizarea riscului de producere a dezastre-
lor naturale de către locuitorii municipiului oc ani
- Cre terea capacității de intervenție în situația pro-
ducerii dezastrelor naturale
- Campanii de con tientizare a populației

FC (PO IM, AP 6 - romovarea adaptării
la sc imbările climatice, prevenirea i 
gestionarea riscurilor), FEDR (POC, AP
2 - Te nologia Informației i Comunica-
țiilor pentru o economie digitală com-
petitivă), ugetul local
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33 

Realizarea unui L  C  între  i asociațiile 
regionale sau naționale pentru corelarea resurselor 
ambelor părți, în vederea eficientizării politicilor lo-
cale, în domeniul formării profesionale i a resursei 
umane 
Proiecte implementate la nivel de act Teritorial i 
realizate de  Consiliul Local al Tinerilor i Comisia 
teritorială pentru susținerea economiei i dezvoltă-
rii antreprenoriatului local 

FSE (PO CU, AP 3 - Locuri de muncă 
pentru toți), uget local, parteneriat 

34 

nfiinţarea unor centre comunitare de intervenție 
integrată 

rganizarea, în parteneriat cu instituții colare i 
firme de formare profesională, a unor programe de 
educație de tip a doua ansă  i de formare profesi-
onală 
Dezvoltarea proiectelor care au ca scop reducerea 
numărului de tineri care abandonează coala i îm-
bunătăţirea ofertei educaţionale 

FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale),  
(PO CU, AP 1 - Inițiativa locuri de 
muncă pentru tineri,   - Locuri de 
muncă pentru toți) 

35 
ncura area mediului privat în crearea de noi locuri 

de muncă pentru tineri sau anga area acestora pe 
locurile vacante 

FSE (PO CU, AP 1 - Inițiativa locuri de 
muncă pentru tineri,   - Incluziu-
nea socială i combaterea sărăciei), 
Bugetul local 

36 

Acordarea de orientare permanentă în domeniul an-
treprenoriatului i al ocupării pe cont propriu pen-
tru tineri 

urnizarea serviciilor  personalizate pentru tineri în 
vederea anga ării (consiliere, mentorat, traseul pro-
fesional, stagii personalizate) 

FSE (PO CU, AP 1 - Inițiativa locuri de 
muncă pentru tineri) 

37 
Informarea i con tientizarea tinerilor cu privire la  
serviciile i metodele de sprijin disponibile pentru 
integrarea acestora pe piaţa forţei de muncă 

FSE (PO CU, AP 1 - Inițiativa locuri de 
muncă pentru tineri), Bugetul local, 
parteneriat public-societatea civilă 

38 

Reactualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale 
unităților administrative componente  în con-
cordanță cu direcțiile de dezvoltare ale Strategiei 
ZMF 2014 –  i cu lanul de mena are a Teri-
toriului etropolitan oc ani 

Bugetul local i arteneri din ona 
etropolitană oc ani 

NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI 

39 
Realizarea unei baze de date de gestiune spațială a 

onei etropolitane oc ani care va fi suportul unui 
sistem I , la care cetățenii vor avea acces liber 

FEDR (POC, AP 2 - TIC pentru o eco-
nomie digitală competitivă), ugetul 
local, URBACT III, Pact 

40 
Definirea unui regulament de evaluare a dezvoltării 
teritoriului i monitorizare periodică a implementă-
rii Strategiei Integrate de Dezvoltare a ZMF 

FEDR (PO AT, AP 2  - Sprijin pentru 
coordonarea, gestionarea i controlul 
ESI), Bugetul local 

41 

PIDU "Plan Integrat pentru Dezvoltare rbană oc ani 
– zona de acțiune Centru- ară-Obor"
- Reabilitare spații publice urbane (străzi, trotuare, 
piste de biciclete, parcări) 
- Reabilitare spații verzi, parcuri în zona de acțiune 
- Sistem automatizat de irigații în parcuri 
- Sistem de iluminat stradal ecologic în zona de acți-
une 
- istem video de supraveg ere în zona de acțiune 
- Realizare parcare sub supraterană 
- Reabilitare sediu rimăria unicipiului oc ani 
- Reabilitare, modernizare i introducere în circuitul 
turistic a imobilelor monument istoric 

FEDR (POR, AP 4 - Sprijinirea dezvol-
tării urbane - DUD), Bugetul Local 

42 

Realizarea documentațiilor suport pentru R I C-
TELE INTEGRATE/COMUNE de amenajare/consoli-
dare a zonelor de risc i refacerea infrastructurii de 
protejare a zonelor de locuit, la nivelul zonei metro-
politane 

FC (PO IM, AP 6 - romovarea adaptă-
rii la sc imbările climatice, prevenirea 
i gestionarea riscurilor), Programul 

de cofinanțare a ărților de risc pentru 
alunecări de teren, ugetul inisteru-
lui ediului i c imbărilor Climatice 

43 

mbunătățirea capacității de management a situații-
lor de urgență în municipiul oc ani 
- Elaborarea Sistemului de Management Informațio-
nal pentru Comunicare, flux permanent de informa-
ții între  i alte organizații instituții din dome-
niul situațiilor de urgență sau risc ( , oliție, m-
bulanță, ediu, ompieri, I, alte instituții) i im-
plementarea acestuia 
- Con tientizarea riscului de producere a dezastre-
lor naturale de către locuitorii municipiului oc ani 
- Cre terea capacității de intervenție în situația pro-
ducerii dezastrelor naturale 
- Campanii de con tientizare a populației 

FC (PO IM, AP 6 - romovarea adaptării 
la sc imbările climatice, prevenirea i 
gestionarea riscurilor), FEDR (POC, AP 
2 - Te nologia Informației i Comunica-
țiilor pentru o economie digitală com-
petitivă), ugetul local 
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44 
Crearea infrastructurii necesare promovării i dez-
voltării voluntariatului i asigurarea unor pro-
grame/cursuri de formare sau specializare a volun-
tarilor în parteneriat cu instituțiile specifice 

FSE (PO CU, AP 4 - Incluziunea socială 
i combaterea sărăciei) 

45 

Crearea unui parteneriat între T oc ani, I -
uri i -uri în vederea implementării politicilor 
de mediu actuale 
- Campanii de educare, informare, con tientizare în 
r ndul locuitorilor municipiului oc ani cu privire 
la managementul de eurilor i protecția mediului 
- mbunătățirea accesului elevilor i a cadrelor di-
dactice la educația privind managementul de euri-
lor i protecția mediului 

Bugetul local, Parteneriate 

46 

romovarea (con tientizarea) în r ndul locuitorilor 
municipiului oc ani a biodiversității i a patrimoni-
ului natural 
- Campanii de con tientizare pentru conservarea re-
surselor naturale 
- mbunătățirea accesului elevilor i a cadrelor di-
dactice la educația privind managementul de euri-
lor i protecția mediului 

Bugetul local, Parteneriate 

49 
Realizarea unui studiu pentru determinarea eficien-
ței serviciului de colectare a de eurilor de la popula-
ție i identificarea soluțiilor de îmbunătățire i ame-
liorare conform rezultatelor studiului 

FC (PO IM, AP 4 - rotecția mediului i 
promovarea utilizării eficiente a resur-
selor), Horizon 2020 - PSC 12 - Climate 
action, environment, resour e effici-
ency and raw materials, Bugetul Minis-
terului ediului i c imbărilor Clima-
tice 

50 
doptarea unor măsuri pentu împre muirea i igie-

nizarea zonelor libere din , în scopul împiedică-
rii depozitării necontrolate de de euri i  impunerea 
acestor prevederi i în r ndul proprietarilor privați 

Bugetul local 

51 
Dezvoltarea unor programe de educare i premiere 
a cetățenilor firmelor pentru colectarea selectivă a 
de eurilor 

Bugetul local 

52 
odernizarea i e tiderea sistemului de colectare, 

selectare i valorificare a de eurilor reciclabile pro-
venite din instituțiile publice (se corelează cu ID 
VRANCEA) 

Bugetul local i societatea S.C. 
CUP SALUBRITATE S.R.L Focsani  

NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI

53
Cre terea gradului de recuperare i reciclare a de e-
urilor municipale prin ac iziționarea unor instalații
inovatoare pentru gazificarea de eurilor (se core-
lează cu ID R C )

FEDR (POR, AP 2 - mbunătăţirea 
competitivităţii I -urilor), Bugetul
Local, parteneriate

54
nființarea parteneriatului între L i furnizorii 

privați de energie electrică pentru e ploatarea po-
tențialului energetic regenerabil
Proiect implementat la nivel ZMF/Pact teritorial

FEDR (PO IM, AP 7 - nergie sigură i 
curată pentru o economie cu emisii scă-
zute de dioxid de carbon), Horizon
2020 - PSC 10 - Secure, clean and effici-
ent energy

55
usținerea proiectelor L de implementare de sis-

teme de producere a energiei electrice din surse re-
generabile - atragerea de parteneriate de tip ESCO
Proiect implementat la nivel ZMF/Pact teritorial

FEDR (PO IM, AP 7 - nergie sigură i 
curată pentru o economie cu emisii scă-
zute de dioxid de carbon), Horizon
2020 - PSC 10 - Secure, clean and effici-
ent energy

56
tudiu privind determinarea oportunităţii i suste-

nabilităţii financiare pentru implementarea unor
sisteme de producere a energiei electrice regenera-
bile i pe bază de biocombustibil

FEDR (PO IM, AP 7 - nergie sigură i
curată pentru o economie cu emisii
scăzute de dio id de carbon), parte-
neriat public - privat

57

Modernizare sistem de iluminat public
- Introducerea unui sistem informatizat de gestiune 
a iluminatului public
- Implementarea soluțiilor eficiente energetic pri-
vind infrastructura sistemului de iluminat public în 
municipiul oc ani (utilizarea panourilor fotovolta-
ice)

FEDR(POR, AP 4 - Sprijinirea dezvol-
tării urbane durabile), RD

58
Proiect "Realizarea rapoartelor de e pertiză te nică 
la nivelul clădirilor publice, pentru determinarea in-
tervenţiilor care au ca rezultat economii directe i
semnificative de energie"

FEDR(POR, AP 4 - Sprijinirea dezvol-
tării urbane durabile), RD

59

ficiența energetică
- Cre terea performanței energetice a clădirilor din
patrimoniul Consiliului Local al municipiului oc ani
- ficientizarea consumului de energie termică pen-
tru clădirile din patrimoniul Consiliului Local, prin
ac iziționarea, montarea i punerea în funcțiune de
panouri solare pentru producere curent electric sau
pentru încălzire i preparare apă caldă mena eră
( tinderea utilizării i diversificarea surselor de 
energie folosite în clădirile instituţiilor publice, prin
introducerea unor proiecte inovatoare în vederea 
cre terii performanței energetice)

FEDR (PO IM, AP 7 - nergie sigură i
curată pentru o economie cu emisii
scăzute de dio id de carbon), DR 
(POR, AP 3 - ficiența energetică în 
clădiri publice,   - Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile), 
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44 
Crearea infrastructurii necesare promovării i dez-
voltării voluntariatului i asigurarea unor pro-
grame/cursuri de formare sau specializare a volun-
tarilor în parteneriat cu instituțiile specifice 

FSE (PO CU, AP 4 - Incluziunea socială 
i combaterea sărăciei) 

45 

Crearea unui parteneriat între T oc ani, I -
uri i -uri în vederea implementării politicilor 
de mediu actuale 
- Campanii de educare, informare, con tientizare în 
r ndul locuitorilor municipiului oc ani cu privire 
la managementul de eurilor i protecția mediului 
- mbunătățirea accesului elevilor i a cadrelor di-
dactice la educația privind managementul de euri-
lor i protecția mediului 

Bugetul local, Parteneriate 

46 

romovarea (con tientizarea) în r ndul locuitorilor 
municipiului oc ani a biodiversității i a patrimoni-
ului natural 
- Campanii de con tientizare pentru conservarea re-
surselor naturale 
- mbunătățirea accesului elevilor i a cadrelor di-
dactice la educația privind managementul de euri-
lor i protecția mediului 

Bugetul local, Parteneriate 

49 
Realizarea unui studiu pentru determinarea eficien-
ței serviciului de colectare a de eurilor de la popula-
ție i identificarea soluțiilor de îmbunătățire i ame-
liorare conform rezultatelor studiului 

FC (PO IM, AP 4 - rotecția mediului i 
promovarea utilizării eficiente a resur-
selor), Horizon 2020 - PSC 12 - Climate 
action, environment, resourse effici-
ency and raw materials, Bugetul Minis-
terului ediului i c imbărilor Clima-
tice 

50 
doptarea unor măsuri pentu împre muirea i igie-

nizarea zonelor libere din , în scopul împiedică-
rii depozitării necontrolate de de euri i  impunerea 
acestor prevederi i în r ndul proprietarilor privați 

Bugetul local 

51 
Dezvoltarea unor programe de educare i premiere 
a cetățenilor firmelor pentru colectarea selectivă a 
de eurilor 

Bugetul local 

52 
odernizarea i e tiderea sistemului de colectare, 

selectare i valorificare a de eurilor reciclabile pro-
venite din instituțiile publice (se corelează cu ID 
VRANCEA) 

Bugetul local i societatea S.C. 
CUP SALUBRITATE S.R.L Focsani  

NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI 

53 
Cre terea gradului de recuperare i reciclare a de e-
urilor municipale prin ac iziționarea unor instalații 
inovatoare pentru gazificarea de eurilor (se core-
lează cu ID R C ) 

FEDR (POR, AP 2 - mbunătăţirea 
competitivităţii I -urilor), Bugetul 
Local, parteneriate 

54 
nființarea parteneriatului între L i furnizorii 

privați de energie electrică pentru e ploatarea po-
tențialului energetic regenerabil  
Proiect implementat la nivel ZMF/Pact teritorial 

FEDR (PO IM, AP 7 - nergie sigură i 
curată pentru o economie cu emisii scă-
zute de dioxid de carbon), Horizon 
2020 - PSC 10 - Secure, clean and effici-
ent energy 

55 
usținerea proiectelor L de implementare de sis-

teme de producere a energiei electrice din surse re-
generabile - atragerea de parteneriate de tip ESCO 
Proiect implementat la nivel ZMF/Pact teritorial 

FEDR (PO IM, AP 7 - nergie sigură i 
curată pentru o economie cu emisii scă-
zute de dioxid de carbon), Horizon 
2020 - PSC 10 - Secure, clean and effici-
ent energy 

56 
tudiu privind determinarea oportunităţii i suste-

nabilităţii financiare pentru implementarea unor 
sisteme de producere a energiei electrice regenera-
bile i pe bază de biocombustibil 

FEDR (PO IM, AP 7 - nergie sigură i 
curată pentru o economie cu emisii 
scăzute de dio id de carbon), parte-
neriat public - privat 

57 

Modernizare sistem de iluminat public 
- Introducerea unui sistem informatizat de gestiune 
a iluminatului public 
- Implementarea soluțiilor eficiente energetic pri-
vind infrastructura sistemului de iluminat public în 
municipiul oc ani (utilizarea panourilor fotovolta-
ice) 

FEDR(POR, AP 4 - Sprijinirea dezvol-
tării urbane durabile), RD 

58 
Proiect "Realizarea rapoartelor de e pertiză te nică 
la nivelul clădirilor publice, pentru determinarea in-
tervenţiilor care au ca rezultat economii directe i 
semnificative de energie" 

FEDR(POR, AP 4 - Sprijinirea dezvol-
tării urbane durabile), RD 

59 

ficiența energetică 
- Cre terea performanței energetice a clădirilor din 
patrimoniul Consiliului Local al municipiului oc ani 
- ficientizarea consumului de energie termică pen-
tru clădirile din patrimoniul Consiliului Local, prin 
ac iziționarea, montarea i punerea în funcțiune de 
panouri solare pentru producere curent electric sau 
pentru încălzire i preparare apă caldă mena eră 
( tinderea utilizării i diversificarea surselor de 
energie folosite în clădirile instituţiilor publice, prin 
introducerea unor proiecte inovatoare în vederea 
cre terii performanței energetice) 

FEDR (PO IM, AP 7 - nergie sigură i 
curată pentru o economie cu emisii 
scăzute de dio id de carbon), DR 
(POR, AP 3 - ficiența energetică în 
clădiri publice,   - Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile), 
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60 
romovarea i spri inirea investițiilor în eficiența 

energetică a clădirilor cu uz industrial i a blocurilor 
de locuințe 
- Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe 

FEDR (PO IM, AP 7 - nergie sigură i 
curată pentru o economie cu emisii 
scăzute de dio id de carbon), ugetul 
local 

61 
ncura area investițiilor private în surse altenerna-

tive de energie i sisteme de producere de energie 
termică ( Casa erde pentru persoane fizice") 

FEDR(PO IM, AP 7 - nergie sigură i 
curată pentru o economie cu emisii 
scăzute de dio id de carbon), ugetul 
local 

62 Reindustrializarea fostei platforme industriale 
Mopaf Proiect PPP 

63 Termoficare – folosirea sistemului de recuperare de 
tip ORC pentru rentabilizarea sistemului 

FEDR (PO IM, AP 7 - nergie sigură i 
curată pentru o economie cu emisii 
scăzute de dio id de carbon,   - 
mbunătățirea competitivității I -

urilor) 

64 Realizarea PLANULUI DE MOBILITATE 

FEDR (POR, AP 4 - Sprijinirea dezvol-
tării urbane durabile) 

65 

Realizarea Proiectului INTEGRAT "Implementarea 
unui sistem de transport durabil, realizarea infras-
tructurii necesare - amenajare piste de biciclete, 
ac iziționare biciclete i creare de parcări special 
amenajate -  Z  TR LIT  C I 
Proiecte implementate la nivel ZMF/Pact teritorial 

66 

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE 
EXISTENTE - i asigurarea gabaritului necesar des-
fă urării unui trafic fluent  
- Realizarea unui pod de trecere la calea ferată – 
strada Cote ti 
- Modernizarea infrastructurii rutiere în zonă 

FEDR (POR, AP 4 - Sprijinirea dezvol-
tării urbane durabile) 

67 

odernizare artere rutiere în municipiu 
- Trecerea rețelelor aeriene de iluminat public, cas-
nic/industrial, telefonie, cabluri CATV/alte rețele în 
subteran în vederea păstrării caracterului specific al 
spațiului urban, în raport cu planul urbanistic 

FEDR (POR, AP 4 - Sprijinirea dezvol-
tării urbane durabile) 

NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI

68

Extinderea infrastructurii rutiere în zonele de extin-
dere ale intravilanului
- cuprinde i etapele de pregătire i aplicare a e -
proprierilor pentru realizarea investiției, cauză de 
utilitate publică

FEDR (POR, AP 4 - Sprijinirea dezvol-
tării urbane durabile)

69
Realizarea Sistemului inteligent de management al 
traficului
- Identificarea zonelor pentru monitorizare video a
traficului

FEDR (POR, AP 4 - Sprijinirea dezvol-
tării urbane durabile)

70
Configurarea sistemului de circulații în e teriorul 
municipiului oc ani, astfel înc t să se asigure rela-
ționarea acestuia cu 

Bugetul local

71

Construcţia unui centru intermodal de transport că-
lători (mers pe os, cu bicicleta, ta i, transport pu-
blic urban de călători, transport udeţean, inter u-
deţean i internaţional de călători i transport de că-
lători pe calea ferată)
– zona autogar  nord ocșani

FC (PO IM, AP 2 - Cre terea accesibili-
tății regionale prin conectarea la T -
T) - se corelează cu zona de influență, 
Horizon 2020 - PSC 11 - Smart, Green 
ans Integrated Transport; BERD

72

oderni are rețea de transport local eco
- Modernizarea parcului auto de transport călători
din municipiul oc ani prin ac iziționarea de ve i-
cule nepoluante pentru transportul public
- Modernizarea parcului auto de transport gunoi
mena er în municipiul oc ani
- nnoirea parcului auto format din utila e speciali-
zate: autogunoiere, automăturători, autocisterne, 
basculante etc.
- Modernizarea stații or de autobuz
- Introducerea unui sistem de monitorizare al mij-
loacelor de transport pentru a putea oferi informații
în timp real privitor la sosiri i plecări

FEDR (POR, AP 4 - Sprijinirea dezvol-
tării urbane durabile)

73
Identificarea unor spații favorabile pentru realiza-
rea de parcări în interiorul municipiului, în zonele 
centrale aglomerate, inclusiv de parcări suprate-
rane, cu regim de taxare – în zona ieței oldovei

FEDR (POR, AP 4 - Sprijinirea dezvol-
tării urbane durabile)

74 odernizarea străzilor, trotuarelor i a sensurilor 
giratorii din municipiu

Bugetul local, FEDR (POR, AP 4 - Spri-
inirea dezvoltării urbane durabile)
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60 
romovarea i spri inirea investițiilor în eficiența 

energetică a clădirilor cu uz industrial i a blocurilor 
de locuințe 
- Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe 

FEDR (PO IM, AP 7 - nergie sigură i 
curată pentru o economie cu emisii 
scăzute de dio id de carbon), ugetul 
local 

61 
ncura area investițiilor private în surse altenerna-

tive de energie i sisteme de producere de energie 
termică ( Casa erde pentru persoane fizice") 

FEDR(PO IM, AP 7 - nergie sigură i 
curată pentru o economie cu emisii 
scăzute de dio id de carbon), ugetul 
local 

62 Reindustrializarea fostei platforme industriale 
Mopaf Proiect PPP 

63 Termoficare – folosirea sistemului de recuperare de 
tip ORC pentru rentabilizarea sistemului 

FEDR (PO IM, AP 7 - nergie sigură i 
curată pentru o economie cu emisii 
scăzute de dio id de carbon,   - 
mbunătățirea competitivității I -

urilor) 

64 Realizarea PLANULUI DE MOBILITATE 

FEDR (POR, AP 4 - Sprijinirea dezvol-
tării urbane durabile) 

65 

Realizarea Proiectului INTEGRAT "Implementarea 
unui sistem de transport durabil, realizarea infras-
tructurii necesare - amenajare piste de biciclete, 
ac iziționare biciclete i creare de parcări special 
amenajate -  Z  TR LIT  C I 
Proiecte implementate la nivel ZMF/Pact teritorial 

66 

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE 
EXISTENTE - i asigurarea gabaritului necesar des-
fă urării unui trafic fluent  
- Realizarea unui pod de trecere la calea ferată – 
strada Cote ti 
- Modernizarea infrastructurii rutiere în zonă 

FEDR (POR, AP 4 - Sprijinirea dezvol-
tării urbane durabile) 

67 

odernizare artere rutiere în municipiu 
- Trecerea rețelelor aeriene de iluminat public, cas-
nic/industrial, telefonie, cabluri CATV/alte rețele în 
subteran în vederea păstrării caracterului specific al 
spațiului urban, în raport cu planul urbanistic 

FEDR (POR, AP 4 - Sprijinirea dezvol-
tării urbane durabile) 

NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI 

68 

Extinderea infrastructurii rutiere în zonele de extin-
dere ale intravilanului 
- cuprinde i etapele de pregătire i aplicare a e -
proprierilor pentru realizarea investiției, cauză de 
utilitate publică 

FEDR (POR, AP 4 - Sprijinirea dezvol-
tării urbane durabile) 

69 
Realizarea Sistemului inteligent de management al 
traficului 
- Identificarea zonelor pentru monitorizare video a 
traficului 

FEDR (POR, AP 4 - Sprijinirea dezvol-
tării urbane durabile) 

70 
Configurarea sistemului de circulații în e teriorul 
municipiului oc ani, astfel înc t să se asigure rela-
ționarea acestuia cu  

Bugetul local 

71 

Construcţia unui centru intermodal de transport că-
lători (mers pe os, cu bicicleta, ta i, transport pu-
blic urban de călători, transport udeţean, inter u-
deţean i internaţional de călători i transport de că-
lători pe calea ferată) 
– zona autogar  nord ocșani

FC (PO IM, AP 2 - Cre terea accesibili-
tății regionale prin conectarea la T -
T) - se corelează cu zona de influență, 
Horizon 2020 - PSC 11 - Smart, Green 
ans Integrated Transport; BERD 

72 

oderni are rețea de transport local eco 
- Modernizarea parcului auto de transport călători 
din municipiul oc ani prin ac iziționarea de ve i-
cule nepoluante pentru transportul public 
- Modernizarea parcului auto de transport gunoi 
mena er în municipiul oc ani 
- nnoirea parcului auto format din utila e speciali-
zate: autogunoiere, automăturători, autocisterne, 
basculante etc. 
- Modernizarea stații or de autobuz 
- Introducerea unui sistem de monitorizare al mij-
loacelor de transport pentru a putea oferi informații 
în timp real privitor la sosiri i plecări 

FEDR (POR, AP 4 - Sprijinirea dezvol-
tării urbane durabile) 

73 
Identificarea unor spații favorabile pentru realiza-
rea de parcări în interiorul municipiului, în zonele 
centrale aglomerate, inclusiv de parcări suprate-
rane, cu regim de taxare – în zona ieței oldovei 

FEDR (POR, AP 4 - Sprijinirea dezvol-
tării urbane durabile) 

74 odernizarea străzilor, trotuarelor i a sensurilor 
giratorii din municipiu 

Bugetul local, FEDR (POR, AP 4 - Spri-
inirea dezvoltării urbane durabile) 
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NR. 
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75 
Studiu privind determinarea oportunităţii i suste-
nabilităţii economico-financiare privind utiliza-
rea valorificarea proprietăţilor publice private ale 
municipiului oc ani 

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare), ugetul local 

76 
Crearea condiţiilor optime pentru organizarea, 
funcţionarea i e ploatarea domeniului public i pri-
vat al municipiului oc ani 

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare), ugetul local 

77 
Proiect "Amenajarea, întreţinerea i înfrumuseţarea 
zonelor verzi, a parcurilor i a grădinilor publice, a 
spaţiilor de oacă pentru copii, intravilane  

Fondul de mediu, bugetul local 

78 
Identificarea i rezervarea terenurilor pentru dez-
voltarea sistemului de spații verzi, cu accent în zo-
nele cu risc de poluare a mediului 

Bugetul local 

79 
tinderea sistemului de spații verzi prin obligarea 

noilor investiții, considerate convențional polua-
toare, de a asigura o suprafață de minim  de 
spațiu verde 

Bugetul local 

80 
Rezervarea terenului necesar pentru bordarea vii-
toarei autostrăzi cu f ii plantate cu o lățime mi-
nimă de  de metri, în vederea ameliorării climatu-
lui municipiului oc ani 

Bugetul local 

81 alorificarea peisagistică a bălții ndre ti Bugetul local i parteneri publici/privaţi 

82 

roiect Identificarea modalităţilor de producere a 
materialului dendrofloricol necesar amena ării, de-
corării i înfrumuseţării zonelor verzi adiacente tra-
mei stradale i a locurilor de agrement din munici-
piul oc ani  

Bugetul local 

83 

mbunătățirea siguranței cetățenilor  
- Cu privire la c inii fără stăp n aflați pe domeniul 
public prin construirea unui adăpost special  
- Extinderea sistemului de monitorizare video a zo-
nelor publice de interes deosebit 

ugetul local i parteneri publici/privaţi 

84 Program cadastru FEDR (POR, AP 11 - mbunătățirea ac-
tivității cadastrale), ugetul local 

85 Crearea de zone WI- I în toate spațiile publice ale 
municipiului Bugetul local 

NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI

86
Extinderea sistemului de alimentare cu apă i a rețe-
lei de canalizare în toate zonele introduse în intravi-
lanul municipiului i din zona metropolitană

FC (PO IM, AP 4 - rotecţia mediului
i promovarea utilizării eficiente a re-

surselor) – se corelează cu , on-
dul pentru Mediu, Bugetul local

87
Realizarea planului de adaptare a sistemului de fur-
nizare a serviciului de sănătate conform priorități-
lor Agendei Europa 2020
Proiecte implementate la nivel ZMF/Pact Teritorial

FEDR (POR - proiecte integrate), (PO 
T), ealt for ro t - Innovative, 

efficient and sustinable health sys-
tems , Parteneriat

88 Realizarea TR T I I I T R T  CI L  I D  
T T  a teritoriului

FSE (PO CA, AP 1- Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare), FEDR (PO AT) 

ealt  for ro t  - Innovative, effi-
cient and sustinable ealt  s stems

89 valuarea situaţiei sociale a populaţiei la nivelul te-
ritoriului

FSE (PO CU, AP 4 - Incluziunea socială
i combaterea sărăciei,   - CLLD), 

Bugetul Local, parteneriat public - so-
cietatea civilă

90
Identificarea de noi oportunități de colaborare i
consolidarea parteneriatelor prezente pentru diver-
sificarea condițiilor sociale furnizate

Bugetul local

91

rganizarea programelor de formare i perfecțio-
nare pentru personalul din cadrul instituțiilor de 
asistență socială, furnizori publici i privați de asis-
tenţă socială i medicală pentru asigurarea cre terii
calității serviciilor sociale i medicale oferite

FSE (PO CU, AP 6 - ducație i Compe-
tențe), arteneriat

92 Servicii sociale diverse

FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale,   -

pri inirea regenerării economice i
sociale a comunităților defavorizate 
din mediul urban), FSE (PO CU, AP 4 -
Incluziunea socială i combaterea să-
răciei,   - CLLD)

93
inalizare construcție Cămin persoane vârstnice 
oc ani (Corpurile , , ) i continuarea dotării spa-

țiilor e istente

FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale,   -

pri inirea regenerării economice i
sociale a comunităților defavorizate 
din mediul urban)
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NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI

75
Studiu privind determinarea oportunităţii i suste-
nabilităţii economico-financiare privind utiliza-
rea valorificarea proprietăţilor publice private ale
municipiului oc ani

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare), ugetul local

76
Crearea condiţiilor optime pentru organizarea, 
funcţionarea i e ploatarea domeniului public i pri-
vat al municipiului oc ani

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare), ugetul local

77
Proiect "Amenajarea, întreţinerea i înfrumuseţarea 
zonelor verzi, a parcurilor i a grădinilor publice, a 
spaţiilor de oacă pentru copii, intravilane

Fondul de mediu, bugetul local

78
Identificarea i rezervarea terenurilor pentru dez-
voltarea sistemului de spații verzi, cu accent în zo-
nele cu risc de poluare a mediului

Bugetul local

79
tinderea sistemului de spații verzi prin obligarea

noilor investiții, considerate convențional polua-
toare, de a asigura o suprafață de minim  de 
spațiu verde

Bugetul local

80
Rezervarea terenului necesar pentru bordarea vii-
toarei autostrăzi cu f ii plantate cu o lățime mi-
nimă de  de metri, în vederea ameliorării climatu-
lui municipiului oc ani

Bugetul local

81 alorificarea peisagistică a bălții ndre ti Bugetul local i parteneri publici/privaţi

82

roiect Identificarea modalităţilor de producere a 
materialului dendrofloricol necesar amena ării, de-
corării i înfrumuseţării zonelor verzi adiacente tra-
mei stradale i a locurilor de agrement din munici-
piul oc ani

Bugetul local

83

mbunătățirea siguranței cetățenilor 
- Cu privire la c inii fără stăp n aflați pe domeniul
public prin construirea unui adăpost special 
- Extinderea sistemului de monitorizare video a zo-
nelor publice de interes deosebit

ugetul local i parteneri publici/privaţi

84 Program cadastru FEDR (POR, AP 11 - mbunătățirea ac-
tivității cadastrale), ugetul local

85 Crearea de zone WI- I în toate spațiile publice ale
municipiului Bugetul local

NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI 

86 
Extinderea sistemului de alimentare cu apă i a rețe-
lei de canalizare în toate zonele introduse în intravi-
lanul municipiului i din zona metropolitană 

FC (PO IM, AP 4 - rotecţia mediului 
i promovarea utilizării eficiente a re-

surselor) – se corelează cu , on-
dul pentru Mediu, Bugetul local 

87 
Realizarea planului de adaptare a sistemului de fur-
nizare a serviciului de sănătate conform priorități-
lor Agendei Europa 2020 
Proiecte implementate la nivel ZMF/Pact Teritorial 

FEDR (POR - proiecte integrate), 
(PO T), ealt  for ro t  - 
Innovative, efficient and sust inable 
health systems , Parteneriat 

88 Realizarea TR T I I I T R T  CI L  I D  
T T  a teritoriului 

FSE (PO CA, AP 1- Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare), FEDR (PO AT) 

ealt  for ro t  - Innovative, effi-
cient and sust inable ealt  s stems  

89 valuarea situaţiei sociale a populaţiei la nivelul 
teritoriului 

ă ă ă

ă

90 
Identificarea de noi oportunități de colaborare i 
consolidarea parteneriatelor prezente pentru diver-
sificarea condițiilor sociale furnizate 

Bugetul local 

91 

rganizarea programelor de formare i perfecțio-
nare pentru personalul din cadrul instituțiilor de 
asistență socială, furnizori publici i privați de asis-
tenţă socială i medicală pentru asigurarea cre terii 
calității serviciilor sociale i medicale oferite 

FSE (PO CU, AP 6 - ducație i Compe-
tențe), arteneriat 

92 Servicii sociale diverse 

FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale,   - 

pri inirea regenerării economice i 
sociale a comunităților defavorizate 
din mediul urban), FSE (PO CU, AP 4 - 
Incluziunea socială i combaterea să-
răciei,   - CLLD) 

93 
inalizare construcție Cămin persoane vârstnice   
oc ani (Corpurile , , ) i continuarea dotării spa-

țiilor e istente 

FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale,   - 

pri inirea regenerării economice i 
sociale a comunităților defavorizate 
din mediul urban) 
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NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI 

94 Realizarea unui Centru de consiliere psi osocială 

FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale,   - 

pri inirea regenerării economice i 
sociale a comunităților defavorizate 
din mediul urban) 

95 Realizarea unui Centru multifuncțional pentru 
servicii integrate de asistență socială 

EDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale),  
(PO CU, AP 4 - Incluziunea socială i 
combaterea sărăciei,   - CLLD) 

96 Realizarea unui Centru local de prevenire și tra
tare a consumului de droguri 

FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale,   - 

pri inirea regenerării economice i 
sociale a comunităților defavorizate 
din mediul urban) 

97 Reabilitarea i modernizarea Cre ei nr  i amena a-
rea unui loc de oacă adecvat pentru copii 

FEDR (POR, AP 10 - Dezvoltarea in-
frastructurii educaționale), ugetul 
local 

98 Reabilitarea i modernizarea Cre ei nr   i amena-
area unui loc de oacă adecvat pentru copii 

FEDR (POR, AP 10 - Dezvoltarea in-
frastructurii educaționale), ugetul 
local 

99 Modernizarea Cantinei de ajutor social FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale,   - 

pri inirea regenerării economice i 
sociale a comunităților defavorizate 
din mediul urban) 100 Construirea unui nou sediu pentru Cantina de ajutor 

social care să asigure i o sală de mese 

101 
nfiinţarea unor centre multifuncționale de zi, pen-

tru persoanele v rstnice, cu facilități culturale agre-
ment i cabinete medicale din rețeaua integrată 

EDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale),  
(PO CU, AP 4 - Incluziunea socială i 
combaterea sărăciei,   - CLLD) 

102 

nființarea unor centre de zi pentru copiii din fami-
liile vulnerabile, din oc ani i ZMF  
- Diminuarea riscurilor apărute în cazul minorilor 
nesupraveg eați sau aflați în imposibilitatea conti-
nuării studiilor 

FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale,   - 

pri inirea regenerării economice i 
sociale a comunităților defavorizate 
din mediul urban) 

NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI

103
Construire Cartier de locuințe pentru persoane de-
favorizate 
- locuințe sociale
- case pentru romi

FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale,   -

pri inirea regenerării economice i
sociale a comunităților defavorizate 
din mediul urban)

104 Realizarea de locuințe pentru tineri
FEDR (POR, AP 9 - Sprijinirea regene-
rării economice i sociale a comunită-
ților defavorizate din mediul urban)

105 Amenajare centre medicale de permanenţă în 
cartierele oc aniului

FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale,   -

pri inirea regenerării economice i
sociale a comunităților defavorizate 
din mediul urban)

106
roiect tinderea serviciilor sociale care îi a ută 

pe oameni să continue să trăiască în casele lor" –
crearea unei rețele de spri in pentru persoanele 
asistate i familiile lor

FSE (PO CU, AP 4 - Incluziunea socială
i combaterea sărăciei,   - CLLD)

107

Facilitarea accesului persoanelor/familiilor în situa-
ții de risc la servicii de informare i consiliere, pre-
cum i crearea unui mecanism de cunoa tere a aces-
tor persoane de către instituțiile voluntarii impli-
cați în asigurarea serviciilor sociale i de sănătate 
- Crearea unei baze de date electronice dinamice, in-
tegrată într-un site

FSE (PO CU AP 4 - Incluziunea socială
i combaterea sărăciei), DR ( C,

AP 2 - TIC pentru o economie digitală 
competitivă), parteneriat

108 roiect romovarea unui stil de viață sănătos
Bugetul local, parteneriat public - so-
cietatea civilă,  (  C , 5 -
CLLD, AP 6 - ducație i competențe)

109
Realizarea unei Campanii de educaţie nutriţio
nală at t în coli, c t i în locațiile frecventate de 
adulți

Bugetul local, parteneriat public - so-
cietatea civilă,  (  C ,   - In-
cluziunea socială i combaterea sără-
ciei, AP 5 - CLLD)

110 Modernizarea infrastructurii TIC i dezvoltarea 
resurselor colare specifice

FEDR (POR, AP 10 - mbunătățirea in-
frastructurii educaționale), RD

111 Reabilitare, modernizare i dotări coala nr  FEDR (POR, AP 10 - mbunătățirea in-
frastructurii educaționale)

112 Reabilitare, modernizare i dotări coala nr  FEDR (POR, AP 10 - mbunătățirea in-
frastructurii educaționale)
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NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI 

94 Realizarea unui Centru de consiliere psi osocială 

FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale,   - 

pri inirea regenerării economice i 
sociale a comunităților defavorizate 
din mediul urban) 

95 Realizarea unui Centru multifuncțional pentru 
servicii integrate de asistență socială 

EDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale),  
(PO CU, AP 4 - Incluziunea socială i 
combaterea sărăciei,   - CLLD) 

96 Realizarea unui Centru local de prevenire și tra
tare a consumului de droguri 

FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale,   - 

pri inirea regenerării economice i 
sociale a comunităților defavorizate 
din mediul urban) 

97 Reabilitarea i modernizarea Cre ei nr  i amena a-
rea unui loc de oacă adecvat pentru copii 

FEDR (POR, AP 10 - Dezvoltarea in-
frastructurii educaționale), ugetul 
local 

98 Reabilitarea i modernizarea Cre ei nr   i amena-
area unui loc de oacă adecvat pentru copii 

FEDR (POR, AP 10 - Dezvoltarea in-
frastructurii educaționale), ugetul 
local 

99 Modernizarea Cantinei de ajutor social FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale,   - 

pri inirea regenerării economice i 
sociale a comunităților defavorizate 
din mediul urban) 100 Construirea unui nou sediu pentru Cantina de ajutor 

social care să asigure i o sală de mese 

101 
nfiinţarea unor centre multifuncționale de zi, pen-

tru persoanele v rstnice, cu facilități culturale agre-
ment i cabinete medicale din rețeaua integrată 

EDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale),  
(PO CU, AP 4 - Incluziunea socială i 
combaterea sărăciei,   - CLLD) 

102 

nființarea unor centre de zi pentru copiii din fami-
liile vulnerabile, din oc ani i ZMF  
- Diminuarea riscurilor apărute în cazul minorilor 
nesupraveg eați sau aflați în imposibilitatea conti-
nuării studiilor 

FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale,   - 

pri inirea regenerării economice i 
sociale a comunităților defavorizate 
din mediul urban) 

NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI 

103 
Construire Cartier de locuințe pentru persoane de-
favorizate  
- locuințe sociale 
- case pentru romi 

FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale,   - 

pri inirea regenerării economice i 
sociale a comunităților defavorizate 
din mediul urban) 

104 Realizarea de locuințe pentru tineri 
FEDR (POR, AP 9 - Sprijinirea regene-
rării economice i sociale a comunită-
ților defavorizate din mediul urban) 

105 Amenajare centre medicale de permanenţă în 
cartierele oc aniului 

FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate i sociale,   - 

pri inirea regenerării economice i 
sociale a comunităților defavorizate 
din mediul urban) 

106 
roiect tinderea serviciilor sociale care îi a ută 

pe oameni să continue să trăiască în casele lor" – 
crearea unei rețele de spri in pentru persoanele 
asistate i familiile lor 

FSE (PO CU, AP 4 - Incluziunea socială 
i combaterea sărăciei,   - CLLD) 

107 

Facilitarea accesului persoanelor/familiilor în situa-
ții de risc la servicii de informare i consiliere, pre-
cum i crearea unui mecanism de cunoa tere a aces-
tor persoane de către instituțiile voluntarii impli-
cați în asigurarea serviciilor sociale i de sănătate  
- Crearea unei baze de date electronice dinamice, in-
tegrată într-un site 

FSE (PO CU AP 4 - Incluziunea socială 
i combaterea sărăciei), DR ( C, 

AP 2 - TIC pentru o economie digitală 
competitivă), parteneriat 

108 roiect romovarea unui stil de viață sănătos  
Bugetul local, parteneriat public - so-
cietatea civilă,  (  C ,  5 - 
CLLD, AP 6 - ducație i competențe) 

109 
Realizarea unei Campanii de educaţie nutriţio
nală at t în coli, c t i în locațiile frecventate de 
adulți 

Bugetul local, parteneriat public - so-
cietatea civilă,  (  C ,   - In-
cluziunea socială i combaterea sără-
ciei, AP 5 - CLLD) 

110 Modernizarea infrastructurii  TIC i dezvoltarea 
resurselor colare specifice 

FEDR (POR, AP 10 - mbunătățirea in-
frastructurii educaționale), RD 

111 Reabilitare, modernizare i dotări coala nr   FEDR (POR, AP 10 - mbunătățirea in-
frastructurii educaționale) 

112 Reabilitare, modernizare i dotări coala nr   FEDR (POR, AP 10 - mbunătățirea in-
frastructurii educaționale) 
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NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI 

113 Reabilitare, modernizare i dotări Liceul Pedagogic FEDR (POR, AP 10 - mbunătățirea in-
frastructurii educaționale) 

114 Reabilitare, modernizare i dotări Grădinița nr   FEDR (POR, AP 10 - mbunătățirea in-
frastructurii educaționale) 

115 Reabilitare, modernizare i dotare instituții de învă-
țăm nt din municipiu 

FEDR (POR, AP 10 - mbunătățirea in-
frastructurii educaționale) 

116 nființarea unei cre e FEDR (POR, AP 10 - mbunătățirea in-
frastructurii educaționale) 

117 Construirea a două grădinițe noi FEDR (POR, AP 10 - mbunătățirea in-
frastructurii educaționale) 

118 
Introducerea i e tinderea unui sistem integrat de 
supraveg ere video a instituțiilor de învățăm nt din 
municipiu 

FEDR (POR, AP 10 - mbunătățirea in-
frastructurii educaționale, C,   - 
TIC pentru o economie digitală com-
petitivă) 

119 Realizare Campus colar FEDR (POR, AP 10 - mbunătățirea in-
frastructurii educaționale) 

120 laborarea unui lan de valuare a erformanței în 
instituțiile publice de învățăm nt 

FSE (PO CU, AP 6 - ducație i compe-
tențe), ugetul local 

121 

nființarea unui Grup Consultativ în parteneriat cu 
mediul privat i societăți de formare instruire pen-
tru realizarea unei strategii de cre tere a gradului 
de instruire i educație a tinerilor, în condițiile pro-
gramelor educaționale i oportunităților de anga-
are pe piața forței de muncă 

FSE (PO CU, AP 1 - Inițiativa locuri de 
muncă pentru tineri,  ), ugetul 
local, parteneriat 

122 
Intervenţii privind realizarea de activități de educa-
ție generală i instruire vocațională i cursuri speci-
alizate orientate către copiii tinerii din grupurile 
aflate în risc de e cluziune 

FSE (PO CU, AP 6 - ducație i compe-
tențe,   - Incluziunea socială i 
combaterea sărăciei), ugetul local 

123 nființare de noi centre fter c ool Bugetul local, Mediul privat 

124 nființare de centre de e celență Bugetul local 

125 
odernizarea colilor din  cu infrastructură TIC 

i adoptarea unui sistem informatic pentru colabo-
rarea cu bibliotecile partenere (e-books accesibile 
elevilor din coli, în funcție de domeniile de interes) 

FEDR (POR, AP 10 - mbunătățirea in-
frastructurii educaționale; POC, AP 2 - 
TIC pentru o economie digitală com-
petitivă) 

NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI

126
tinderea dotării claselor din coli licee cu ec ipa-

mente IT pentru modernizarea procesului educațio-
nal

FEDR (POR, AP 10 - mbunătățirea in-
frastructurii educaționale; POC, AP 2 -
TIC pentru o economie digitală com-
petitivă)

127
roiecte de mobilitate în domeniul educaţiei i faci-

litarea sc imbului de cuno tinţe i e perienţe pen-
tru profesori i elevi

FSE (PO CU, AP 6 - ducatie si 
competente), Bugetul local, 
Programul Erasmus pentru Toti

128
Proiecte de cooperare în domeniul educaţiei i for-
mării profesionale pentru instruirea personalului, 
prin programe de sc imb de e periență i vizite de 
studiu at t la nivel național, c t i internațional

129
Realizarea programelor de sc imb internațional în-
tre colile locale i filialele universitare i alte insti-
tuții educaționale din uropa

132

Centrul Regional de Resurse Culturale (CRRC)
- Realizarea unui sistem electronic centralizat pen-
tru colectarea, procesarea i depozitarea informații-
lor i datelor despre activitățile turistice din muni-
cipiu i , prin crearea unor parteneriate cu uni-
tățile de profil, generatoare de informații

FEDR (POC, AP 2 - TIC pentru o eco-
nomie digitală competitivă), ugetul 
local, EEA GRANTS

133
Promovarea unor pro rame de cunoaștere a is
toriei vr ncene i realizarea unui concept dinamic
de prezentare a acesteia în parteneriat cu societatea 
civilă

Bugetul local, FSE (PO CU, AP 6 - Edu-
cație i competențe),  R T

134

Dezvoltarea i promovarea sectorului muzical – mu-
zică clasică vocal-simfonică din cadrul rc estrei
de Cameră nirea i ormației Corale astorala
- Cre terea capacității instituționale a  teneului o-
pular r   astia  prin identificarea celor mai
optime modalități de dezvoltare i modernizare a 
acestuia  măsuri concrete pentru instituționalizarea

rc estrei de Cameră nirea în cadrul teneului
opular r   astia  diversificarea ofertei cultu-

rale i cre terea calității evenimentelor muzicale or-
ganizate prin dotarea cu ec ipamente de practică 
culturală specifice i cre terea numărului de pos-
turi; promovarea prin realizarea unui site al orches-
trei i pliante de prezentare a stagiunii

CREATIVE EUROPE - 
Programul CULTURE, Bugetul local, 

FSE (PO CU, AP 6 - ducatie si 
competente), Bugetul local, 
Programul Erasmus pentru Toti

FSE (PO CU, AP 6 - ducatie si 
competente), Bugetul local, 
Programul Erasmus pentru Toti
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NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI 
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129 
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cipiu i , prin crearea unor parteneriate cu uni-
tățile de profil, generatoare de informații 
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133 
Promovarea unor pro rame de cunoaștere a is
toriei vr ncene i realizarea unui concept dinamic 
de prezentare a acesteia în parteneriat cu societatea 
civilă 

Bugetul local, FSE (PO CU, AP 6 - Edu-
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Dezvoltarea i promovarea sectorului muzical – mu-
zică clasică vocal-simfonică din cadrul rc estrei 
de Cameră nirea i ormației Corale astorala 
- Cre terea capacității instituționale a  teneului o-
pular r   astia  prin identificarea celor mai 
optime modalități de dezvoltare i modernizare a 
acestuia  măsuri concrete pentru instituționalizarea 

rc estrei de Cameră nirea în cadrul teneului 
opular r   astia  diversificarea ofertei cultu-

rale i cre terea calității evenimentelor muzicale or-
ganizate prin dotarea cu ec ipamente de practică 
culturală specifice i cre terea numărului de pos-
turi; promovarea prin realizarea unui site al orches-
trei i pliante de prezentare a stagiunii 

CREATIVE EUROPE - 
Programul CULTURE, Bugetul local, 

FSE (PO CU, AP 6 - ducatie si 
competente), Bugetul local, 
Programul Erasmus pentru Toti 

FSE (PO CU, AP 6 - ducatie si 
competente), Bugetul local, 
Programul Erasmus pentru Toti 
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135 

rganizarea festivalurilor i competițiilor artistice 
de muzică film literatură pentru participarea elevi-
lor  

estivalul de muzică clasică, estivalul Creativității 
Juventus etc. 

Bugetul local, EEA GRANTS 

136 Bugetul local, FSE (PO CU, AP 6 - Edu-
cație i competențe),  R T  

137 

Înființarea unei organizații pentru dezvoltarea edu-
cației artistice i culturale, responsabilă cu inițierea 
i facilitarea inițiativelor variate pentru activitatea 
colară multidisciplinară , centrate pe construirea 

de parteneriate la toate nivelele educaționale: 
Revista Athenaeum, Centrul Regional 

Bugetul local, parteneriat ZMF, FSE 
(PO CU, AP 6 - ducație i compe-
tențe),  R T  

138 

Crearea programelor educaţionale folosindu-se o 
abordare multi tiinţifică interdisciplinară, pentru a 
promova învăţarea activă, prin e perienţă i activi-
tatea de grup i pentru dezvoltarea abilităților elevi-
lor în păstrarea mo tenirii lor culturale 

Bugetul local, parteneriat ZMF, FSE 
(PO CU, AP 6 - ducație i compe-
tențe),  R T  

139 

ă
ă

ă
Bugetul local, parteneriat ZMF, FSE 
(PO CU, AP 6 - ducație i compe-
tențe), EEA GRANTS 

140 
romovarea activităților culturale în cartierele mar-

ginale din municipiul oc ani pentru facilitarea ac-
cesului tuturor cetățenilor la cultură i cre terea 
consumului cultural în r ndul tinerilor 

Bugetul local, parteneriat ZMF, FSE 
(PO CU, AP 6 - ducație i compe-
tențe),  R T  

141 
tragerea copiilor i adolescenților în activități di-

verse pentru redirecționarea acestora din calea con-
sumului de alcool, tutun, etnobotanice, droguri etc. – 
Atelierele IntegrART 

Parteneriat public-societatea civilă, 
Erasmus Plus (Sport) 

142 
rganizarea campaniei în r ndul copiilor  doptă 

un stil de viață sănătos prin alimentație adecvată i 
activitate fizică diversă  

Parteneriat public-societatea civilă, 
Erasmus Plus (Sport) 

NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI

143

Proiect "Crearea unei culturi instructiv-educative de 
masă  – promovarea valorilor activităților instruc-
tiv- educative în r ndul copiilor (grupul țintă princi-
pal) i adulților (grupul țintă secundar) i promova-
rea beneficiilor i oportunităților unei cariere spor-
tive

Parteneriat public-societatea civilă,
Erasmus Plus (Sport)

144
Dezvoltarea i implementarea trategiei de tr n-
gere de Fonduri pentru sprijinirea diverselor activi-
tăți sportive

Parteneriat public-societatea civilă,
Erasmus Plus (Sport)

145

nființarea unei organizații pentru dezvoltarea edu-
cației artistice i culturale, responsabilă cu inițierea
i facilitarea inițiativelor variate, centrate pe con-

struirea de parteneriate între lumile educației i cul-
turii, la toate nivelele educaționale

Bugetul local, parteneriat

146
Implicarea elevilor în activități e tracurriculare in-
teractive după programul colar, coordonate de ca-
drele didactice

Bugetul local, parteneriat

147
Realizarea unei piste de skate-board i arting pen-
tru diversificarea serviciilor oferite tinerilor în ve-
derea petrecerii timpului liber

FEDR (POR, AP 7 - Diversificarea eco-
nomiilor locale prin dezvoltarea dura-
bilă a turismului), ugetul local

148 Amenajare aqua-parc
FEDR (POR, AP 7 - Diversificarea eco-
nomiilor locale prin dezvoltarea dura-
bilă a turismului), Bugetul local

149
Realizarea unor evenimente instructiv-educative 
spontane în aer liber, în locuri amena ate provizoriu
pentru diferite activități i sporturi

Parteneriat public - societatea civilă, 
Erasmus Plus (Sport)

150
Realizarea unor competiții instructiv-educative în
toate cartierele municipiului oc ani pentru atrage-
rea, determinarea i îndrumarea copiilor către dife-
rite sporturi

Parteneriat public - societatea civilă, 
Erasmus Plus (Sport)

151 rganizarea în teritoriu a campionatelor colare
sportive sezoniere

Parteneriat public - societatea civilă, 
Erasmus Plus (Sport)

152 mena area spațiilor de oacă în pro imitatea blocu-
rilor de locuit

FEDR (POR, AP 4 – Sprijinirea dezvol-
tării urbane durabile), Bugetul local
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toate cartierele municipiului oc ani pentru atrage-
rea, determinarea i îndrumarea copiilor către dife-
rite sporturi 

Parteneriat public - societatea civilă, 
Erasmus Plus (Sport) 

151 rganizarea în teritoriu a campionatelor colare 
sportive sezoniere 

Parteneriat public - societatea civilă, 
Erasmus Plus (Sport) 

152 mena area spațiilor de oacă în pro imitatea blocu-
rilor de locuit 

FEDR (POR, AP 4 – Sprijinirea dezvol-
tării urbane durabile), Bugetul local 
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154 
Promovarea beneficiilor mi cării în r ndul copiilor 
prin organizarea unor evenimente sportive i selec-
ționarea acestora pentru practicarea sportului de 
performanță 

Parteneriat public - societatea civilă, 
Erasmus Plus (Sport) 

155 Reabilitarea Stadionului Tineretului Parteneriat public-privat 

156 roiect Dotarea cu ec ipament a bazelor sălilor 
sportive din instituțiile colare  

FEDR (POR, AP 10 - mbunătățirea in-
frastructurii educaționale), ugetul 
local 

157 Modernizarea terenurilor de tenis din parcul 
Nicolae ălcescu  Bugetul local 

158 

Modernizarea bazei sportive Milcovul Sud 
(Proiectul cuprinde: construirea pistei de atletism, 
construirea unui teren de basc et în aer liber, con-
struirea unui teren de tenis în aer liber, construirea 
unui teren sintetic pentru fotbal) 

Parteneriat public-privat 

159 mena are bazin înot Parteneriat public-privat 

160 
Elaborarea planului de dezvoltare a resursei umane 
din direcțiile de specialitate ale primăriei, serviciile 
publice e ternalizate i persoane voluntare atrase în 
activitățile serviciile publice 

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare), DR (  T,  
1 - ntărirea capacităţii beneficiarilor 
de a pregăti i implementa proiecte fi-
nanţate din fondurile I i disemina-
rea informaţiilor privind aceste fon-
duri) Bugetul local 

161 

nființarea unor parteneriate strategice sectoriale 
între municipiul oc ani i alte instituții internațio-
nale pentru îmbunătățirea e perienței R  i asigu-
rarea atragerii unor fonduri necesare implementării 
proiectelor 

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare), ugetul local 

162 

Extinderea sistemului de management financiar in-
tegrat pentru susținerea implementării proiectelor 
generatoare de venit i cele în  (bazat pe siste-
mul existent de gestiune economico-financiară cen-
tralizat al primăriei) 

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare), ugetul local 

NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI

163
Elaborarea metodologiei pentru verificarea sustena-
bilității economice a instituțiilor publice din  i
a partenerilor privați pentru proiectele comune

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare), ugetul local

167 Inițierea i facilitarea formării arteneriatelor tra-
tegice locale i internaționale

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare), parteneriat pu-
blic-societatea civilă

168 Elaborarea i promovarea anualului Ghidului Par-
teneriatelor i Responsabilităților Comunitare

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i judiciare), parteneriat pu-
blic-societatea civilă

169

Crearea unui site pentru prezentarea ONG-urilor lo-
cale, a activităților evenimentelor desfă urate i a 
proiectelor implementate de ace tia, în parteneriat 
cu ONG-urile locale – se corelează cu proiectul de 
extindere a site-ului oficial al primăriei

FSE (PO CA, AP 2- dministrație pu-
blică i sistem udiciar eficace i tran-
sparente), Bugetul Local

171 Dezvoltarea Strategiei TIC la nivelul ZMF

FEDR (POC, AP 2 - TIC pentru o econo-
mie digitală competitivă), ( C ,
AP 1 - Structuri eficiente la nivelul tu-
turor palierelor administrative i udi-
ciare), BUGETUL Local, parteneriat
ZMF

172

Extinderea infrastructurii TIC în tot teritoriul –
în parteneriat cu 
- mbunătățirea structurii IT a T – restructurarea
i dotarea suplimentară a sistemului de servere al 

primăriei

FEDR (POC, AP 2 - TIC pentru o econo-
mie digitală competitivă), FSE (PO CA,
AP 2- dministrație publică i sistem 
udiciar eficace i transparente - utili-

zarea TIC în furnizarea serviciilor pu-
blice), Bugetul Local, parteneriat ZMF

173
Crearea unui Centru de Resursă IT pentru toate 
unitățile administrației publice locale care să preia 
gestiunea programelor IT comune i să ofere resur-
sele umane necesare

FEDR (POC, AP 2 - TIC pentru o eco-
nomie digitală competitivă),  (
CA, AP 2- dministrație publică i sis-
tem udiciar eficace i transparente -
utilizarea TIC în furnizarea serviciilor 
publice )

174
Dezvoltarea parteneriatului strategic la nivelul
udețului Vrancea pentru susţinerea mecanismelor 

inovatoare
Proiect Pact Teritorial

FEDR (PO AT, AP 1 - ntărirea capaci-
tății beneficiarilor de a pregăti i im-
plementa proiecte finanțate din fon-
durile I i diseminarea informații-
lor privind aceste fonduri), partene-
riat
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154 
Promovarea beneficiilor mi cării în r ndul copiilor 
prin organizarea unor evenimente sportive i selec-
ționarea acestora pentru practicarea sportului de 
performanță 

Parteneriat public - societatea civilă, 
Erasmus Plus (Sport) 

155 Reabilitarea Stadionului Tineretului Parteneriat public-privat 

156 roiect Dotarea cu ec ipament a bazelor sălilor 
sportive din instituțiile colare  

FEDR (POR, AP 10 - mbunătățirea in-
frastructurii educaționale), ugetul 
local 

157 Modernizarea terenurilor de tenis din parcul 
Nicolae ălcescu  Bugetul local 

158 

Modernizarea bazei sportive Milcovul Sud 
(Proiectul cuprinde: construirea pistei de atletism, 
construirea unui teren de basc et în aer liber, con-
struirea unui teren de tenis în aer liber, construirea 
unui teren sintetic pentru fotbal) 

Parteneriat public-privat 

159 mena are bazin înot Parteneriat public-privat 

160 
Elaborarea planului de dezvoltare a resursei umane 
din direcțiile de specialitate ale primăriei, serviciile 
publice e ternalizate i persoane voluntare atrase în 
activitățile serviciile publice 

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare), DR (  T,  
1 - ntărirea capacităţii beneficiarilor 
de a pregăti i implementa proiecte fi-
nanţate din fondurile I i disemina-
rea informaţiilor privind aceste fon-
duri) Bugetul local 

161 

nființarea unor parteneriate strategice sectoriale 
între municipiul oc ani i alte instituții internațio-
nale pentru îmbunătățirea e perienței R  i asigu-
rarea atragerii unor fonduri necesare implementării 
proiectelor 

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare), ugetul local 

162 

Extinderea sistemului de management financiar in-
tegrat pentru susținerea implementării proiectelor 
generatoare de venit i cele în  (bazat pe siste-
mul existent de gestiune economico-financiară cen-
tralizat al primăriei) 

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare), ugetul local 

NR. 
CRT. TITLUL PROIECTULUI 

163 
Elaborarea metodologiei pentru verificarea sustena-
bilității economice a instituțiilor publice din  i 
a partenerilor privați pentru proiectele comune 

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare), ugetul local 

167 Inițierea i facilitarea formării arteneriatelor tra-
tegice locale i internaționale 

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i udiciare), parteneriat pu-
blic-societatea civilă 

168 Elaborarea i promovarea anualului Ghidului Par-
teneriatelor i Responsabilităților Comunitare 

FSE (PO CA, AP 1 - Structuri eficiente 
la nivelul tuturor palierelor adminis-
trative i judiciare), parteneriat pu-
blic-societatea civilă 

169 

Crearea unui site pentru prezentarea ONG-urilor lo-
cale, a activităților evenimentelor desfă urate i a 
proiectelor implementate de ace tia, în parteneriat 
cu ONG-urile locale – se corelează cu proiectul de 
extindere a site-ului oficial al primăriei 

FSE (PO CA, AP 2- dministrație pu-
blică i sistem udiciar eficace i tran-
sparente), Bugetul Local 

171 Dezvoltarea Strategiei TIC la nivelul ZMF 

FEDR (POC, AP 2 - TIC pentru o econo-
mie digitală competitivă),  (  C , 
AP 1 - Structuri eficiente la nivelul tu-
turor palierelor administrative i udi-
ciare), BUGETUL Local, parteneriat 
ZMF 

172 

Extinderea infrastructurii TIC în tot teritoriul  – 
în parteneriat cu  
- mbunătățirea structurii IT a T – restructurarea 
i dotarea suplimentară a sistemului de servere al 

primăriei 

FEDR (POC, AP 2 - TIC pentru o econo-
mie digitală competitivă), FSE (PO CA, 
AP 2- dministrație publică i sistem 
udiciar eficace i transparente - utili-

zarea TIC în furnizarea serviciilor pu-
blice), Bugetul Local, parteneriat ZMF 

173 
Crearea unui Centru de Resursă IT  pentru toate 
unitățile administrației publice locale care să preia 
gestiunea programelor IT comune i să ofere resur-
sele umane necesare 

FEDR (POC, AP 2 - TIC pentru o eco-
nomie digitală competitivă),  (  
CA, AP 2- dministrație publică i sis-
tem udiciar eficace i transparente - 
utilizarea TIC în furnizarea serviciilor 
publice ) 

174 
Dezvoltarea parteneriatului strategic la nivelul 
udețului Vrancea pentru susţinerea mecanismelor 

inovatoare 
Proiect Pact Teritorial 

FEDR (PO AT, AP 1 - ntărirea capaci-
tății beneficiarilor de a pregăti i im-
plementa proiecte finanțate din fon-
durile I i diseminarea informații-
lor privind aceste fonduri), partene-
riat 
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175 
Crearea unui Plan de Acțiune concertat al actori-
lor privind investițiile în infrastructură în zonele de 
interes economic comun 

FEDR (PO AT, AP 1 - ntărirea capaci-
tății beneficiarilor de a pregăti i im-
plementa proiecte finanțate din fon-
durile I i diseminarea informații-
lor privind aceste fonduri), partene-
riat 

176 

Demararea etapelor necesare realizării unor meca-
nisme de sprijin inovatoare  
Dezvoltarea Locală sub Responsabilitatea Comuni-
tății  (CLLD), Investiții Teritorial Integrate (ITI)  
Proiect Pact Teritorial 

FEDR (PO AT, AP 1 - ntărirea capaci-
tății beneficiarilor de a pregăti i im-
plementa proiecte finanțate din fon-
durile I i diseminarea informații-
lor privind aceste fonduri), partene-
riat 

V. Planul de acțiuni

roiectele se adresează obiectivelor specifice pe care le vom atinge în perioada asumată
în planul de acțiuni, respectiv – rin urmare, ele sunt legate de un calendar i un 
plan de actiuni comun, iar rezultatele vor fi stabilite conform etapelor de evaluare corelate cu
perioada asumată

naliza criteriilor a determinat gradul de prioritate al fiecărui proiect De asemenea, co-
relarea analizei criteriilor cu gradul de sustenabilitate financiară a partenerilor i oportunitățile 
de finanțare ale fondurilor structurale, intrumentelor europene, sau programelor naționale afe-
rente, a stat la baza planificării în timp a acestora

lanificarea proiectelor implementate de autoritatea publică locală este coordonată cu
planificarea i abordarea de dezvoltare a mediului economic local
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Obiectiv strate ic A. Asi urarea creșterii economice prin arantarea de voltării durabile  și 
utili area inteli entă a resurselor teritoriului

Obiectiv specific A.1.
pri inirea sectoarelor economice prioritare în raport cu oportunitățile de de voltare

A. . . Reali area planului complet de de voltare economică a ocșaniului, identificarea 
sectoarelor prioritare cu potențial de de voltare

1 Realizarea Strategiei de Dezvoltare a Economiei 
Municipiului pe termen mediu si lung

A. .2. Înființarea unor mecanisme cu scopul de a încura a și spri ini de voltarea activităților
economice

2 Dezvoltarea unei trategii de romovare 
a portunitatilor de faceri n  

3
Realizarea unor sondaje/analize asupra ofertei de 
muncă i promovarea unor cursuri de specializare, în
special pentru persoanele active fără nici un fel de califi-
care/formare 

4
Realizarea unui pac et de informatii documentatii 
pentru investitorii străini si realizarea promovarea 
parteneriatelor public-private pentru dezvoltarea 
unor activităti economice
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175 
Crearea unui Plan de Acțiune concertat al actori-
lor privind investițiile în infrastructură în zonele de 
interes economic comun 

FEDR (PO AT, AP 1 - ntărirea capaci-
tății beneficiarilor de a pregăti i im-
plementa proiecte finanțate din fon-
durile I i diseminarea informații-
lor privind aceste fonduri), partene-
riat 

176 

Demararea etapelor necesare realizării unor meca-
nisme de sprijin inovatoare  
Dezvoltarea Locală sub Responsabilitatea Comuni-
tății  (CLLD), Investiții Teritorial Integrate (ITI)  
Proiect Pact Teritorial 

FEDR (PO AT, AP 1 - ntărirea capaci-
tății beneficiarilor de a pregăti i im-
plementa proiecte finanțate din fon-
durile I i diseminarea informații-
lor privind aceste fonduri), partene-
riat 

V. Planul de acțiuni 

roiectele se adresează obiectivelor specifice pe care le vom atinge în perioada asumată 
în planul de acțiuni, respectiv  –  rin urmare, ele sunt legate de un calendar i un 
plan de actiuni comun, iar rezultatele vor fi stabilite conform etapelor de evaluare corelate cu 
perioada asumată   

naliza criteriilor a determinat gradul de prioritate al fiecărui proiect  De asemenea, co-
relarea analizei criteriilor cu gradul de sustenabilitate financiară a partenerilor i oportunitățile 
de finanțare ale fondurilor structurale, intrumentelor europene, sau programelor naționale afe-
rente, a stat la baza planificării în timp a acestora  

lanificarea proiectelor implementate de autoritatea publică locală este coordonată cu 
planificarea i abordarea de dezvoltare a mediului economic local  
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Obiectiv strate ic A. Asi urarea creșterii economice prin arantarea de voltării durabile  și 
utili area inteli entă a resurselor teritoriului 

Obiectiv specific A.1.  
pri inirea sectoarelor economice prioritare în raport cu oportunitățile de de voltare 

A. . . Reali area planului complet de de voltare economică a ocșaniului, identificarea 
sectoarelor prioritare cu potențial de de voltare 

1 Realizarea Strategiei de Dezvoltare a Economiei 
Municipiului pe termen mediu si lung 

A. .2. Înființarea unor mecanisme cu scopul de a încura a și spri ini de voltarea activităților 
economice 

2 Dezvoltarea unei trategii de romovare 
a portunitatilor de faceri n   

3 
Realizarea unor sondaje/analize asupra ofertei de 
muncă i promovarea unor cursuri de specializare, în 
special pentru persoanele active fără nici un fel de califi-
care/formare  

4 
Realizarea unui pac et de informatii documentatii 
pentru investitorii străini si realizarea promovarea 
parteneriatelor public-private pentru dezvoltarea 
unor activităti economice 
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5 

 Realizarea unui ebsite destinat susținerii mediului pri-
vat 
- Înființarea unui irou nic virtual pentru IMM-uri cu 
scopul de a simplifica procedurile administrative, consti-
tuit i funcțion nd pe pagina de internet a autorității ad-
ministrative a municipiului 
- Realizarea unei baze de date cu speciali ti identificați 
în teritoriu, în scopul accesării rapide a acesteia de către 
potențialii angajatori 
- Realizarea i publicarea unei ărți ( i în format digital) 
cu toate întreprinderile, terenurile i proprietățile favo-
rabile activităților economice din teritoriu – corelat cu 
sistemul I  al administrației publice locale 

6 Înființarea Centrului etropolitan de Resursă 
Umană 

A. . . Îmbunătățirea serviciilor și facilităților publice oferite mediului privat prin creșterea 
numărului de mecanisme care asi ură suport I -urilor din teritoriu 

7 
De voltarea unui Parc de Activități (industrial/
logistic/comercial/de servicii) – n corelare cu 
constituirea onei etropolitane ocsani 

8 nfiintarea unor incubatoare de afaceri 
pentru întreprinderi micro, mici și mi locii  

9 
Amenajare centru de sprijin pentru afaceri n ocsani 
- pri inirea asocierii producatorilor locali n vederea 
constituirii unei cooperative locale de valorificare a 
produselor ecologice 

10 mena are centru de spri in pentru afaceri în domeniul 
v nătoresc pescăresc 

12 Amenajare pavilion e po ițional 

13 
Organizarea T r ului de afaceri Rom nia UD-EST
nfiintarea unui centru de afaceri regional

 ursa inurilor" 
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Obiectiv specific A.2. estionarea eficientă a onelor favorabile implementării unor 
PROIECTE INTEGRATE/CO U E de susținere a economiei locale

A.2.1. Crearea unor programe de cooperare/parteneriate între municipiul ocșani 
și localitățile din aria de influență a acestuia ona etropolitană ocșani

14
Elaborarea unui Plan de Amenajare a Teritoriului 
Metropolitan care să includă noile concepte economice 
i de mediu, respect nd principiul policentralitătii 

15

Realizarea unui studiu de inventariere a imobilelor (te-
renurilor i clădirilor) aflate în proprietatea publică sau
privată a  ( arteneri ublici sociați) i localizarea 
în teritoriu a acestora:
- Derularea unor studii de prefezabilitate i fezabilitate 
pentru ona etropolitană oc ani

16

Realizarea Strategiei integrate a  i a unui lan pe-
rațional pentru implementarea coerentă a roiectelor 
Integrate din ona etropolitană oc ani
- Studiu de identificare a zonelor favorabile pentru dez-
voltarea sectoarelor economice prioritare ale teritoriului
i evaluarea imobiliară i economică a acestor zone  stu-

diu de zonificare pentru identificarea vocației fiecărei
zone pe care vor fi implementate proiectele integrate

17 Dezvoltarea i implementarea unor programe ale 
pentru susținerea afacerilor de familie subzistență

A.2.2. Promovarea economiei sociale în r ndul persoanelor asistate social prin asi urarea 
infrastructurii necesare în parteneriat cu mediul privat și societatea civilă

18

nfiinţarea unor centre multifuncționale de spri inire a 
persoanelor din grupurile vulnerabile pentru:  
- Crearea unor programe de dezvoltare a economiei 
sociale pentru persoanele adulte din grupurile 
vulnerabile – în parteneriat public privat
- Crearea unor programe de dezvoltare a economiei 
sociale pentru persoanele v rstnice si implicarea 
acestora n proiecte de educatie formare a copiilor
tinerilor – cei din familii defavorizate sau din sistemul 
de protectie socială

19
Proiect "Realizarea unui studiu privind persoanele 
adulte care au copii/minori sau persoane cu handicap în
îngri ire i lucrează în alte localități dec t cea de re e-
dință sau nu pot să lucreze
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A.1.3. Sprijinirea IMM-urilor e istente și a afacerilor noi, prin servicii informaționale at t 
local, c t și interațional , servicii de consultanță a mana ementului afacerilor și de instruire 

5 

 Realizarea unui ebsite destinat susținerii mediului pri-
vat 
- Înființarea unui irou nic virtual pentru IMM-uri cu 
scopul de a simplifica procedurile administrative, consti-
tuit i funcțion nd pe pagina de internet a autorității ad-
ministrative a municipiului 
- Realizarea unei baze de date cu speciali ti identificați 
în teritoriu, în scopul accesării rapide a acesteia de către 
potențialii angajatori 
- Realizarea i publicarea unei ărți ( i în format digital) 
cu toate întreprinderile, terenurile i proprietățile favo-
rabile activităților economice din teritoriu – corelat cu 
sistemul I  al administrației publice locale 

6 Înființarea Centrului etropolitan de Resursă 
Umană 

A. . . Îmbunătățirea serviciilor și facilităților publice oferite mediului privat prin creșterea 
numărului de mecanisme care asi ură suport I -urilor din teritoriu 

7 
De voltarea unui Parc de Activități (industrial/
logistic/comercial/de servicii) – n corelare cu 
constituirea onei etropolitane ocsani 

8 nfiintarea unor incubatoare de afaceri 
pentru întreprinderi micro, mici și mi locii  

9 
Amenajare centru de sprijin pentru afaceri n ocsani 
- pri inirea asocierii producatorilor locali n vederea 
constituirii unei cooperative locale de valorificare a 
produselor ecologice 

10 mena are centru de spri in pentru afaceri în domeniul 
v nătoresc pescăresc 

12 Amenajare pavilion e po ițional 

13 
Organizarea T r ului de afaceri Rom nia UD-EST
nfiintarea unui centru de afaceri regional

 ursa inurilor" 
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Obiectiv specific A.2. estionarea eficientă a onelor favorabile implementării unor 
PROIECTE INTEGRATE/CO U E de susținere a economiei locale 

A.2.1. Crearea unor programe de cooperare/parteneriate între municipiul ocșani 
și localitățile din aria de influență a acestuia  ona etropolitană ocșani 

14 
Elaborarea unui Plan de Amenajare a Teritoriului 
Metropolitan care să includă noile concepte economice 
i de mediu, respect nd principiul policentralitătii  

15 

Realizarea unui studiu de inventariere a imobilelor (te-
renurilor i clădirilor) aflate în proprietatea publică sau 
privată a  ( arteneri ublici sociați) i localizarea 
în teritoriu a acestora: 
- Derularea unor studii de prefezabilitate i fezabilitate 
pentru ona etropolitană oc ani  

16 

Realizarea Strategiei integrate a  i a unui lan pe-
rațional pentru implementarea coerentă a roiectelor 
Integrate din ona etropolitană oc ani  
- Studiu de identificare a zonelor favorabile pentru dez-
voltarea sectoarelor economice prioritare ale teritoriului 
i evaluarea imobiliară i economică a acestor zone  stu-

diu de zonificare pentru identificarea vocației fiecărei 
zone pe care vor fi implementate proiectele integrate 

17 Dezvoltarea i implementarea unor programe ale  
pentru susținerea afacerilor de familie subzistență 

A.2.2. Promovarea economiei sociale în r ndul persoanelor asistate social prin asi urarea 
infrastructurii necesare în parteneriat cu mediul privat și societatea civilă 

18 

nfiinţarea unor centre multifuncționale de spri inire a 
persoanelor din grupurile vulnerabile pentru:  
- Crearea unor programe de dezvoltare a economiei 
sociale pentru persoanele adulte din grupurile 
vulnerabile – în parteneriat public privat 
- Crearea unor programe de dezvoltare a economiei 
sociale pentru persoanele v rstnice si implicarea 
acestora n proiecte de educatie formare a copiilor
tinerilor – cei din familii defavorizate sau din sistemul 
de protectie socială

19 
Proiect "Realizarea unui studiu privind persoanele 
adulte care au copii/minori sau persoane cu handicap în 
îngri ire i  lucrează în alte localități dec t cea de re e-
dință sau nu pot să lucreze  
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21 
Proiect "Campanii de constientizare publică privind 
sensibilizarea comunitătii fată de rezolvarea 
cazurilor sociale si prevenirea marginalizării sociale  

Obiectiv specific A.3. Crearea unui mediu favorabil de voltării turismului 

A.3. . Promovarea turismului prin furni area informaţiilor detaliate actuali ate 

22 Realizarea Strategiei de Dezvoltare a Turismului (corela-
rea cu propunerea de înființare a zonei metropolitane) 

23 

Realizarea conceptului integrat de promovare a ofer-
tei turistice a teritoriului și ima inii municipiului, a 
materialelor tipărite (cataloage, albume, bro uri, pliante, 
reviste) i promovarea prin mass-media, prin pagină 
web, prin participare la t rguri i e poziţii i prin orice 
alte mi loace adecvate (puncte de afi a  stradal, realiza-
rea unui centru g i eu de informare culturală turistică) 

24 Dezvoltarea unui program de încura are a ecoturismului 
i a turismului familial 

25 

Inovarea în domeniul turistic prin implementarea 
unor proiecte integrate: 
- Elaborarea unui studiu de prefezabilitate pentru identi-
ficarea obiectivelor zonelor turistice i inventarierea 
nevoilor de modernizare a acestora – infrastructura de 
acces, serviciile publice) 
- mena are porți de intrare  în municipiu 
- Realizarea unui studiu privind prioritizarea proiectelor 
din zonele turistice în funcție de opțiunile de dezvoltare 
ale mediului privat implicat 

26 

Configurarea unor trasee turistice care să conecteze obi-
ectivele de interes din udețul rancea, traseu accesibil 
at t motorizat (auto), c t i nemotorizat (cu bicicleta) i 
asigurarea funcționalității acestora 
- Traseul bisericilor 
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27

laborarea unui regulament care să stabilească regulile 
stricte de intervenție asupra construcțiilor e istente (re-
novare, modernizare) i regulile de inserție a unor con-
strucții noi în zonele turistice conform conceptului uni-
tar privind imaginea turistică

28

De voltarea turismului tematic și a colaborării par
teneriale
 - Identificarea acestora pe baza specificului 
municipiului ( ras al Unirii – fost sediu al Comisiei 
Centrale, turism vitivinicol, turism de shopping)

A.3.2. Conservarea și valorificarea promovarea tradițiilor locale, istorice, artistice 
și culturale 

29

Realizarea unui calendar anual al activităților culturale 
i turistice din teritoriu, promovarea i susținerea orga-

nizarii unor festivaluri evenimente turistice de PPA  
- Festivalul 
- Legendele zonei vrâncene
- estivalul național de muzică corală
- estivalul de muzică u oară, populară, militară, canto i 
instrumentală
- ile i nopți de teatru
- Noaptea muzeelor 
- Festivalul Galele Teatrale oc ănene 

30

romovarea atracţiei pentru cultura si traditiile 
vr ncene  
- Caldura din vatra satului
- zona ioritei
- legenda Vrâncioaiei

31 Promovarea patrimoniului cultural local 

32

Itinerariu turistic al caselor memoriale din municipiu i 
udeț

Restaurarea caselor tradiționale în vederea promovării
turistice
Dezvoltarea unui program etapizat de restaurare a clădi-
rilor  publice de patrimoniu
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21
Proiect "Campanii de constientizare publică privind 
sensibilizarea comunitătii fată de rezolvarea 
cazurilor sociale si prevenirea marginalizării sociale  

Obiectiv specific A.3. Crearea unui mediu favorabil de voltării turismului

A.3. . Promovarea turismului prin furni area informaţiilor detaliate actuali ate

22 Realizarea Strategiei de Dezvoltare a Turismului (corela-
rea cu propunerea de înființare a zonei metropolitane)

23

Realizarea conceptului integrat de promovare a ofer-
tei turistice a teritoriului și ima inii municipiului, a 
materialelor tipărite (cataloage, albume, bro uri, pliante, 
reviste) i promovarea prin mass-media, prin pagină 
web, prin participare la t rguri i e poziţii i prin orice 
alte mi loace adecvate (puncte de afi a  stradal, realiza-
rea unui centru g i eu de informare culturală turistică)

24 Dezvoltarea unui program de încura are a ecoturismului
i a turismului familial

25

Inovarea în domeniul turistic prin implementarea 
unor proiecte integrate:
- Elaborarea unui studiu de prefezabilitate pentru identi-
ficarea obiectivelor zonelor turistice i inventarierea 
nevoilor de modernizare a acestora – infrastructura de 
acces, serviciile publice)
- mena are porți de intrare în municipiu
- Realizarea unui studiu privind prioritizarea proiectelor 
din zonele turistice în funcție de opțiunile de dezvoltare 
ale mediului privat implicat

26

Configurarea unor trasee turistice care să conecteze obi-
ectivele de interes din udețul rancea, traseu accesibil 
at t motorizat (auto), c t i nemotorizat (cu bicicleta) i
asigurarea funcționalității acestora
- Traseul bisericilor
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27 

laborarea unui regulament care să stabilească regulile 
stricte de intervenție asupra construcțiilor e istente (re-
novare, modernizare) i regulile de inserție a unor con-
strucții noi în zonele turistice conform conceptului uni-
tar privind imaginea turistică 

28 

De voltarea turismului tematic și a colaborării par
teneriale 
 - Identificarea acestora pe baza specificului 
municipiului ( ras al Unirii – fost sediu al Comisiei 
Centrale, turism vitivinicol, turism de shopping) 

A.3.2. Conservarea și valorificarea promovarea tradițiilor locale, istorice, artistice 
și culturale 

29 

Realizarea unui calendar anual al activităților culturale 
i turistice din teritoriu, promovarea i susținerea orga-

nizării unor festivaluri evenimente turistice de PPA  
- Festivalul  
- Legendele zonei vrâncene 
- estivalul național de muzică corală 
- estivalul de muzică u oară, populară, militară, canto i 
instrumentală 
- ile i nopți de teatru 
- Noaptea muzeelor 
- Festivalul Galele Teatrale oc ănene  

30 

romovarea atracţiei pentru cultura si traditiile 
vr ncene  
- Caldura din vatra satului 
- zona ioritei 
- legenda Vrâncioaiei 

31 Promovarea patrimoniului cultural local 

32 

Itinerariu turistic al caselor memoriale din municipiu i 
udeț 

Restaurarea caselor tradiționale în vederea promovării 
turistice 
Dezvoltarea unui program etapizat de restaurare a clădi-
rilor  publice de patrimoniu 
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Obiectiv specific A. . urni area condițiilor, stimulentelor și spațiului pentru îmbunătățirea 
radului de formare și speciali are a persoanelor apte de muncă 

A.4.1. Dezvoltarea unor programe specializate de instruire pentru pre ătirea calificarea 
persoanelor care nu urmea ă studii sau au abandonat şcoala 

33 

Realizarea unui PLAN COMUN ntre PP si asociatiile 
regionale sau nationale pentru corelarea resurselor 
ambelor parti, n vederea eficientizării politicilor locale, 
n domeniul formării profesionale si a resursei umane 

Proiecte implementate la nivel de Pact Teritorial si 
realizate de  Consiliul Local al inerilor si Comisia 
teritorială pentru sustinerea economiei si dezvoltării 
antreprenoriatului local 

34 

nfiinţarea unor centre comunitare de intervenție integrată 
rganizarea, în parteneriat cu instituții colare i firme 

de formare profesională, a unor programe de educație 
de tip a doua ansă  i de formare profesională 
Dezvoltarea proiectelor care au ca scop reducerea nu-
mărului de tineri care abandonează coala i îmbunătăţi-
rea ofertei educaţionale 

A. .2. Reali area cadrului necesar implementării unor proiecte pro rame pentru inte rarea 
durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor – Inițiativa Locuri de muncă pentru tineri  

35 
ncura area mediului privat în crearea de noi locuri de 

muncă pentru tineri sau anga area acestora pe locurile 
vacante  

36 

cordarea de orientare permanentă în domeniul antre-
prenoriatului i al ocupării pe cont propriu pentru tineri 
Furnizarea serviciilor personalizate pentru tineri în ve-
derea anga ării (consiliere, mentorat, traseul profesio-
nal, stagii personalizate) 

37 
Informarea i con tientizarea tinerilor cu privire la  
serviciile i metodele de sprijin disponibile pentru 
integrarea acestora pe piaţa forţei de muncă 
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Obiectiv strate ic . Planificarea teritorială inte rată și concertată pentru asi urarea unei 
de voltări spațiale durabile

Obiectiv specific B.1. Armonizarea cadrului de dezvoltare teritorial-administrativă și spațială 
cu planurile de urbanism ale partenerilor publici, udețului și re iunii

. . . Reali area unui cadru de planificare și re lementare a de voltării/ estionării
teritoriului 

38
ă

ă

39
Realizarea unei baze de date de gestiune spațială a onei

etropolitane oc ani care va fi suportul unui sistem
GIS, la care cetățenii vor avea acces liber

40
Definirea unui regulament de evaluare a dezvoltării 
teritoriului si monitorizare periodică a implementării 

trategiei Integrate de Dezvoltare a ZMF 

. .2. De voltarea unui set de măsuri pentru asi urarea unei de voltări durabile și 
stabilirea p r iilor de acțiune pentru prote area mediului și atenuarea anticiparea 
sc imbărilor climatice 

41

PIDU "Plan Integrat pentru Dezvoltare rbană oc ani –
zona de acțiune Centru- ară-Obor"
- Reabilitare spații publice urbane (străzi, trotuare, piste 
de biciclete, parcări)
- Reabilitare spații verzi, parcuri în zona de acțiune
- Sistem automatizat de irigații în parcuri
- istem de iluminat stradal ecologic în zona de acțiune
- Sistem video de supraveghere în zona de acțiune
- Realizare parcare sub supraterană
- Reabilitare sediu rimăria unicipiului oc ani
- Reabilitare, modernizare i introducere în circuitul tu-
ristic al imobilelor monument istoric

42
Realizarea documentațiilor suport pentru PROIECTELE 
INTEGRATE/COMUNE de amenajare/consolidare a zo-
nelor de risc i refacerea infrastructurii de prote are a 
zonelor de locuit, la nivelul zonei metropolitane
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Obiectiv specific A. . urni area condițiilor, stimulentelor și spațiului pentru îmbunătățirea 
radului de formare și speciali are a persoanelor apte de muncă

A.4.1. Dezvoltarea unor programe specializate de instruire pentru pre ătirea calificarea 
persoanelor care nu urmea ă studii sau au abandonat şcoala

33

Realizarea unui PLAN COMUN ntre PP si asociatiile 
regionale sau nationale pentru corelarea resurselor 
ambelor parti, n vederea eficientizării politicilor locale, 
n domeniul formării profesionale si a resursei umane

Proiecte implementate la nivel de Pact Teritorial si
realizate de  Consiliul Local al inerilor si Comisia 
teritorială pentru sustinerea economiei si dezvoltării 
antreprenoriatului local 

34

nfiinţarea unor centre comunitare de intervenție integrată
rganizarea, în parteneriat cu instituții colare i firme 

de formare profesională, a unor programe de educație 
de tip a doua ansă  i de formare profesională
Dezvoltarea proiectelor care au ca scop reducerea nu-
mărului de tineri care abandonează coala i îmbunătăţi-
rea ofertei educaţionale

A. .2. Reali area cadrului necesar implementării unor proiecte pro rame pentru inte rarea 
durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor – Inițiativa Locuri de muncă pentru tineri

35
ncura area mediului privat în crearea de noi locuri de 

muncă pentru tineri sau anga area acestora pe locurile 
vacante 

36

cordarea de orientare permanentă în domeniul antre-
prenoriatului i al ocupării pe cont propriu pentru tineri
Furnizarea serviciilor personalizate pentru tineri în ve-
derea anga ării (consiliere, mentorat, traseul profesio-
nal, stagii personalizate)

37
Informarea i con tientizarea tinerilor cu privire la  
serviciile i metodele de sprijin disponibile pentru 
integrarea acestora pe piaţa forţei de muncă
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Obiectiv strate ic . Planificarea teritorială inte rată și concertată pentru asi urarea unei 
de voltări spațiale durabile 

Obiectiv specific B.1. Armonizarea cadrului de dezvoltare teritorial-administrativă și spațială 
cu planurile de urbanism ale partenerilor publici, udețului și re iunii 

. . . Reali area unui cadru de planificare și re lementare a de voltării/ estionării 
teritoriului 

38 
ă

ă

39 
Realizarea unei baze de date de gestiune spațială a onei 

etropolitane oc ani care va fi suportul unui sistem 
GIS, la care cetățenii vor avea acces liber 

40 
Definirea unui regulament de evaluare a dezvoltării 
teritoriului si monitorizare periodică a implementării 

trategiei Integrate de Dezvoltare a ZMF 

. .2. De voltarea unui set de măsuri pentru asi urarea unei de voltări durabile și 
stabilirea p r iilor de acțiune pentru prote area mediului și atenuarea anticiparea 
sc imbărilor climatice 

41 

PIDU "Plan Integrat pentru Dezvoltare rbană oc ani – 
zona de acțiune Centru- ară-Obor" 
- Reabilitare spații publice urbane (străzi, trotuare, piste 
de biciclete, parcări) 
- Reabilitare spații verzi, parcuri în zona de acțiune 
- Sistem automatizat de irigații în parcuri 
- istem de iluminat stradal ecologic în zona de acțiune 
- Sistem video de supraveghere în zona de acțiune 
- Realizare parcare sub supraterană 
- Reabilitare sediu rimăria unicipiului oc ani 
- Reabilitare, modernizare i introducere în circuitul tu-
ristic al imobilelor monument istoric 

42 
Realizarea documentațiilor suport pentru PROIECTELE 
INTEGRATE/COMUNE de amenajare/consolidare a zo-
nelor de risc i refacerea infrastructurii de prote are a 
zonelor de locuit, la nivelul zonei metropolitane 
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43 

mbunătățirea capacității de management a situațiilor de 
urgență în municipiul oc ani 
- laborarea istemului de anagement Informațional 
pentru Comunicare, flux permanent de informații între 

 i alte organizații instituții din domeniul situațiilor 
de urgență sau risc ( , oliție, mbulanță, ediu, 
Pompieri, MAI, alte instituții) i implementarea acestuia 
- Con tientizarea riscului de producere a dezastrelor na-
turale de către locuitorii municipiului oc ani 
- Cre terea capacității de intervenție în situația produce-
rii dezastrelor naturale 
- Campanii de con tientizare a populației 

44 
Crearea infrastructurii necesare promovării i dezvoltă-
rii voluntariatului i asigurarea unor programe cursuri 
de formare sau specializare a voluntarilor în parteneriat 
cu instituții specifice 

45 

Crearea unui parteneriat între T oc ani, I -uri i 
ONG-uri în vederea implementării politicilor de mediu 
actuale 
- Campanii de educare, informare, con tientizare în r n-
dul locuitorilor municipiului oc ani cu privire la mana-
gementul de eurilor i protecția mediului 
- mbunătățirea accesului elevilor i a cadrelor didactice 
la educația privind managementul de eurilor i protec-
ția mediului  

46 

romovarea (constientizarea) n rrndul locuitorilor 
municipiului ocsani a biodiversitatii si a 
patrimoniului natural 
- Campanii de constientizare pentru conservarea 
resurselor naturale 
- mbunătătirea accesului elevilor si a cadrelor 
didactice la educatia privind managementul deseurilor 
si protectia mediului 
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Obiectiv specific B.2. Dezvoltarea, moderni area şi reabilitarea infrastructurii şi serviciilor
publice, ca suport al îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi de muncă ale populaţiei, în corelare 
cu valorile urbane tradiționale și actuale

.2. . Îmbunătățirea serviciului de colectare a deșeurilor și identificarea soluțiilor pentru 
colectarea, sortarea, selectarea și valorificarea deșeurilor reciclabile din municipiu

47

Crearea unei Comisii Consultative pe probleme de me-
diu
Colaborare între autorităţile locale, instituţiile locale i
reprezentanţi ai organizaţiilor de mediu pentru dezvol-
tarea, promovarea i punerea în practică a unor politici
locale de mediu

48
Crearea unui parteneriat între APL și Comisia 
Consultativă pe probleme de mediu pentru 
spri inirea functionării acestuia 

49
Realizarea unui studiu pentru determinarea eficienței
serviciului de colectare a de eurilor de la populație i
identificarea soluțiilor de îmbunătățire i ameliorare 
conform rezultatelor studiului

50
doptarea unor măsuri pentu împre muirea i igieniza-

rea zonelor libere din , în scopul împiedicării depo-
zitării necontrolate de de euri i impunerea acestor pre-
vederi i în r ndul proprietarilor privați

51
Dezvoltarea unor programe de educare si premiere a
cetătenilor firmelor pentru colectarea selectivă a 
deseurilor 

52
odernizarea i e tiderea sistemului de colectare, selec-

tare i valorificare a de eurilor reciclabile provenite din 
instituțiile publice (se corelează cu ID R C )

53
Cre terea gradului de recuperare i reciclare a de euri-
lor municipale prin ac iziționarea unor instalații inova-
toare pentru gazificarea de eurilor (se corelează cu 
SMID VRANCEA)

.2.2. Determinarea potențialului pentru economisirea ener iei şi susţinerea folosirii 
energiei verzi 

54
Înființarea parteneriatului între APL și furni orii 
privați de energie electrică pentru e ploatarea potenția-
lului energetic regenerabil 
Proiect implementat la nivel ZMF/Pact teritorial
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43 

mbunătățirea capacității de management a situațiilor de 
urgență în municipiul oc ani 
- laborarea istemului de anagement Informațional 
pentru Comunicare, flux permanent de informații între 

 i alte organizații instituții din domeniul situațiilor 
de urgență sau risc ( , oliție, mbulanță, ediu, 
Pompieri, MAI, alte instituții) i implementarea acestuia 
- Con tientizarea riscului de producere a dezastrelor na-
turale de către locuitorii municipiului oc ani 
- Cre terea capacității de intervenție în situația produce-
rii dezastrelor naturale 
- Campanii de con tientizare a populației 

44 
Crearea infrastructurii necesare promovării i dezvoltă-
rii voluntariatului i asigurarea unor programe cursuri 
de formare sau specializare a voluntarilor în parteneriat 
cu instituții specifice 

45 

Crearea unui parteneriat între T oc ani, I -uri i 
ONG-uri în vederea implementării politicilor de mediu 
actuale 
- Campanii de educare, informare, con tientizare în r n-
dul locuitorilor municipiului oc ani cu privire la mana-
gementul de eurilor i protecția mediului 
- mbunătățirea accesului elevilor i a cadrelor didactice 
la educația privind managementul de eurilor i protec-
ția mediului  

46 

romovarea (constientizarea) n rrndul locuitorilor 
municipiului ocsani a biodiversitatii si a 
patrimoniului natural 
- Campanii de constientizare pentru conservarea 
resurselor naturale 
- mbunătătirea accesului elevilor si a cadrelor 
didactice la educatia privind managementul deseurilor 
si protectia mediului 
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Obiectiv specific B.2. Dezvoltarea, moderni area şi reabilitarea infrastructurii şi serviciilor 
publice, ca suport al îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi de muncă ale populaţiei, în corelare 
cu valorile urbane tradiționale și actuale 

.2. . Îmbunătățirea serviciului de colectare a deșeurilor și identificarea soluțiilor pentru 
colectarea, sortarea, selectarea și valorificarea deșeurilor reciclabile din municipiu 

47 

Crearea unei Comisii Consultative pe probleme de me-
diu  
Colaborare între autorităţile locale, instituţiile locale i 
reprezentanţi ai organizaţiilor de mediu pentru dezvol-
tarea, promovarea i punerea în practică a unor politici 
locale de mediu 

48 
Crearea unui parteneriat între APL și Comisia 
Consultativă pe probleme de mediu pentru 
spri inirea functionării acestuia 

49 
Realizarea unui studiu pentru determinarea eficienței 
serviciului de colectare a de eurilor de la populație i 
identificarea soluțiilor de îmbunătățire i ameliorare 
conform rezultatelor studiului 

50 
doptarea unor măsuri pentu împre muirea i igieniza-

rea zonelor libere din , în scopul împiedicării depo-
zitării necontrolate de de euri i impunerea acestor pre-
vederi i în r ndul proprietarilor privați 

51 
Dezvoltarea unor programe de educare si premiere a 
cetătenilor firmelor pentru colectarea selectivă a 
deseurilor 

52 
odernizarea i e tiderea sistemului de colectare, selec-

tare i valorificare a de eurilor reciclabile provenite din 
instituțiile publice (se corelează cu ID R C ) 

53 
Cre terea gradului de recuperare i reciclare a de euri-
lor municipale prin ac iziționarea unor instalații inova-
toare pentru gazificarea de eurilor (se corelează cu 
SMID VRANCEA) 

.2.2. Determinarea potențialului pentru economisirea ener iei şi susţinerea folosirii 
energiei verzi 

54 
Înființarea parteneriatului între APL și furni orii 
privați de energie electrică pentru e ploatarea potenția-
lului energetic regenerabil  
Proiect implementat la nivel ZMF/Pact teritorial 
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55 
usținerea proiectelor APL de implementare de sisteme 

de producere a energiei electrice din surse regenerabile 
– atragerea de parteneriate de tip ESCO
Proiect implementat la nivel ZMF/Pact teritorial 

56 
tudiu privind determinarea oportunităţii i sustenabili-

tăţii financiare pentru implementarea unor sisteme de 
producere a energiei electrice regenerabile i pe bază de 
biocombustibil 

57 

Modernizare sistem de iluminat public 
- Introducerea unui sistem informatizat de gestiune a 
iluminatului public 
- Implementarea soluțiilor eficiente energetic privind in-
frastructura sistemului de iluminat public în municipiul 

oc ani (utilizarea panourilor fotovoltaice)  

58 
Proiect "Realizarea rapoartelor de e pertiză te nică la 
nivelul clădirilor publice, pentru determinarea inter-
venţiilor care au ca rezultat economii directe i semnifi-
cative de energie" 

59 

ficiența energetică 
- Cre terea performanței energetice a clădirilor din pa-
trimoniul Consiliului Local al municipiului oc ani 
- ficientizarea consumului de energie termică pentru 
clădirile din patrimoniul Consiliului Local, prin ac izițio-
narea, montarea i punerea în funcțiune de panouri so-
lare pentru producere curent electric sau pentru încăl-
zire i preparare apă caldă mena eră 
( tinderea utilizării i diversificarea surselor de ener-
gie folosite în clădirile instituţiilor publice, prin introdu-
cerea unor proiecte inovatoare în vederea cre terii per-
formanței energetice) 

60 
romovarea i spri inirea investițiilor în eficiența ener-

getică a clădirilor cu uz industrial i a blocurilor de locu-
ințe 
- Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe 

61 
ncura area investițiilor private în surse altenernative de 

energie i sisteme de producere de energie termică 
("Casa Verde pentru persoane fizice")  

62 Reindustrializarea fostei platforme industriale Mopaf 

63 Termoficare – folosirea sistemului de recuperare de tip 
ORC pentru rentabilizarea sistemului 
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.2.3. Îmbunătățirea cone iunii dintre diferitele moduri de transport și moderni area 
infrastructurii rutiere 

64 Realizarea PLANULUI DE MOBILITATE

65

Realizarea Proiectului INTEGRAT "Implementarea unui
sistem de transport durabil, realizarea infrastructurii
necesare – amenajare piste de biciclete, ac iziționare bi-
ciclete i creare de parcări special amena ate – ZONA

TR LIT  C I
Proiecte implementate la nivel ZMF/Pact teritorial

66

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE EXIS-
TENTE – i asigurarea gabaritului necesar desfă urării
unui trafic fluent:
- Realizarea unui pod de trecere la calea ferată – strada 
Cote ti
- Modernizarea infrastructurii rutiere în zonă

67

odernizare artere rutiere în municipiu
- Trecerea rețelelor aeriene de iluminat public, cas-
nic industrial, telefonie, cabluri C T alte rețele în
subteran în vederea păstrării caracterului specific al 
spațiului urban, în raport cu planul urbanistic

68

tinderea infrastructurii rutiere în zonele de e tindere 
ale intravilanului
- cuprinde i etapele de pregătire i aplicare a e proprie-
rilor pentru realizarea investiției, cauză de utilitate pu-
blică

69
Realizarea Sistemului inteligent de management al 
traficului 
- identificarea zonelor pentru monitorizare video a 
traficului 

70
Configurarea sistemului de circulații în e teriorul muni-
cipiului oc ani, astfel înc t să se asigure relaționarea 
acestuia cu ZMF

71

Construcţia unui centru intermodal de transport călători
(mers pe jos, cu bicicleta, taxi, transport public urban de 
călători, transport udeţean, inter udeţean i internaţio-
nal de călători i transport de călători pe calea ferată)
– ona auto ara nord ocșani
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55 
usținerea proiectelor APL de implementare de sisteme 

de producere a energiei electrice din surse regenerabile 
– atragerea de parteneriate de tip ESCO
Proiect implementat la nivel ZMF/Pact teritorial 

56 
tudiu privind determinarea oportunităţii i sustenabili-

tăţii financiare pentru implementarea unor sisteme de 
producere a energiei electrice regenerabile i pe bază de 
biocombustibil 

57 

Modernizare sistem de iluminat public 
- Introducerea unui sistem informatizat de gestiune a 
iluminatului public 
- Implementarea soluțiilor eficiente energetic privind in-
frastructura sistemului de iluminat public în municipiul 

oc ani (utilizarea panourilor fotovoltaice)  

58 
Proiect "Realizarea rapoartelor de e pertiză te nică la 
nivelul clădirilor publice, pentru determinarea inter-
venţiilor care au ca rezultat economii directe i semnifi-
cative de energie" 

59 

ficiența energetică 
- Cre terea performanței energetice a clădirilor din pa-
trimoniul Consiliului Local al municipiului oc ani 
- ficientizarea consumului de energie termică pentru 
clădirile din patrimoniul Consiliului Local, prin ac izițio-
narea, montarea i punerea în funcțiune de panouri so-
lare pentru producere curent electric sau pentru încăl-
zire i preparare apă caldă mena eră 
( tinderea utilizării i diversificarea surselor de ener-
gie folosite în clădirile instituţiilor publice, prin introdu-
cerea unor proiecte inovatoare în vederea cre terii per-
formanței energetice) 

60 
romovarea i spri inirea investițiilor în eficiența ener-

getică a clădirilor cu uz industrial i a blocurilor de locu-
ințe 
- Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe 

61 
ncura area investițiilor private în surse altenernative de 

energie i sisteme de producere de energie termică 
("Casa Verde pentru persoane fizice")  

62 Reindustrializarea fostei platforme industriale Mopaf 

63 Termoficare – folosirea sistemului de recuperare de tip 
ORC pentru rentabilizarea sistemului 
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.2.3. Îmbunătățirea cone iunii dintre diferitele moduri de transport și moderni area 
infrastructurii rutiere 

64 Realizarea PLANULUI DE MOBILITATE 

65 

Realizarea Proiectului INTEGRAT "Implementarea unui 
sistem de transport durabil, realizarea infrastructurii 
necesare – amenajare piste de biciclete, ac iziționare bi-
ciclete i creare de parcări special amena ate –  ZONA      

TR LIT  C I 
Proiecte implementate la nivel ZMF/Pact teritorial 

66 

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE EXIS-
TENTE – i asigurarea gabaritului necesar desfă urării 
unui trafic fluent: 
- Realizarea unui pod de trecere la calea ferată – strada 
Cote ti 
- Modernizarea infrastructurii rutiere în zonă 

67 

odernizare artere rutiere în municipiu 
- Trecerea rețelelor aeriene de iluminat public, cas-
nic industrial, telefonie, cabluri C T alte rețele în 
subteran în vederea păstrării caracterului specific al 
spațiului urban, în raport cu planul urbanistic 

68 

tinderea infrastructurii rutiere în zonele de e tindere 
ale intravilanului 
- cuprinde i etapele de pregătire i aplicare a e proprie-
rilor pentru realizarea investiției, cauză de utilitate pu-
blică 

69 
Realizarea Sistemului inteligent de management al 
traficului 
- identificarea zonelor pentru monitorizare video a 
traficului 

70 
Configurarea sistemului de circulații în e teriorul muni-
cipiului oc ani, astfel înc t să se asigure relaționarea 
acestuia cu ZMF 

71 

Construcţia unui centru intermodal de transport călători 
(mers pe jos, cu bicicleta, taxi, transport public urban de 
călători, transport udeţean, inter udeţean i internaţio-
nal de călători i transport de călători pe calea ferată) 
– ona auto ara nord ocșani
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72 

oderni are rețea de transport local eco 
- Modernizarea parcului auto de transport călători din 
municipiul oc ani prin ac iziționarea de ve icule nepo-
luante pentru transportul public 
- Modernizarea parcului auto de transport gunoi mena-
er în municipiul oc ani 

- Înnoirea parcului auto format din utilaje specializate: 
autogunoiere, automăturători, autocisterne, basculante 
etc. 
- Modernizarea stațiilor de autobuz 
- Introducerea unui sistem de monitorizare al mijloace-
lor de transport pentru a putea oferi informații în timp 
real privitor la sosiri i plecări 

73 
Identificarea unor spații favorabile pentru realizarea de 
parcări în interiorul municipiului, în zonele centrale 
aglomerate, inclusiv de parcări supraterane, cu regim de 
taxare – în zona ieței oldovei 

74 odernizarea străzilor, trotuarelor si a sensurilor 
giratorii din municipiu 

.2. . Administrarea domeniului public şi privat al municipiului ocşani 

75 
tudiu privind determinarea oportunităţii i sustenabili-

tăţii economico-financiare privind utilizarea/valorifica-
rea proprietăţilor publice private ale municipiului 

oc ani 

76 
Crearea condiţiilor optime pentru organizarea, funcţio-
narea i e ploatarea domeniului public i privat al muni-
cipiului oc ani 

77 
roiect mena area, ntreţinerea i nfrumuseţarea 

zonelor verzi, a parcurilor i a grădinilor publice, a 
spaţiilor de oacă pentru copii, intravilane  

78 
Identificarea i rezervarea terenurilor pentru dezvolta-
rea sistemului de spații verzi, cu accent în zonele cu risc 
de poluare a mediului 

79 
tinderea sistemului de spații verzi prin obligarea noi-

lor investiții, considerate convențional poluatoare, de a 
asigura o suprafață de minim  de spațiu verde 

80 
Rezervarea terenului necesar pentru bordarea viitoarei au-
tostrăzi cu f ii plantate cu o lățime minimă de  de metri, 
în vederea ameliorării climatului municipiului oc ani 

81 alorificarea peisagistică a bălții ndre ti 
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82
roiect Identificarea modalităţilor de producere a ma-

terialului dendrofloricol necesar amena ării, decorării i
înfrumuseţării zonelor verzi adiacente tramei stradale i
a locurilor de agrement din municipiul oc ani

83

mbunătățirea siguranței cetățenilor 
- Cu privire la c inii fără stăp n aflați pe domeniul public
prin construirea unui adăpost special 
- Extinderea sistemului de monitorizare video a zonelor 
publice de interes deosebit

84 Program cadastru 

85 Crearea de zone Wi- i n toate spatiile publice ale 
municipiului 

86
Extinderea sistemului de alimentare cu apă i a rețelei
de canalizare în toate zonele introduse în intravilanul
municipiului i din zona metropolitană

Obiectiv strate ic C. Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din municipiul ocșani și 
prin asi urarea infrastructurii educaționale, de sănătate, di itale, facilităților socio-culturale 
și de a rement la nivelul între ului teritoriu 

Obiectiv specific C. . Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin intermediul unor 
pro rame de prevenire și promovare a unui stil de viață sănătos, care să permită o 
reducere a șanselor de a deveni bolnav

C. . . Asi urarea serviciilor sociale și de sănătate, la aceleași standarde și condiții pentru toți 
cetățenii municipiului ocșani și 

87
Realizarea planului de adaptare a sistemului de furni-
zare a serviciului de sănătate conform priorităților 
Agendei Europa 2020
Proiecte implementate la nivel ZMF/Pact Teritorial

88 Realizarea TRATE IEI I TE RATE OCIALE I DE 
TATE a teritoriului

89 valuarea situaţiei sociale a populaţiei la nivelul teritoriu-
lui

C. .2. Îmbunătățirea calității și accesibilității la serviciile sociale și de sănătate 

90
Identificarea de noi oportunități de colaborare i conso-
lidarea parteneriatelor prezente pentru diversificarea 
condițiilor sociale furnizate 
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72 

oderni are rețea de transport local eco 
- Modernizarea parcului auto de transport călători din 
municipiul oc ani prin ac iziționarea de ve icule nepo-
luante pentru transportul public 
- Modernizarea parcului auto de transport gunoi mena-
er în municipiul oc ani 

- Înnoirea parcului auto format din utilaje specializate: 
autogunoiere, automăturători, autocisterne, basculante 
etc. 
- Modernizarea stațiilor de autobuz 
- Introducerea unui sistem de monitorizare al mijloace-
lor de transport pentru a putea oferi informații în timp 
real privitor la sosiri i plecări 

73 
Identificarea unor spații favorabile pentru realizarea de 
parcări în interiorul municipiului, în zonele centrale 
aglomerate, inclusiv de parcări supraterane, cu regim de 
taxare – în zona ieței oldovei 

74 odernizarea străzilor, trotuarelor si a sensurilor 
giratorii din municipiu 

.2. . Administrarea domeniului public şi privat al municipiului ocşani 

75 
tudiu privind determinarea oportunităţii i sustenabili-

tăţii economico-financiare privind utilizarea/valorifica-
rea proprietăţilor publice private ale municipiului 

oc ani 

76 
Crearea condiţiilor optime pentru organizarea, funcţio-
narea i e ploatarea domeniului public i privat al muni-
cipiului oc ani 

77 
roiect mena area, ntreţinerea i nfrumuseţarea 

zonelor verzi, a parcurilor i a grădinilor publice, a 
spaţiilor de oacă pentru copii, intravilane  

78 
Identificarea i rezervarea terenurilor pentru dezvolta-
rea sistemului de spații verzi, cu accent în zonele cu risc 
de poluare a mediului 

79 
tinderea sistemului de spații verzi prin obligarea noi-

lor investiții, considerate convențional poluatoare, de a 
asigura o suprafață de minim  de spațiu verde 

80 
Rezervarea terenului necesar pentru bordarea viitoarei au-
tostrăzi cu f ii plantate cu o lățime minimă de  de metri, 
în vederea ameliorării climatului municipiului oc ani 

81 alorificarea peisagistică a bălții ndre ti 
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82 
roiect Identificarea modalităţilor de producere a ma-

terialului dendrofloricol necesar amena ării, decorării i 
înfrumuseţării zonelor verzi adiacente tramei stradale i 
a locurilor de agrement din municipiul oc ani  

83 

mbunătățirea siguranței cetățenilor  
- Cu privire la c inii fără stăp n aflați pe domeniul public 
prin construirea unui adăpost special  
- Extinderea sistemului de monitorizare video a zonelor 
publice de interes deosebit 

84 Program cadastru 

85 Crearea de zone Wi- i n toate spatiile publice ale 
municipiului 

86 
Extinderea sistemului de alimentare cu apă i a rețelei 
de canalizare în toate zonele introduse în intravilanul 
municipiului i din zona metropolitană 

Obiectiv strate ic C. Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din municipiul ocșani și  
prin asi urarea infrastructurii educaționale, de sănătate, di itale, facilităților socio-culturale 
și de a rement la nivelul între ului teritoriu  

Obiectiv specific C. . Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin intermediul unor 
pro rame de prevenire și promovare a unui stil de viață sănătos, care să permită o 
reducere a șanselor de a deveni bolnav 

C. . . Asi urarea serviciilor sociale și de sănătate, la aceleași standarde și condiții pentru toți 
cetățenii municipiului ocșani și  

87 
Realizarea planului de adaptare a sistemului de furni-
zare a serviciului de sănătate conform priorităților 
Agendei Europa 2020 
Proiecte implementate la nivel ZMF/Pact Teritorial 

88 Realizarea TRATE IEI I TE RATE OCIALE I DE 
TATE a teritoriului 

89 valuarea situaţiei sociale a populaţiei la nivelul teritoriu-
lui  

C. .2. Îmbunătățirea calității și accesibilității la serviciile sociale și de sănătate 

90 
Identificarea de noi oportunități de colaborare i conso-
lidarea parteneriatelor prezente pentru diversificarea 
condițiilor sociale furnizate  
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91 

rganizarea programelor de formare i perfecționare 
pentru personalul din cadrul instituțiilor de asistență so-
cială, furnizori publici i privați de asistenţă socială i 
medicală pentru asigurarea cre terii calității serviciilor 
sociale i medicale oferite  

92 Servicii sociale diverse 

93 
inalizare construcție Cămin persoane v rstnice oc ani 

(Corpurile , , ) i continuarea dotării spațiilor e is-
tente 

94 Realizarea unui Centru de consiliere psi osocială 

95 Realizarea unui Centru multifuncțional pentru servicii 
integrate de asistență socială 

96 Realizarea unui Centru local de prevenire și tratare a 
consumului de droguri 

97 Reabilitarea i modernizarea Cre ei nr  i amena area 
unui loc de oacă adecvat pentru copii 

98 Reabilitarea i modernizarea Cre ei nr   i amena area 
unui loc de oacă adecvat pentru copii 

99 Modernizarea Cantinei de ajutor social 

100 Construirea unui nou sediu pentru Cantina de ajutor so-
cial care să asigure i o sală de mese 

101 
nfiinţarea unor centre multifuncționale de zi, pentru 

persoanele v rstnice, cu facilități culturale/agrement i 
cabinete medicale din rețeaua integrată  

102 
nființarea unor centre de zi pentru copiii din familiile 

vulnerabile, din oc ani i ZMF  
- Diminuarea riscurilor apărute în cazul minorilor nesupra-
veg eați sau aflați în imposibilitatea continuării studiilor 

103 
Construire Cartier de locuințe pentru persoane defavori-
zate  
- locuințe sociale 
- case pentru romi 

104 Realizarea de locuințe pentru tineri 
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105 Amenajare centre medicale de permanenţă n 
cartierele ocsaniului

C. .3.  Îmbunătățirea performanței, productivității și eficienței serviciilor sociale 
prin creșterea numărului de voluntari 

106
roiect tinderea serviciilor sociale care îi a ută pe oa-

meni să continue să trăiască în casele lor" – crearea unei
rețele de spri in pentru persoanele asistate i familiile 
lor

107

Facilitarea accesului persoanelor/familiilor în situații de 
risc la servicii de informare i consiliere, precum i crea-
rea unui mecanism de cunoa tere a acestor persoane de 
către instituțiile voluntarii implicați în asigurarea servi-
ciilor sociale i de sănătate 
- Crearea unei baze de date electronice dinamice, inte-
grată într-un site

C. . . Asi urarea unui stil de viață sănătos, în special în r ndul persoanelor vulnerabile 

108 roiect romovarea unui stil de viață sănătos  

109 Realizarea unei Campanii de educaţie nutriţională 
at t în coli, c t i în locațiile frecventate de adulți

Obiectiv specific C.2. Reducerea disparităţilor educaționale și culturale prin consolidarea 
accesibilităţii, calităţii şi infrastructurii învăţăm ntului

C.2. . Elaborarea și implementarea programelor de modernizare/extindere a infrastructurii 
școlare în ocșani, corelată cu cea din 

110 Modernizarea infrastructurii TIC i dezvoltarea resur-
selor colare specifice 

111 Reabilitare, modernizare i dotări coala nr  

112 Reabilitare, modernizare i dotări coala nr  

113 Reabilitare, modernizare i dotări Liceul Pedagogic

114 Reabilitare, modernizare i dotări rădinița nr  

115 Reabilitare, modernizare si dotare institutii de 
nvă ă nt din municipiu
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91 

rganizarea programelor de formare i perfecționare 
pentru personalul din cadrul instituțiilor de asistență so-
cială, furnizori publici i privați de asistenţă socială i 
medicală pentru asigurarea cre terii calității serviciilor 
sociale i medicale oferite  

92 Servicii sociale diverse 

93 
inalizare construcție Cămin persoane v rstnice oc ani 

(Corpurile , , ) i continuarea dotării spațiilor e is-
tente 

94 Realizarea unui Centru de consiliere psi osocială 

95 Realizarea unui Centru multifuncțional pentru servicii 
integrate de asistență socială 

96 Realizarea unui Centru local de prevenire și tratare a 
consumului de droguri 

97 Reabilitarea i modernizarea Cre ei nr  i amena area 
unui loc de oacă adecvat pentru copii 

98 Reabilitarea i modernizarea Cre ei nr   i amena area 
unui loc de oacă adecvat pentru copii 

99 Modernizarea Cantinei de ajutor social 

100 Construirea unui nou sediu pentru Cantina de ajutor so-
cial care să asigure i o sală de mese 

101 
nfiinţarea unor centre multifuncționale de zi, pentru 

persoanele v rstnice, cu facilități culturale/agrement i 
cabinete medicale din rețeaua integrată  

102 
nființarea unor centre de zi pentru copiii din familiile 

vulnerabile, din oc ani i ZMF  
- Diminuarea riscurilor apărute în cazul minorilor nesupra-
veg eați sau aflați în imposibilitatea continuării studiilor 

103 
Construire Cartier de locuințe pentru persoane defavori-
zate  
- locuințe sociale 
- case pentru romi 

104 Realizarea de locuințe pentru tineri 
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105 Amenajare centre medicale de permanenţă n 
cartierele ocsaniului 

C. .3.  Îmbunătățirea performanței, productivității și eficienței serviciilor sociale 
prin creșterea numărului de voluntari  

106 
roiect tinderea serviciilor sociale care îi a ută pe oa-

meni să continue să trăiască în casele lor" – crearea unei 
rețele de spri in pentru persoanele asistate i familiile 
lor 

107 

Facilitarea accesului persoanelor/familiilor în situații de 
risc la servicii de informare i consiliere, precum i crea-
rea unui mecanism de cunoa tere a acestor persoane de 
către instituțiile voluntarii implicați în asigurarea servi-
ciilor sociale i de sănătate  
- Crearea unei baze de date electronice dinamice, inte-
grată într-un site 

C. . . Asi urarea unui stil de viață sănătos, în special în r ndul persoanelor vulnerabile 

108 roiect romovarea unui stil de viață sănătos  

109 Realizarea unei Campanii de educaţie nutriţională 
at t în coli, c t i în locațiile frecventate de adulți 

Obiectiv specific C.2. Reducerea disparităţilor educaționale și culturale prin consolidarea 
accesibilităţii, calităţii şi infrastructurii învăţăm ntului 

C.2. . Elaborarea și implementarea programelor de modernizare/extindere a infrastructurii 
școlare în ocșani, corelată cu cea din   

110 Modernizarea infrastructurii TIC i dezvoltarea resur-
selor colare specifice  

111 Reabilitare, modernizare i dotări coala nr   

112 Reabilitare, modernizare i dotări coala nr   

113 Reabilitare, modernizare i dotări Liceul Pedagogic 

114 Reabilitare, modernizare i dotări rădinița nr   

115 Reabilitare, modernizare si dotare institutii de 
nvă ă nt din municipiu 
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116 nființarea unei cre e 

117 Construirea a două grădinițe noi 

118 
Introducerea si e tinderea unui sistem integrat de 
supraveg ere video a institutiilor de ă ă t 
din municipiu 

119 Realizare Campus colar 

C.2.2. De voltarea pro ramelor de educaţie alternativă adresate nevoilor specifice fiecărui 
copil/t năr 

120 laborarea unui lan de valuare a erformanței în in-
stituțiile publice de învățăm nt  

121 

nființarea unui Grup Consultativ în parteneriat cu me-
diul privat i societăți de formare instruire pentru reali-
zarea unei strategii de cre tere a gradului de instruire i 
educație a tinerilor, în condițiile programelor educațio-
nale i oportunităților de anga are pe piața forței de 
muncă 

122 
Intervenţii privind realizarea de activități de educație 
generală i instruire vocațională i cursuri specializate 
orientate către copiii tinerii din grupurile aflate în risc 
de excluziune 

123 nființare de noi centre fter c ool 

124 nființare de centre de e celență 

C.2.3.  De voltarea infrastructurii TIC în sistemul de învăţăm nt pentru promovarea 
te nolo iilor informaţionale în procesul de predare-învăţare 

125 
odernizarea colilor din  cu infrastructură TIC i 

adoptarea unui sistem informatic pentru colaborarea cu 
bibliotecile partenere (e-books accesibile elevilor din 
coli, în funcție de domeniile de interes ) 

126 tinderea dotării claselor din coli licee cu ec ipa-
mente IT pentru modernizarea procesului educațional 

C.2. .  usținerea învăţăm ntului modern şi promovarea pro ramelor de sc imb 
de e perienţă pentru de voltarea competenţelor inovative ale participanților 

127 
roiecte de mobilitate în domeniul educaţiei i facilita-

rea sc imbului de cuno tinţe i e perienţe pentru profe-
sori i elevi  
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128
roiecte de cooperare în domeniul educaţiei i formării

profesionale pentru instruirea personalului, prin pro-
grame de sc imb de e periență i vizite de studiu at t la 
nivel național, c t i internațional 

129
Realizarea programelor de sc imb internațional între 
colile locale i filialele universitare i alte instituții edu-

caționale din uropa 

C.2. . Promovarea activităților culturale pentru arantarea creșterii educaționale 

130 Crearea unei Comisii Consultative pe probleme 
de Cultură

131
Crearea unui parteneriat între APL și Comisia 
Consultativă pe probleme de cultură pentru 
sprijinirea functionării acestuia

132

Centrul Regional de Resurse Culturale (CRRC)
- Realizarea unui sistem electronic centralizat pentru co-
lectarea, procesarea i depozitarea informațiilor i date-
lor despre activitățile turistice din municipiu i , 
prin crearea unor parteneriate cu unitățile de profil, ge-
neratoare de informații

133
Promovarea unor pro rame de cunoaștere a istoriei
vr ncene i realizarea unui concept dinamic de prezen-
tare a acesteia în parteneriat cu societatea civilă
Proiect cultural: patrimoniu cultural local

134

ă
ă ă
ă

ă

ă ă

ă

ă
ă ă

ă

135 ă ă
ă ă ă
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116 nființarea unei cre e 

117 Construirea a două grădinițe noi 

118 
Introducerea si e tinderea unui sistem integrat de 
supraveg ere video a institutiilor de ă ă t 
din municipiu 

119 Realizare Campus colar 

C.2.2. De voltarea pro ramelor de educaţie alternativă adresate nevoilor specifice fiecărui 
copil/t năr 

120 laborarea unui lan de valuare a erformanței în in-
stituțiile publice de învățăm nt  

121 

nființarea unui Grup Consultativ în parteneriat cu me-
diul privat i societăți de formare instruire pentru reali-
zarea unei strategii de cre tere a gradului de instruire i 
educație a tinerilor, în condițiile programelor educațio-
nale i oportunităților de anga are pe piața forței de 
muncă 

122 
Intervenţii privind realizarea de activități de educație 
generală i instruire vocațională i cursuri specializate 
orientate către copiii tinerii din grupurile aflate în risc 
de excluziune 

123 nființare de noi centre fter c ool 

124 nființare de centre de e celență 

C.2.3.  De voltarea infrastructurii TIC în sistemul de învăţăm nt pentru promovarea 
te nolo iilor informaţionale în procesul de predare-învăţare 

125 
odernizarea colilor din  cu infrastructură TIC i 

adoptarea unui sistem informatic pentru colaborarea cu 
bibliotecile partenere (e-books accesibile elevilor din 
coli, în funcție de domeniile de interes ) 

126 tinderea dotării claselor din coli licee cu ec ipa-
mente IT pentru modernizarea procesului educațional 

C.2. .  usținerea învăţăm ntului modern şi promovarea pro ramelor de sc imb 
de e perienţă pentru de voltarea competenţelor inovative ale participanților 

127 
roiecte de mobilitate în domeniul educaţiei i facilita-

rea sc imbului de cuno tinţe i e perienţe pentru profe-
sori i elevi  
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128 
roiecte de cooperare în domeniul educaţiei i formării 

profesionale pentru instruirea personalului, prin pro-
grame de sc imb de e periență i vizite de studiu at t la 
nivel național, c t i internațional  

129 
Realizarea programelor de sc imb internațional între 
colile locale i filialele universitare i alte instituții edu-

caționale din uropa  

C.2. . Promovarea activităților culturale pentru arantarea creșterii educaționale 

130 Crearea unei Comisii Consultative pe probleme 
de Cultură 

131 
Crearea unui parteneriat între APL și Comisia 
Consultativă pe probleme de cultură pentru 
sprijinirea functionării acestuia 

132 

Centrul Regional de Resurse Culturale (CRRC) 
- Realizarea unui sistem electronic centralizat pentru co-
lectarea, procesarea i depozitarea informațiilor i date-
lor despre activitățile turistice din municipiu i , 
prin crearea unor parteneriate cu unitățile de profil, ge-
neratoare de informații 

133 
Promovarea unor pro rame de cunoaștere a istoriei 
vr ncene i realizarea unui concept dinamic de prezen-
tare a acesteia în parteneriat cu societatea civilă 
Proiect cultural: patrimoniu cultural local 

134 
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136 
Organizarea unei tabere internaționale de folclor de ini-
țiere în ocul popular 

nsamblul folcloric ara rancei  

137 

nființarea unei organizații pentru dezvoltarea educației 
artistice i culturale, responsabilă cu inițierea i facilitarea 
inițiativelor variate pentru activitatea colară multidiscipli-
nară , centrate pe construirea de parteneriate la toate nive-
lele educaționale  Revista Athenaeum, Centrul Regional 

138 

Crearea programelor educaţionale folosindu-se o abor-
dare multi tiinţifică interdisciplinară, pentru a promova 
învăţarea activă, prin e perienţă i activitatea de grup i 
pentru dezvoltarea abilităților elevilor în păstrarea mo -
tenirii lor culturale 

139 
Diversificarea activităţilor artistice din coli prin amena-
area unor ateliere specifice (pictură, muzică, lucru ma-

nual etc.): nsamblul folcloric ara rancei , teneul 
Popular M.Gh.Pastia, t enaeum edu, rstele muzicii 

140 
romovarea activităților culturale în cartierele margi-

nale din municipiul oc ani pentru facilitarea accesului 
tuturor cetățenilor la cultură i cre terea consumului 
cultural în r ndul tinerilor 

Obiectiv specific C.3. Promovarea activităților instructiv-educative ca alternativă pentru ca-
nalizarea energiei copiilor și implicarea adulților în activitățile e trașcolare, prin corelarea 
activităților instructiv-educative cu cele intelectuale 

C.3. . Creșterea ofertei de posibilități educative și recreative pentru copii tineri 

141 
ă

142 
Organizarea campaniei în r ndul copiilor  doptă un 
stil de viață sănătos prin alimentație adecvată i activi-
tate fizică diversă  

143 

Proiect "Crearea unei culturi instructiv-educative de 
masă  – promovarea valorilor activităților instructiv-
educative în r ndul copiilor (grupul țintă principal) i 
adulților (grupul țintă secundar) i promovarea benefici-
ilor i oportunităților unei cariere sportive 
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144 Dezvoltarea i implementarea trategiei de tr ngere de 
Fonduri pentru sprijinirea diverselor activități sportive 

145

nființarea unei organizații pentru dezvoltarea educației
artistice i culturale, responsabilă cu inițierea i facilita-
rea inițiativelor variate, centrate pe construirea de par-
teneriate între lumile educației i culturii, la toate nive-
lele educaționale

146
Implicarea elevilor în activități e tracurriculare interac-
tive după programul colar, coordonate de cadre didac-
tice 

147
Realizarea unei piste de skate-board i arting pentru 
diversificarea serviciilor oferite tinerilor în vederea pe-
trecerii timpului liber

148 Amenajare aqua-parc

C.3.2. Implicarea copiilor și tinerilor din stradă si fața blocului  în competițiile instructiv-
educative or ani ate în școli, parcuri și locuri special amena ate

149
Realizarea unor evenimente instructiv-educative spon-
tane în aer liber, în locuri amena ate provizoriu pentru 
diferite activități i sporturi

150
Realizarea unor competiții instructiv-educative în toate 
cartierele municipiului oc ani pentru atragerea, deter-
minarea i îndrumarea copiilor către diferite sporturi

151 rganizarea în teritoriu a campionatelor colare spor-
tive sezoniere

152 mena area spațiilor de oacă în pro imitatea blocurilor 
de locuit

C.3.3. Asi urarea condițiilor optime de practicare a sportului pentru creșterea radului de 
acces și implicare a cetățenilor în viața sportivă

153
Realizarea unui parteneriat între APL și indicatul 

portivilor pentru susținerea financiară privind funcți-
onarea administrativă i desfă urarea de evenimente

154
romovarea beneficiilor mi cării în r ndul copiilor prin

organizarea unor evenimente sportive i selecționarea 
acestora pentru practicarea sportului de performanță
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136 
Organizarea unei tabere internaționale de folclor de ini-
țiere în ocul popular 

nsamblul folcloric ara rancei  

137 

nființarea unei organizații pentru dezvoltarea educației 
artistice i culturale, responsabilă cu inițierea i facilitarea 
inițiativelor variate pentru activitatea colară multidiscipli-
nară , centrate pe construirea de parteneriate la toate nive-
lele educaționale  Revista Athenaeum, Centrul Regional 

138 

Crearea programelor educaţionale folosindu-se o abor-
dare multi tiinţifică interdisciplinară, pentru a promova 
învăţarea activă, prin e perienţă i activitatea de grup i 
pentru dezvoltarea abilităților elevilor în păstrarea mo -
tenirii lor culturale 

139 
Diversificarea activităţilor artistice din coli prin amena-
area unor ateliere specifice (pictură, muzică, lucru ma-

nual etc.): nsamblul folcloric ara rancei , teneul 
Popular M.Gh.Pastia, t enaeum edu, rstele muzicii 

140 
romovarea activităților culturale în cartierele margi-

nale din municipiul oc ani pentru facilitarea accesului 
tuturor cetățenilor la cultură i cre terea consumului 
cultural în r ndul tinerilor 

Obiectiv specific C.3. Promovarea activităților instructiv-educative ca alternativă pentru ca-
nalizarea energiei copiilor și implicarea adulților în activitățile e trașcolare, prin corelarea 
activităților instructiv-educative cu cele intelectuale 

C.3. . Creșterea ofertei de posibilități educative și recreative pentru copii tineri 

141 
ă

142 
Organizarea campaniei în r ndul copiilor  doptă un 
stil de viață sănătos prin alimentație adecvată i activi-
tate fizică diversă  

143 

Proiect "Crearea unei culturi instructiv-educative de 
masă  – promovarea valorilor activităților instructiv-
educative în r ndul copiilor (grupul țintă principal) i 
adulților (grupul țintă secundar) i promovarea benefici-
ilor i oportunităților unei cariere sportive 
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144 Dezvoltarea i implementarea trategiei de tr ngere de 
Fonduri pentru sprijinirea diverselor activități sportive  

145 

nființarea unei organizații pentru dezvoltarea educației 
artistice i culturale, responsabilă cu inițierea i facilita-
rea inițiativelor variate, centrate pe construirea de par-
teneriate între lumile educației i culturii, la toate nive-
lele educaționale 

146 
Implicarea elevilor în activități e tracurriculare interac-
tive după programul colar, coordonate de cadre didac-
tice  

147 
Realizarea unei piste de skate-board i arting pentru 
diversificarea serviciilor oferite tinerilor în vederea pe-
trecerii timpului liber 

148 Amenajare aqua-parc 

C.3.2. Implicarea copiilor și tinerilor din stradă si fața blocului  în competițiile instructiv-
educative or ani ate în școli, parcuri și locuri special amena ate 

149 
Realizarea unor evenimente instructiv-educative spon-
tane în aer liber, în locuri amena ate provizoriu pentru 
diferite activități i sporturi  

150 
Realizarea unor competiții instructiv-educative în toate 
cartierele municipiului oc ani pentru atragerea, deter-
minarea i îndrumarea copiilor către diferite sporturi  

151 rganizarea în teritoriu a campionatelor colare spor-
tive sezoniere 

152 mena area spațiilor de oacă în pro imitatea blocurilor 
de locuit 

C.3.3. Asi urarea condițiilor optime de practicare a sportului pentru creșterea radului de 
acces și implicare a cetățenilor în viața sportivă 

153 
Realizarea unui parteneriat între APL și indicatul 

portivilor  pentru susținerea financiară privind funcți-
onarea administrativă i desfă urarea de evenimente 

154 
romovarea beneficiilor mi cării în r ndul copiilor prin 

organizarea unor evenimente sportive i selecționarea 
acestora pentru practicarea sportului de performanță 
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155 Reabilitarea Stadionului Tineretului 

156 roiect Dotarea cu ec ipament a bazelor sălilor spor-
tive din instituțiile colare   

157 Modernizarea terenurilor de tenis din parcul 
Nicolae Bălcescu  

158 

Modernizarea bazei sportive Milcovul Sud 
(Proiectul cuprinde: construirea pistei de atletism, con-
struirea unui teren de baschet în aer liber, construirea 
unui teren de tenis în aer liber, construirea unui teren 
sintetic pentru fotbal) 

159 Amenajare bazin înot 

Obiectiv strate ic D. Consolidarea capacității administrative locale pentru susținerea 
de voltării socio-economice a teritoriului 

Obiectiv specific D. . Eficienti area furni ării prestării serviciilor publice locale în interesul 
cetățenilor 

D. . . ormarea personalului instituției publice pentru creşterea capacităţii de atra ere 
şi absorbţie a fondurilor nerambursabile  

160 
Elaborarea planului de dezvoltare a resursei umane din 
direcțiile de specialitate ale primăriei, serviciile publice 
externalizate i persoane voluntare atrase în activită-
țile serviciile publice  

161 
nființarea unor parteneriate strategice sectoriale între 

municipiul oc ani i alte instituții internaționale pentru 
îmbunătățirea e perienței R  i asigurarea atragerii 
unor fonduri necesare implementării proiectelor 

D.1.2. Implementarea unor instrumente moderne de management inteligent pentru 
creşterea eficienţei 

162 

Extinderea sistemului de management financiar integrat 
pentru susținerea implementării proiectelor genera-
toare de venit i cele în  (bazat pe sistemul e istent 
de gestiune economico-financiară centralizat al primă-
riei) 

163 
Elaborarea metodologiei pentru verificarea sustenabili-
tății economice a instituțiilor publice din  i a parte-
nerilor privați pentru proiectele comune 
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Obiectiv specific D.2. Identificarea nevoilor de de voltare și direcțiilor de acțiune 
ale administrației publice locale pentru planificarea strate ică a teritoriului

D.2.1. Dezvoltarea structurilor de colaborare şi cooperare între principalii actori 
din teritoriu   

164
Inițierea i facilitarea formării Comisiilor consultative
pentru implicarea în sistemul deci ional al mediului 
privat și societății civile

165 nfiinţarea Comisiei teritoriale pentru susținerea 
economiei și de voltării antreprenoriatului local

166
Infiinţarea Comisiei pentru onitori area și estio
narea implementării trate iei de De voltare 
Durabilă a unicipiului ocșani 2   2020

167 Inițierea i facilitarea formării arteneriatelor trategice 
locale i internaționale

168 Elaborarea i promovarea anualului Ghidului Partene-
riatelor i Responsabilităților Comunitare 

169

Crearea unui site pentru prezentarea ONG-urilor locale, 
a activităților evenimentelor desfă urate i a proiectelor 
implementate de ace tia, în parteneriat cu -urile lo-
cale – se corelează cu proiectul de e tindere al site-ului
oficial al primăriei

D.2.2. Dezvoltarea programului de modernizare a infrastructurii TIC, integrat noului 
Plan General de Dezvoltare a ZMF 

170
Extinderea site-ului oficial al rimăriei într-un portal 
multi-lingvistic al municipiului, cu informații publice ac-
tualizate zilnic, servicii online i realizarea unor legături
(online) între actorii locali i regionali importanți

171 Dezvoltarea Strategiei TIC la nivelul ZMF

172

Extinderea infrastructurii TIC în tot teritoriul – în 
parteneriat cu PPA
- mbunătățirea structurii IT a UAT – restructurarea i 
dotarea suplimentară a sistemului de servere al primă-
riei

173
Crearea unui Centru de Resursă IT pentru toate unită-
țile administrației publice locale care să preia gestiunea 
programelor IT comune i să ofere resursele umane ne-
cesare
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155 Reabilitarea Stadionului Tineretului 

156 roiect Dotarea cu ec ipament a bazelor sălilor spor-
tive din instituțiile colare   

157 Modernizarea terenurilor de tenis din parcul 
Nicolae Bălcescu  

158 

Modernizarea bazei sportive Milcovul Sud 
(Proiectul cuprinde: construirea pistei de atletism, con-
struirea unui teren de baschet în aer liber, construirea 
unui teren de tenis în aer liber, construirea unui teren 
sintetic pentru fotbal) 

159 Amenajare bazin înot 

Obiectiv strate ic D. Consolidarea capacității administrative locale pentru susținerea 
de voltării socio-economice a teritoriului 

Obiectiv specific D. . Eficienti area furni ării prestării serviciilor publice locale în interesul 
cetățenilor 

D. . . ormarea personalului instituției publice pentru creşterea capacităţii de atra ere 
şi absorbţie a fondurilor nerambursabile  

160 
Elaborarea planului de dezvoltare a resursei umane din 
direcțiile de specialitate ale primăriei, serviciile publice 
externalizate i persoane voluntare atrase în activită-
țile serviciile publice  

161 
nființarea unor parteneriate strategice sectoriale între 

municipiul oc ani i alte instituții internaționale pentru 
îmbunătățirea e perienței R  i asigurarea atragerii 
unor fonduri necesare implementării proiectelor 

D.1.2. Implementarea unor instrumente moderne de management inteligent pentru 
creşterea eficienţei 

162 

Extinderea sistemului de management financiar integrat 
pentru susținerea implementării proiectelor genera-
toare de venit i cele în  (bazat pe sistemul e istent 
de gestiune economico-financiară centralizat al primă-
riei) 

163 
Elaborarea metodologiei pentru verificarea sustenabili-
tății economice a instituțiilor publice din  i a parte-
nerilor privați pentru proiectele comune 
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Obiectiv specific D.2. Identificarea nevoilor de de voltare și direcțiilor de acțiune 
ale administrației publice locale pentru planificarea strate ică a teritoriului 

D.2.1. Dezvoltarea structurilor de colaborare şi cooperare între principalii actori 
din teritoriu   

164 
Inițierea i facilitarea formării Comisiilor consultative 
pentru implicarea în sistemul deci ional al mediului 
privat și societății civile 

165 nfiinţarea Comisiei teritoriale pentru susținerea 
economiei și de voltării antreprenoriatului local 

166 
Infiinţarea Comisiei pentru onitori area și estio
narea implementării trate iei de De voltare  
Durabilă a unicipiului ocșani 2   2020 

167 Inițierea i facilitarea formării arteneriatelor trategice 
locale i internaționale 

168 Elaborarea i promovarea anualului Ghidului Partene-
riatelor i Responsabilităților Comunitare  

169 

Crearea unui site pentru prezentarea ONG-urilor locale, 
a activităților evenimentelor desfă urate i a proiectelor 
implementate de ace tia, în parteneriat cu -urile lo-
cale – se corelează cu proiectul de e tindere al site-ului 
oficial al primăriei 

D.2.2. Dezvoltarea programului de modernizare a infrastructurii TIC, integrat noului 
Plan General de Dezvoltare a ZMF 

170 
Extinderea site-ului oficial al rimăriei într-un portal 
multi-lingvistic al municipiului, cu informații publice ac-
tualizate zilnic, servicii online i realizarea unor legături 
(online) între actorii locali i regionali importanți 

171 Dezvoltarea Strategiei TIC la nivelul ZMF 

172 

Extinderea infrastructurii TIC în tot teritoriul  – în 
parteneriat cu PPA 
- mbunătățirea structurii IT a UAT – restructurarea i 
dotarea suplimentară a sistemului de servere al primă-
riei 

173 
Crearea unui Centru de Resursă IT  pentru toate unită-
țile administrației publice locale care să preia gestiunea 
programelor IT comune i să ofere resursele umane ne-
cesare 
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D.2.3. Înfiinţarea PACTULUI TERITORIAL între autoritățile publice locale, mediul privat și 
societatea civilă, identificarea mecanismelor de colaborare şi definirea responsabilităţilor 
fiecărei părţi implicate 

174 
Dezvoltarea parteneriatului strategic la nivelul jude-
țului Vrancea pentru susţinerea mecanismelor inova-
toare 
Proiect Pact Teritorial  

175 
Crearea unui Plan de Acțiune concertat al actorilor 
privind investițiile în infrastructură în zonele de interes 
economic comun 

176 

Demararea etapelor necesare realizării unor mecanisme 
de sprijin inovatoare  
Dezvoltarea Locală sub Responsabilitatea Comunității  
(DLRC=CLLD), Investiții Teritorial Integrate (ITI)  
Proiect Pact Teritorial  
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D.2.3. Înfiinţarea PACTULUI TERITORIAL între autoritățile publice locale, mediul privat și 
societatea civilă, identificarea mecanismelor de colaborare şi definirea responsabilităţilor 
fiecărei părţi implicate

174
Dezvoltarea parteneriatului strategic la nivelul jude-
țului Vrancea pentru susţinerea mecanismelor inova-
toare
Proiect Pact Teritorial

175
Crearea unui Plan de Acțiune concertat al actorilor 
privind investițiile în infrastructură în zonele de interes
economic comun

176

Demararea etapelor necesare realizării unor mecanisme 
de sprijin inovatoare 
Dezvoltarea Locală sub Responsabilitatea Comunității
(DLRC=CLLD), Investiții Teritorial Integrate (ITI) 
Proiect Pact Teritorial
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Prezenta Strategie de dezvoltare durabilă a municipiului Focșani 2014 - 2020
a fost aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Focșani

prin Hotărârea nr. 32 din 29.01.2015




