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Accesul autorit!#ilor locale 
la fondurile europene 

Daniela Tarnovschi

Odat! cu integrarea în Uniunea European!, principala surs! de finan#are a programelor de dez-
voltare o reprezint! fondurile europene. Diferite instan#e ale administra#iei na#ionale le consi-
der! ca fiind una dintre solu#iile pentru dep!$irea situa#iei de criz! economic! $i financiar!. 

Autorit!#ile locale (prim!riile) sunt printre principalii beneficiari ai acestor fonduri. Peste 
50% din sume le sunt accesibile pentru c! sunt eligibili în cadrul multor linii de finan#are. Acesta 
este motivul pentru care Funda#ia Soros România $i-a îndreptat aten#ia pentru identificarea 
cauzelor includerii sau excluderii anumitor localit!#i, chiar zone, de la fondurile de dezvol-
tare. Am dorit de asemenea s! monitoriz!m eforturile autorit!#ilor locale punând accent pe 
comunit!#ile care prezint! un grad ridicat al riscului de marginalizare $i excludere din cadrul 
programelor de dezvoltare, sprijinite de fonduri europene.

Dac!, la început, am pornit în cercetare de la dou! ipoteze simple (cei care au, în prezent, 
bani vor avea $i în viitor "i interesul autorit!#ilor locale pentru grupurile vulnerabile, în special 
pentru romi, este sc!zut) pe parcurs acestea s-au diversificat "i dezvoltat ajungând în final la 9 
ipoteze. Aceste premise de la care am pornit în 2008 au fost dezvoltate apoi în cadrul metodo-
logiei de cercetare.

Ipoteze:
1.  Autorit!#ile locale care au buget foarte mic raportat la popula#ie nu acceseaz! fonduri 

comunitare. 
2.  Autorit!#ile locale care au experien#! în scrierea de proiecte, în special cu cele europene 

de preaderare, acceseaz! fonduri comunitare. 
3.  Autorit!#ile locale care sunt de aceea$i culoare politic! cu Consiliul Jude#ean acceseaz! 

fonduri comunitare (datorit! cofinan#!rii pe care se pot baza, a consultan#ei $i/sau sus-
#inerii financiare). 

4.  Autorit!#ile locale care au infrastructur! mai dezvoltat! (drumuri asfaltate, canalizare, 
alimentare cu ap! în sistem public, iluminat public, alimentare cu gaz etc. în propor#ie 
mai mare) acceseaz! fonduri comunitare.

5.  Autorit!#ile locale care au fost/sunt într-o rela#ie de parteneriat (cu alte prim!rii, Consi-
liul Jude#ean, un ONG) acceseaz! fonduri comunitare.

6.  Autorit!#ile locale care sunt mai pu#in izolate (sunt mai aproape de un drum european, 
de o calea ferat! etc.) acceseaz! fonduri comunitare.

7.  Autorit!#ile locale care au acces mai rapid la mijloacele de comunicare (internet, drum 
mai scurt pân! la re$edin#a de jude# etc.) vor accesa/acceseaz! fonduri comunitare.

8.  Autorit!#ile locale care au personal preg!tit pentru accesarea fondurilor $i care are ca 
principal! sarcin! accesarea fondurilor europene vor accesa/acceseaz! bani europeni.

9.  Autorit!#ile locale care sunt bine informate acceseaz! fonduri comunitare.
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Metodologie 2008
În 2008 demersul nostru de analiz! a fenomenului a fost realizat doar pe patru regiuni de dez-
voltare: Nord-Est, Sud-Est, Vest "i Sud-Vest. Am desf!"urat, în perioada octombrie-decem-
brie 2008, o cercetare sociologic! cu dou! componente: una cantitativ!, pe baz! de chestionar 
autocompletat, adresat! tuturor prim!riilor din patru regiuni de dezvoltare, având o rat! de 
r!spuns de 92% $i componenta calitativ!, în cadrul c!reia s-au realizat 16 studii de caz. Ne-am 
concentrat demersul pe toate fondurile care puteau fi accesate de c!tre prim!rii în perioada 
2004-2008.

Am considerat variabilele care influen#eaz! sau ar putea influen#a comportamentul auto-
rit!#ilor locale-prim!riilor în accesarea de fonduri, pornind de la ipotezele mai sus formulate. 
Ne-am concentrat demersul "i pentru identificarea nivelului de cunoa$tere al prim!riilor în ce 
prive$te grupurile vulnerabile1 aflate în respectiva unitate teritorial-administrativ! $i ac#iunile 
întreprinse pentru acestea în vederea îmbun!t!%irii condi%iilor de via%!. 

Cercetarea desf!$urat! în 2008 a avut în vedere identificarea impactului unor factori care ar 
putea influen#a absorb#ia fondurilor europene de c!tre autorit!#ile locale:

•  Capacitatea bugetar! a localit!#ii; 
•   Nivelul inform!rii despre fondurile europene; 
•   Experien#a în accesarea altor fonduri europene; 
•   Factorul politic; 
•   Accesul la mijloace de comunicare; 
•   Parteneriatele cu alte institu#ii etc. 

1. Cercetarea pe baz! de chestionar 2008
Cercetarea a vizat reprezentan#i ai administra#iei publice locale din toate localit!#ile (1713) 

de pe teritoriul celor patru regiuni de dezvoltare, Nord-Est, Sud-Est, Vest "i Sud-Vest.
Chestionarul a fost multi-tematic $i a analizat problematica competitivit!#ii la nivel de co-

munitate local!. A fost preponderent compus din întreb!ri factuale despre activit!#ile prim!riei 
$i ale comunit!#ii (proiecte realizate în localitate pe o anumit! perioad! de timp; beneficiari de 
VMG, $omeri, locuin#e insalubre, procent de drumuri modernizate, lungimea canaliz!rii etc.). 
R!spunsurile au presupus o bun! cunoa$tere $i o documentare prealabil! a respondentului (res-
ponden#ilor).

Chestionarul a fost adresat spre completare (autocompletare) reprezentan#ilor tuturor 
prim!riilor (primar, viceprimar, secretar al prim!riei) de pe teritoriul celor patru regiuni de 
dezvoltare (Nord-Est, Sud-Est, Vest "i Sud-Vest). Cerin#a nostr! pentru cel care a administrat 
culegerea bazei de date a fost ca procentul chestionarelor completate s! nu fie sub 90%, fiind 
acceptate ca valide doar chestionarele completate în propor#ie de 90%. 

Rata r!spunsurilor 2008:
Rata de r!spuns a fost atins! în sensul c! din cele 1713 de prim!rii ne-au r!spuns 1579, ceea 

ce reprezint! o rat! de r!spuns de 92,17%.

1 Grupuri vulnerabile sunt definite (legea 116/2008) ca fiind grupuri cu acces limitat la resursele economice, 
politice, educa#ionale $i comunica#ionale ale colectivit!#ii.

În 2008 administrarea chestionarului a fost realizat! de c!tre Totem Communication. Au 
fost întâmpinate numeroase dificult!#i în colectarea datelor, autorit!#ile din prim!riile Româ-
niei nefiind obi$nuite s! ofere asemenea date, chiar la bugete (care sunt informa#ii publice care 
ar trebui s! fie afi$ate pe site-uri, acolo unde acestea exist! sau cel pu#in la aviziere), ap!rând 
probleme $i discu#ii dac! aceste date pot fi oferite. Pentru a asigura o rat! mare a r!spunsurilor 
$i deci reprezentativitate mare a datelor, chestionarul a fost înso#it de scrisori oficiale din partea 
unor ministere. 

2. Cercetarea calitativ! – studii de caz 2008
Cercetarea calitativ! s-a desf!$urat dup! aplicarea chestionarelor. Au fost selectate din baza 

de date ob%inut! în urma aplic!rii chestionarelor loca#iile pentru studiile de caz având în vedere 
urm!toarele criterii: regiunea, mediul de reziden#!, experien#e cu proiecte $i categoria de buget 
a prim!riei. 

Studiile de caz au avut la baz! un ghid al studiului care cuprindea un ghid de observa#ie $i 
ghiduri ale interviurilor (cel pu#in 6 în fiecare unitate administrativ-teritorial!) care trebuiau 
s! se desf!$oare cu: reprezentantul unui ONG (dac! exist!); directorul $colii din comunitate; 
liderul unui grup de ini#iativ! (dac! exist!) pentru realizarea vreunui proiect, discu#ii cu liderul 
acestuia; lideri locali informali (de ex. buliba"a, în cazul unei comunit!%i de romi); un patron/
proprietar sau manager al unei ferme, asocia#ii agricole sau a unei firme de produc#ie; un mare 
proprietar de teren sau animale, dar care nu are o organizare formal! a afacerii din agricultur! 
$i care ar vrea s!-$i dezvolte afacerea $i s-o formalizeze; $i cel pu#in dou! interviuri cu primar 
(sau viceprimar), iar ca rezerve pentru completarea informa#iilor se puteau considera interviuri 
cu un consilier al primarului sau secretarul prim!riei; acolo unde e cazul, $eful direc#iei de 
programe europene sau angajatul din prim!rie care se ocup! cu aceasta sau $eful direc#iei de 
investi#ii sau asem!n!tor. 

Abordarea studiilor de caz a fost socio-antropologic!. S-a dorit realizarea unei „fotografii” 
a localit!#ii, a posibilit!#ilor acesteia $i a problemelor cu care se confrunt! oamenii. S-a cerut 
celor care au mers pe teren s! ofere atât perspectiva autorit!#ilor asupra variilor aspecte, cât $i 
perspectiva localnicilor. 

Au fost identifica%i o multitudine de factori care ac#ioneaz! $i concur! (în propor#ii dife-
rite), determinând prim!riile din mediul urban mic $i mediul rural s! acceseze sau nu fonduri 
externe (altele decât cele primite direct de la centru – Guvern, Ministere, Consiliu Jude%ean). 

Cercetarea în 2009
Pentru a ob#ine un efect maxim fa#! de rezultatele cercet!rii anterioare desf!"urate în 2008 (o 
reac#ie a autorit!#ilor responsabile de administrarea fondurilor europene) am decis realizarea 
demersului analitic la nivelul întregii #!ri. Analizarea factorilor care influen#eaz! accesarea de 
fonduri europene postaderare $i interesul autorit!#ilor locale pentru grupurile defavorizate, 
în special pentru romi, nu a mai pornit „în orb”, ci s-a bazat pe experien#a $i rezultatele ob#inute 
în 2008. 
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Metodologie 2009
În perioada august 2009-ianuarie 2010, Funda#ia Soros România a desf!$urat o cercetare so-
ciologic! cu dou! componente: una cantitativ!, pe baz! de chestionar autocompletat, adresat 
tuturor prim!riilor din toat! România; $i componenta calitativ!, în cadrul c!reia s-au realizat 
opt studii de caz. Acum ne-am concentrat demersul pe fondurile postaderare aflate la dispozi#ia 
prim!riilor în perioada 2007-2009. Dac! ghidul pentru studiile de caz nu a fost modificat sem-
nificativ, chestionarul a suferit modific!ri importante pentru c! au fost dezvolta#i chiar factorii 
descoperi#i ca influen#ând accesarea de fonduri în anul anterior. Acestora li s-au ad!ugat itemi 
despre comunit!#ile de romi prin care am vrut s! ob#inem care este perspectiva pe care autori-
t!#ile locale o au despre ace$tia. (În 2008 au fost cazuri în care primarii au refuzat s! declare c! 
exist! comunit!#i de romi în localitatea pe care o administrau). 

1. Cercetarea pe baz! de chestionar 2009
Cercetarea a vizat reprezentan#i ai administra#iei publice locale din toate unit!#ile adminis-

trativ teritoriale ale României – 3185 de prim!rii.
Chestionarul a fost multitematic. A fost preponderent compus din întreb!ri factuale despre 

activit!#ile prim!riei $i ale comunit!#ii. R!spunsurile au presupus o bun! cunoa$tere $i o docu-
mentare prealabil! a respondentului (responden#ilor).

Chestionarul a fost adresat spre completare (autocompletare) reprezentan#ilor tuturor 
prim!riilor (primar, viceprimar, secretar al prim!riei). Chestionarul a fost structurat pe $apte 
sec#iuni (indicatori demografici "i de infrastructur!; grupuri dezavantajate "i protec%ie social!; 
resurse umane "i financiare ale prim!riei; parteneriate/asocieri ale prim!riei; descentralizarea; 
informare privind finan%area european!; accesarea fondurilor europene) la care a fost ad!ugat! 
fi$a de proiect care trebuia completat! în prim!rie pentru fiecare proiect finan#at din fondurile 
europene postaderare. 

Cerin#a a fost ca procentul chestionarelor completate s! nu fie sub 90%, fiind acceptate ca 
valide doar chestionarele completate în propor#ie de 90%.

Rata r!spunsurilor 2009:
Din cele 3185 de prim!rii au r!spuns 3008, ceea ce reprezint! o rat! de r!spuns de 94%. La 

cercetare au participat 10.668 reprezentan#i ai prim!riilor $i 576 de operatori de teren, coordo-
natori, verificatori $i operatori telefonici. În medie, chestionarul $i fi$ele de proiect au necesitat 
pentru completare 4 persoane pe chestionar, c!rora li s-au ad!ugat un coordonator jude#ean, 
un operator de interviu $i un operator asisten#! telefonic!. 

În 2009 administrarea chestionarului a fost realizat! de c!tre consor#iul format din Centrul 
Român pentru Modelare Economic! (CERME), Institutul Na"ional de Statistic! (INS) $i 
Institutul pentru Cercetarea Calit!"ii Vie"ii (ICCV). Pentru a asigura o rat! mare a r!spun-
surilor $i deci reprezentativitate mare a datelor, chestionarul a fost înso#it de scrisori oficiale 
de înso%ire.

2. Cercetarea calitativ! – studii de caz 2009
Cercetarea calitativ! s-a desf!$urat dup! aplicarea chestionarelor. Au fost selectate loca#iile 

pentru studiile de caz din baza de date rezultat! în urma aplic!rii chestionarului având în vede-
re urm!toarele criterii: regiunea; prim!rie care nu a depus proiecte, pe teritoriul c!reia exist! 
comunitate de romi $i care este înconjurat! de alte prim!rii care nu au depus proiecte; prim!rie 
care a depus proiecte $i pe teritoriul c!reia exist! comunitate de romi.

Studiile de caz au avut la baz! un ghid al studiului care cuprindea un ghid de observa#ie $i 
ghiduri ale interviurilor (cel pu#in 6 în fiecare unitate administrativ-teritorial!) care trebuiau 
s! se desf!$oare cu: reprezentantul unui ONG (dac! exist!); directorul $colii din comunitate; 
liderul unui grup de ini#iativ! (dac! exist!) pentru realizarea vreunui proiect, discu#ii cu liderul 
acestuia; lideri locali informali (de ex. dac! e vreo comunitate de romi, buliba$a); un patron/
proprietar sau manager al unei ferme, asocia#ii agricole sau a unei firme de produc#ie; un mare 
proprietar de teren sau animale, dar care nu are o organizare formal! a afacerii din agricultura 
$i care ar vrea s!-$i dezvolte afacerea $i s-o formalizeze; $i cel pu#in dou! interviuri cu primar 
(sau viceprimar), iar ca rezerve pentru completarea informa#iilor se puteau considera interviuri 
cu un consilier al primarului sau secretarul prim!riei; acolo unde e cazul, $eful direc#iei de 
programe europene sau angajatul din prim!rie care se ocup! cu aceasta sau $eful direc#iei de 
investi#ii sau asem!n!tor. 

Ca "i în 2008, abordarea studiilor de caz a fost socio-antropologic!. S-a dorit realizarea unei 
„fotografii” a localit!#ii, a posibilit!#ilor acesteia $i a problemelor cu care se confrunt! oamenii. 
S-a cerut celor care au mers pe teren s! ofere atât perspectiva autorit!#ilor asupra variilor as-
pecte, cât $i perspectiva localnicilor. 
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Analiza regional! a modului  
de accesare a fondurilor 

europene de c!tre autorit!#ile 
locale din România

C!t!lin D!r!"teanu

Introducere
Acest capitol are în vedere realizarea unei analize regionale a modului de accesare a fondurilor 
europene. Se au în vedere în analiz! datele culese prin chestionar în 2009. În acest sens, au fost 
culese date de la 3.185 de localit!#i aferente tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare economic! ale 
României. Aceast! analiz! are loc ca o continuare a unei cercet!ri cu acela$i obiectiv derulat! în 
anul 2008 pe patru regiuni de dezvoltare economic!: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest $i respectiv 
Vest. Trebuie men#ionat c! studiul actual a luat în calcul concluziile celui precedent, extinzând 
aria de implementare la nivel na%ional.

Am pornit acest demers prin prezentarea succint! a oportunit!#ilor de finan#are existente 
prin intermediul fondurilor europene. Apoi, a avut loc o analiz! a bugetului unit!%ilor admi-
nistrativ-teritoriale din România (cele care au r!spuns la chestionar) pe un interval de trei ani 
(2007-2009). Am analizat, de asemenea, accesarea fondurilor europene pe regiuni: dac! loca-
lit!#ile investigate au preg!tit sau nu proiecte în aceast! perioad!, în ce stadiu se afl! proiectul 
lor, cât de greu este procesul de accesare etc. La sfâr"it am preg!tit o serie de concluzii care au 
reie"it din analiza studiilor de caz, dar "i a discu#iilor autorului avute cu diverse prim!rii care 
au accesat fonduri $i cu consultan#i din domeniu. De men#ionat este faptul c! persoanele nu au 
dorit s! le fie men%ionat numele. Cu toate acestea, faptul c! din mai multe surse se contureaz! 
acelea$i tipuri de concluzii, se consider! util! precizarea acestora.

Trecerea în revist! a fondurilor europene 
care pot fi accesate de c!tre autorit!#ile 
publice locale
Înainte de a trece la analizarea modului de accesare a fondurilor europene de c!tre prim!riile 
României este foarte important! o delimitare a acestora. Aderarea României la Uniunea Eu-
ropean! a generat o serie de fonduri distincte, autorit!#i de management $i legisla#ie specific!. 

Acestea pot fi structurate pe dou! mari categorii: Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rural! "i Fondurile Structurale.

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural! (FEADR)
FEADR a oferit $i ofer! fonduri importante pentru dezvoltarea infrastructurii primare, cum 

ar fi de exemplu drumuri, canalizare, re#ele de ap! $i iluminat, drumuri agricole $i forestiere etc. 
A existat din partea prim!riilor un mare interes pentru M!sura 322 „Renovarea satelor”, pentru 
care ultima licita#ie a fost lansat! în toamna anului 2009. În prezent, pentru aceast! m!sur!, au 
fost licitate toate fondurile aferente perioadei 2007-2013. Concuren#a a fost acerb!, înregistrân-
du-se circa 4-5 proiecte pentru 1 loc de finan#are. 

În 2010 se vor lansa alte 2 m!suri pentru care se pot depune proiecte de c!tre Administra%iile 
Publice Locale (APL-uri): M!sura 125 „Îmbun!t!#irea $i dezvoltarea infrastructurii agricole $i 
silvice” $i M!sura 313 „Încurajarea activit!#ilor turistice”. 

În general, a existat un mai mare interes din partea APL-urilor din mediul rural pentru 
FEADR decât pentru fondurile structurale. Sinteza m!surilor FEADR destinate APL-urilor este 
prezentat! mai jos:

Tabel 1. M!suri FEADR

M!sur! Activit!#i Eligibile
Suport Maxim 
pe Beneficiar 

(Euro)
Total Aloca#ie 
M!sur! (Euro)

M322 
„Renovarea 
satelor”

•  crearea "i modernizarea 
infrastructurii fizice de baz! 
(drumuri, ap! $i canal, iluminat, 
gaze, sta#ii de epurare etc.);

•  crearea $i dezvoltarea serviciilor 
de baz! pentru popula#ia rural! 
(parcuri, spa#ii de joac!, pie#e, 
târguri, piste pentru bicili$ti 
etc.); 

•  protejarea patrimoniului cul-
tural de interes local (restaurare 
monumente istorice, pe$teri, 
amenajare postamente etc.) 

2.500.000 / APL 
3.000.000 / ADI 1.546.087.425

M125
„Îmbun!t!#irea 
$i dezvoltarea 
infrastructurii 
agricole $i silvice”

•  drumuri agricole; 
• reabilitare sistemelor de iriga%ii; 
• drumuri forestiere

1.500.000 604.058.520

M313 
„Îmbun!t!#irea 
serviciilor 
turistice” 

• centre locale de informare, 
amenajare marcaje turistice etc.; 

•  marketingul serviciilor turistice 
200.000 544.222.774

Sursa: Ghidurile Solicitantului pe fiecare m!sur!, publicate pe site-ul oficial APDRP (www.apdrp.ro)
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Fonduri Structurale
Fondurile structurale se acceseaz! prin intermediul programelor opera#ionale, ele fiind 

create în func#ie de sectorul de activitate. România beneficiaz! de 7 programe opera#ionale 
(excluzând aici pescuitul $i asisten#a tehnic!). Programele opera#ionale cuprind un num!r mare 
de axe prioritare (AP), în cadrul c!rora exist! mai multe domenii majore de interven#ie (DMI). 
Exist! foarte mult! informa#ie despre ele atât în cadrul site-urilor autorit!#ilor de management 
competente, cât $i din alte surse. În continuare, va fi realizat! o prezentare succint! a acestor 
fonduri, precizându-se acele axe $i domenii majore de interven#ie pe care pot aplica Autorit!#ile 
Publice Locale.

Programul Opera#ional Regional (POR)
Programul Opera#ional Regional (POR) este documentul strategic care implementeaz! 

elemente ale Strategiei Na#ionale de Dezvoltare Regional! din cadrul Planului Na#ional de 
Dezvoltare (PND) $i contribuie, al!turi de celelalte programe opera#ionale (e.g. Programul 
Opera#ional Sectorial Infrastructura de Transport, Programul Opera#ional Sectorial Cre$terea 
competitivit!#ii economice), la realizarea obiectivului Strategiei Na#ionale de Dezvoltare Re-
gional! $i al Cadrului Na#ional Strategic de Referin#!, respectiv diminuarea disparit!#ilor de 
dezvoltare economic! $i social! dintre România $i media dezvolt!rii statelor membre ale UE 
(sursa: Ghidul Solicitantului POR). Acest program opera#ional este cel mai important pentru 
autorit!#ile publice locale, incluzând numeroase axe, domenii majore de interven#ie $i opera#i-
uni dedicate diverselor autorit!#i publice locale.

POR are urm!toarele axe prioritare (AP) $i domenii majore de interven#ie (DMI) dedicate 
APL-urilor:

1. AP 1 - Sprijinirea dezvolt!rii durabile a ora$elor – poten#iali poli de cre$tere:
 a.  DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urban! implementate prin proiecte în: 

reabilitarea infrastructurii urbane, a transportului public, dezvoltarea mediului de 
afaceri, reabilitarea infrastructurii $i serviciilor sociale.

2. AP 2 – Îmbun!t!#irea infrastructurii de transport regionale $i locale:
 a.  DMI 2.1. – Reabilitarea $i modernizarea re#elei de drumuri jude#ene, str!zi urbane, 

inclusiv $osele de centur!.
3. AP 3 – Îmbun!t!#irea infrastructurii sociale:
 a.  DMI 3.1. – Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de 

s!n!tate;
 b.  DMI 3.2 - Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea $i echiparea infrastructurii 

serviciilor sociale;
 c.  DMI 3.3 - Îmbun!t!#irea dot!rii cu echipamente a bazelor opera#ionale pentru 

interven#ii în situa#ii de urgen#!;
 d.  DMI 3.4 - Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea $i echiparea infrastructurii 

preuniversitare, universitare $i a celei de formare profesional! continu!.
4. AP 4 – Sprijinirea mediului de afaceri regional $i local:
 a. DMI 4.1. – Dezvoltarea durabil! a afacerilor de importan#! regional! $i local!
 b.  DMI 4.2. - Reabilitarea siturilor industriale poluate $i neutilizate $i preg!tirea pen-

tru noi activit!#i

5. AP 5 – Dezvoltarea durabil! $i promovarea turismului:
 a.  DMI 5.1. - Restaurarea $i valorificarea durabil! a patrimoniului cultural, precum $i 

crearea/modernizarea infrastructurilor conexe;
 b.  DMI 5.2. - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru 

valorificarea durabil! a resurselor naturale $i pentru cre$terea calit!#ii serviciilor 
turistice;

 c.  DMI 5.3. - Promovarea poten#ialului turistic $i crearea infrastructurii necesare în 
scopul cre$terii atractivit!#ii României ca destina#ie turistic!.

Programul Opera#ional Sectorial Cre$terea Competitivit!#ii Economice (POS CCE)
Acest program are în vedere cre$terea competitivit!#ii economice a diferitelor sectoare de ac-

tivitate. Este destinat în principal sectorului privat, punând la dispozi#ie fonduri pentru investi#ii 
în produc#ie, cercetare $i dezvoltare. Exist! îns! $i unele axe $i domenii destinate APL-urilor:

1. AP 3 - Tehnologia informa#iei $i comunica#iilor pentru sectoarele privat $i public:
 a. DMI 3.2 - Dezvoltarea $i eficientizarea serviciilor publice electronice.
2. AP 4 -  Cre$terea eficien#ei energetice $i a siguran#ei în aprovizionare, în contextul com-

baterii schimb!rilor climatice:
 a.  DMI 4.2. - Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de 

energie „verde”.

Programul Opera#ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
Programul este destinat cre$terii competen#elor profesionale, având ca obiectiv reducerea 

$omajului $i cre$terea calit!%ii for%ei de munc! din România. Are numeroase axe "i domenii 
majore de interven%ie. Pentru multe dintre acestea, APL-urile nu pot fi beneficiar direct, dar 
pot intra în parteneriat cu posibilii beneficiari, realizarea de parteneriate fiind extrem de im-
portant! în cadrul obiectivelor programului. Datorit! num!rului foarte mare de DMI-uri, vor fi 
prezentate în principal axele $i unele DMI pe care pot aplica autorit!#ile publice:

1. AP 1 -  Educa#ia "i formarea profesional! în sprijinul cre"terii economice "i dezvolt!rii 
societ!#ii bazate pe cunoa$tere 

2. AP 2 -  Corelarea înv!#!rii pe tot parcursul vie#ii cu pia#a muncii
 a. DMI 2.2 - Prevenirea $i corectarea p!r!sirii timpurii a $colii;
 b. DMI 2.3 - Acces $i participare la formare profesional! continu!.
3. AP 3 – Cre"terea adaptabilit!#ii lucr!torilor "i a întreprinderilor 
4. AP 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
5. AP 5 - Promovarea m!surilor active de ocupare:
 a. DMI 5.1 - Dezvoltarea $i implementarea m!surilor active de ocupare; 
 b.  DMI 5.2 - Promovarea sustenabilit!#ii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce 

prive$te dezvoltarea resurselor umane $i ocuparea for#ei de munc!.
6. AP 6 - Promovarea incluziunii sociale:
 a. DMI 6.1 – Dezvoltarea economiei sociale;
 b.  DMI 6.2 - Îmbun!t!#irea accesului $i particip!rii grupurilor vulnerabile pe pia#a 

muncii;
 c. DMI 6.3 - Promovarea egalit!#ii de $anse pe pia#a muncii;
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Programul Opera#ional Sectorial de Mediu (POS Mediu)
Obiectivul general al POS Mediu const! în reducerea decalajului existent între Uniunea 

European! $i România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ 
cât "i calitativ. Este cl!dit în jurul principiului „poluatorul pl!te$te”. Pot aplica autorit!#i atât din 
rural, cât $i din urban. În unele cazuri îns!, este necesar ca respectivele APL-uri s! se organizeze 
sub forma Asocia#iilor de Dezvoltare Intercomunitar! (ADI) pentru a deveni eligibile. Axele "i 
domeniile sale sunt:

1. AP 1 - Extinderea $i modernizarea sistemelor de ap! $i ap! uzat!:
 a.  DMI 1.1 - Extinderea/modernizarea sistemelor de ap!/ap! uzat! (eligibili nu sunt 

APL-urile, ci numai Asocia%iile de Dezvoltare Intercomunitar!).
2. AP 2 -  Dezvoltarea sistemelor de management integrat al de$eurilor $i reabilitarea situ-

rilor contaminate istoric:
 a. DMI 2.2 - Reabilitarea zonelor poluate istoric
3. AP 3 -  Reducerea polu!rii $i diminuarea efectelor schimb!rilor climatice prin restruc-

turarea $i reabilitarea sistemelor de înc!lzire urban! pentru atingerea #intelor de 
eficien#! energetic! în localit!#ile cele mai poluate:

 a.  DMI 3.1 - Reabilitarea sistemelor urbane de înc!lzire în zonele fierbin#i (hot-
spot).

4. AP 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii:
 a.  DMI 4.1 - Dezvoltarea infrastructurii $i a planurilor de management în vederea 

protej!rii biodiversit!#ii $i Natura 2000.

Programul Opera#ional Dezvoltarea Capacit!#ii Administrative (PO DCA)  
Programul are în vedere cre$terea competen#elor angaja#ilor din domeniul administra#iei 

publice $i implicit cre$terea calit!#ii serviciilor furnizate de aceasta. Aplican#ii pot fi autorit!#i 
din rural $i urban, inclusiv ADI-uri. Ca o observa#ie, în cadrul Axei 2, DMI 2.1, sunt încurajate 
în special Consiliile Jude#ene.

1. AP1 - Îmbun!t!#iri de structur! $i proces ale managementului ciclului de politici publice:
 a. DMI 1.1 - Îmbun!t!#irea procesului de luare a deciziilor;
 b. DMI 1.2 - Cre$terea responsabiliz!rii administra#iei publice;
 c. DMI 1.3 - Îmbun!t!#irea eficacit!#ii organiza#ionale.
2. AP 2 -  Îmbun!t!#irea calit!#ii $i eficien#ei furniz!rii serviciilor publice, cu accentul pus pe 

procesul de descentralizare:  
 a. DMI 2.1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorial! a serviciilor
 b. DMI 2.2 - Îmbun!t!#irea calit!#ii $i eficien#ei furniz!rii serviciilor

Trebuie men#ionat faptul c! nu toate axele $i domeniile sunt deschise. De exemplu, unele 
domenii au fost închise pe anumite regiuni în cadrul POR. De aceea, solicitan#ii trebuie s! fie 
permanent aten#i la ce linii de finan#are le sunt accesibile "i deschise aplic!rii.

Conform „Catalogului Surselor de Finan#are Destinate Autorit!#ilor Publice”, situa#ia pro-
gramelor la martie 2010 este urm!toarea:

Tabel 2. Situa#ia fondurilor destinate APL la martie 2010
Program Opera#ional Axa Prioritar! / DMI Termen Limit!

Programul Opera#ional 
Regional – POR

AP 1 / DMI 1.1 Cerere deschis! cu depunere continu!
AP 3 / DMI 3.1 Cerere deschis! cu depunere continu!
AP 3 / DMI 3.2 Cerere deschis! cu depunere continu!
AP 4 / DMI 4.1 Cerere deschis! cu depunere continu!
AP 4 / DMI 4.2 Cerere deschis! cu depunere continu!
AP 5 / DMI 5.3 Cerere deschis! cu depunere continu!

Programul Opera#ional 
Sectorial Cre$terea 
Competitivit!#ii 
Economice – POS 
CCE

AP 4 / DMI 4.2 30.10.2010

Programul Opera#i-
onal Mediu – POS 
Mediu

AP 3 / DMI 3.1 Cerere deschis! cu depunere continu!

Sursa: „Catalogului Surselor de Finan#are Destinate Autorit!#ilor Publice”, Agen#ia de Dezvoltare Regional! Cen-
tru, martie 2010

Analiza la nivel regional a bugetului 
autorit!#ilor publice locale 
Analiza bugetului la nivel de autoritate local! este important! deoarece furnizeaz! informa#ie 
economic! valoroas! privind capacitatea financiar! de accesare $i implementare a proiectelor 
europene. Dup! cum se observ! în tabelul 4, exist! disparit!#i regionale semnificative în Ro-
mânia, ceea ce ar conduce la concluzia c! regiunile mai pu#in dezvoltate au în realitate nevoie 
mai mare de proiecte. Modul efectiv de accesare a fondurilor este analizat în capitolul urm!tor. 
Acest capitol îns! are mare importan#! deoarece ne arat! structura bugetar! $i cum au fost 
aloca#i banii de c!tre prim!rii. De exemplu, o prim!rie care acord! mul#i bani doar pentru 
cheltuieli curente arat! inten#ia de a nu realiza investi#ii. În schimb, o prim!rie cu o pondere în 
cre$tere a cheltuielilor de investi#ii arat! c! aceasta este interesat! de dezvoltarea comunit!#ii 
locale $i ca atare este un poten#ial aplicant pentru fondurile europene. Cum structura bugetar! 
a unui singur an arat! doar o „fotografie”, s-a preferat o analiz! în dinamic! pe intervalul celor 
trei ani.

Datele pe baza c!rora ne vom realiza analiza au fost culese direct de la prim!rii prin inter-
mediul unui chestionar construit de autori (pentru mai multe informa%ii despre modalitatea de 
culegere a datelor se poate consulta în introducere descrierea metodologiei utilizate). Au fost 
inclu$i în chestionar o serie de indicatori economici, precum: venituri totale ale APL-urilor, ve-
nituri proprii ale prim!riilor (compuse în principal din venituri de natur! fiscal!, respectiv taxe 
$i impozite percepute de la persoane fizice $i juridice), venituri din subven#ii, cheltuieli totale, 
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cheltuieli curente, cheltuieli cu protec#ia social!, cheltuieli de capital (sau altfel spus, cheltuieli 
de investi#ii) etc.2 Ace$ti indicatori au fost utiliza#i ulterior pentru construirea unor ponderi.

Mai întâi s! prezent!m distribu#ia autorit!#ilor publice locale (APL) pe cele 8 regiuni de 
dezvoltare economic! ale României. 

Tabel 3. Structura APL pe regiuni de dezvoltare
Regiunea de 
dezvoltare

Nr. 
localit!"i %

Nord Est 552 17,3%
Sud Est 390 12,2%
Sud Muntenia 567 17,8%
Sud Vest Oltenia 448 14,1%
Vest 323 10,1%
Nord Vest 445 14,0%
Centru 414 13,0%
Bucure"ti Ilfov 46 1,4%
Total 3.185 100,0%

 Sursa: date din chestionarul 2009

Datele arat! importante decalaje economice, deci surprind disparit!#ile regionale de dezvol-
tare. Cea mai s!rac! regiune a #!rii este Nord-Estul cu un PIB (produs intern brut) pe locuitor 
de 3.733 euro în 2008 fa#! de peste 11.000 euro în zona Bucure$ti Ilfov pentru acela$i an. De$i 
decalajele s-au redus, a$a cum arat! datele din tabelul de mai jos, ele r!mân totu$i la un nivel 
foarte ridicat.

Aceste decalaje au importante impacturi sociale $i economice. De exemplu, Bucure$tiul 
$i regiunile din vestul #!rii au devenit adev!ra#i poli de atrac#ie economic! $i a for#ei de mun-
c!. Cele mai multe investi#ii se concentreaz! în aceste regiuni. Ca impact, are loc o cre$tere a 
gradului de ocupare $i a veniturilor popula#iei. Calitatea serviciilor sociale este în cre$tere. În 
acela$i timp, regiunile s!race nu atrag atât de mult! for#! de munc!, iar principalele lor ora$e au 
cunoscut o dezvoltare economic! mult mai redus!. Atractivitatea lor pentru investitori puter-
nici este înc! redus!, iar popula#ia local! are tendin#! de emigrare mai puternic!.

2 Au fost ale$i aceia"i indicatori economici ca $i la cercetarea derulat! în anul 2008.

Tabelul 4. Disparit!#i economice regionale
Regiunea 2005 2006 2007 2008

Euro/locuitor
Nord-Est 2.527 2.943 3.333 3.733
Sud-Est 3.137 3.651 4.124 4.609
Sud 3.019 3.520 3.985 4.452
Sud-Vest 3.087 3.606 4.074 4.547
Vest 4.224 4.929 5.563 6.204
Nord-Vest 3.422 3.975 4.495 5.022
Centru 3.935 4.591 5.195 5.799
Bucuresti 7.487 8.875 10.153 11.416

Sursa: Comisia Na#ional! pentru Prognoz!, 2009

Datele privind PIB per locuitor sunt utile pentru c! ofer! o imagine a nevoii de dezvoltare pe 
regiuni $i de reducere a decalajelor. În urm!toarea sec#iune se va face o leg!tur! între modul de 
accesare a fondurilor europene $i PIB per locuitor la nivel de regiune.

La o atent! analiz! a datelor despre venituri se poate observa o cre$tere a veniturilor totale 
per locuitor pentru toate cele 8 regiuni3 între 2007 "i 2009, a$a cum reiese din graficul urm!tor. 

Grafic 1. Evolu#ia veniturilor totale pe cap de locuitor în 2009 fa#! de 2007

Sursa: date din chestionarul 2009

Cele mai mari cre$teri se remarc! în regiunile de Vest $i Nord Vest, datorit! faptului c! în Ro-
mânia, în general, cre$terea economic! a urmat un trend vest-est, respectiv regiunile situate în 
proximitatea pie#elor din vestul Europei au cunoscut o cre$tere mai important!. 

3 Trebuie men#ionat faptul c! ancheta de teren s-a desf!$urat în perioada august-noiembrie 2009. Datele pentru 
anul 2009 se bazeaz! pe prevederi bugetare ini#iale, ceea ce explic! cre"terea atât de mare în 2009 fa#! de 2007. 
În realitate îns!, datorit! declinului economic major din 2009, este foarte probabil ca cifrele s! sufere modific!ri 
în urma public!rilor oficiale. La data scrierii raportului, din p!cate nu au fost disponibile date macroeconomice 
oficiale pe regiuni.
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Un trend ascendent se remarc! $i în regiunea de Nord-Est (133%), un aspect îmbucur!tor, 
dac! %inem cont de faptul c! este cea mai s!rac! regiune a UE. O explica#ie ar fi îns! tocmai 
faptul c! a pornit de la un nivel economic foarte sc!zut. 

În ceea ce prive$te ponderea veniturilor proprii ale APL-urilor în total venituri, acestea au 
fost în general în cre$tere, cu excep#ia regiunii Sud-Est. Acest indicator poate fi privit ca unul de 
autonomie financiar!, în sensul c! APL-urile î"i procur! în mod independent resursele financi-
are într-o mai mare m!sur! în prezent decât în trecut. Ca atare, ipotetic, ele pot avea o putere 
mai mare de accesare "i implementare a proiectelor europene. 

Tabelul 5. Ponederea veniturilor proprii în total venituri

Regiune 2007 2008 2009 % modificare 
2009/2007

NE 32,5% 32,1% 41,0% 126%
SE 43,0% 43,3% 40,1% 93%
Sud 41,4% 41,5% 48,6% 117%
SV 38,0% 36,2% 42,8% 113%
Vest 51,1% 51,6% 59,5% 116%
NV 46,1% 45,0% 50,0% 108%
Centru 47,3% 47,9% 54,6% 115%
Buc-IF 72,1% 70,7% 71,3% 99%

Sursa: date din chestionarul 2009

Ca efect al cre$terii ponderii veniturilor proprii în total, ponderea subven#iilor de la bugetul de 
stat a sc!zut. Graficul urm!tor arat! c!, exceptând regiunea SE, în toate celelalte regiuni pon-
derea subven#iilor în total venituri a sc!zut în 2009 fa#! de 2007.

 Grafic 2. Evolu#ia ponderii subven#iilor în VT în 2009 fa#! de 2007

Sursa: date din chestionarul 2009
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În ceea ce prive$te cheltuielile, s-au analizat trei indicatori: ponderea cheltuielilor curen-
te, a cheltuielilor cu protec#ia social! $i respectiv a cheltuielilor de capital în totalul cheltuielilor 
APL-ului. Acest lucru este important, deoarece, a$a cum s-a precizat în deschiderea acestei 
sec#iuni, indic! modul de alocare a banilor pe categorii mari. Din nou, dac! ponderea cheltu-
ielilor de capital este în cre$tere, înseamn! c! autoritatea local! respectiv! este interesat! în 
dezvoltarea comunit!#ii $i are capacitate mai mare de accesare. Dac!, de exemplu, ponderea 
cheltuielilor cu asisten#a social! este în cre$tere, respectiva autoritate consider! ca fiind im-
portant! asistarea a cel pu#in a unei p!r#i a popula#iei. În acela$i timp, se poate ca ponderea 
popula#iei asistate s! fie în cre$tere. 

Ponderea cheltuielilor curente a avut o evolu#ie diferit! în interiorul regiunilor. Astfel, în 
Nord-Est $i Sud-Vest, ponderea a crescut sensibil în 2009 fa#! de 2007. Pentru aceea$i perioad!, 
ponderea acestor cheltuieli a sc!zut drastic în regiunea Bucure$ti-Ilfov (69%).

Tabel 6. Ponderea cheltuielilor curente în total cheltuieli
Regiune 2007 2008 2009 % mod 2009/2007
NE 64,4% 67,9% 75,9% 118%
SE 75,2% 80,6% 73,3% 98%
Sud 73,2% 74,3% 70,3% 96%
SV 72,5% 77,2% 79,2% 109%
Vest 76,4% 80,2% 71,7% 94%
NV 74,0% 75,4% 76,7% 104%
Centru 74,2% 77,1% 75,8% 102%
Buc-IF 79,7% 81,2% 55,0% 69%

Sursa: date din chestionarul 2009

În acela$i timp, ponderea cheltuielilor de capital a crescut în regiunea Bucure$ti-Ilfov $i cea 
de Vest. Aceast! evolu#ie se explic! prin faptul c! cele dou! regiuni sunt cele mai dezvoltate 
din România, fiind motoarele economice ale #!rii. Ca atare, cheltuielile cu investi#iile au avut o 
evolu%ie mai viguroas! comparativ cu celelalte regiuni. În ceea ce prive$te Bucure$tiul, aceast! 
regiune are un poten#ial de investi#ii mare, dat de multiple surse, gen buget mai mare, precum 
$i numeroase împrumuturi externe. Regiunea aplic! îns! mai pu#in la fondurile europene, a$a 
cum arat! $i sec#iunea urm!toare. În regiunea Vest, tendin#a de aplicare a fondurilor europene 
este mai mare. În acela$i timp îns! e adev!rat c! au avut loc $i alte tipuri de investi#ii, date de 
poten#ialul mare de dezvoltare.
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Grafic 3. Evolu#ia ponderii chetuielilor de capital în total cheltuieli în 2009 fa#! de 2007
Sursa: date din chestionarul 2009

Referitor la cheltuielile cu protec#ia social!, tendin#a general! a fost de reducere a acestora 
pentru toate regiunile. 

Tabelul 7. Ponderea cheltuielilor cu protec#ia social! în total cheltuieli
Regiune 2007 2008 2009 % mod 2009/2007
NE 8,3% 6,5% 6,8% 81%
SE 7,5% 7,5% 6,0% 80%
Sud 8,2% 6,6% 5,4% 66%
SV 8,9% 6,8% 7,0% 78%
Vest 4,6% 4,2% 4,1% 88%
NV 5,0% 4,0% 4,5% 90%
Centru 4,5% 3,6% 3,3% 72%
Buc-IF 5,3% 6,3% 4,3% 81%

Sursa: date din chestionarul 2009

Se remarc! valori ridicate pentru anul 2009 în regiunile Sud-Vest (7,0%) $i Nord-Est (6,8%). 
Valori sc!zute sunt în Centru (3,3%) $i Bucure$ti-Ilfov (4,3%). Aceasta poate indica faptul c! 
regiunile mai s!race au un num!r mai mare de asista#i $i ca atare apare $i necesitatea unor 
cheltuieli cu asigur!rile sociale mai mari decât în alte regiuni.

Modul de accesare a fondurilor europene  
la nivel regional

Num!r APL care au preg!tit sau au depus proiecte
Din datele analizate, rezult! c! un num!r foarte mare de APL au avut în preg!tire sau au 

depus proiecte europene în perioada 2007-2009. Nu mai pu#in de 2.590 unit!#i se afl! în aceast! 
stare, reprezentând peste 80% din total. Cele mai multe APL (aproape 90%) se afl! în mediul rural.

Tabelul de mai jos indic! ponderea localit!#ilor, pe regiuni de dezvoltare, care au depus sau 
au în preg!tire proiecte în total.

88% 100%
80% 71%
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97% 95%
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Tabel 8. Pondere localit!#i care au depus sau au avut în preg!tire proiecte
Regiunea de dezvoltare Nr. localit!"i % în total
Nord Est 474 85,9%
Sud Est 297 76,2%
Sud Muntenia 437 77,1%
Sud Vest Oltenia 385 85,9%
Vest 274 84,8%
Nord Vest 350 78,7%
Centru 338 81,6%
Bucure"ti Ilfov 35 76,1%
Total 2.590 81,3%

Sursa: date din chestionarul 2009

Cel mai mare num!r de APL-uri care au avut proiecte în preg!tire sau au depus sunt situate în 
regiunea Nord-Est (474 unit!#i). Acest lucru este îmbucur!tor la prima analiz! #inând cont de 
faptul c! vorbim despre cea mai s!rac! regiune din România "i unde este nevoie de cele mai 
multe investi#ii. 

Totu$i trebuie men#ionat c! în chestionar prim!riile au fost întrebate despre proiectele 
aflate în preg!tire $i proiectele depuse. Ca atare, mai departe s-a analizat câte APL-uri au 
depus efectiv proiecte în aceast! perioad!. Fa#! de o medie na#ional! de 81,3% dintre APL cu 
proiecte în preg!tire sau depuse în total APL-uri, baza de date arat! c! un num!r de 2.032 
APL-uri au depus efectiv proiecte, ceea ce înseamn! 78,5% din total num!r localit!#i, ceea 
ce reprezint! un rezultat pozitiv. 

Grafic 4. Situa#ia proiectelor în preg!tire $i depuse

Sursa: date din chestionarul 2009

Prima serie indic! num!rul localit!#ilor cu proiecte în preg!tire $i depuse, în timp ce a doua serie 
indic! num!rul localit!#ilor cu proiecte efectiv depuse. Regiunea Nord Est este în continuare 
peste media na#ional! din acest punct de vedere, aproape 86% din localit!#i depunând efectiv 
proiecte. Cea mai mare parte a acestor APL-uri sunt din mediul rural $i au aplicat în cea mai 
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mare parte pe Fondul European pentru Agricultur! $i Dezvoltare Rural!, respectiv M!sura 322 
„Renovarea satelor”. Acela$i lucru se poate afirma $i despre APL-urile din celelalte regiuni, FEA-
DR fiind cel mai accesat fond european pân! în prezent de c!tre autorit!#ile din mediul rural.

Urm!torul pas este de a analiza procentul de APL-uri cu proiecte aprobate, respinse, în 
evaluare $i retrase. Cel mai mare procent de proiecte aprobate revine regiunii Nord-Vest. În 
schimb, de$i are cele mai multe proiecte depuse, regiunea de Nord-Est are cel mai mare procent 
de proiecte respinse (cca. 42%). Explica#ia ar putea consta într-o calitate mai slab! a proiectelor 
depuse. Cel mai redus procent de proiecte respinse se afl! în Regiunea Sud Muntenia (28,7%), 
dar trebuie men#ionat $i faptul c! aceast! regiune are cel mai mare procent de proiecte aflate 
înc! în evaluare (55,1%).

Grafic 5. Situa#ia proiectelor APL-urilor pe regiuni

Sursa: date din chestionarul 2009

Responden%ii tuturor APL-urilor, indiferent de regiune, au men#ionat c! se confrunt! cu un 
grad ridicat de dificultate în procesul de ob#inere a fondurilor europene. Pe o scal! de la 1 
- foarte u$or la 10 - foarte dificil, regiunile au dat un calificativ cuprins între 8,0 $i 8,5, ceea ce 
echivaleaz! cu un grad foarte ridicat de dificultate în accesarea fondurilor europene.

Grafic 6. Grad de accesare

Sursa: date din chestionarul 2009
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Dintre dificult!#ile cele mai des semnalate, se remarc!:
1.  modificarea condi#iilor din ghidul solicitantului, mai precis a criteriilor de eligibilitate, 

proces care are loc în timpul aplic!rii sau chiar al evalu!rii propriu-zise a proiectelor;
2.  lipsa cofinan#!rii;
3.  birocra#ia stufoas!, respectiv un num!r mare de documente solicitate în cadrul dosarului 

proiectului;
4.  lipsa transparen#ei procesului de evaluare-selectare.

O parte din aceste probleme vor fi dezb!tute mai pe larg în sec#iunea a cincea, coroborat $i cu 
o serie de discu#ii cu primari, func#ionari ai prim!riei $i exper#i în domeniu.

Num!rul de proiecte preg!tite sau depuse de APL-uri
Pân! acum am analizat num!rul de APL-uri care au preg!tit sau depus proiecte. Concluzia 

este c! Regiunea Nord-Est a fost cea mai activ!, atât din punct de vedere al num!rului de APL-
uri aplicante, cât $i din punct de vedere al ponderii autorit!%ilor aplicante în total APL-uri per 
regiune. Acest rezultat se poate explica prin faptul c! aceast! regiune este cea mai s!rac! din EU 
$i ca atare are nevoie de o mai mare de dezvoltare pentru a reduce disparit!#ile economice fa#! 
de celelalte regiuni. În acela$i timp, se poate vorbi $i de o voin#! la nivel de jude# care impune 
primarilor s! fac! proiecte4. Faptul de a impune primarilor s! depun! proiecte reiese par#ial din 
datele oferite de ancheta de teren. Astfel, din baza de date reiese c! regiunea de Nord-Est are 
cea mai mare rat! de proiecte respinse (peste 40%), deci de o calitate mai sc!zut! a proiectelor, 
care sunt preg!tite, în general, de proiectan#i $i consultan#i. 

Din punctul de vedere al num!rului total de proiecte depuse, Regiunea Nord-Est ocup! din 
nou prima pozi#ie, atât ca num!r (1.271 proiecte), cât $i ca pondere la nivel na#ional (cca. 19%).  
La polul opus se afl! regiunea Bucure$ti, cu un num!r de doar 96 proiecte depuse. Este adev!rat 
îns! c! Bucure$tiul este cea mai bogat! regiune a #!rii $i în acela$i timp beneficiaz! mai mult de 
alte tipuri de fonduri, cum ar fi împrumuturile externe.

Tabelul 9. Num!r de proiecte depuse
Regiune Nr. Total Proiecte % în total
Nord Est 1.271 19,6%
Sud Est 784 12,1%
Sud Muntenia 930 14,4%
Sud Vest Oltenia 910 14,1%
Vest 675 10,4%
Nord Vest 991 15,3%
Centru 815 12,6%
Bucuresti Ilfov 96 1,5%
Total 6.472 100,0%

Sursa: date din chestionarul 2009

4 Din anumite discu#ii cu speciali$ti $i primari din zon! a reie$it c! cel pu#in dou! jude#e din aceast! regiune se 
afl! în aceast! situa#ie.
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Pe locul 2 în topul depunerilor de proiecte este Regiunea Nord-Vest. În clasamentul regiunilor 
întocmit de Comisia Na#ional! de Prognoz! din punct de vedere al PIB-ului pe locuitor, aceast! 
regiune este a doua dup! Bucure$ti $i Vest cu un PIB/locuitor de 5.000-6.000 euro. 

Totu$i, raportat la popula#ie, exist! o inversare a pozi#iilor dac! se consider! un indice for-
mat din num!rul de proiecte depuse la 10.000 de locuitori. Considerând acest indice se observ! 
c! Nord-Vestul are cel mai mare num!r de proiecte raportat la popula#ie (4,15 proiect depuse 
la 10.000 locuitori), iar regiunea Nord-Est se afl! aproape de media tuturor regiunilor (3,57)5. 
Exceptând regiunea Bucure$ti, alte dou! regiuni s!race, respectiv Sud-Est $i Sud Muntenia, 
ocup! ultimele locuri.

Grafic 7. Num!r proiecte depuse la 10.000 locuitori 

Sursa: date din chestionarul 2009

Din punct de vedere al cheluielilor de capital, regiunea Nord Est este pe primul loc cu peste 8 
proiecte depuse la 10.000 lei cheltuieli de capital. Acest indicator arat! c! regiunea a optat mai 
mult s! finan#eze investi#ii din fonduri europene comparativ cu alte regiuni. De exemplu, regi-
unile Vest $i Centru sunt mai pu#in active la acest indicator. O analiz! similar! a fost efectuat! 
luând în calcul bugetul total al APL-urilor "i care relev! acelea$i rezultate.

Grafic 8. Proiecte depuse la 10.000 lei cheltuieli capital

Sursa: date din chestionarul 2009

Întrebarea care se pune mai departe este: din totalul num!rului de proiecte, câte au fost deja 
aprobate? Sau câte au fost deja implementate? Din punct de vedere al ponderii num!rului de 

5 În calculul mediei a fost exclus! regiunea Bucure$ti, care are o valoare foarte mic! a proiectelor depuse pe 
fonduri structurale $i FEADR, ea finan#ându-se în principal, a$a cum s-a mai spus, din alte tipuri de fonduri.
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proiecte aprobate în total num!r proiecte depuse, Regiunea Nord-Vest se plaseaz! din nou pe 
primul loc, cu un procent de 19,5%. Trebuie totu$i men#ionat faptul c! un num!r mare de pro-
iecte se afl! înc! în evaluare $i deci nu putem avea o imagine clar! a ratei de succes. De exemplu, 
un num!r foarte mare de proiecte au fost depuse în cadrul FEADR, mai exact a M!surii 322 
„Renovarea satelor”. De$i sesiunea a fost lansat! în luna iulie 2009 $i a fost încheiat! în august 
2009, rezultatele evalu!rii nu sunt înc! cunoscute la data scrierii acestui raport6.

Grafic 9. Pondere proiecte aprobate în total proiecte

Chiar $i raportat la popula#ie (vezi graficul de mai jos) regiunea Nord-Vest ocup! prima pozi#ie 
cu 0,81 proiecte la 10.000 locuitori. De asemenea, exceptând regiunea Bucure$ti-Ilfov, regiunea 
Sud ocup! ultimul loc.

Grafic 10. Num!r proiecte aprobate la 10.000 locuitori

Sursa: date din chestionarul 2009

Dac! lu!m în analiz! $i proiectele respinse, pentru majoritatea regiunilor exist! mai multe 
proiecte respinse decât aprobate. Este adev!rat c! exist! un num!r mare de proiecte în evaluare la 
aceast! dat!, totu$i acest raport indic! faptul c! în general proiectele nu au fost bine preg!tite. 

6 Februarie 2010.
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Grafic 11. Proiecte aprobate vs proiecte depuse

Sursa: date din chestionarul 2009

O singur! regiune a reu$it s! aib! mai multe proiecte aprobate decât respinse, respectiv Ves-
tul (118 versus 115 proiecte). O foarte mare discrepan#! exist! pentru regiunea de Nord-Est 
unde exist! peste 310 proiecte respinse, în timp ce 224 au fost aprobate. Exceptând regiunea 
Bucure$ti, Nord-Estul se afl! pe ultimul loc din punctul de vedere al raportului proiecte apro-
bate/proiecte depuse.

La o analiz! a proiectelor deja implementate se observ! c! regiunea Nord-Vest se situeaz! 
din nou pe primul loc, cu 187 proiecte sau 19,5% din totalul proiectelor deja implementate.

Grafic 12. Pondere proiecte implementare în total

Sursa: date din chestionarul 2009

Printre motivele cele mai men#ionate pentru care proiectele nu au primit finan#are, se reg!sesc:
 1.  proiectul a fost eligibil, dar datorit! neatingerii punctajului necesar, nu a fost 

selectat;
 2.  gre$eli la întocmirea cererii de finan#are;
 3.  schimbarea regulilor, respectiv a ghidurilor în timpul depunerii $i evalu!rii proiec-

telor, precum $i interpretarea diferit! a regulilor de la jude# la jude#;
 4.  motive politice
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Concluzii $i observa"ii
Aceste concluzii se bazeaz! pe o combinatie de patru surse: baza de date; discu#ii $i interviuri 
cu o serie de primari $i func#ionari din prim!rii din diverse jude#e ale #!rii (din studiile de caz); 
discu%ii cu exper#i $i consultan#i pe proiecte europene (interviuri realizate de autor "i de cei care 
au realizat studiile de caz); "i nu în ultimul rând pe experien#a autorului în domeniul fondurilor 
europene7.

Se poate observa existen%a unei convergen%e a opiniilor pe baza c!rora am formulat conclu-
ziile acestei sec%iuni a raportului.

Cam toate opiniile converg c!tre faptul c!: fondurile europene sunt relativ greu de acce-
sat $i mai ales de implementat; 'i c! nu exist! strategii coerente de plasare a fondurilor în 
func#ie de nevoile reale ale unei comunit!#i, zone sau regiuni.

Evident c! în aceste condi#ii exist! dou! riscuri majore: o parte important! a fondurilor nu 
vor putea fi consumate la nivel na#ional $i se vor întoarce la bugetul UE, riscând chiar ca Româ-
nia s! devin! pe termen mediu contributor net (adic! s! furnizeze mai mul#i bani bugetului UE 
decât prime$te de la acesta); "i chiar dac! sunt consumate, în lipsa unor strategii clare, impactul 
fondurilor asupra dezvolt!rii #!rii $i reducerea decalajelor regionale va fi mai mic decât 
cel dorit 'i prezentat în documentele programatice.

Pornind de la acest cadru general, pot fi supuse discu#iei urm!toarele observa%ii:
1. Stabilirea strategiilor na#ionale. Din p!cate România nu a avut niciodat! puncte forte 

în acest domeniu, a fost permanent nepreg!tit!. De$i se $tia c! #ara va adera la Uniunea Eu-
ropean! în 2007, nu existau strategii bine închegate care s! permit! mai departe crearea de 
mecanisme de atragere a fondurilor europene. Este demn de men#ionat faptul c! în anul 2007 
nu a fost lansat! nicio licita#ie public! de proiecte pe niciun fond structural sau FEADR. De$i 
din punct de vedere tehnic este adev!rat c! în primele 6 luni acest lucru nu era posibil pentru 
c! planurile na#ionale (strategiile) trebuiau supuse analizei $i aprob!rii CE, în realitate acele 
planuri trebuiau s! fie gata în propor#ie mare înc! de la finele anului 2006. Autorit!#ile statului, 
supuse unui atac mediatic puternic în ceea ce prive"te incapacitate de absorb#ie a fondurilor 
europene, au realizat o serie de planuri na#ionale în grab!, f!r! o cunoa$tere clar! a necesit!#ilor 
regionale sau zonale. 

2. Modul de func#ionare a autorit!#ilor de management (AM). Ca $i în cazul planurilor 
na#ionale de dezvoltare, autorit!#ile de management s-au creat cu întârziere $i au mari proble-
me de func#ionare. Personalul este subdimentionat $i pus s! fac! fa#! unui volum foarte mare de 
proiecte. În plus, nu a beneficiat de training consistent $i adecvat. De$i în perioada de preadera-
re au existat fonduri pentru asisten#! tehnic!, trainingurile respective au fost nefocalizate $i nu 
au avut ca impact preg!tirea riguroas! a personalului autorit!#ilor de management. O simpl! 
vizit! la birourile acestor autorit!#i va ar!ta urm!toarea imagine: un num!r redus de persoane 
înconjurate de un num!r foarte mare de proiecte pe care trebuie s! le administreze.

O alt! problem! a AM-urilor este faptul c! aproape în totalitate conducerea lor s-a f!cut 
pe criterii politice. Iar dac! acesta a fost criteriul de baz!, evident c! focalizarea pe modificarea 
ghidurilor, respectiv a direc#iilor de investi#ie a trecut pe planul doi. În acela$i timp, aceste 
numiri au sporit nelini"tea în rândul personalului, care nu $tia la ce s! se a$tepte. Ca atare, 

7 C!t!lin D!r!"teanu este consultant Terra Nostra Consulting, Bucure$ti.
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prezen#a unui personal subdimensionat, care nu a beneficiat de training adecvat, coroborat 
cu un management numit pe criterii preponderent politice, au contribuit la absorb#ia lent! a 
fondurilor europene.

3. Schimbarea regulilor în timpul jocului. Ancheta de teren, atât cea din 2008, cât "i cea 
din 2009, au relevat faptul c! o serie de prim!rii au men#ionat ca obstacol în calea acces!rii fon-
durilor schimbarea criteriilor de eligibilitate. Într-adev!r, marea parte a Ghidurilor Solicitantu-
lui au suferit modific!ri frecvente, inducând confuzie în rândul aplican#ilor. Aceste modific!ri 
s-au datorat faptului c! AM-urile nu au fost preg!tite în mod real pentru derularea sesiunilor 
de proiecte (din punct de vedere al procedurilor de selec#ie sau achizi#ii). Ca atare au trebuit s! 
fac! ajust!ri din mers, care din p!cate au afectat o serie de proiecte aflate în proces de depunere 
sau chiar de evaluare.  

4. Schimbarea grilei punctajului de selec#ie pe FEADR. Din p!cate, modul de punctare 
a proiectelor în cadrul FEADR a suferit modific!ri continue, inducând instabilitate în faza de 
preg!tire. Proiectele erau construite pentru a atinge un anumit punctaj de selec#ie, dup! care 
în apropierea lans!rii sesiunii punctajele erau modificate. De$i nu se poate argumenta c! acest 
lucru avea la baz! anumite inten%ii, în mod sigur modific!rile respective au afectat foarte multe 
proiecte $i au creat confuzie.

5. Impredictibilitate în lansarea sesiunilor de proiecte. Întotdeauna a existat o lips! de 
transparen#! în ceea ce prive$te momentul lans!rii sesiunilor. Au fost situa#ii în care existau 
informa#ii c! o anumit! sesiune se va lansa în luna X, pentru ca în realitate s! fie lansat! la un 
interval ulterior de 3-6 luni. Acest lucru a avut un impact negativ deoarece a necesitat refacerea 
documenta#iilor, noi demersuri în a ob#ine alte avize etc.

6. Presiune asupra primarilor de a face proiecte. Au existat multe cazuri în care consiliile 
jude#ene i-au îndemnat pe primari s! fac! proiecte. F!r! a exclude o clas! de primari care au 
fost dornici s! fac! proiecte, mul#i îns! au perceput aceast! presiune ca o impunere. Ca atare, 
proiectele au fost întocmite, îns! au avut probleme de calitate, ceea ce explic!, într-o anumit! 
m!sur!, faptul c! exist! mai multe proiecte respinse decât aprobate.

7. Riscul de a face proiecte eligibile, dar nefinan#ate. Un fapt pozitiv care trebuie sem-
nalat este num!rul foarte mare de proiecte depuse. A$a cum s-a observat în 2009, peste 80% 
din APL-uri au preg!tit sau chiar depus proiecte, ceea ce reprezint! f!r! niciun dubiu un fapt 
încurajator. Totu$i, o serie de primari au indicat faptul c! în momentul de fa#! exist! un risc 
în a face proiecte datorat faptului c! proiectan%ii "i consultan%ii care au realizat proiectele tre-
buie pl!ti%i din bugetele APL-urile (destul de mici "i afectate de criza economico-financiar!), 
neexistând certitudinea finan#!rii. Iar incertitudinea cre$te corelat $i cu „schimbarea regulilor 
în timpul jocului”, în momentul de fa#! existând destule APL-uri care se tem s! mai scrie "i s! 
depun!. În aceste condi#ii, lipsa de strategii clare (la nivel jude%ean, regional, dar "i na%ional) î$i 
spune cuvântul din ce în ce mai evident.

8. Transparen#! în asigurarea cofinan#!rii. Cea mai mare parte a speciali$tilor din dome-
niul proiectelor europene $i a angaja#ilor APL-urilor sunt de acord cu lipsa transparen#ei în ce 
prive"te asigurarea de fonduri pentru cofinan#area proiectelor. Conform p!rerii multora dintre 
intervieva#i, banii sunt dirija#i de la consiliile jude#ene pe criterii politice. 

9. Delimitarea între sate $i urbanul mic. Întotdeauna România a avut tendin#a de a avea 
cât mai multe ora$e, respectiv o popula#ie urban! cât mai mare. De multe ori, au fost declarate 

ora$e ni$te localit!#i care nu au avut infrastructur! fizic! de baz! corespunz!toare sau f!r! a fi 
centre industriale sau de servicii. Sunt cazuri în care reg!sim ora$e de circa 20.000 locuitori 
cu popula#ie s!rac!. În acest context, ele au avut de suferit din punct de vedere al acces!rii 
fondurilor europene pentru infrastructura fizic! de baz!. Prin FEADR, M!sura 322 „Renovarea 
satelor”, ruralul reprezentat de comune a avut acces la proiecte pentru drumuri, canalizare, ap!, 
gaze etc., deosebit de atractive pentru APL-uri pentru c! au dat o $ans! dezvolt!rii lor, f!r! a 
exclude $i dimensiunea electoral! a întreprinderii. 

Din p!cate, urbanul mic nu a avut acces la aceste fonduri. Este adev!rat c! el a fost eligibil pe 
Programul Opera#ional Regional, Axa Prioritar! 1 „Sprijinirea dezvolt!rii durabile a ora$elor”, 
dar în realitate, prin filosofia ei, axa s-a adresat urbanului mijlociu $i mare. Baza de date arat! 
c! cei care au aplicat în mare parte pe aceast! ax! au fost municipii, în timp ce urbanul mic se 
reg!se$te într-o pondere foarte redus!, fiind un fel de Cenu"!reas! a finan%!rilor europene.
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Resursele prim!riilor $i 
accesarea fondurilor europene

Alexandru Toth

Cercetarea realizat! în 2008 la nivelul autorit!%ilor locale din patru regiuni de dezvoltare relev! 
existen%a unor rela%ii directe între depunerea de proiecte pentru ob%inerea de finan%!ri europe-
ne (inclusiv fondurile de preaderare) "i factori care %in în principal de capacitatea institu%ional! 
a prim!riilor. Printre cei mai importan%i predictori ai depunerii de proiecte se num!rau: resur-
sele bugetare ale prim!riei, existen%a personalului specializat în proiecte europene, experien%a 
parteneriatului cu alte institu%ii "i nivelul de informare cu privire la fondurile europene.

Pornind de la acele rezultate, vom încerca s! identific!m pe baza datelor din 2009 în ce 
m!sur! capacitatea institu%ional! a prim!riilor (m!surat! în principal prin factorii mai sus 
men%iona%i) influen%eaz! semnificativ accesarea fondurilor structurale de c!tre autorit!%ile lo-
cale la nivel na%ional.

În cele ce urmeaz! vom analiza factorii care s-au dovedit a fi relevan%i pentru experien%a 
autorit!%ilor locale în accesarea de fonduri europene.

Resursele bugetare ale prim!riilor
Resursele bugetare ale prim!riilor au fost opera%ionalizate în aceast! analiz! prin raportul 

dintre veniturile totale de la bugetul local al unei localit!%i "i popula%ia respectivei localit!%i. 
Accesarea fondurilor europene presupune asigurarea unei cofinan%!ri din partea aplican%ilor, 
astfel încât în cazul autorit!%ilor locale este de a"teptat ca resursele de care dispun la bugetele 
locale s! le influen%eze capacitatea de accesare a fondurilor. 

Tabel 1. Num!r medii de proiecte în func%ie de veniturile bugetare ale prim!riei
Pozi"ia localit!"ii în 
distribu"ia pe baza 
veniturilor totale ale 
prim!riei raportate la 
popula"ie

Nr. mediu de proiecte…
Fonduri 
structurale 
"i alte 
fonduri

Doar fonduri structurale

depuse depuse aprobate respinse în evaluare în preg!tire
Quintila 1 (prime le 20% 
prim!rii cu cele mai mici 
venituri la buget)

1.17 0.92 0.10 0.24 0.91 0.33

Quintila 2 1.39 1.09 0.16 0.26 0.88 0.40
Quintila 3 1.58 1.13 0.13 0.26 0.99 0.33
Quintila 4 1.63 1.20 0.17 0.24 1.00 0.44
Quintila 5 (ultimele 20% 
prim!rii cu cele mai mari 
venituri la buget)

3.21 2.10 0.32 0.28 1.89 1.08

Total 1.80 1.29 0.18 0.26 1.14 0.52

Dup! cum se poate observa "i din tabelul 1, localit!%ile care au cele mai mari venituri la buge-
tul local înregistreaz! "i rezultate semnificativ mai bune în ce prive"te accesarea de finan%!ri 
europene pentru proiecte. Cele mai bogate 20% dintre prim!rii au depus în medie de peste 2,5 
ori mai multe proiecte decât cele mai s!race 20% prim!rii. De asemenea, localit!%ile care se 
situeaz! în partea superioar! a distribu%iei veniturilor totale de la bugetele locale înregistreaz! 
"i mai multe proiecte aprobate "i au totodat! mai multe proiecte în faza de evaluare sau în pre-
g!tire decât localit!%ile cu venituri mici la buget. Singurul indicator care nu variaz! semnificativ 
în func%ie de veniturile de la bugetele locale este cel referitor la num!rul mediu de proiecte 
respinse. 

Grafic 1. Distribu%ia localit!%ilor în func%ie de experien%a depunerii de proiecte "i resursele bu-
getare ale prim!riilor (%, N=2986)
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Pe ansamblul celor 2986 de prim!rii analizate, 16% nu aveau la data realiz!rii anchetei niciun 
fel de experien%! în depunerea de proiecte pentru ob%inerea de finan%!ri din fonduri structurale 
sau alte fonduri europene. Dac! în cazul celor mai „bogate” 20% dintre prim!rii ponderea celor 
care nu au depus niciun fel de proiect în perioada 2007-2009 era de 12%, în cazul celor mai s!ra-
ce 20% dintre prim!rii ponderea respectiv! este aproape dubl! (23%, vezi graficul 1). Totodat!, 
se poate observa c! prim!riile cu cele mai mari venituri la bugetul local au încercat s! acceseze 
într-o propor%ie semnificativ mai mare "i alte fonduri în afar! de cele structurale comparativ cu 
prim!riile cu venituri reduse (54% comparativ cu 22%). 

Grafic 2. Distribu%ia localit!%ilor în func%ie de num!rul de proiecte depuse pentru finan%are din 
fonduri structurale "i resursele bugetare ale prim!riilor (%, N=2986)

Raportându-ne strict la proiectele depuse pentru ob%inerea de finan%are din fonduri structurale, 
se observ! c!, pe ansamblul prim!riilor incluse în analiz!, aproape un sfert (24%) nu au depus 
niciun un proiect în perioada 2007-2009. Dup! cum se poate observa din graficul 2, ponderea 
prim!riilor care nu au depus proiecte pe fonduri structurale este semnificativ mai mic! în cazul 
prim!riilor cu cele mai mari venituri la buget (19%) comparativ cu prim!riile cu venituri mici 
(32%). În timp ce 26% din prim!riile „bogate” au depus cel pu%in trei proiecte pentru ob%inerea 
de finan%!ri din fonduri structurale, în cazul prim!riilor cu venituri mai reduse ponderea res-
pectiv! variaz! între 5-8%.

Disparit!%ile între prim!riile „bogate” "i cele „s!race” se înregistreaz! cum e de a"teptat "i 
când introducem în analiz! valoarea fondurilor atrase din programele structurale (vezi graficul 
3). Pe ansamblul %!rii, mai bine de jum!tate din valoarea finan%!rilor atrase de autorit!%i locale 
din fonduri structurale a fost ob%inut! de cele mai „bogate” 20% dintre prim!rii, în timp ce pri-
m!riile „s!race” nu au atras decât 9% din valoarea total! a finan%!rilor.

Exist! diferen%e intraregionale notabile în ce prive"te aceste disparit!%i în func%ie de resur-
sele bugetare ale prim!riilor. Astfel, prim!riile „bogate” au ob%inut 75% din finan%!rile atrase de 
autorit!%ile locale din regiunea Centru. Un dezechilibru substan%ial se observ! "i în cazul regi-
unilor Sud-Est "i Sud, unde 67% "i respectiv 61% din valoarea finan%!rilor atrase de autorit!%ile 
locale au fost ob%inute de cele mai bogate 20% dintre prim!riile din respectivele regiuni. Aceste 
disparit!%i intraregionale sunt mai reduse în cazul regiunilor Nord-Est, Nord-Vest "i Sud-Vest, 
îns! "i în cazul acestora cele mai s!race 20% dintre prim!rii nu au reu"it s! atrag! mai mult de 
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8-9% din valoarea total! a finan%!rilor ob%inute de autorit!%ile locale din respectivele regiuni. 
Singura regiune în care prim!riile „s!race” au reu"it s! atrag! o pondere substan%ial! (19%) din 
finan%!rile din fonduri structurale accesate de autorit!%ile locale este regiunea Vest.

Grafic 3. Disparit!%i intraregionale în accesarea de fonduri structurale între categorii de 
localit!%i definite în func%ie de resursele bugetare ale prim!riilor*

*Exemplu de citire: 75% din valoarea fondurilor structurale atrase în regiunea Centru au fost ob%inute de cele mai 
„bogate” 20% prim!rii din aceast! regiune. Pe ansamblul %!rii, cele mai s!race 20% dintre prim!rii au atras doar 9% 
din valoarea total! a proiectelor aprobate din fonduri structurale.

Personalul preg!tit  
în domeniul finan"!rilor europene
Resursele umane de care dispun autorit!%ile locale reprezint! f!r! îndoial! un element cheie 
determinant pentru capacitatea acestora de a elabora "i preg!ti proiecte, cât "i pentru capacita-
tea de a le gestiona în faza de implementare. Din aceast! perspectiv! este important s! vedem 
atât nivelul general de calificare a personalului din administra%ia local!, cât mai ales gradul de 
specializare în domeniul acces!rii fondurilor europene. 

Din datele raportate în 2009 de 93% din prim!riile din România a rezultat c! aproxima-
tiv 1 din 4 angaja%i ai prim!riilor "i serviciilor în subordonarea sau coordonarea acestora sunt 
absolven%i de studii superioare. Ceea ce consider!m notabil este c! aceast! pondere este cu 
doar 1 punct procentual mai mare în cazul localit!%ilor urbane (25,9%) comparativ cu cele ru-
rale (24,9%). De asemenea, diferen%ele dintre prim!rii în func%ie de gradul de urbanizare al 
localit!%ilor în ce prive"te ponderea angaja%ilor cu studii superioare nu dep!"esc 2-3 puncte 
procentuale.

În ce prive"te participarea angaja%ilor prim!riilor la programe de instruire profesional!, 
în perioada 2008-2009, datele relev! c! doar 5,8% dintre ace"tia au beneficiat de astfel de in-
struire. În medie un astfel de angajat a beneficiat de 6 zile de instruire profesional!. Din totalul 
prim!riilor, aproape un sfert (24%) nu au avut în perioada de referin%! niciun angajat care s! fi 
beneficiat de instruire profesional!. Raportându-ne la instruirea profesional! pe teme legate de 
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fonduri europene, cifrele indic! o situa%ie "i mai proast!: mai bine de jum!tate din prim!riile 
din România (51%) nu au angaja%i care s! fi beneficiat de astfel de programe de instruire în peri-
oada 2008-2009, iar din totalul angaja%ilor prim!riilor procentul celor care au participat la astfel 
de traininguri este de circa 1,7%, ceea ce reprezint! aproape un sfert din totalul celor care au 
beneficiat de sesiuni de preg!tire profesional! în general. &i din aceast! perspectiv!, diferen%ele 
dintre urban "i rural în termeni relativi sunt foarte mici.

Diferen%e majore apar între urban "i rural în ce prive"te existen%a în structura organizato-
ric! a prim!riilor a unui departament specializat în proiecte cu finan%!ri europene. Astfel, în 
timp ce 70% dintre prim!riile ora"elor "i municipiilor din România au departament specializat 
în proiecte cu finan%!ri europene, în cazul comunelor doar 14% dintre prim!rii au în structura 
lor un astfel de departament. La nivelul de dezvoltare a institu%iilor din România "i luând în 
considerare resursele umane existente, nu ne putem a"tepta ca în fiecare prim!rie de comu-
n! s! existe un astfel de departament specializat, îns! existen%a de personal specializat/pre-
g!tit în elaborarea de proiecte cu finan%!ri europene este o condi%ie esen%ial! pentru cre"terea 
capacit!%ii de absorb%ie a fondurilor europene de c!tre administra%iile locale. 

Dup! cum se poate observa din graficul 4, doar pu%in peste jum!tate din prim!riile de co-
mune din România au cel pu%in un angajat specializat sau cu preg!tire în elaborarea de proiecte 
cu finan%!ri europene, în timp ce prim!riile de municipii "i ora"e beneficiaz! aproape toate de 
astfel de personal.

Grafic 4. Existen%a în prim!rii a personalului preg!tit/specializat în finan%!ri europene în 
func%ie de gradul de urbanizare al localit!%ilor

Cât de important! este existen%a personalului specializat în accesarea de fonduri se poate 
observa "i din graficul 5. În timp ce 11% dintre prim!riile care beneficiaz! de astfel de personal 
nu au depus niciun proiect în perioada 2007-2009, în cazul prim!riilor care nu au angaja%i 
specializa%i/preg!ti%i în acest domeniu ponderea celor care nu depus proiecte este dubl!. E de 
remarcat, de asemenea, c! existen%a de personal specializat are o influen%! "i asupra diversit!%ii 
surselor de finan%are la care prim!riile aplic!: 44% din prim!riile cu personal specializat au 
depus proiecte atât pentru fonduri structurale, cât "i pentru alte surse de finan%are, comparativ 
cu 23% dintre cele f!r! angaja%i preg!ti%i în elaborarea de proiecte. 
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Grafic 5. Distribu%ia localit!%ilor în func%ie de experien%a depunerii de proiecte "i existen%a per-
sonalului preg!tit/specializat în proiecte cu finan%!ri europene (%, N=2986)

De asemenea, dup! cum se poate remarca din graficul 6, num!rul de proiecte depuse de 
c!tre prim!rii pentru finan%!ri din fonduri structurale este influen%at semnificativ de existen%a 
personalului specializat/preg!tit în elaborarea de astfel de proiecte.

Grafic 6. Distribu%ia localit!%ilor în func%ie de num!rul de proiecte depuse pentru finan%are din 

fonduri structurale "i existen%a personalului preg!tit/specializat în proiecte cu finan%!ri euro-
pene (%, N=2986)

Din totalul proiectelor depuse de prim!rii pentru finan%!ri din fonduri structurale, aproape 
dou! treimi (65%) apar%in acelora care au cel pu%in un angajat preg!tit în elaborarea de astfel de 
proiecte. Din toate proiectele aprobate prim!riilor, 73% au fost depuse de cele care au personal 
specializat, rata de succes fiind în cazul acestora de 47%, în timp ce în cazul prim!riilor f!r! 
personal specializat rata de succes este de 32%. Nu în ultimul rând, 76% din valoarea total! a 
proiectelor aprobate prim!riilor spre finan%are din fonduri structurale a fost ob%inut! de prim!-
riile cu personal specializat.
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Informarea despre  
oportunit!"ile de finan"!ri europene
Informa%ia reprezint! în mod evident o resurs! extrem de important! pentru poten%ialii 
aplican%i în ce prive"te elaborarea "i depunerea de proiecte pentru finan%!ri europene. În ana-
liza noastr!, perspectiva asupra informa%iei este destul de reduc%ionist!, în sensul c! avem în 
vedere doar accesul la informa%ie "i nu cantitatea "i calitatea informa%iilor aflate la dispozi%ia 
autorit!%ilor. 

Accesul la informa%ie l-am cercetat din dou! perspective. Pe de o parte am vizat c!utarea 
activ! de informa%ii de c!tre autorit!%ile locale, iar pe de alt! parte am luat în considerare efor-
turile autorit!%ilor centrale, regionale, jude%ene sau ale altor organiza%ii de a informa prim!riile 
cu privire la oportunit!%ile de finan%!ri europene. 

C!utarea activ! de informa%ii prin solicit!ri adresate altor institu%ii este larg r!spândit! în 
rândul prim!riilor, doar aproximativ 14% dintre ele declarând c! nu au solicitat în perioada 
2008-2009 informa%ii despre finan%!rile europene existente. Majoritatea prim!riilor din mediul 
rural (72%) au solicitat informa%ii în principal de la consiliile jude%ene, în timp ce prim!riile 
de ora"e s-au îndreptat spre agen%iile de dezvoltare regional!. Este de remarcat totodat! c! 
prim!riile de ora"e au solicitat într-o mai mare m!sur! informa%ii direct de la ministere sau alte 
agen%ii guvernamentale decât cele de comune. 

În ce prive"te primirea de informa%ii nesolicitate cu privire la oportunit!%ile de finan%!ri 
europene, consiliile jude%ene, prefecturile "i agen%iile de dezvoltare regional! sunt cele mai frec-
vent men%ionate institu%ii atât de prim!riile de comune, cât "i cele de ora"e. 

Internetul este principala surs! de informa%ii utile legate de oportunit!%ile de finan%are eu-
ropean!, în special pentru prim!riile din mediul rural. Aproximativ dou! treimi din prim!riile 
de comune au men%ionat site-urile autorit!%ilor de management "i site-urile Guvernului sau 
ministerelor de resort ca reprezentând principalele surse de astfel de informa%ii utile. Pentru 
prim!riile din mediul urban cele mai utile surse de informa%ii le constitutie întâlnirile/"edin%ele 
organizate de consiliile jude%ene, precum "i firmele de consultan%!.

Pe ansamblu se poate observa c! prim!riile din mediul rural au un nivel de informare mai 
redus comparativ cu cele din urban. Exist! îns! vreo rela%ie între gradul de informare "i depu-
nerea/accesarea de fonduri? Graficul 7 ofer! un r!spuns destul de clar la aceast! întrebare. 30% 
din prim!riile cu un nivel foarte redus de informare nu au niciun fel de  experien%! în depunerea 
de proiecte, fie pentru fonduri structurale sau alte finan%!ri, în timp ce doar 6% din cele cu un 
nivel ridicat de informare se afl! într-o asemenea situa%ie. Cum e "i de a"teptat, un nivel de 
informare ridicat se asociaz! totodat! "i cu o diversificare a surselor de finan%are la care aplic! 
prim!riile, în sensul c! au depus proiecte "i în cadrul altor programe, nu doar a celor finan%ate 
din fonduri structurale. 

Grafic 7. Distribu%ia localit!%ilor în func%ie de experien%a depunerii de proiecte "i gradul de in-
formare în leg!tur! cu oportunit!%ile de finan%!ri europene (%, N=2986)

Gradul de informare se asociaz! totodat! "i cu num!rul de proiecte depuse pentru finan%!ri 
din fonduri structurale. 35% din prim!riile cu un nivel foarte redus de informare legat de 
oportunit!%ile de finan%are a proiectelor nu au depus niciun proiect pe programele finan%ate 
din fonduri structurale, comparativ cu doar 14% din prim!riile cu un nivel ridicat de informare. 
Totodat!, comparativ cu prim!riile cu un grad foarte sc!zut de informare, cele cu nivel redicat 
de informare au depus în medie de 1,8 ori mai multe proiecte reu"ind s! atrag! de 4,5 ori mai 
mul%i bani din totalul finan%!rilor aprobate (vezi tabelul 2 "i graficul 8). 

Tabel 2. Indicatori ai depunerii de proiecte pentru fonduri structurale în func%ie de gradul de 
informare al prim!riei cu privire la oportunit!%ile de finan%are

Nivel foarte re-
dus de informare

Nivel redus Nivel mediu Nivel ridicat 
de informare

Pondere în totalul 
localit!%ilor

11.0% 35.3% 36.9% 16.8%

Nr. mediu de proiecte 
depuse pentru Fonduri 
Structurale

0.95 1.19 1.36 1.72

Ponderea finan%!rilor 
atrase în totalul 
finan%!rilor aprobate

6.1% 33.1% 33.7% 27.1%
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Grafic 8. Distribu%ia localit!%ilor în func%ie de num!rul de proiecte depuse pentru finan%are 
din fonduri structurale "i gradul de informare în leg!tur! cu oportunit!%ile de finan%!ri europe-
ne (%, N=2986)

Experien"a prim!riilor  
în parteneriate cu alte institu"ii
De multe ori nevoile de dezvoltare ale localit!%ilor presupun implementarea de proiecte în par-
teneriat cu alte institu%ii, astfel încât experien%a cooper!rii interinstitu%ionale pentru atingerea 
unui obiectiv comun poate reprezenta un factor determinant pentru capacitatea autorit!%ilor 
locale de a elabora proiecte în vederea ob%inerii unei finan%!ri din fonduri europene. 

La nivel na%ional, 56% din prim!rii au desf!"urat în perioada 2007-2009 diverse programe 
"i ac%iuni în parteneriat sau asociere cu alte institu%ii, ponderea fiind mult mai mare în cazul 
prim!riilor de municipii "i ora"e (aproximativ 80%). Totodat!, trebuie men%ionat faptul c! circa 
75% din prim!rii fac parte dintr-o asocia%ie de dezvoltare intercomunitar!. 

Majoritatea proiectelor men%ionate de c!tre prim!rii ca fiind desf!"urate în parteneriat cu 
alte institu%ii au vizat ca obiective managementul de"eurilor, reabilitarea, modernizarea sau 
construirea de diverse cl!diri, alimentarea cu ap! "i alte proiecte integrate (M!sura 322). În 50% 
din cazuri partenerii prim!riilor au fost alte prim!rii. Consiliul jude%ean a reprezentat un parte-
ner în aproape 40% din cazuri, iar în circa un sfert din proiectele men%ionate prim!ria a avut ca 
parteneri organiza%ii neguvernamentale. Contribu%iile prim!riilor, dar "i ale celorlal%i parteneri, 
în cazul proiectelor desf!"urate în parteneriat au fost în principal de natur! financiar!. 

Pornind de la exemplele men%ionate de prim!rii în ce prive"te desf!"urarea de proiecte în par-
teneriat cu alte institu%ii, am construit o m!sur! a experien%ei autorit!%ilor cu acest tip cooperare 
"i am analizat rela%ia dintre experien%a parteneriatului "i accesarea de fonduri europene.

Dup! cum se poate observa din graficul 9, exist! o asociere semnificativ! între experien%a 
parteneriatului "i depunerea de proiecte. Astfel, dintre prim!riile cu o experien%! foarte redus! 
în proiecte desf!"urate în cooperare cu alte institu%ii, 26% nu au depus niciodat! vreun proiect 
pentru ob%inerea de finan%!ri din fonduri europene. În cazul prim!riilor cu experien%! sem-
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nificativ! în ce prive"te parteneriatele, ponderea celor care nu au depus proiecte în perioada 
2007-2009 este de doar 8%.

Grafic 9. Distribu%ia localit!%ilor în func%ie de experien%a depunerii de proiecte "i experien%a 
prim!riei în parteneriate cu alte institu%ii (%, N=2986)

De asemenea, se poate remarca (vezi graficul 10) c! num!rul de proiecte depuse de prim!-
rii pentru finan%!ri din fonduri structurale este într-o rela%ie direct! cu experien%a acestora în 
parteneriate cu alte institu%ii. Una din trei prim!rii cu experien%! foarte pu%in! în parteneriate 
nu a depus niciun proiect, în timp ce, în cazul prim!riilor cu experien%! bogat!, ponderea celor 
care nu au depus niciun proiect este de dou! ori mai mic! (16%).

Prim!riile cu experien%! medie "i mare în desf!"urarea de proiecte în parteneriat au depus 
cu peste 40% mai multe proiecte pe program din fonduri structurale. Prim!riile cu experien%! 
foarte mare în parteneriate au reu"it s! atrag! de 6 ori mai mul%i bani din fonduri structurale 
decât prim!riile lipsite de experien%a parteneriatului (vezi tabelul 3).

Grafic 10. Distribu%ia localit!%ilor în func%ie de num!rul de proiecte depuse pentru finan%are 
din fonduri structurale "i experien%a prim!riei în parteneriate cu alte institu%ii (%, N=2986)
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Tabel 3. Indicatori ai depunerii de proiecte pentru fonduri structurale în func%ie de experien%a 
prim!riei în parteneriate  cu alte institu%ii

Experien"! 
foarte redus!

Experien"! 
redus!

Experien"! 
medie

Experien"! 
mare

Pondere în totalul 
localit!%ilor 17.9% 38.2% 28.2% 15.7%

Nr. mediu de pro-
iecte depuse pentru 
Fonduri Structurale

0.98 1.12 1.50 1.63

Ponderea finan%!rilor 
atrase în totalul 
finan%!rilor aprobate

5.4% 36.3% 26.0% 32.4%

Ierarhizarea factorilor determinan"i ai 
acces!rii fondurilor europene
Din analizele prezentate anterior, se observ! clar c! resursele prim!riilor în termeni de veni-
turi bugetare, resurse umane specializate, acces la informa%ii "i experien%a în parteneriate cu 
alte institu%ii influen%eaz! direct depunerea de proiecte pentru ob%inerea de finan%!ri din fon-
duri europene. Evident îns! c! ace"ti factori nu ac%ioneaz! independent unul de cel!lalt "i din 
aceast! perspectiv! este important de identificat importan%a fiec!ruia în explicarea acces!rii 
fondurilor europene. 

Analiza de regresie s-a dovedit un instrument util "i edificator în acest caz (vezi tabelul 4). 
To%i cei patru factori discuta%i au o influen%! semnificativ! din punct de vedere statistic asupra 
num!rului de proiecte depuse, îns! cel mai important factor se dovede"te a fi resursele bugetare 
ale prim!riei. 'inând sub control ceilal%i factori, veniturile din bugetul prim!riilor reprezint! 
cel mai important predictor ai num!rului de proiecte depuse pentru finan%!ri din fonduri euro-
pene. Gradul de informare despre oportunit!%ile de informare "i experien%a în parteneriate se 
dovedesc a fi urm!torii în ierarhia factorilor determinan%i, cu o influen%! egal! asupra num!ru-
lui de proiecte depuse. Factorul cu influen%a cea mai mic! asupra depunerii de proiecte const! 
în capacitatea administrativ! a prim!riilor din perspectiva resurselor umane angajate (pentru 
definirea variabilelor independente vezi tabelul A1 din anexa tehnic!). 

 Tabel 4. Predictori ai num!rului de proiecte depuse de c!tre prim!rii în perioada 2007-2009
Predictori B ES Beta t Sig.

Resurse bugetare ale prim!riei (venituri la 
buget raportate la popula%ie)

0.038 0.002 0.422 25.520 0.000

Capacitate administrativ! din perspectiva 
personalului angajat în prim!rie

0.007 0.002 0.052 3.134 0.002

Informare despre oportunit!%ile de 
finan%are european!

0.082 0.013 0.101 6.064 0.000

Experien%a parteneriatului 0.015 0.003 0.101 6.082 0.000
(Constant!) 0.119 0.097  1.229 0.219

Model de regresie multipl! având ca variabil! dependent! num!rul de proiecte depuse în perioada 2007-2009. 
To%i coeficien%ii de regresie sunt semnificativi diferi%i de zero pentru p=0.05. Coeficientul de determina%ie multipl! 
R2=24%

Profilul localit!"ilor care nu au depus 
proiecte din perspectiva resurselor de care 
dispun autorit!"ile publice locale
A"a cum am v!zut din analizele anterioare, lipsa resurselor, fie ele financiare, umane, informa%ii 
sau de tipul experien%ei parteneriatului cu alte institu%ii, se asociaz! semnificativ cu lipsa de 
experien%! în depunerea de proiecte pentru ob%inerea de fonduri europene. Pentru identificarea 
profilului localit!%ilor „non-aplicante” am c!utat mai întâi s! clasific!m localit!%ile din Româ-
nia în func%ie de cele patru categorii de resurse anterior men%ionate. Am realizat acest lucru 
printr-o analiz! cluster de tip K-means, cele 29488 de localit!%i cuprinse în analiz! grupându-se 
în 5 categorii, prezentate în tabelul 5. Dou! treimi din prim!riile din România se grupeaz! în 
dou! categorii: una a prim!riilor cu resurse minime (32,5% din totalul prim!riilor) "i cealalt! a 
prim!riilor care dispun de resursele umane necesare, îns! nu "i de resursele financiare "i nici de 
experien%a parteneriatului cu alte institu%ii (34,1% din totalul prim!riilor).

8 Din totalul de 3185 de prim!rii din România, 177 nu au completat chestionarul, iar 60 au oferit doar informa%ii 
par%iale care nu ne-au permis s! le includem în analiz!.
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Tabel 5. Clasificarea localit!%ilor din România în func%ie de resursele de care dispun pentru 
accesarea de fonduri europene

Categorii de 
resurse Resurse 

bugetare 
ale pri-
m!riei

Capacitate 
adminis-

trativ! din 
perspectiva 

personalului 
angajat în 
prim!rie

Informa-
re despre 

oportunit!"ile 
de finan"are 
european!

Experien"a 
parteneri-

atului

Pondere 
în total 

localit!"i

Cluster
Localit!%i care 
dispun de resurse 
minime

- - - - 32.5%

Localit!%i care dis-
pun de experien%a 
parteneriatului 
îns! nu dispun de 
resurse financiare

- 0 0 ++ 16.4%

Localit!%i care 
dispun de resurse 
u"or peste medie

+ 0 0 0 9.5%

Localit!%i care 
dispun de resurse 
umane, îns! nu 
"i de resursele 
financiare "i nici 
de experien%! în 
parteneriate

- + 0 - 34.1

Localit!%i care 
dispun de resurse 
sporite

++ + + + 7.4

Not!: Semnele din tabel semnific! nivelul de resurse de care dispun respectivele grup!ri de localit!%i. ”-” reprezint! un 
nivel semnificativ sub medie, ”0”=nivel mediu, ”+”=nivel pu%in peste medie, ”++”–nivel semnificativ peste medie.

Analizând distribu%ia localit!%ilor care nu au depus nici m!car un proiect în perioada 2007-
2009, am observat c! aproape jum!tate dintre ele (47%) sunt incluse în categoria celor cu resur-
se minime, iar o treime dispun de resurse umane, îns! nu au resurse financiare "i nici experien%a 
parteneriatului cu alte institu%ii.

Grafic 11. Distribu%ia localit!%ilor care au depus "i a celor care nu au depus proiecte în func%ie 
de categoria de resurse de care dispun

Analizând factorii care influen%eaz! semnificativ "ansele unei prim!rii de a nu fi depus niciun 
proiect în perioada 2007-2009 se pot trage urm!toarele concluzii (graficul 12):

•  Principalul factor este reprezentat de ponderea cheltuielilor de capital în totalul cheltu-
ielilor de la bugetul local al prim!riei. Cre"terea cu o abatere standard a acestui indicator 
determin! o cre"tere cu 102% a "anselor ca o prim!rie s! nu fi depus vreun proiect în 
perioada analizat!, ceilal%i factori fiind %inu%i sub control.

•  Existen%a unui departament specializat în proiecte cu finan%!ri europene scade cu 56% 
"ansele ca o prim!rie s! nu fi depus proiecte.

•  Faptul c! prim!ria are o strategie de dezvoltare local! scade cu 37% "ansele ca aceasta s! 
nu fi depus vreun proiect.

•  Faptul c! prim!ria are angaja%i care au participat în ultimul an la programe de preg!tire 
legate de fonduri europene scade cu 28% "ansele ca aceasta s! nu fi fost implicat! în depu-
nerea cel pu%in a unui proiect.

•  Resursele financiare de la bugetul local au o influen%! aproape nesemnificativ! asupra 
"anselor de a nu fi depus proiect. 

•  Altfel spus, prim!riile care nu au depus niciun proiect în perioada 2007-2009 au urm!-
toarele caracteristici:

•  Cheltuielile de capital de%in o pondere substan%ial! în totalul cheltuielilor de la bugetul local.
•  Sunt în special localit!%i rurale
•  Nu au departament specializat
•  Nu au o strategie de dezvoltare local!
•  Nu au angaja%i care s! fi participat la programe de instruire pe tematici legate de fonduri 

europene
•  Au un nivel relativ redus de informare legat oportunit!%ile de finan%are din fonduri europene.
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Grafic 12. Profilul localit!%ilor f!r! nicio experien%! de depunere a unui proiect în perioada 
2007-2009 (analiz! de regresie logistic!)9

Localit!%ile foarte mici (cu cel mult 2000 de locuitori), care reprezint! circa 20% din localit!%ile 
din România, tind într-o mai mare m!sur! s! nu fi depus niciun proiect în perioada 2007-2009, 
comparativ cu celelalte localit!%i. Astfel, dintre cele mai pu%in populate  20% localit!%i, 21,9% nu 
au depus niciun proiect, ponderea fiind aproape dubl! fa%! de ponderea non-aplican%ilor din 
rândul celor mai populate 20% localit!%i din România (11,3%). Acest lucru se explic! de aseme-
nea prin lipsa resurselor, în special a celor financiare: 63% din localit!%ile foarte mici se situeaz! 
între cele mai „s!race” 20% localit!%i din România, din perspectiva veniturilor de la bugetele 
locale. Cum e "i de a"teptat, localit!%ile foarte mici nu dispun nici de resursele umane necesare 
pentru a dezvolta proiecte. O localitate cu mai pu%in de 2000 de locuitori a depus în medie 1,25 
proiecte pentru ob%inerea de finan%!ri din diverse programe, în timp ce cele mai populate 20% 
localit!%i au depus în medie 3,17 proiecte. &i ceilal%i indicatori referitori la accesarea fondurilor 
europene sunt clar în defavoarea localit!%ilor foarte mici. Rata de succes a proiectelor depuse 
este de doar 30% comparativ cu 48% în cazul localit!%ilor mari. În termeni de fonduri absorbite, 
pe ansamblu, localit!%ile mici au ob%inut 11% din valoarea total! a proiectelor aprobate, în timp 
ce localit!%ile mari au ob%inut 34% din fondurile aprobate.

9 Model de regresie logistic! având ca variabil! dependent! lipsa experien%ei de depunere de proiecte în perioa-
da 2007-2009. (Nagelkerke R2 =12%).
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Anex!

Tabel A1. Descrierea variabilelor folosite în analiz! 
Variabila Descriere
Resursele bugetare ale 
prim!riilor

Veniturile totale medii de la bugetul local din 
perioada 2007-2009 raportate la populatia 
logaritmat! a localit!%ii

Capacitate administrativ! 
din perspectiva personalului 
angajat în prim!rie

Indice compus de tip scor factorial, ob%inut prin 
analiza componentelor principale folosind ca 
variabile observabile ponderea angaja%ilor cu 
studii superioare "i existen%a de angaja%ii preg!ti%i/
specializa%i în elaborarea de proiecte cu finan%!ri 
europene. 

Informare despre 
oportunit!%ile de finan%are 
european!

Indice ob%inut prin num!rarea institu%iilor 
men%ionate de prim!rii ca fiind surse de informare 
de la care au solicitat informa%ii sau de la care au 
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Incluziunea social!  
la nivel local în România

Manuela Sofia St!nculescu

Acest studiu reprezint! o analiz! a autorit!#ilor locale din România din perspectiva probleme-
lor sociale $i a resurselor utilizate în aceast! privin#!. Mai exact, studiul demonstreaz! c! auto-
rit!#ile locale rurale, respectiv urbane, pot fi clasificate conform unei tipologii care are puterea 
s! le diferen#ieze atât din punctul de vedere al problemelor sociale, cât $i din cel al r!spunsului 
prim!riilor la acestea. 

Probleme sociale %i resurse la nivel local  
– O tipologie
Tipologia este realizat! separat pe rural/urban $i are la baz! trei variabile: (1) ponderea gospo-
d!riilor care stau în locuin#e improvizate, p!r!site sau insalubre la 31.07.2009, conform estim!-
rilor oferite de prim!rii; (2) ponderea popula#iei care beneficia de ajutor social la 31.07.2009, 
conform estim!rilor oferite de prim!rii $i (3) resursele disponibile la nivelul localit!#ii - ve-
niturile proprii pe locuitor, conform execu#iilor bugetare pentru anul 2008, de la Ministerul 
Finan#elor Publice.10 La intersec#ia dintre aceste variabile rezult! cinci categorii de localit!#i, cu 
profiluri semnificativ diferite, a$a cum arat! figura 1.

10 Indicele este construit în doi pa$i. În primul pas este construit un indice al problemelor sociale la 31.07.2009 
ca scor factorial din variabilele (1) $i (2). Separat este calculat indicatorul privind resursele disponibile localit!#ii, $i 
anume veniturile proprii pe locuitor (execu#iile bugetare MFP 2008 $i datele INS privind popula#ia total! stabil! la 
1 ianuarie 2008). Indicele problemelor sociale $i veniturile proprii pe locuitor sunt grupate astfel: cele 30% comu-
ne/ora$e cu valorile cele mai mici la nivelul mediului de reziden#!, cele 40% cu valori medii $i cele 30% cu valorile 
cele mai mari. În pasul doi, indicele problemelor sociale $i indicatorul privind veniturile proprii pe locuitor sunt 
intersectate, de unde rezult! 9 celule care sunt regrupate în cele cinci tipuri prezentate în figura 1.
Not!: Resursele disponibile la nivelul localit!#ii sunt m!surate prin veniturile proprii per locuitor (care includ 
cotele defalcate din impozitul pe venit), pentru c! acest indicator reflect! cel mai bine nivelul de dezvoltare al eco-
nomiei locale. O localitate cu venituri proprii mici este o localitate cu economie subdezvoltat!, f!r! întreprinderi 
sau firme, altele decât baruri $i mici magazine. Spre deosebire, o localitate cu o economie dezvoltat! $i diversificat! 
are venituri proprii pe locuitor relativ mari.

Figura 1. Tipologia APL în func#ie de problemele sociale $i de resursele localit!#ii

Sursa: Accesul Autorit!#ilor Locale la Fondurile Europene, Funda#ia Soros România (dec. 2009), date culese de 
CERME, CNPS $i ICCV. N=2904.

Primul tip de localit!#i – s!racii indiferen#i - sunt cele cu economie subdezvoltat! în care au-
torit!#ile publice locale declar! îns! c! atât locuirea precar!, cât $i s!r!cia popula#iei nu sunt 
probleme sociale la nivel local. Spre deosebire, al doilea tip de localit!#i – s!racii – include 
comune $i ora$e cu economie subdezvoltat! în care, îns!, autorit!#ile locale declar! atât s!r!cia, 
cât $i locuirea precar! drept probleme sociale care afecteaz! ponderi importante din popula-
#ie. Urm!toarele dou! tipuri sunt ambele mediu dezvoltate din punct de vedere al economiei 
locale, dar în timp ce în unele problemele sociale ating cote de-a dreptul alarmante (în medie, 
3.6% din gospod!rii stau în locuin#e improvizate, p!r!site sau insalubre $i peste 12% beneficiaz! 
de ajutor social), în celelalte, problemele sociale au niveluri u$or sub medie. Ultima categorie 
cuprinde comunele $i ora$ele dezvoltate, cu o economie local! capabil! s! genereze venituri $i 
activit!#i, în care atât locuirea precar!, cât $i s!r!cia popula#iei sunt marginale. 

Cele mai multe (27%) comune $i ora$e sunt de tipul mediu dezvoltate cu probleme medii. 
Localit!#ile dezvoltate $i cele de tipul s!raci cu probleme sociale reprezint! 22-24% fiecare. Loca-
lit!#ile mediu dezvoltate cu probleme sociale grave reprezint! 17% din toate ora$ele #!rii $i 20% 
din toate comunele, iar localit!#ile de tipul s!raci indiferen#i sunt 5-8% din toate localit!#ile.
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Tabel 1. Num!rul de comune/ora$e pe cele cinci tipuri
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Urban 15 74 52 83 74 27 325
Rural 204 577 527 720 578 254 2860
România 219 651 579 803 652 281 3185

Sursa: Accesul Autorit!#ilor Locale la Fondurile Europene, Funda#ia Soros România (dec. 2009), date culese de 
CERME, CNPS $i ICCV. Prim!riile care nu au r!spuns reprezint! 8.8% din toate localit!#ile #!rii, din care 6.3% au 
refuzat participarea la cercetare, iar 2.5% nu au oferit toate datele necesare pentru determinarea tipului localit!#ii.

Tipologia descris! mai sus surprinde situa#ia social! general! la nivelul localit!#ii, dincolo de 
problemele sociale (locuire precar! $i s!r!cie) considerate. Astfel, cele cinci tipuri sunt asociate 
statistic semnificativ cu al#i indici sintetici care m!soar! nivelul de dezvoltare sau de s!r!cie a 
localit!#ii. 

Figura 2. Tipologia în func#ie de problemele sociale, rata de s!r!cie $i nivelul de dezvoltare

Sursa: Accesul Autorit!#ilor Locale la Fondurile Europene, Funda#ia Soros România (dec. 2009), date culese de 
CERME, CNPS $i ICCV. Note: Gs!r!cie - Gradul de s!r!cie, date 2004, valori publicate de MADR, www.madr.ro. 
Aceste date sunt luate în considerare la determinarea punctajului pentru proiectele depuse spre finan#are la M!su-
ra 322-FEADR, pentru c! gradul de s!r!cie este un criteriu de eligibilitate pentru aceast! linie de finan#are. 
IDC - Indicelele de dezvoltare comunitar! elaborat de Dumitru Sandu, date 2008, metodologie $i date disponibile 
la adresa:  http://sites.google.com/site/dumitrusandu 

Figura 2 arat! c!, în localit!#ile de tipurile s!raci indiferen#i $i s!raci cu probleme, gradul de 
s!r!cie (indicele Gs!r!cie) este mai mare decât media, în timp ce nivelul de dezvoltare co-
munitar! (indicele IDC) este mult mai mic decât media. Spre deosebire, în celelalte tipuri de 
localit!#i, gradul de s!r!cie este egal sau mai mic decât media, iar nivelul de dezvoltare este egal 
sau mai mare decât media.
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Cele cinci tipuri de localit!#i sunt, de asemenea, semnificativ diferen#iate $i cu privire la 
al#i indicatori ce m!soar! problemele sociale. Astfel, în mediul rural, ponderea $omerilor11 în 
popula#ia total!, estimat! de reprezentan#ii prim!riilor, variaz! de la valori semnificativ mai 
mici de 7-8%, în comunele de tipul s!raci indiferen#i $i în cele dezvoltate, la valoarea medie de 
10%, respectiv la 12% din popula#ie, în comunele mediu dezvoltate cu probleme sociale grave. 
În mediul urban, ponderea $omerilor nu difer! semnificativ în func#ie de tipul ora$ului. 

În schimb, atât în comune, cât $i în ora$e, problemele sociale grave sunt asociate cu pre-
zen#a unor comunit!#i mai numeroase de romi. Reprezentan#ii prim!riilor au fost ruga#i s! 
estimeze num!rul persoanelor de etnie roma din localitate. În total, în cele 94% din localit!#ile 
#!rii care au participat la cercetare, au fost declarate peste 693 mii de persoane de etnie roma. 
Rezult! c! la nivelul întregii #!ri ponderea persoanelor de etnie roma din popula#ia total! la 
01.01.2009 a fost de 3.56%, mult mai mare decât cea înregistrat! la recens!mântul din 2002 
(2.47%). Dac! diferen#ele la nivelul mediului urban sunt relativ reduse (2% la recens!mântul 
din 2002 prin compara#ie cu 2.2% estim!ri ale prim!riilor pentru 1 ianuarie 2009), pentru co-
munele din mediul rural se observ! o discrepan#! serioas! (3.1% în 2002 fa#! de 5.1% în 2009). 
În consecin#!, distribu#ia romilor pe medii de reziden#! pare s! se fi schimbat considerabil din 
2002 în 2009. Dac! în 2002, 57% din romi tr!iau în comune $i 43% în ora$e, în 2009, estim!rile 
autorit!#ilor locale sus#in c! 68% din romi sunt localiza#i în mediul rural $i doar 32% din romi 
au r!mas în ora$e.

Desigur, exist! posibilitatea ca ponderea popula#iei de romi s! fi crescut între 2002 $i 2009. 
Totu$i, este $tiut faptul c! nu exist! un consens cu privire la num!rul real de romi $i nici cu 
privire la procentul în care ace$tia se autoidentific! ca atare. Îns! toate studiile despre romii din 
România arat! c! num!rul $i procentul romilor autoidentifica#i este considerabil mai mic decât 
al celor heteroidentifica#i. Regula se respect! $i în cazul acestei anchete. Comparând datele de 
la recens!mânt (în care apartenen#a etnic! este autoidentificat!) cu estim!rile reprezentan#ilor 
prim!riilor (bazate pe heteroidentificarea etniei) rezult! c! din 100 persoane heteroidentificate 
drept roma (pentru 1 ianuarie 2009), 69 persoane la nivelul întregii #!ri (88 persoane în urban, 
respectiv 61 persoane în rural) se $i autoidentific! drept romi.12

Figura 3 arat! cum se distribuie popula#ia de romi pe tipuri de localit!#i $i medii de rezi-
den#!. Romii nu sunt distribui#i uniform nici între mediile de reziden#! (a$a cum am ar!tat mai 
sus) $i nici între tipurile de localit!#i. Aproape 72% din to#i romii din #ar! sunt concentra#i în 
patru tipuri de localit!#i (reprezentate în figur! de bulinele de dimensiuni mai mari), $i anume: 
în comunele mediu dezvoltate cu probleme grave (în jur de 28% din romi), în comunele de tipul 
s!raci cu probleme sociale (aproape 18% din romi), în comunele mediu dezvoltate cu probleme 
medii (16% din romi) $i în ora$ele dezvoltate (peste 10% din romi). 

Pe de alt! parte, figura 3 mai pune în eviden#! câteva aspecte relevante pentru politicile, m!-
surile $i programele de incluziune social! care includ romii printre grupurile #int!. Atât ora$ele, 

11 Prim!riile au fost rugate s! estimeze cu aproxima#ie, la 31.07.2009, care era ponderea $omerilor în totalul po-
pula#iei localit!#ii, unde prin $omer se în#elege orice persoan! de vârst! activ!, care nu are loc de munc! $i care se 
afl! în c!utarea unei slujbe. Deci, datele oferite de prim!rii difer! de indicatorii standard-rata $omerilor înregistra#i 
$i rata $omerilor BIM.
12 Conform Anchetei Na#ionale asupra Romilor realizat! de ICCV în 1998 (Zamfir $i Preda, 2002), raportul he-
teroidentificare-autoidentificare în cazul romilor este urm!torul: la 100 persoane heteroidentificate de autorit!#i 
drept roma, 56 persoane din urban, respectiv 64 în mediul rural se $i autoidentific! romi.
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cât $i comunele dezvoltate, dar $i cele de tipul s!raci indiferen#i sunt plasate la baza graficului. 
Pe de o parte, toate aceste patru tipuri de localit!#i au procente mici (1-2%) de romi în totalul 
popula#iei din localitate, fie autoidentifica#i (2002), fie heteroidentifica#i (2009). Pe de alt! parte, 
raportul heteroidentificare – autoidentificare este atipic pentru aceste tipuri de localit!#i, cel 
mai probabil reprezentan#ii prim!riei folosind pentru completarea chestionarului datele de la 
recens!mânt, din care eventual au sc!zut un num!r estimat de romi muta#i la #ar! sau undeva 
în str!in!tate. De aceea, procentul de romi care se autoidentific! (fapt care în literatur! este de 
obicei asociat cu „romii tradi#ionali”) este foarte ridicat sau este chiar mai mare de 100%.    

Figura 3. Distribu#ia popula#iei roma pe tipuri de localit!#i $i medii de reziden#!

Not!: M!rimea unei buline este dat! de procentul din totalul romilor heteroidentifica#i de reprezentan#ii prim!rii-
lor (specificat în paranteze) care au fost raporta#i în localit!#ile de tipul pe care îl ilustreaz! bulina respectiv!.
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Figura 4. M!rimea medie a comunit!#ilor de romi $i gospod!riile de romi în locuire precar!

Not!: B10 – Procentul localit!#ilor de tipul respectiv în care exist! grup!ri de peste 10 gospod!rii de romi s!raci 
în locuin#e insalubre. B6A - Procentul de gospod!rii de etnie roma din total gospod!rii în locuin#e improvizate, 
p!r!site sau insalubre din localitate. A5 - M!rimea medie a popula#iei de romi din localitate (nr. persoane).
Sursa: Accesul Autorit!#ilor Locale la Fondurile Europene, Funda#ia Soros România (dec. 2009), date culese de 
CERME, CNPS $i ICCV. Prim!riile care nu au r!spuns reprezint! 8.8% din toate localit!#ile #!rii, din care 6.3% au 
refuzat participarea la cercetare, iar 2.5% nu au oferit toate datele necesare pentru determinarea tipului localit!#ii. 

În plus, figura 4 arat! c! ora$ele $i comunele dezvoltate $i cele de s!raci indiferen#i includ pon-
deri semnificativ mai mici de localit!#i cu zone care grupeaz! mai mult de 10 gospod!rii de 
romi care tr!iesc în locuin#e proaste, insalubre $i î$i duc traiul de pe o zi pe alta. De asemenea, 
ponderea gospod!riilor de etnie roma din totalul gospod!riilor cu locuin#e improvizate, p!r!-
site sau insalubre este considerabil mai mic!, pentru c! în aceste tipuri de localit!#i, locuirea 
precar! se refer! în principal la case din chirpici, care nu sunt conectate la utilit!#i sau blocuri 
vechi locuite de pensionari care necesit! renov!ri generale.

Este de remarcat c! în comunele dezvoltate $i în comunele de tipul s!racilor indiferen#i, dar 
$i în ora$ele de tipul s!racilor indiferen#i popula#ia de romi formeaz! comunit!#i mici, în medie 
de 38, 66, respectiv 130 persoane (figura 4). Doar în ora$ele dezvoltate, care de altfel concen-
treaz! peste 10% din romii din #ar!, popula#ia local! de romi este, în medie, de 1126 persoane. 
Explica#ia st! în faptul c! ora$ele dezvoltate includ toate ora$ele mari ale #!rii (cu peste 200 mii 
locuitori), precum $i sectoarele capitalei. 
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În ora$ele $i comunele mediu dezvoltate cu probleme medii tr!iesc aproximativ 24% din to#i 
romii din #ar!. Popula#ia de romi din aceste localit!#i se ridic! în medie la 150 persoane, în rural, 
$i 750 persoane în urban. Ponderea romilor în popula#ia total! din aceste localit!#i este medie, 
iar raportul între romii auto- $i hetero-identifica#i este mediu de asemenea. Aceste dou! tipuri 
nu difer! semnificativ de media pe mediul de reziden#!, nici cu privire la procentul localit!#ilor 
cu zone care grupeaz! mai mult de 10 gospod!rii de romi care tr!iesc în locuin#e proaste, in-
salubre $i î$i duc traiul de pe o zi pe alta. Totu$i, este de remarcat c!, dac! în comune ponderea 
romilor în totalul gospod!riilor cu locuire precar! este de doar 20%, în ora$e, aceasta se ridic! 
la 62%. Mai mult, dac! doar una din cinci comune are o zon! de romi s!raci în locuin#e insa-
lubre, ponderea corespunz!toare cre$te la 65% din ora$e. A$adar, în 21% din comunele mediu 
dezvoltate cu probleme medii, cel mai probabil, întâlnim a$a-numitele zone de „#ig!nie” situate 
la marginea unuia sau mai multor sate. Totu$i, în aceste comune, locuirea precar! afecteaz! de 
asemenea popula#ia majoritar! (român! sau maghiar!) care st! în case vechi, din chirpici $i f!r! 
utilit!#i. Spre deosebire, în 65% din ora$ele cu probleme sociale medii avem zone de tip ghetto, 
comunit!#i formate pe lâng! gropile de gunoi, zone industriale dezafectate sau alte forme de 
zone s!race (St!nculescu $i Berevoescu, coord., 2004) care concentreaz! popula#ie în s!r!cie 
extrem!, dintre care romii reprezint! o pondere important!. Locuirea precar! este considerat! 
de autorit!#i mai degrab! o problem! specific! popula#iei de etnie roma.  

Ora$ele $i comunele din tipul denumit – s!raci cu probleme sociale – se aseam!n! foarte 
mult cu ora$ele, respectiv comunele mediu dezvoltate cu probleme medii. De altfel se poate 
observa în figura 3 c! bulinele corespunz!toare acestor tipuri sunt asem!n!toare ca dimensiune 
$i sunt grupate în centrul graficului. Ceea ce diferen#iaz! s!racii cu probleme este nivelul sem-
nificativ mai redus de resurse locale (venituri proprii pe locuitor) $i datele pe popula#ie. Astfel, 
ponderea romilor autoidentifica#i este apropiat! de medie atât pentru ora$e, cât $i pentru co-
mune, îns! ponderea romilor heteroidentifica#i este semnificativ mai mare. În condi#iile unor 
probleme sociale de natur! $i dimensiuni asem!n!toare, resursele disponibile la nivel local fac 
cu adev!rat diferen#a – prim!riile cu venituri proprii reduse se simt neputincioase, nu pot s! în-
treprind! ac#iunile pe care le consider! necesare $i tind s! heteroidentifice drept romi ponderi 
mai mari de popula#ie (în general, de popula#ie s!rac!).

În fine, ora$ele, dar mai ales comunele mediu dezvoltate cu probleme sociale grave fac not! 
aparte. Pe figura 3 se observ! c! bulinele ce corespund acestor dou! tipuri sunt practic sepa-
rate în partea dreapt! a cadranului. De asemenea, în figura 4, barele ce le reprezint! iau valori 
semnificativ mai mari decât celelalte $i decât media. Ponderea popula#iei de romi în popula#ia 
total! este deosebit de mare (peste 220% din medie), indiferent dac! ne raport!m la auto- sau 
hetero-identificare.13 Valoarea maxim! se ridic! la aproximativ 12% din popula#ia total!, în ca-
zul romilor heteroidentifica#i, la 1 ianuarie 2009, în comunele mediu dezvoltate cu probleme 
grave. Deci aceste ora$e $i comune con#in comunit!#i mari de romi, care au, în medie, în jur 
de 850 romi în ora$e, respectiv 350 în comune. În strâns! leg!tur!, 87% din aceste ora$e $i 58% 
din comune au zone care grupeaz! mai mult de 10 gospod!rii de romi care tr!iesc în locuin#e 
proaste, insalubre $i î$i duc traiul de pe o zi pe alta. Problema locuirii precare afecteaz! predo-
minant romii, mai ales în ora$e.

13 Deci nu este vorba despre o tendin#! a autorit!#ilor de a heteroidentifica drept romi ponderi mari de popula#ie.

Capacitatea autorit!"ilor locale de a face fa"! 
problemelor sociale
Capacitatea autorit!#ilor locale de a face fa#! problemelor sociale o analiz!m pe dou! dimensi-
uni: resursele financiare $i resursele umane.

Resursele financiare
Resursele financiare la dispozi#ia prim!riei sunt deja încorporate în model sub forma veni-

turilor proprii pe locuitor, care în primul rând dau seama de nivelul de dezvoltare a economiei 
locale. Îns! pentru a în#elege care sunt resursele de care dispune localitatea pentru ac#iunile $i 
m!surile de protec#ie social! este necesar s! adaug!m în analiz! al#i trei indicatori: (1) ponderea 
veniturilor proprii în veniturile totale (care includ $i transferurile de la bugetul de stat pentru 
diversele programe sociale guvernamentale), (2) cheltuielile totale pe locuitor $i (3) ponderea 
cheltuielilor de asisten#! social! în cheltuielile totale. Toate datele sunt extrase din execu#iile 
bugetare pentru anul 2008 (Ministerul Finan#elor Publice).

Tabel 2. Resursele financiare ale prim!riilor pe tipuri de localit!#i, date 2008
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Urban
Veniturile proprii % 
venituri totale 28,4 27,1 42,9 47,2 55,7 42,6

Cheltuieli totale per 
locuitor (lei) 1143,2 1306,5 1583,6 1548,6 1713,2 1515,1

Cheltuielile sociale 
% cheltuielile totale 5,0 7,3 5,4 3,6 3,2 4,8

Rural
Veniturile proprii % 
venituri totale 19,4 17,1 28,9 31,7 35,3 27,7

Cheltuieli totale per 
locuitor (lei) 1001,3 1150,1 1492,2 1458,3 1437,0 1356,4

Cheltuielile sociale 
% cheltuielile totale 8.9 12.2 10.9 7.7 6.2 9.1

Sursa: Accesul Autorit!#ilor Locale la Fondurile Europene, Funda#ia Soros România (dec. 2009), date culese de 
CERME, CNPS $i ICCV. Prim!riile care nu au r!spuns reprezint! 8.8% din toate localit!#ile #!rii, din care 6.3% au 
refuzat participarea la cercetare, iar 2.5% nu au oferit toate datele necesare pentru determinarea tipului localit!#ii. 
Not!: Diferen#ele între valorile medii din tabel sunt statistic semnificative (analiz! de varian#! unidimensional!, 
p=.000).
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Ponderea veniturilor proprii în veniturile totale difer! semnificativ în mediul urban $i cel rural, 
precum $i între localit!#ile de tipuri diferite. În mediul rural, veniturile proprii variaz! de la 17% 
la 35% din veniturile totale, fapt ce indic! un grad ridicat de dependen#! a prim!riilor de tran-
sferurile de la bugetul de stat. Comunele de tipul s!raci cu probleme sunt cele mai vulnerabile, 
având în medie venituri proprii de doar 17% din veniturile totale. Urmeaz! comunele de tipul 
s!raci indiferen#i, apoi comunele mediu dezvoltate cu probleme sociale grave, comunele mediu 
dezvoltate cu probleme medii $i comunele dezvoltate. Ultimele dou! tipuri de comune, de$i 
vulnerabile, sunt într-o pozi#ie mai bun! decât ora$ele de tipul s!raci indiferen#i sau s!raci cu 
probleme, care, în medie, acoper! din venituri proprii doar 27-28% din veniturile totale. Gradul 
cel mai ridicat de independen#! îl au ora$ele dezvoltate care reu$esc s! genereze, în medie, peste 
jum!tate (57%) din veniturile totale ale localit!#ii.

Cheltuielile totale pe locuitor sunt semnificativ mai mari în urban decât în rural, dar în 
ambele medii de reziden#! difer! semnificativ între tipuri, în conformitate cu urm!toarea re-
gul!: localit!#ile de tipul s!racilor indiferen#i au, în medie, cele mai mici cheltuieli pe locuitor; 
localit!#ile de tipul s!raci cu probleme au cheltuieli mai mari decât s!racii indiferen#i, dar sem-
nificativ mai mici decât localit!#ile mediu sau bine dezvoltate. 

Eforturile autorit!#ilor locale de a solu#iona problemele sociale locale sunt reflectate de 
ponderea cheltuielilor pentru asisten#! social! din cheltuielile totale. A$a cum arat! datele din 
tabel 2, ponderea cheltuielilor sociale este puternic corelat! cu dimensiunea problemelor soci-
ale (vezi sec#iunea 1.1). Astfel, cu cât problemele sociale sunt mai restrânse, cu atât ponderea 
cheltuielilor sociale în cheltuielile totale este mai mic!. Ponderea minim! corespunde ora$elor 
dezvoltate $i celor mediu dezvoltate cu probleme medii, în timp ce ponderea maxim! apar#ine 
comunelor de tipul s!raci cu probleme sociale asumate. 

În mediul urban, pentru c! ora$ele dezvoltate au cheltuieli totale considerabil mai mari, ele 
cheltuie pentru asisten#! social! pe parcursul unui an, în medie, o sum! de 5-10 ori mai mare 
decât sumele cheltuite în celelalte tipuri de ora$e. Spre deosebire, în mediul rural, diferen#ele 
între cheltuielile totale sunt relativ reduse, ceea ce face ca ponderile mai mari s! însemne în 
acela$i timp sume (în lei) mai mari cheltuite pentru programele de asisten#! social!. În conse-
cin#!, din întreaga sum! cheltuit! în România de autorit!#ile publice locale pentru programele 
de asisten#! social!, peste 70% sunt cheltuite în doar patru tipuri de localit!#i, $i anume: ora$ele 
dezvoltate care însumeaz! cheltuieli sociale care reprezint! 25% din toate cheltuielile prim!ri-
ilor cu asisten#a social! din #ar!, comunele de tipul s!raci cu probleme sociale care cumuleaz! 
17%, urmate de comunele mediu dezvoltate cu probleme medii $i cele cu probleme grave care 
cheltuie câte 14% fiecare. Adic!, 70% din toate cheltuielile sociale ale autorit!#ilor locale din 
România sunt realizate de 74 ora$e (23% din toate ora$ele #!rii, care includ toate ora$ele peste 
200 mii locuitori) $i 1824 comune (64% din comunele din #ar!). 

Resursele umane
Pentru analiza resurselor umane doar doi indicatori sunt relevan#i pentru tema probleme-

lor sociale $i sunt semnificativ diferen#ia#i între tipurile de localit!#i. Primul indicator se refer! 
la num!rul de angaja#i în prim!rie ca personal specializat în asisten#! social! care se ocup! de 
grupurile vulnerabile sau de proiecte de incluziune social!. În mediul urban, nu exist! diferen#e 
semnificative între cele cinci tipuri de ora$e: indiferent de tip, peste dou! treimi din ora$e au 

doi sau mai mul#i angaja#i cu responsabilit!#i în domeniul asisten#ei sociale $i înc! 19% din 
ora$e au un astfel de angajat. În contrast, în mediul rural, 26% din comune nu au nici un angajat 
cu aceste responsabilit!#i, 55% au un singur astfel de angajat $i doar 19% au doi sau mai mul#i. 
În plus, sunt diferen#e semnificative între tipurile de comune $i anume: între comunele mediu 
dezvoltate cu probleme medii sunt semnificativ mai multe (30%) care nu au nici un angajat 
specializat în asisten#! social!, în timp ce comunele de tipul s!raci cu probleme tind s! aib! doi 
sau mai mul#i angaja#i în domeniu. 

Al doilea indicator are în vedere existen#a în cadrul prim!riei a unui departament spe-
cializat în proiecte cu finan#!ri europene. Aceste departamente specilizate reprezint! un in-
strument deosebit de eficient în atragerea de fonduri nerambursabile la bugetul local, inclusiv 
pentru finan#area ac#iunilor de incluziune social!. În perioada 2007-2009, 95% din prim!riile 
cu departamente specializate au depus sau au preg!tit cereri de finan#are din FE $i 45% au reu$it 
s! atrag! fonduri. Din prim!riile f!r! departamente 84% au depus cereri de finan#are $i doar 
24% au reu$it s! atrag! fonduri. Mai mult, prim!riile cu departamente specializate au în medie 
per prim!rie de dou! ori mai multe proiecte depuse spre finan#are din fonduri europene $i de 
cinci ori mai multe proiecte de incluziune social!14  fa#! de celelalte prim!rii. De altfel, din cele 
peste 570 proiecte sociale cu finan#are european! înregistrate în cadrul cercet!rii noastre, 57% 
provin din prim!rii care au un astfel de departament specializat.

În timp ce prim!riile din 227 ora$e $i municipii (adic! 70% din toate localit!#ile urbane) 
au departamente specializate în proiecte cu finan#!ri europene, doar 370 comune (adic! 13% 
din toate localit!#ile rurale) au astfel de departamente. În mediul rural nu exist! diferen#e sem-
nificative în func#ie de tipul comunei, dar în mediul urban, ora$ele dezvoltate au în propor#ie 
de 84% un departament specializat în proiecte cu finan#!ri europene, în timp ce în ora$ele de 
tipurile s!raci indiferen#i sau s!raci cu probleme ponderea scade considerabil la 60%, respectiv 
65%. Corolar firesc, peste 20% din toate proiectele sociale cu finan#are european! (din perioada 
2007-2009) au fost dezvoltate de cele 74 ora$e dezvoltate din #ar!. Pentru compara#ie, în toate 
localit!#ile mediu dezvoltate cu probleme sociale grave au fost depuse/ preg!tite doar 15% din 
proiectele sociale depuse de prim!riile din toat! #ara spre finan#are european!.

M!suri $i ac"iuni de protec"ie $i incluziune social!
Marea majoritate a prim!riilor din România au o Strategie de Dezvoltare Local! (SDL): 

80% din ora$e $i 68% din comune. Orientare strategic! mai accentuat! au ora$ele dezvoltate, 
dintre care 92% au SDL $i comunele de tipul s!raci cu probleme sociale, din care 72% au SDL. 
La polul opus, au ponderi semnificativ mai mici ora$ele $i comunele de tipul s!raci indiferen#i 
(60% $i respectiv 58%). 

La nivelul ora$elor, indiferent de tipul acestora, 85% din SDL-uri includ prevederi pentru 
integrarea $i ajutorarea grupurilor vulnerabile $i 58% din SDL-uri promoveaz! m!suri specifice 
pentru persoanele de etnie roma. Spre deosebire, în mediul rural, doar comunele mediu dez-

14 Sunt luate în considerare proiectele depuse spre finan#are sau aflate în faza de preg!tire pe urm!toarele pro-
grame opera#ionale, respectiv axe prioritare: POR / AP3 – Îmbun!t!#irea infrastructurii sociale, POSDRU / DMI 
5.1 – Dezvoltarea $i implementarea m!surilor active de ocupare, DMI 5.2 – Promovarea sustenabilit!#ii pe termen 
lung a zonelor rurale în ceea ce prive$te dezvoltarea resurselor umane $i ocuparea for#ei de munc!, DMI 6.1 
– Dezvoltarea economiei sociale $i DMI 6.2 – Îmbun!t!#irea accesului $i particip!rii grupurilor vulnerabile pe 
pia#a muncii.
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voltate cu probleme sociale grave au în propor#ie de 80% din SDL-uri prevederi adresate gru-
purilor vulnerabile $i în 49% din SDL-uri prevederi pentru comunit!#ile de romi. La polul opus, 
comunele dezvoltate $i cele de tipul s!raci indiferen#i au prev!zut m!suri adresate romilor doar 
în 12-14% din SDL-uri.  

Tabel 3. M!suri strategice $i servicii adresate grupurilor vulnerabile $i romilor pe tipuri de lo-
calit!#i (%)

S!
ra

ci 
in

dif
e-

re
n#

i

S!
ra

ci 
cu

 pr
o-

ble
me

 so
cia

le
M

ed
iu 

de
zv

ol-
tat

e c
u p

ro
-

ble
me

 so
cia

le 
gr

av
e

M
ed

iu 
de

zv
ol-

tat
e c

u p
ro

ble
-

me
 m

ed
ii

De
zv

olt
ate

To
tal

Urban
Prim!ria are SDL 60,0 74,3 84,6 75,9 91,9 80,2
Ofer! din ini#iativ! proprie 
servicii $i facilit!#i 

20,0 60,8 71,2 72,3 81,1 68,8

Ofer! cantin! social! 26,7 13,5 11,5 42,2 51,4 31,2
Rural
Prim!ria are SDL 58,3 71,9 66,8 68,6 69,0 68,3
SDL are prevederi pentru gru-
purile vulnerabile

68,1 69,4 79,5 69,2 62,9 69,8

SDL are prevederi pentru romi 11,8 26,0 49,4 29,6 13,8 27,9
Ofer! din ini#iativ! proprie 
servicii $i facilit!#i

31,9 42,1 44,4 40,3 38,4 40,4

De la începutul anului 2009, 
prim!ria a renun#at la unele 
m!suri de protec#ie social!

14,6 21,0 18,4 16,1 16,4 17,6

Sursa: Accesul Autorit!#ilor Locale la Fondurile Europene, Funda#ia Soros România (dec. 2009), date culese de 
CERME, CNPS $i ICCV. Prim!riile care nu au r!spuns reprezint! 8.8% din toate localit!#ile #!rii, din care 6.3% au 
refuzat participarea la cercetare, iar 2.5% nu au oferit toate datele necesare pentru determinarea tipului localit!#ii. 
Not!: Diferen#ele între valorile medii din tabel sunt statistic semnificative (analiz! de varian#! unidimensional!, 
p=.000).

În noiembrie 2009, prim!riile ofereau din ini#iativ! proprie servicii, facilit!#i, ajutoare unor gru-
puri dezavantajate, altele decât ajutoarele din programele na#ionale, în 69% din ora$e $i 40% din 
comune. Prim!riile din ora$ele dezvoltate sunt „campioni” în acordarea de servicii $i facilit!#i 
(81%), în timp ce ora$ele de tipul s!raci indiferen#i se limiteaz! la implementarea programelor 
na#ionale finan#ate de la bugetul de stat – doar 20% din aceste ora$e ofer! $i din ini#iativ! pro-
prie servicii sau ajutoare grupurilor dezavantajate locale. În mediul rural, prim!riile din comu-
nele mediu dezvoltate cu probleme sociale grave sunt mai active în furnizarea de servicii sociale 
(44%), mai ales prin compara#ie cu cele din comunele de tipul s!raci indiferen#i.

Din cauza constrângerilor bugetare induse de criza economic! mondial!, în noiembrie 
2009, în jur de 18% din prim!riile din #ar! au fost nevoite s! renun#e la unele m!suri de protec-
#ie social!. Aceast! reducere a avut loc în toate tipurile de localit!#i, din urban $i din rural, u$or 
mai accentuat! în comunele de tipul s!raci cu probleme.

Dintre toate serviciile de asisten#! social!, cantina social! face un caz interesant. În primul 
rând este o discrepan#! uria$! între urban $i rural – practic cantina social! este specific urban!. 
Aproape o treime (31%) din toate ora$ele din #ar! ofer! persoanelor cu venituri reduse/f!r! ve-
nituri cantin! social!, în timp ce doar 1,5% din prim!riile de comune ofer! un astfel de serviciu. 
Dar chiar $i la nivelul ora$elor, cantinele sociale sunt semnificativ mai numeroase în ora$ele 
dezvoltate $i în cele mediu dezvoltate cu probleme medii.

Dintre grupurile dezavantajate vizate prioritar de prim!riile din România, romii constituie 
grupul cel mai relevant pentru discu#ia de fa#!, mai ales având în vedere rezultatele analizei 
prezentate în sec#iunea 1.1. Romii ocup! locul al treilea între grupurile dezavantajate c!rora 
prim!riile le ofer! din ini#iativ! proprie servicii, facilit!#i, ajutoare adi#ionale. Astfel, 32% din 
ora$e $i aproape 12% din comune ofer! servicii c!tre romi. În concordan#! cu ponderea romilor 
din popula#ia total!, serviciile $i ajutoare sociale pentru romi sunt oferite în semnificativ mai 
mare m!sur! în localit!#ile (ora$e $i comune) de tipul mediu dezvoltate cu probleme sociale 
grave. În comunele dezvoltate $i în cele de tipul s!raci indiferen#i, în care ponderea romilor este 
relativ redus!, prim!riile care furnizeaz! astfel de servicii reprezint! doar 5%, respectiv 2%. 

Tabel 4. Procentul prim!riilor care furnizeaz! servicii, facilit!#i sau ajutoare sociale romilor 
(%)    

S!
ra

ci 
in

dif
er

en
#i

S!
ra

ci 
cu

 pr
ob

lem
e 

so
cia

le

M
ed

iu 
de

zv
olt

ate
 

cu
 pr

ob
lem

e s
oc

ial
e 

gr
av

e

M
ed

iu 
de

zv
olt

ate
 

cu
 pr

ob
lem

e m
ed

ii

De
zv

olt
ate

To
tal

Urban 29,7 46,2 39,8 25,7 32,9
Rural 2,0 11,4 25,4 10,0 5,4 11,8

Sursa: Accesul Autorit!#ilor Locale la Fondurile Europene, Funda#ia Soros România (dec. 2009), date culese de 
CERME, CNPS $i ICCV. Prim!riile care nu au r!spuns reprezint! 8.8% din toate localit!#ile #!rii, din care 6.3% au 
refuzat participarea la cercetare, iar 2.5% nu au oferit toate datele necesare pentru determinarea tipului localit!#ii. 
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În comune $i în ora$e, indiferent de tipul acestora, cele mai multe prim!rii furnizeaz! romilor 
în primul rând ajutoare b!ne$ti $i ajutoare în natur!.

Figura 5. Serviciile $i facilit!#ile acordate romilor (%)

Harta tipurilor de localit!"i în func"ie de preblemele 'i resursele locale 
Tipurile de localit!#i analizate în acest studiu sunt puternic diferen#iate cu privire la m!ri-

mea popula#iei totale (stabile) din localitate (date INS, la 1 ianuarie 2008). A$a cum arat! tabe-
lul 5 ora$ele dezvoltate au o m!rime medie a popula#iei considerabil mai mare decât celelalte 
ora$e, tocmai pentru c! acest tip include toate ora$ele mari din România. Ora$ele medii $i mari 
(mai mult de 20 mii $i mai pu#in de 200 mii locuitori) sunt suprareprezentate în cadrul ora$elor 
mediu dezvoltate cu probleme medii, în timp ce în ora$ele mici (sub 20 mii locuitori) predo-
min! celelalte trei categorii: ora$e de tipul s!raci cu probleme, s!raci indiferen#i sau mediu 
dezvoltate cu probleme sociale grave.
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Tabel 5. M!rimea medie a localit!#ilor în func#ie de tip $i de mediul de reziden#!
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Total (%)
Ora$e foarte mici < 
20 mii loc.

6 32 22 25 14 100

Ora$e => 20 mii $i < 
200 mii loc

3 9 8 38 42 100

Ora$e de 200 + mii loc 0 0 0 0 100 100
Nr. mediu de persoane (persoane)
– per ora$ 12.309 12.527 12.307 21.708 89.320 34.104
– per comun! 4.176 3.647 2.951 3.226 3.401 3377

Sursa: Accesul Autorit!#ilor Locale la Fondurile Europene, Funda#ia Soros România (dec. 2009), date culese de 
CERME, CNPS $i ICCV. Prim!riile care nu au r!spuns reprezint! 8.8% din toate localit!#ile #!rii, din care 6.3% 
au refuzat participarea la cercetare, iar 2.5% nu au oferit toate datele necesare pentru determinarea tipului loca-
lit!#ii.

În ceea ce prive$te comunele, m!rime medie semnificativ mai mare au cele de tipul s!raci indi-
feren#i (peste 4 mii locuitori). M!rimea medie cea mai mic! o au comunele mediu dezvoltate cu 
probleme sociale grave, celelalte tipuri de comune încadrându-se între 3.200 $i 3.650 persoane. 

Distribu#ia regional! a tipurilor este ilustrat! în figura 6, care are ca baz! ponderea din total 
localit!#i în regiunea istoric! respectiv! $i nu ponderea popula#iei din localit!#ile de un anumit 
tip în total popula#ie în regiune. 

•  În mediul rural - comunele de tipul s!raci indiferen#i $i cele de s!raci cu probleme sunt 
clar suprareprezentate în Moldova $i în mai mic! m!sur! în Muntenia. Comunele me-
diu dezvoltate cu probleme sociale grave sunt semnificativ mai multe în Oltenia $i, mai 
ales, în Transilvania. Comunele mediu dezvoltate cu problemele medii sunt de asemenea 
suprareprezentate în Transilvania, iar cele dezvoltate sunt peste medie în Transilvania, 
Muntenia $i în Banat. 

•  În mediul urban - distribu#ia regional! a ora$elor este u$or schimbat! fa#! de cea a comu-
nelor. Ora$ele de tipul s!raci indiferen#i $i cele de s!raci cu probleme sunt predominant 
localizate în Moldova $i Oltenia. Ora$ele mediu dezvoltate cu probleme sociale grave sunt 
semnificativ mai multe în Muntenia, Transilvania $i Cri$ana Maramure$. În Transilvania 
sunt de asemenea o mare parte din ora$ele mediu dezvoltate cu probleme medii, iar ora-
$ele dezvoltate sunt net suprareprezentate în Transilvania $i Muntenia.

Cu alte cuvinte, Moldova (cea mai pu#in dezvoltat! $i s!rac! regiune din #ar!) este dominat! 
de localit!#i de tipul s!raci indiferen#! sau cu probleme sociale recunoscute. Muntenia $i Tran-
silvania sunt regiuni heterogene în care localit!#i cu probleme grave stau al!turi de unele dez-
voltate. Oltenia este marcat! de suprareprezentarea comunelor cu probleme sociale cu ora$e de 
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tipul s!racilor indiferen#i sau cu probleme asumate. Banatul $i Dobrogea, regiuni mai mici, sunt 
mai degrab! dominate de localit!#i de nivel mediu sau dezvoltate.

Figura 6. Distribu#ia tipurilor de localit!#i pe regiunile istorice (% din total comune/ora$e în 
regiune)

Sursa: Accesul Autorit!#ilor Locale la Fondurile Europene, Funda#ia Soros România (dec. 2009), date culese de CER-
ME, CNPS $i ICCV. Prim!riile care nu au r!spuns reprezint! 8.8% din toate localit!#ile #!rii, din care 6.3% au refuzat 
participarea la cercetare, iar 2.5% nu au oferit toate datele necesare pentru determinarea tipului localit!#ii.
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Putem pozi#iona tipurile noastre de localit!#i $i în profil politic, nu doar teritorial. Analiza 
în func#ie de apartenen#a politic! a primarului este posibil! doar pentru mediul rural. Analiza 
are totu$i unele limite, din care este util s! men#ionez faptul c! apartenen#a politic! este cea de-
clarat! la momentul alegerilor, pentru c! nu este disponibil! public situa#ia actualizat! la nivel 
na#ional în func#ie de procesul continuu de migra#ie politic!. Datele din tabelul 6 arat! c! în 
comunele de tipul s!racilor indiferen#i sau cu probleme sociale asumate se reg!sesc primari de 
toate culorile politice, mai pu#in UDMR, cu o suprareprezentare statistic semnificativ! a prima-
rilor PSD $i respectiv PNL în localit!#ile de tipul s!raci cu probleme asumate. Primarii UDMR 
sunt semnificativ mai numero$i la nivelul comunelor mediu dezvoltate cu probleme grave, dar 
$i al celor dezvoltate. În fine, primarii PDL au o prezen#! mai mare în comunele mediu dezvol-
tate cu probleme sociale de nivel mediu.

Tabel 6. Distribu#ia localit!#ilor în func#ie de tip $i de apartenen#a politic! a primarului (%)
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PDL 24 27 25 31 27 27
PNL 21 27 21 20 20 22
PSD 51 40 35 34 35 37
UDMR 0 0 11 6 8 6
ALTELE 3 7 8 8 10 8
Total 100 100 100 100 100 100

În loc de concluzie
Studiul a pus în discu#ie o tipologie a localit!#ilor din România despre care a demonstrat c!, 
de$i porne$te de la trei variabile simple, este complementar! clasific!rilor vehiculate la acest 
moment, are puterea s! reflecte/diferen#ieze aspecte variate ce #in de situa#ia social! general!, 
capacitatea prim!riei s! r!spund! la provoc!rile locale, precum $i ac#iunile/ m!surile de pro-
tec#ie/ incluziune social! întreprinse de prim!rie ca r!spuns. 
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Speran#ele locale ale 
descentraliz!rii

Monica Marin

Introducere
În istoria procesului postdecembrist de descentralizare a administra#iei publice din România, 
199915, primul an de aplicare a Legii nr. 189/1998 a finan#elor publice locale, este considerat 
începutul descentraliz!rii financiare în România. La 10 ani de la acest pas, dup! dou! legi-cadru 
ale descentraliz!rii $i o serie de diverse competen#e încredin#ate autorit!#ilor locale de-a lungul 
timpului, cercetarea exhaustiv! pe prim!riile din România realizat! de Funda#ia Soros România 
a investigat percep#iile autorit!#ilor locale asupra impactului descentraliz!rii legate de prezen-
tul, dar mai ales de viitorul acestui proces.

Materialul este structurat pe baza dimensiunilor investigate în cadrul cercet!rii cantitative 
2009: 

 1.  Autoevaluarea cuno$tin#elor autorit!#ilor locale despre descentralizare
 2.  Consultarea autorit!#ilor locale asupra procesului de descentralizare
 3.  Percep#ia impactului descentraliz!rii asupra autorit!#ilor locale
 4.  A$tept!ri legate de descentralizare
 5.  Nevoile autorit!#ilor locale pentru eficientizarea procesului de descentralizare
 6.  Diverse dificult!#i legate de realizarea responsabilit!#ilor în cursul anului 2009.
Analiza identific! profilul prim!riilor, în func#ie de diverse criterii testate sistematic: gradul 

de dezvoltare al comunei, m!rimea localit!#ii, apartenen#a politic! a primarului la alegerile lo-
cale din 200816, num!rul mandatelor de primar, preg!tirea personalului (dac! prim!ria are per-
sonal preg!tit în elaborarea de proiecte finan#ate din fonduri europene), func#ia respondentului 
(primar sau al#i reprezentan#i ai prim!riei), mediu reziden#ial (urban-rural).

15 Al#i autori (vezi Martinez Vasquez, Jorge, Rela#ii fiscale în România: Provoc!ri si op#iuni pentru reform!, 2005) 
men#ioneaz! anul 1991 ca începutul procesului de descentralizare în România. 1999 este primul an de aplicare a 
Legii nr. 189/1998 privind finan#ele publice locale, în care autorit!#ile locale au primit sarcinile privind stabilirea, 
urm!rirea, încasarea $i controlul impozitelor $i taxelor locale, fapt ce a condus la o cre$tere spectaculoas! a veni-
turilor proprii.
16 Sursa datelor: www.beclocale2008.ro. Datele folosite pentru apartenen#a politic! a primarilor nu iau în consi-
derare fenomenele de migra#ie politic! care au avut loc în perioada 2008-2009.

Informare %i consultare asupra 
descentraliz!rii 
Grafic 1. Cât de multe lucruri a#i spune c! $ti#i despre strategia Guvernului în domeniul descen-
traliz!rii serviciilor publice? (N=3185),

Sursa: St!nculescu M. (coord.). 2009. Accesul Autorit!#ilor Locale la Fondurile Europene. Funda#ia Soros România.

Autoevaluarea cuno$tin#elor despre descentralizare difer! semnificativ în func#ie de reprezen-
tantul autorit!#ii locale care realizeaz! evaluarea: primarii, atât în urban, cât $i în rural, apreci-
az! c! $tiu mai multe despre descentralizare decât viceprimarii, secretarii, contabilii, referen#ii. 
Aceast! diferen#!, men#inut! $i în privin#a consult!rii, poate fi explicat! de apartenen#a pri-
marilor (spre deosebire de ceilal#i reprezentan#i ai Prim!riei) în structuri asociative ale auto-
rit!#ilor locale: Asocia#ia Comunelor din România, Asocia#ia Ora$elor din România, Asocia#ia 
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Municipiilor din România. Aceste structuri asociative particip! prin reprezentan#i delega#i la 
consult!ri cu privire la ini#iativele legislative legate de descentralizare $i au un sistem de in-
formare a membrilor asupra pozi#iei asocia#iei. Organiza#iile asociative ale autorit!#ilor locale 
sunt de altfel amintite $i în Legea cadru a descentraliz!rii – Legea nr. 195/2006, ca parteneri ai 
Guvernului României în etapele transferului de competen#e, iar pre$edin#ii asocia#iilor fac par-
te din Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare17. „Vechimea” în func#ie contea-
z!: cei afla#i la primul mandat de primar se consider! într-o m!sur! semnificativ mai mare mai 
slab informa#i asupra descentraliz!rii decât cei afla#i la dou! mandate consecutive sau mai mult. 
Responden#ii din urban $tiu de asemenea mai multe lucruri despre descentralizare decât cei din 
rural. Cei din localit!#i mici, sub 2.000 de locuitori, ca $i reprezentan#ii prim!riilor f!r! personal 
preg!tit în elaborarea de proiecte finan#ate din fonduri europene, $tiu mai pu#ine lucruri despre 
descentralizare decât reprezentan#ii localit!#ilor mari, cu prim!rii care beneficiaz! de personal 
preg!tit în finan#area european!. Analizând diferen#ele de opinii pe baza apartenen#ei politice 
înregistrat! la alegerile locale din 2008, reprezentan#ii institu#iilor conduse de primari PDL tind 
s! fie mai bine informa#i despre descentralizare decât cei apar#inând celorlalte partide. 

Grafic 2. De la începutul anului 2009 a#i fost vreodat! consultat în legatur! cu procesul de des-
centralizare a serviciilor publice? (N=3185)

Sursa: St!nculescu M. (coord.). 2009. Accesul Autorit!#ilor Locale la Fondurile Europene. Funda#ia Soros România.

Vocea prim!riilor din rural este mai slab auzit! în procesul de consultare asupra descentrali-
z!rii, iar la nivel na#ional doar aproximativ un sfert din toate prim!riile din România declar! 
c! au fost consulta#i în cursul anului trecut, din nou primarii într-o m!sur! semnificativ mai 
mare decât celelalte func#ii $i primarii PDL mai mult decât cei reprezentând alte partide poli-
tice. Se poate observa în Graficul 3 c! procentul primarilor PDL consulta#i pe ambele medii de 
reziden#! este mai mare decât cel corespunz!tor altor forma#iuni politice. Localit!#ile mici, sub 
2.000 locuitori $i din nou cele f!r! personal specializat în accesarea fondurilor europene, în care 
problema capacit!#ii administrative pentru descentralizare este mai acut! decât în alte cazuri, 
sunt din nou dezavantaja#i în procesul de consultare. 

Rela#ia dintre m!rimea localit!#ii $i capacitatea administrativ! pentru descentralizare este 
analizat! $i în cadrul sec#iunii 3. M!rimea optim! a localit!#ii pentru func#ionarea eficient! a 

17 Componen#a comitetului este men#ionat! în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 195/2006.
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serviciilor descentralizate a fost stabilit!, pentru #!rile vestice, în jurul mediei de 5.000 locui-
tori18. Într-o astfel de grupare, în procesul de consultare asupra descentraliz!rii, primarii locali-
t!#ilor din România cu peste 5.000 de locuitori declar! într-o m!sur! semnificativ mai mare c! 
au fost consulta#i decât primarii celorlalte localit!#i.

Procentul mic la nivel na#ional de primari care r!spund c! au fost consulta#i asupra pro-
cesului de descentralizare este cu atât mai surprinz!tor cu cât anul 2009 a marcat adoptarea 
primei strategii sectoriale de descentralizare – H.G. nr. 562/2009 pentru aprobarea Strategiei 
de descentralizare în sistemul de s!n!tate19. 

Cercetarea Funda#iei Soros România din 2009 nu a inclus distinc#ii între diverse sectoare 
supuse descentraliz!rii - s!n!tate, educa#ie, asisten#! social!, ordine public! etc. – în privin#a 
sistemului de rela#ii fiscale interguvernamentale, incluzând politica de echilibrare a bugetelor 
locale sau cu referire la respectarea principiilor descentraliz!rii statuate în legisla#ie. Totu$i, r!s-
punsurile deschise ale autorit!#ilor locale au dat na$tere speran#elor $i temerilor administra#iei 
publice locale legate de descentralizare $i au fundamentat probabil în mare m!sur! aprecierea 
general! asupra impactului pozitiv sau negativ asociat cu acest proces. Întrebarea chestionaru-
lui vizeaz! impactul general asupra fiec!rei localit!#i $i al Prim!riei.

Grafic 3. De la începutul anului 2009 a#i fost vreodat! consultat în leg!tur! cu procesul de des-
centralizare a serviciilor publice?

Sursa: Accesul Autorit!#ilor Locale la Fondurile Europene. Funda#ia Soros România. 2009. Not!: Pentru forma#iu-
nea UDMR $i alte forma#iuni politice, în mediul urban, num!rul non-r!spunsurilor este sub 5 cazuri. Forma#iunea 
politic! a primarului de la alegerile locale din 2008, www.beclocale2008.ro.

18 Kenneth Davey. 2002. Decentralization in CEE Countries: Obstacles and Opportunities, în “Mastering Decen-
tralization and Public Administration Reforms in Central and Eastern Europe”, Peteri, G. (ed.). LGI Publications, 
LGI/OSI. Budapest
19 Publicat! în Monitorul Oficial 340 din 21 mai 2009. Perioada culegerii datelor în cercetarea Funda#iei Soros: 
august-noiembrie 2009.
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Optimi%tii %i pesimi%tii descentraliz!rii
Codificarea r!spunsurilor deschise primite în cercetarea exhaustiv! pe prim!riile din România 
arat! c! ecua#ia general! responsabilit!#i transferate – resurse aferente (materiale $i umane) 
reprezint! una dintre cele mai importante întreb!ri ale descentraliz!rii. „Pesimi$tii” o traduc în 
mandate nefinan#ate, în tonul „neutru” ar însemna cre$terea responsabilit!#ilor, iar „optimi$tii” 
sper! ca transferul de responsabilit!#i s! fie realizat cu asigurarea resurselor financiare (vezi 
Schema 1 $i 2). Codificarea acestor r!spunsuri a fost realizat! în categorii a c!ror semnifica-
#ie se suprapune par#ial datorit! implica#iilor multiple pe care le are descentralizarea asupra 
activit!#ii Prim!riei: reducerea birocra#iei $i timpul mai redus de rezolvare implic! cre$terea 
calit!#ii serviciilor, dar au fost incluse la categoria general! „îmbun!t!#irea rela#iei cu cet!#enii” 
pentru c! majoritatea opiniilor exprimate au fost în sensul „solu#ion!rii rapide a problemelor 
cet!#enilor” (Prim!rie rural, jude#ul Ialomi#a) $i „rezolv!rii prompte $i mai rapide a problemelor 
$i nevoilor cet!#enilor” (Prim!rie rural, jude#ul Dolj). De asemenea, transparen#a/eliminarea 
influen#ei politice în alocarea fondurilor de la nivel na#ional/jude#ean la nivel local implic! cre$-
terea autonomiei financiare.

Grafic 4. V! rug!m s! descrie#i pe scurt a$tept!rile dvs. privind impactul descentraliz!rii la ni-
velul localit!#ii $i Prim!riei? (N=3185). R!spuns multiplu, codific!ri proprii.

Sursa: Accesul Autorit!#ilor Locale la Fondurile Europene. Funda#ia Soros România. 

Legate de descentralizare, cele mai multe speran#e ale reprezentan#iilor prim!riilor se leag! 
de cre$terea autonomiei locale (inclusiv a celei financiare), de eficien#a utiliz!rii resurselor/ 
performan#a managementului public $i îmbun!t!#irea rela#iei cu cet!#enii. În categoria de ma-
nagement performant sunt incluse $i opiniile privind coordonarea interinstitu#ional! mai bun! 
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$i cre$terea controlului asupra institu#iilor descentralizate. Coordonarea la nivel de institu#ii se 
refer!, în viziunea reprezentan#ilor autorit!#ilor locale, atât la institu#iile la nivelul localit!#ii, 
cât $i între cele locale $i deconcentratele la nivel jude#ean: „Coordonând direct $coala, poli-
#ia, dispensarul, vom avea rezultate eficiente $i imediate” (Prim!rie rural, jude#ul Gala#i) $i „O 
mai bun! func#ionare a serviciilor dintre institu#iile jude#ene $i locale” (Prim!rie rural, jude#ul 
Bihor). Controlul institu#iilor locale vizeaz! cre$terea responsabilit!#ii prim!riei/comunit!#ii 
locale în monitorizarea activit!#ii descentralizatelor, cu implica#ii $i asupra coordon!rii inte-
rinstitu#ionale - „supravegherea activit!#ii desf!$urate de c!tre institu#iile publice de pe raza 
comunei” (Prim!rie rural, jude#ul Ialomi#a), „comunitatea va putea controla direct activitatea 
medicilor” (Prim!rie rural, jude#ul Dolj).

La un nivel relativ neutru se situeaz! cre$terea responsabilit!#ilor, cre$terea ritmului descen-
traliz!rii $i modific!ri legislative necesare pentru perioada urm!toare. Cre$terea responsabilit!-
#ilor nu are pentru opiniile din aceast! categorie un ton clar pozitiv sau negativ, este mai curând 
o expresie a transferului de competen#e, f!r! a fi exprimate a$tept!rile cu privire la resursele 
aferente acestui transfer: „cre$te volumul de munc! $i responsabilitate” (Prim!rie rural, jude#ul 
Constan#a), „transferul de competen#e $i responsabilit!#i administrative $i financiare” (Prim!rie 
rural, jude#ul Timi$), „descentralizarea s! fie efectiv!, nu doar declarativ!, legisla#ia în acest sens 
s! fie cu responsabilit!#i clare în sarcina primarului” (Prim!rie urban, jude#ul Hunedoara). Un 
ton u$or negativ este implicit în opiniile privind cre$terea ritmului descentraliz!rii, în sensul în 
care timpul necesar acestui proces este considerat prea lung, dar cu un impact estimat a fi mai 
degrab! pozitiv : „s! se fac! m!car pu#in, pân! acum doar vorbe” (Prim!rie rural, jude#ul Sucea-
va), „a$tept!m s! se pun! cu adev!rat în aplicare” (Prim!rie rural, jude#ul Neam#). 

A$tept!rile negative ale autorit!#ilor locale se refer! mai ales la problema echilibr!rii verti-
cale a bugetelor locale, adic! a transferului de resurse financiare pentru asigurarea necesarului 
de finan#are a serviciilor publice descentralizate. În varianta cea mai pesimist!, unii primari se 
a$teapt! ca localit!#ile lor s! dispar! ca urmare a descentraliz!rii: „desfiin#area comunei având 
în vedere venitul pe care îl are” (Prim!rie rural, jude#ul Cara$ Severin), „prim!ria dispare ca 
institu#ie public!, nu poate supravie#ui cu veniturile proprii” (Prim!rie rural, jude#ul Olt).

Profilul „optimi$tilor” descentraliz!rii include într-o m!sur! semnificativ mai mare prima-
rii decât celelalte func#ii din organigrama prim!riilor, prim!rii din urban, primari cu 3 mandate 
consecutive $i mai mult, cu o autoevaluare bun! a cuno$tin#elor despre descentralizare $i apar-
#inând actualului partid de guvern!mânt. Reprezentan#ii prim!riilor conduse de primari PNL 
sunt într-o m!sur! semnificativ mai mare „pesimi$ti” cu privire la impactul descentraliz!rii, 
decât primarii apar#inând altor forma#iuni politice. Exist! de asemenea o asociere semnificativ! 
între m!rimea/dezvoltarea localit!#ii $i impactul a$teptat asupra descentraliz!rii – pesimi$tii 
provin în mai mare m!sur! din comunit!#ile mici, pân! în 2.000 de locuitori $i slab dezvoltate, 
f!r! personal preg!tit în elaborarea de finan#are european!: „fiind o comunitate s!rac!, descen-
tralizarea aduce numai dezavantaje” (Prim!rie rural, jude#ul Vaslui).



 

70 SPERAN&ELE LOCALE ALE DESCENTRALIZ%RII
Autorit!"ile locale fa"! în fa"! cu fondurile europene 71Funda#ia Soros România

Grafic 5. Din ceea ce $ti#i pân! în prezent, ce impact crede#i c! va avea descentralizarea asupra 
activit!#ii prim!riei pe care o conduce#i?

Sursa:  Accesul Autorit!#ilor Locale la Fondurile Europene. Funda#ia Soros România. 2009. N=285020, procente 
din grup!ri de comune în func#ie de nivelul general de dezvoltare al comunei, indice construit de Dumitru Sandu, 
date 2008, disponibil pe www.dsandu.ro.

Hart! realizat! de Veronica Constantin. Sursa datelor: Funda#ia Soros România. 2009.  Accesul Autorit!#ilor Lo-
cale la Fondurile Europene. 

20 Indicele dezvolt!rii comunei a fost calculat pentru 2850 din cele 2860 incluse în cercetarea Funda#iei Soros 
– vezi metodologie calcul în Sandu D., Voineagu V., Panduru F. (2009), Dezvoltarea comunelor din România.
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Grafic 6. Din ceea ce $ti#i pân! în prezent, ce impact crede#i c! va avea descentralizarea asupra 
activit!#ii prim!riei pe care o conduce#i?

Sursa: St!nculescu M. (coord.). 2009. N=3185. Accesul Autorit!#ilor Locale la Fondurile Europene. Funda#ia Soros 
România.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Alt impact

Dezvoltarea localit!"ii

Ingrijorare cu privire la lipsa 
sau insuficienta fondurilor/ 

Putere de decizie in folosirea fondurilor

Autonomia deciziei,
cresterea atributiilor APL

10%

5%

17%

26%

34%

9%

30%

3%

2%

15%

1%

39%

9%

9%

7%Eficientizarea serviciilor locale,
debirocratizare

Impact negativ

Nici un fel de impact

Impact pozitiv

Prim!rii care nu au 
r!spuns 8.9%

Nici un fel de impact
10,5%

(N=333)

Impact pozitiv
62,5%

(N=1990)
Impact negativ

18,1%
(N=577)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Alt impact

Dezvoltarea localit!"ii

Ingrijorare cu privire la lipsa 
sau insuficienta fondurilor/ 

Putere de decizie in folosirea fondurilor

Autonomia deciziei,
cresterea atributiilor APL

10%

5%

17%

26%

34%

9%

30%

3%

2%

15%

1%

39%

9%

9%

7%Eficientizarea serviciilor locale,
debirocratizare

Impact negativ

Nici un fel de impact

Impact pozitiv

Prim!rii care nu au 
r!spuns 8.9%

Nici un fel de impact
10,5%

(N=333)

Impact pozitiv
62,5%

(N=1990)
Impact negativ

18,1%
(N=577)



 

72 SPERAN&ELE LOCALE ALE DESCENTRALIZ%RII
Autorit!"ile locale fa"! în fa"! cu fondurile europene 73Funda#ia Soros România

Schema 1. Speran#e $i îngrijor!ri privind impactul descentraliz!rii, extrase din r!spunsurile 
autorit!#ilor locale în cadrul cercet!rii Funda#iei Soros România, 2009. 

„Autonomie local!. Cre"terea surselor de venit. Posibilit!#i de distribuire corect! 
a sumelor repartizate c!tre prim!rii” (Prim!rie rural, jude#ul Arge").

„Decizii predictibile în plan financiar pentru finan#!ri multianuale cum sunt 
majoritatea proiectelor de infrastructur!” (Prim!rie urban, jude#ul Br!ila).

„Efecte benefice – prim!ria va fi un fel de <<cas!>> astfel c! fiecare dintre noi se 
va ocupa de problemele locale pe care le va rezolva în func#ie de ceea ce dore"te 
popula#ia” (Prim!rie rural, jude#ul Ia"i).

„Flexibilitate mai mare în domeniul politicii de personal, diminuarea puterii 
"i rolului consiliilor jude#ene, implicarea în înv!#!mântul local, implicare mai 
mare în siguran#a local!” (Prim!rie urban, jude#ul Covasna). 

„Factorul politic prin împ!r#irea sumelor de bani pe criterii politice va fi exclus” 
(Prim!rie rural, jude#ul Gorj).

„Vor fi rezolvate problemele cet!#enilor localit!#ii noastre mai repede "i mai 
bine eliminând timpul pierdut pe la diferite institu#ii” (Prim!rie rural, jude#ul 
Neam#).

„Ai toate pârghiile de control asupra institu#iilor din comun!, ai buget "i stabi-
le"ti o strategie. Totul se face în favoarea cet!#eanului” (Prim!rie rural, jude#ul 
Gorj).

„În condi#iile în care se vor finan#a corespunz!tor serviciile publice descentrali-
zate, impactul va fi pozitiv, în caz contrar impactul va fi invers” (Prim!rie rural, 
jude#ul Bac!u). 

„Eu a"tept s! se treac! odat! "i la fapte” (Prim!rie urban, jude#ul Maramure").

„Faptul c! nu de#inem prea multe informa#ii ne face s! credem c! nu va avea nici 
un fel de impact” (Prim!rie rural, jude#ul Mehedin#i).

„Descentralizarea nu este benefic! la nivelul localit!#ilor cu o popula#ie de sub 
1500” (Prim!rie rural, jude#ul Dolj)

„Desfiin#area comunei având în vedere venitul pe care îl are” (Prim!rie rural, 
jude#ul Cara" Severin)

„Dac! descentralizarea se face f!r! p!strarea veniturilor în plan local, nu e doar 
inutil!, ci "i p!guboas!, las! prim!riilor o gr!mad! de probleme pentru a c!ror 
rezolvare nu au venituri” (Prim!rie urban, jude#ul Arad).

„Având în vedere situa#ia economic! prezent!, ar duce la crearea unui haos total 
atât la nivelul localit!#ii cât "i al prim!riei” (Prim!rie rural, jude#ul Vaslui).

„Dac! nu se mai primesc bani de la buget, comuna moare, neavând posibilitatea 
de a exista, nu exist! surse de venit” (Prim!rie rural, jude#ul Mure").

Schema 2. A$tept!rile autorit!#ilor locale privind impactul descentraliz!rii

sc
he

m
a 1

schema 2

Autonomie 
Autonomia deciziei
Cre$terea autonomiei locale
Cre$terea autonomiei financiare
Cre$terea resurselor financiare/atragere 
de fonduri externe
Transfer de responsabilit!#i cu asigurarea 
resurselor financiare
Fixarea priorit!#ilor la nivel local

Eficien#!
Eficien#a utiliz!rii resurselor
Management performant
Cre$terea calit!#ii serviciilor
Coordonare interinstitu#ional! mai bun!
Cre$terea controlului

Rela#ia cu cet!#enii
Cre$terea calit!%ii vie#ii locuitorilor
Apropierea deciziei de cet!#eni
Timp mai redus de rezolvare
Reducerea birocra#iei
Îmbun!t!#irea comunic!rii cu cet!#enii

Transparen#a/eliminarea influen#ei 
politice

Dezvoltarea localit!#ii

Pozitiv general

Cre$terea responsabilit!#ilor
Cre$terea ritmului descentra-
liz!rii
Legisla#ie

Altele

Nici un impact

Resurse insuficiente
Mandate nefinan#ate
Sc!derea resurselor 
financiare
Personal insuficient/ slab 
preg!tit

Negativ general
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Grafic 7. Din ceea ce $ti#i pân! în prezent, ce impact crede#i c! va avea descentralizarea asupra 
activit!#ii prim!riei pe care o conduce#i?

Sursa: Accesul Autorit!#ilor Locale la Fondurile Europene. Funda#ia Soros România. 2009. Not!: Pentru forma#iu-
nea UDMR $i alte forma#iuni politice, în mediul urban, num!rul cazurilor pentru opiniile „negativ” $i „nici un fel 
de impact” este sub 5 cazuri. Opiniile primarilor PSD privind „nici un fel de impact” în mediul urban sunt sub 5 
cazuri. Forma#iunea politic! a primarului de la alegerile locale din 2008, www.beclocale2008.ro.

În urban, reprezentan#ii institu#iilor conduse de primari apar#inând PDL $i PSD sunt relativ 
optimi$ti cu privire la impactul descentraliz!rii, în timp ce în rural primarii PDL $i UDMR sunt 
cei mai optimi$ti cu privire la impactul descentraliz!rii21. 

21 Perioada culegerii datelor din teren a fost august-noiembrie 2009.
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Capacitate administrativ!  
pentru descentralizare
Grafic 8. De ce anume ar avea în primul rând nevoie Prim!ria pentru a fi eficient! în îndeplini-
rea responsabilit!#ilor care îi vor reveni în urma procesului de descentralizare? (N=3185).

Sursa: St!nculescu M. (coord.). 2009. Accesul Autorit!#ilor Locale la Fondurile Europene. Funda#ia Soros Ro-
mânia.Not!: URBAN include toate municipiile $i ora$ele (319), plus cele 6 sectoare ale capitalei Bucure$ti. Suma 
procentelor pe fiecare grup (urban/rural) este mai mare de 100% pentru c! întrebarea a fost deschis! $i a fost 
recodificat! multiplu. 

Resursele financiare sunt considerate cele mai importante pentru ca descentralizarea s! fie 
eficient! la nivelul comunit!#ilor locale, urmate de resursele umane $i modific!ri legislative 
necesare în vederea descentraliz!rii serviciilor publice. Este interesant de men#ionat c! exist! o 
relativ! „unanimitate” între urban $i rural în privin#a nevoii de resurse financiare. Ea poate fi $i 
expresia unor e$ecuri anterioare de transferuri de competen#e, neînso#ite de resursele financi-
are aferente. Din aceast! perspectiv! reprezentan#ii autorit!#ilor locale nu au exprimat decât o 
reînt!rire a temerii privind mandatele nefinan#ate. 

Un argument în plus pentru importan#a resurselor financiare pentru un nivel înalt al ca-
pacit!#ii administrative generale, nu numai pentru furnizarea serviciilor descentralizate, este 
reprezentat de problemele întâmpinate de autorit!#ile locale în realizarea exerci#iului bugetar 
pe parcursul anului 2009 – 47% dintre prim!rii au acumulat datorii la plata unor furnizori $i 
18% au avut alte dificult!#i financiare, în principal sistarea lucr!rilor de investi#ii din cauza lip-
sei de fonduri.  Primarii PNL, cei mai pesimi$ti în privin#a impactului descentraliz!rii, conduc 
$i prim!riile care au acumulat datorii c!tre furnizori, într-o m!sur! semnificativ mai mare decât 
autorit!#ile locale conduse de primari apar#inând altor forma#iuni politice. 
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Grafic 9. De la începutul anului 2009 $i pân! în prezent (octombrie), Prim!ria a avut urm!toa-
rele dificult!#i? (N=3185).

Sursa: St!nculescu M. (coord.). 2009. Accesul Autorit!#ilor Locale la Fondurile Europene. Funda#ia Soros Româ-
nia. Not!: Diferen#a pân! la 100% o reprezint! 8,4% din prim!rii care nu au r!spuns: 28 prim!rii de municipii $i 
ora$e, 2 sectoare ale capitalei Bucure$ti $i 238 comune. 

Legisla#ia în vigoare prevede ca descentralizarea competen#elor la nivelul autorit!#ilor locale s! 
fie realizat! func#ie de evaluarea capacit!#ii administrative, stabilit! pe baza urm!toarelor cri-
terii22: capacitatea autorit!#ilor administra#iei publice locale de a planifica strategic, capacitatea 
autorit!#ilor administra#iei publice locale în ceea ce prive$te managementul financiar, capaci-
tatea autorit!#ilor administra#iei publice locale în ceea ce prive$te managementul resurselor 
umane, capacitatea autorit!#ilor administra#iei publice locale în ceea ce prive$te managementul 
proiectelor, concordan#a actelor adoptate $i emise de c!tre autorit!#ile administra#iei publice 
locale cu reglement!rile în vigoare. 

Cercetarea Funda#iei Soros România include informa#ii par#iale despre aceste criterii, cu 
excep#ia celui privind legalitatea actelor emise de autorit!#ile locale. Cu referire la planificarea 
strategic!, 65% din toate prim!riile au o Strategie de Dezvoltare Local!23, în perioada iunie 
2008 - iunie 2009, 5,8% din to#i angaja#ii prim!riilor din România au participat la programe de 
instruire profesional! (24% dintre prim!rii nu au avut nici un angajat la instruire) $i prim!riile 
din urban au o rat! medie de succes de 54%, fa#! de 39% în rural, pentru proiectele din fonduri 
structurale depuse în perioada 2007-200924. 

Un alt indicator important pentru capacitatea administrativ! a unei unit!#i administrativ-
teritoriale de a realiza eficient responsabilit!#ile descentralizate este reprezentat de m!rimea 

22 Conform Normelor metodologice de aplicare a Legii cadru a descentraliz!rii nr.195/2006, aprobate prin Hot!-
rârea nr.139/2008.
23 Normele metodologice de aplicare a Legii cadru a descentraliz!rii prev!d ca $i criteriu specific abilitatea auto-
rit!#ilor administra#iei publice locale de a elabora $i adopta strategii privind dezvoltarea economic!, social! $i de 
mediu a unit!#ilor administrativ-teritoriale. În cazul în care r!spunsul este afirmativ, se acord! 20 de puncte, iar în 
cazul în care r!spunsul este negativ, nu se acord! nici un punct.
24 Resursele financiare sunt incluse ca date din execu#ia bugetar! pentru diferite categorii de venituri $i cheltuieli, 
nu $i ca programare a veniturilor/cheltuielilor.

47 %

18 %

16 %

9%

45 %

74 %

75 %

83 %

9% 83 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prim!ria a acumulat datorii
la plata unor furnizori

Prim!ria a avut alte dificult!"i,
în principal sistarea lucr!rilor de investi"ii

din cauza lipsei de fonduri

Prim!ria a renun"at la unele
m!suri de protec"ie social!

Prim!ria a acumulat restan"e
la plata salariilor c!tre angaja"ii

din subordinea prim!riei

Prim!ria a pl!tit cu întarziere
salariile angaja"iilor

Da Nu

47 %

18 %

16 %

9%

45 %

74 %

75 %

83 %

9% 83 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prim!ria a acumulat datorii
la plata unor furnizori

Prim!ria a avut alte dificult!"i,
în principal sistarea lucr!rilor de investi"ii

din cauza lipsei de fonduri

Prim!ria a renun"at la unele
m!suri de protec"ie social!

Prim!ria a acumulat restan"e
la plata salariilor c!tre angaja"ii

din subordinea prim!riei

Prim!ria a pl!tit cu întarziere
salariile angaja"iilor

Da Nu

localit!#ii, legat! în principal de ob#inerea economiilor de scar!. În cazul României, datele INS 
arat! un important proces de fragmentare administrativ! – în 2008 existau 77 de comune cu 
o popula#ie de sub 1.000 de locuitori. Îngrijorarea privind dispari#ia localit!#ilor lor ca efect al 
procesului de descentralizare apar#ine în primul rând primarilor de localit!#i mici25.

Rural Urban
Sub 1000 locuitori 77 Sub 3000 locuitori 6
Între 1000 $i 1999 locuitori 580 Între 3000 $i 4999 13
Între 2000 $i 4999 locuitori 1747 Între 5000 $i 9999 101
Între 5000 $i 9999 locuitori 429 Între 10000 $i 19999 99
Peste 10000 locuitori 23 Între 20000 $i 49999 55
F!r! date 4 Între 50000 $i 99999 22

Între 100000 $i 199999 13
Între 200000 $i 999999 10
>1000000 locuitori 126

Total 2860 Total 320
Popula#ia total! stabil! la 1 ianuarie 2008. Sursa datelor: Institutul Na#ional de Statistic! 26

O alt! problem! a indicatorilor folosi#i este c! nu sunt incluse men#iuni privind capacitatea 
autorit!#ilor locale de a sus#ine de exemplu cheltuielile de capital necesare cabinetelor medicale 
sau $colilor. „Amputarea” lucr!rilor de investi#ii din cauza lipsei fondurilor necesare, men#io-
nat! de reprezentan#ii autorit!#ilor locale în cadrul cercet!rii Funda#iei Soros România, este o 
problem! real! care poate deveni cronic! în condi#iile unor bugete locale „de criz!” care trebuie 
s! fac! fa#! transferului constant de noi competen#e.

De asemenea, nu este relevant pentru m!surarea capacit!#ii autorit!#ilor administra#iei pu-
blice locale în ceea ce prive$te managementul resurselor umane, folosirea indicatorului privind 
performan#ele profesionale ale personalului din aparatul de specialitate al primarului, calculat 
dup! urm!toarea formul!: 

    
Num!rul personalului evaluat cu calificative  
„bine” $i „foarte bine”
_______________________________________  ( Num!rul total al personalului evaluat
100

25 Pentru argumentele teoretice pro sau contra utiliz!rii indicatorului de m!rime a popula#iei vezi Swaniewicz, 
Pavel 2002 - Size of Local Government, Local Democracy and E)ciency in Delivery of Local Services, Internatio-
nal Context and *eoretical Framework, LGI /OSI Budapesta, disponibil la lgi.osi.hu.
26 Include municipiul Bucure$ti cu cele 6 sectoare
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În procesul test!rii indicatorilor folosi#i, UCRAP (Unitatea Central! pentru Reforma în Admi-
nistra#ia Public!) a constatat c!, pentru acest indicator: „datele arat! faptul c! toate uat-urile 
înregistreaz! rezultate mai mari de 50% (79% din uat-uri au ob#inut un rezultat de 100%).”27, 
ceea ce arat! înc! o dat! formalismul evalu!rilor realizate.

În contextul solu#iilor de cre$tere a capacit!#ii autorit!#ilor locale pentru descentraliza-
re vom analiza în cele ce urmeaz! situa#ia actual! a fondurilor europene dedicate dezvolt!-
rii capacit!#ii administrative (Programul Opera#ional Dezvoltarea Capacit!#ii Administrative 
- PODCA). Axele prioritare ale programului includ îmbun!t!#iri de structur! $i proces ale ma-
nagementului ciclului de politici publice precum $i îmbun!t!#irea calit!#ii $i eficien#ei furniz!-
rii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare. Activit!#ile de formare 
profesional! a personalului din administra#ia public! sunt incluse în ambele obiective. Pân! în 
prezent, alocarea financiar! a fondurilor din PODCA c!tre consiliile locale arat! c! fondurile 
au fost alocate net în favoarea mediului urban. Volumul finan#!rilor (valoare eligibil!) acordate 
consiliilor locale din PODCA nu dep!$e$te 10%28 din totalul valorilor proiectelor contractate pe 
acest Program Opera#ional. Celelalte tipuri de beneficiari care au contracte semnate pe POD-
CA includ autorit!#i centrale, asocia#ii ale autorit!#ilor publice locale, consilii jude#ene, ONG-
uri, universit!#i etc. Principalele linii de interven#ie contractate de consiliile locale au vizat pe 
de o parte, cre$terea capacit!#ii autorit!#ilor administra#iei publice locale de a planifica strategic 
– elaborarea strategiilor de dezvoltare local! $i strategiilor de dezvoltare durabil! $i pe de alt! 
parte, capacitatea autorit!#ilor administra#iei publice locale în ceea ce prive$te managementul 
resurselor umane – cursuri de formare profesional!.

Grafic 10. Aloc!ri financiare c!tre consilii locale – contracte semnate pân! la data de 9 martie 
2010 din Programul Opera#ional Dezvoltarea Capacit!#ii Administrative (% din total valori eli-
gibile ale contractelor acordate consiliilor locale din PODCA). Calcule realizate pe baza datelor 
furnizate de AMPODCA, lista actualizat! a beneficiarilor.

Sursa datelor: www.fonduriadministratie.ro

27 Sursa: interpretare rezultate chestionar capacitate administrativ!, disponibil la  
http://modernizare.mai.gov.ro/documente/Interpretare%20rezultate.pdf
28 Nu au fost incluse consiliile jude#ene sau structuri asociative ale autorit!#ilor locale, toate calculele au în vedere 
doar consiliile locale ca beneficiari de contracte în lista actualizat! la data de 9 martie $i publicat! pe site-ul Auto-
rit!#ii de Management PODCA.
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Grafic 11. Aloc!ri financiare c!tre consilii locale – contracte semnate pân! la data de 9 martie 
2010 din Programul Opera#ional Dezvoltarea Capacit!#ii Administrative (% din total valori eli-
gibile ale contractelor acordate consiliilor locale din PODCA). Calcule realizate pe baza datelor 
furnizate de AMPODCA, lista actualizat! a beneficiarilor.

Sursa datelor: www.fonduriadministratie.ro

Pentru domeniul major de interven#ie legat de sprijinul pentru procesul de descentralizare sec-
torial! a serviciilor, dintre  autorit!#ile centrale cu responsabilit!#i în cele trei domenii majore 
de interven#ie (s!n!tate, educa#ie $i asisten#! social!), numai Ministerul Muncii, Familiei $i Pro-
tec#iei Sociale a atras fonduri externe din PODCA, în cadrul acestei linii de finan#are29. Nici un 
consiliu local nu se num!r! printre beneficiarii acestui domeniu major de interven#ie30.

PODCA men#ioneaz! c! „cele trei sectoare vor fi prioritizate prin lansarea de cereri de 
oferte distincte $i astfel, prin alocarea de fonduri separate pentru fiecare dintre acestea. Dimen-
siunea  teritorial! va fi gestionat! în mod activ prin criteriile de selec#ie31. Pentru acest domeniu 
de interven#ie sunt stabili#i ca indicatori #int! de rezultat 100 municipalit!#i cu structuri nou 
descentralizate opera#ionale. Ar fi util! pentru acest obiectiv specific introducerea, ca $i criteriu 
explicit de selec#ie a beneficiarilor, a unui nou criteriu de prioritizare a finan#!rilor o men#iune 
privind evaluarea capacit!#ii administrative a solicitantului, conform criteriilor men#ionate de 
actualul cadru legal privind descentralizarea $i suplimentate de cerin#ele Ministerelor respon-
sabile. În func#ie de aceast! evaluare, urm!torul pas ar consta în amendarea actualelor docu-
mente programatice ale PODCA cu o prioritizare a finan#!rilor acordate pentru ca printre cele 
100 de municipalit!#i s! se reg!seasc! în cât mai mare m!sur! acele autorit!#i locale care au 
nevoie de îmbun!t!#ire substan#ial! a capacit!#ii administrative. Ideea este similar! M!surii 
3.2.2, Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbun!ta#irea serviciilor de baz! pentru economia $i po-
pula#ia rural! $i punerea în valoare a mo$tenirii rurale, gestionat! de Ministerul Agriculturii $i 
Dezvolt!rii Rurale, care a introdus în criteriile de selec#ie gradul de dezvoltare al comunei. În 
caz contrar, capacitatea administrativ! pentru descentralizare este strâns corelat! cu cea de ac-
cesare a fondurilor structurale, deci alocarea fondurilor se va realiza tot pentru acele autorit!#i 
locale cu un nivel înalt al capacit!#ii administrative.

29 Un alt beneficiar pentru aceast! linie de finan#are este Direc#ia General! de Asisten#! Social! $i Protec#ia 
Copilului Constan#a, subordonat! Consiliului Jude#ean Constan#a.
30 Baza de date a cercet!rii Funda#iei Soros România înregistreaz! 10 proiecte pe acest domeniu major de inter-
ven#ie, dintre care unul respins, 5 depuse în curs de evaluare $i 4 în preg!tire.
31 Programul Opera#ional Dezvoltarea Capacit!#ii Administrative, disponibil pe www.fonduriadministratie.ro.
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Concluzii
Pe agenda reformelor din administra#ia public! descentralizarea ocup! un loc important, 
considerat! apriori o rezolvare a multiplelor probleme de sistem. Percep#ia general! pozitiv! 
asupra impactului estimat al descentraliz!rii este împ!rt!$it! $i de autorit!#ile publice locale 
din România – impactul pozitiv este a$teptat de 71% din prim!riile din urban $i de 62% din 
prim!riile din rural. 

Cu toate acestea, informarea $i consultarea autorit!#ilor locale în privin#a procesului des-
centraliz!rii nu este la un nivel înalt – 65% nu au fost consultate niciodat! de la începutul anului 
2009 în leg!tur! cu descentralizarea serviciilor publice – 5% dintre prim!riile din urban $i 67% 
dintre prim!riile din rural. Diferen#a pe medii reziden#iale se p!streaz! $i în privin#a inform!rii 
- reprezentan#ii prim!riilor urbane sus#in c! $tiu mai multe despre strategia Guvernului în do-
meniul descentraliz!rii decât angaja#ii prim!riilor rurale. 

Una dintre cele mai mari îngrijor!ri ale autorit!#ilor locale ca impact al descentraliz!rii este 
reprezentat! de insuficien#a fondurilor financiare, comparativ cu responsabilit!#ile transferate. 
În categoria speran#elor descentraliz!rii pot fi incluse cre$terea autonomiei locale (inclusiv a 
celei financiare), eficien#a utiliz!rii resurselor/performan#a managementului public $i îmbun!-
t!#irea rela#iei cu cet!#enii.

Aceste speran#e locale nu se pot concretiza îns! în absen#a unui proces coerent coordonat 
de autorit!#ile centrale $i în special de Ministerul Administra#iei $i Internelor (MAI). Ca Auto-
ritate de Management pentru PODCA, MAI a alocat pân! în prezent mai pu#in de 10% consili-
ilor locale în cadrul fondurilor structurale dedicate dezvolt!rii capacit!#ii administrative. 

Evaluarea obiectiv! a obstacolelor în calea generaliz!rii impactului pozitiv este esen#ial! 
pentru fundamentarea pa$ilor necesari în împlinirea speran#elor locale ale descentraliz!rii. Din 
acest proces nu poate lipsi consultarea $i informarea autorit!#ilor locale ca responsabilitate 
obligatorie, nu numai formal!, a autorit!#ilor centrale.
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CUMP&NA
Daniela Munteanu

Comuna Cump!na, jude%ul Constan%a este situat! la 5 km de municipiul Constan%a, în sudul 
acestuia. Comuna este m!rginita de canalul Dun!re - Marea Neagr! $i de $oseaua care merge 
în sudul litoralului spre sta#iunile Eforie Sud, Mangalia. +oseaua care str!bate comuna face 
leg!tura cu drumul na#ional Constan#a – Mangalia $i se închide în zona de protec#ie a canalului 
Dun!re Marea-Neagr!.

Comuna este format! dintr-o singur! localitate ce avea la ultimul recens!mânt 9022 lo-
cuitori cu domiciliul stabil în Cump!na. Estim!rile autorit!#ilor locale referitoare la reziden#ii 
actuali dep!$esc cu mult acest num!r, situându-se în jurul valorii de 14 – 15 mii de locuitori. 

Aflându-se în zona metropolitan! a unui centru urban important, dar $i în vecin!tatea li-
toralului, comuna Cump!na a constituit începând cu 2002 o mare atrac#ie din punct de vede-
re imobiliar. De altfel din momentul în care intri în comun! observi case impun!toare, nou 
construite, panouri publicitare ce anun#! noi cartiere reziden#iale sau care prezint! sursele de 
finan#are pentru diverse lucr!ri de infrastructur!.

Aspectul general este mai aproape de acela al unui cartier nou construit într-un ora$ mare, 
cu magazine diverse concentrate pe strada principal! (magazine mici, alimentare sau cu produ-
se diverse, un supermarket, magazine de materiale de construc#ii) $i un trafic rutier surprinz!-
tor de mare pentru o $osea ce se încheie la marginea comunei. Toate acestea denot! o bun!stare 
peste medie a locuitorilor.

Perspectiva locuitorilor asupra comunei
Unul din primele aspecte legate de infrastructur! ce poate fi observat direct este c! majoritatea 
drumurilor din comun! sunt pietruite. De altfel un panou publicitar anun#! c! acestea au fost 
pietruite în cadrul unui program finan#at de guvern. Comuna Cump!na a devenit o atrac#ie 
imobiliar! nu numai datorit! apropierii de Constan#a, dar $i datorit! infrastructurii existente 
$i a poten#ialului de dezvoltare al acesteia. Re#eaua de alimentare cu ap! este extins! la nivelul 
întregii comune; sistemul de canalizare acoper! aproximativ o treime din gospod!rii, dar este 
în curs de extindere; lucr!rile pentru racordarea la re#eaua de gaze tocmai au început; exist! un 
serviciu de salubrizare al comunei; exist! televiziune $i internet prin cablu, cu punct de achitare 
a facturilor în comun!. 

„$i localnici, foarte mul#i localnici de aici s-au îmbog!#it, au vândut terenuri, 
au fost oameni s!raci care au avut 5 ha, 3ha, 1ha, pân! s! dea criza la noi în Cum-
p!na terenul s!rise de 150 EUR/m2 … dac! nu venea criza "i mai #inea un an de zile, 
în toamn! vin gazele, avem canalizare – garantez c! s!rea de 200 EUR, spre 300 
acolo unde sunt "i facilit!#i. Ce vrea omul? Electricitate este, ap! este, canalizare 
este, gaze sunt, are tot ce-i trebuie, are nevoie de 500 sau 1000 m2 de teren lini"tit 



84 CUMP%NA   |   Studii de caz 2008 85Funda#ia Soros România

nit!#ile la nivel local erau suficiente pentru a alege s! r!mân!. Treptat, ponderea celor care au 
venituri din agricultur! s-a redus, oamenii preferând s!-$i vând! terenurile $i s! adopte un stil 
de via#! mai apropiat mediului urban.

Terenul arabil este de aproximativ 3900 ha din care se cultiv! o suprafa#! de aproximativ 
3000 ha. În ciuda distan#ei mici fa#! de portul Constan#a, care permite exportarea recoltei cu 
costuri mai sc!zute, agricultura este privit! ca o activitate economic! ineficient!. Lipsa siste-
mului de iriga#ii limiteaz! alternativele agricultorilor.

„$i înainte de ‘89 în Cump!na se cultivau 600 ha de legume, dar atunci func-
#iona sistemul de iriga#ii. Dup! revolu#ie s-a terminat cu iriga#iile, nu mai exist! 
nicio sta#ie de pompare. Una singur! a reu"it doamna primar s! o pun! în func#i-
une acum 2 ani, dar din lipsa apei nu putem cultiva decât cultur! mare, cereale, 
nu putem face legume pe suprafe#e mari în câmp. Mai sunt cei care cresc legume 
pe suprafe#e mici, în solarii, mici produc!tori; noi, ca asocia#ie agricol! nu putem 
pune legume din cauza lipsei de ap!. În momentul de fa#! exist! aproximativ 3000 
ha cultivate de 6 societ!#i agricole "i de particulari ce au mai pu#in de 15 ha fieca-
re. Exist! demersuri ale prim!riei pentru refacerea sistemului de iriga#ii, dar este 
foarte scump "i o lucrare de mare anvergur!. […] În ce prive"te economia localit!#ii 
suntem mici cultivatori de teren, cultiv!m cereale care au pre#uri mici de valorifi-
care, profitul este minim sau de multe ori din cauza secetei am ie"it pe pierderi, nu 
este o activitate rentabil! cultivarea terenului. Ca "i celelalte societ!#i agricole din 
comun! încerc!m s! supravie#uim.” (antreprenor local)

Perspectivele agriculturii sunt destul de limitate. Extinderea municipiului Constan#a $i a in-
travilanului comunei reduce în fiecare an suprafa#a agricol! disponibil!. Pentru cei care cresc 
animale exist! mai multe oportunit!#i, alocându-li-se teren la marginea satului pentru cre$terea 
animalelor. 

„Cam prost se vede deoarece în viitor agricultura o s! fie pe plan secundar în 
aceast! comun!. Fiindc! intr! în zona metropolitan! tot ce înseamn! agricultur! 
trebuie mers mai departe fa#! de ora". Societatea (agricol! n.a.) este într-o stare de 
semisubzisten#!. De anul trecut au ap!rut cump!r!tori de terenuri agricole, mul#i 
au vândut: din 258 ha am r!mas cu 200, 58 s-au vândut. În majoritate oamenii 
care au teren sunt în vârst! "i nu au cum s! îl lucreze singuri, ei sunt interesa#i s! îl 
vând! la un pre# bun dac! le convine, copiii au alte activit!#i.” (antreprenor local)

Cei mai mul#i dintre cei activi fac naveta la Constan#a unde lucreaz!. În Cump!na exist! doar 
câ#iva întreprinz!tori care au mai mult de 10 angaja#i. Majoritatea întreprinz!torilor au sub 5 
angaja#i, absorbind doar o mic! parte din for#a de munc! existent! la nivel local. 

Întreba#i fiind despre grupuri vulnerabile, cei mai mul#i intervieva#i au asociat vulnerabi-
litatea cu num!rul de copii ai unei familii. Astfel, familiile cu mul#i copii sunt percepute a fi 
cele mai vulnerabile mai ales din punct de vedere financiar. Familiile cu cei mai mul#i copii se 
reg!sesc în cadrul etnicilor romi $i al penticostalilor. 

unde s! nu fie deranjat s! nu fie g!l!gie, poluare "i a"a mai departe. De aceea vin 
majoritatea încoace.” (antreprenor local)

Infrastructura este privit! de localnici sau de investitori nu atât din perspectiva gradului actual 
de acoperire, cât mai ales din perspectiva poten#ialului de dezvoltare, mai ales c! limitele fizice 
ale localit!#ii au fost extraordinar de mobile în ultimii ani. Tot ce înseamn! marginea comunei 
reprezint! str!zi noi, case noi finalizate sau în construc#ie. 

Popula#ia localit!#ii este foarte variat! din punct de vedere social, cultural sau economic. 
Exist! o comunitate important! de turci $i t!tari din perioada în care comuna a fost pa$alâc 
turcesc. Un alt moment important men#ionat de mul#i localnici a fost cel al construirii Cana-
lului Dun!re - Marea Neagr!, când o serie de sate au fost desfiin#ate $i o parte din localnici au 
fost str!muta#i în Cump!na. În plus, o parte din cei care au lucrat la Canalul Dun!re – Marea 
Neagr! s-au stabilit în comun!, existând dou! str!zi care s-au construit în acest scop. Printre 
aspectele cel mai frecvent men#ionate de intervieva#i este cel al diversit!#ii popula#iei, din toate 
punctele de vedere.

„Sunt câteva sute de familii, b!"tina"i, dar ceilal#i suntem proveni#i. Din faptul 
c! suntem foarte aproape de canalul Dun!re-Marea Neagr!. Aici au fost foarte mul#i 
oameni care au lucrat la canal. Unii dintre ei s-au împ!mântenit aici. Sunt dou! 
str!zi care s-au format în perioada aceea. Mai sunt al#ii care au venit acum, dup! ce 
nu au mai putut s! stea la Constan#a sau nu le-a mai pl!cut sau c! pot s! aib! alt! 
deschidere c!tre via#a asta la #ar!, au venit "i s-au mutat aici. Din punctul !sta de 
vedere popula#ia este foarte eterogen!, sunt oameni de toate facturile, de toate st!rile 
de toate preg!tirile, îns! asta nu înseamn! c! nu ne putem în#elege. Nu am avut 
probleme majore s! spunem din punctul asta de vedere. Oamenii vin "i se a"eaz! pe 
f!ga"ul g!sit deja. Exist! un anumit f!ga" pe care mergem cu to#ii. Ei nu încearc! s! 
ias!, dar cei care ies vin înapoi pentru c! sunt prea pu#ini.” (reprezentant ONG )

Impactul dezvolt!rii imobiliare asupra nivelului de trai a fost unul major. Localnicii au vândut 
teren agricol pentru construc#ii, investind o parte din banii ob#inu#i în renovarea propriilor 
case sau chiar construirea unor case noi. În plus, cei care au venit în localitate $i $i-au construit 
case sunt persoane cu venituri peste medie: 

„S-au construit o gr!mad! de case, propriet!%i private, lumea de la ora& vine la 
noi "i cel care vine de la ora& nu vine cel s!rac, s!racul r!mâne acolo "i se chinuie, 
vine cel cu bani care vrea un trai decent, un trai lini&tit … s! vede%i ce ma&ini circul! 
prin comun! nu v! vine s! crede%i, ultimele nout!%i, ultimele apari%ii. Deci este 
lume cu destui bani în comun!.” (antreprenor local)

Chiar $i înainte de explozia imobiliar! nivelul de trai era apreciat a fi unul destul de bun compa-
rativ cu alte comune, având în vedere c! oamenii din comun! î$i g!seau de lucru în Constan#a 
(în $antierul naval sau în port) $i, sezonier, pe litoral, în turism. De altfel aceasta este $i explica#ia 
oamenilor pentru ponderea sc!zut! a tinerilor care au plecat la munc! în str!in!tate: oportu-
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Pentru familiile de penticostali exist! sprijin din partea propriei biserici, dar în principiu pot 
beneficia $i de celelalte forme de sprijin social existente în comun!. Apartenen#a etnic! nu este 
criteriu pentru acordarea/neacordarea unui sprijin din partea actorilor sociali. 

Exist! o comunitate de romi care este destul de r!spândit! geografic în toat! comuna. Es-
tim!rile privind num!rul romilor variaz! între 500 $i 800 de persoane. Comunitatea de romi 
este una ce oscileaz! între dou! identit!#i: cea rom! $i cea turc!. Respins! ini#ial de asocia#iile 
jude#ene ale etnicilor turci $i romi, comunitatea de romi din Cump!na a fost în cele din urm! 
recunoscut! $i acceptat! de Partida Romilor. Cei mai mul#i romi din Cump!na sunt foarte s!-
raci, au un capital educa#ional foarte redus (numai câteva clase), nu au propriet!#i $i tr!iesc în 
principal din reciclarea de$eurilor. Casele acestora sunt improvizate $i de obicei nu au acces la 
utilit!#i. Familiile de romi sunt foarte închise, p!streaz! tradi#ii foarte vechi $i au o problem! 
în recunoa$terea autorit!#ilor. Un exemplu îl constituie c!s!toriile între rude apropiate. Pân! 
foarte de curând, c!s!toriile între veri primari erau un fapt frecvent, dar necunoscut de au-
torit!#i deoarece nu erau formalizate. Odat! cu introducerea unei aloca#ii pe care o primesc 
tinerii c!s!tori#i afla#i la prima c!s!torie, mul#i dintre romi au dorit s!-$i formalizeze rela#iile. 
Autorit!#ile au constatat cu surprindere c! multe dintre cupluri erau formate din rude foarte 
apropiate. Au încercat s!-i sensibilizeze prin discu#ii referitoare la riscurile pentru copiii ce 
rezult! din astfel de uniuni, dar mentalit!#ile acestora sunt greu de schimbat.

La nivelul consiliului local exist! un reprezentant rom ce a f!cut ini#ial parte din Partida 
Romilor, dar în prezent este consilier local din partea PSD. Acesta constituie o interfa#! între 
autorit!#i, serviciile de asisten#! social! $i comunitatea rom!. Din discu#iile cu liderul romilor a 
reie$it c! au existat tensiuni între majoritari $i etnicii romi. De aproximativ 4 ani rela#iile s-au mai 
îmbun!t!#it $i ca urmare a interven#iilor prim!riei de a sensibiliza popula#ia $i agen#ii economici. 
Totu$i, agen#ii economici din comun! sau din Constan#a sunt înc! foarte reticen#i în a angaja 
persoane de etnie rom!. Problema cea mai stringent! pe care a identificat-o liderul rom este cea 
locativ!. De$i ace$tia s-ar putea califica pentru o cas! din proiectul organiza#iei Habitat for Hu-
manity, experien#ele acestora arat! c! etnicii romi nu se pot plia pe principiile organiza#iei.

„Pentru romi, noi putem s!-i accept!m "i în cadrul proiectelor noastre "i pe cei 
care îndeplinesc condi#iile Habitatului. Nu #inem cont c! sunt romi sau penticostali 
sau ce sunt. Aici în cazul de fa#! nu-"i arat! disponibilitatea de întrajutorare. Ei vor, 
dar a"teapt! s! li se fac! "i noi nu putem s! accept!m asemenea principii. Am avut 
cereri "i din partea lor "i acum suntem pu"i în situa#ia de a le face scrisoare de refuz 
pentru c! nu se implic! în aceast! întrajutorare.“ (reprezentant ONG)

O solu#ie o constituie proiectul PHARE ce va fi implementat de Asocia#ia pentru Dezvoltare 
Comunitar! Cump!na, în parteneriat cu consiliul local, dar acesta este limitat ca amploare (8 
case), dac! ne raport!m la întreaga popula#ie de romi a comunei. O alt! problem! ce necesit! 
solu#ii rapide este integrarea acestora pe pia#a muncii. Pentru cei de vârst! activ! în acest mo-
ment, liderul rom consider! ca solu#ie g!sirea de slujbe necalificate. 

Problemele cel mai frecvent men#ionate de responden#i sunt cele legate de absen#a locuri-
lor de munc! în comun!. Apropierea de Constan#a are avantaje $i dezavantaje din punctul de 

„Grupurile vulnerabile sunt romii, "i copiii ace"tia provenind din familii de… Ei 
sunt cei mai vulnerabili. Romii, nu pot s! v! spun motivele pentru care sunt, îns! 
copiii !"tia pe care noi îi asist!m provin din familii din care p!rin#ii ba muncesc 
cu ziua, ba nu muncesc, ba se îmboln!vesc unii dintre p!rin#i "i v! da#i seama c! 
o mam! dac! are "i 6 copii sau 7 acas! nu poate s! se duc! la serviciu s! mai fac! 
cine "tie ce "i s! mai aib! grij! "i de ei. $i atunci trebuie s! ne ocup!m "i cred c! 
!"tia sunt cei mai vulnerabili. B!trânii, avem "i b!trâni care sunt vulnerabili. Pe 
unii dintre ei chiar îi asist!m pe aici prin cantina social!, dar nu sunt foarte mul#i.” 
(reprezentant ONG)

În plus, au mai fost men#iona#i b!trânii care au r!mas f!r! sprijinul copiilor, având nevoie fie de 
sprijin material, fie de sprijin în realizarea activit!#ilor în propria gospod!rie, dar ace$tia sunt 
estima#i a fi într-un num!r destul de mic în comun!.

În general responden#ii tind s! asocieze s!r!cia cu lipsa de implicare $i cu dependen#a de 
ajutor din partea statului, de aceea sunt destul de reticen#i în a considera aceste grupuri drept 
vulnerabile. Un argument în plus pentru atitudinea rezervat! îl reprezint! faptul c! o parte 
dintre cei considera#i s!raci $i-au vândut terenul $i $i-au irosit banii.

„Acuma ce se întâmpl!… nu toat! lumea vrea s! munceasc!, s!racul e "i al 
dracului câteodat!, eu îi chem la munc!, ei vin o zi "i pe urm! spun p!i la !la e de 
munc!, ne omoar! cu munca (P!i ce eu te-am chemat ca s! stai s! te ui#i la mine?) 
Ei vor numai pachete, #ig!ri, bani "i s! stea, s! vin! la munc! s! stea… Nu, dom-
nule, la noi se munce"te, avem o unitate unde se munce"te, unde s-a muncit bine…” 
(antreprenor local).

Pentru grupurile vulnerabile exist! mai multe forme de suport: cele oferite de autorit!#ile locale 
(venitul minim garantat, ajutoare sociale) $i cele oferite de sectorul neguvernamental în parte-
neriat cu autorit!#ile locale: cantina social!. 

„Pentru c! a#i spus c! ave#i aici 60 de copii, de unde provin copiii ace"tia?
Copiii provin din familii cu situa#ii socio-economice problematice. Ei se selec-

teaz! în urma unor anchete sociale pe care le facem împreun! cu prim!ria. Deci, 
noi, biserica "i departamentul social din cadrul prim!riei mergem "i vedem: are ce 
mânca?, câ#i sunt în familie? Sunt 8, cu p!rin#ii 10. Cât ar munci tat!l !la, nu poate 
s! fac! el ce trebuie. $i atunci analiz!m. Noi le d!m de mâncare. Din când în când 
le oferim ni"te pache#ele de cadouri. Din perioad! în perioad! venim "i le aducem 
haine, înc!l#!minte. La sfâr"itul anului "colar le aducem rechizite. Ce putem "i noi 
s! aducem. Nu putem s! facem foarte multe sau valorile nu sunt extraordinar de 
mari, dar încerc!m "i noi s! suplinim. Vedem c! unul are nevoie de haine, sunt la 
3-4 oameni pe care îi cunosc. $i le dau telefon "i le spun: <Am un b!ie#el de 12 ani 
care nu are înc!l#!ri: în 2-3 zile îi g!sim înc!l#!ri. Am o familie care nu are ma"in! 
de sp!lat, îi d!m ma"in!; Am o familie care nu are televizor: ne-au adus televizor>. 
Dar tot a"a: prin comunicare. $i #inem leg!tura cu ei.” (reprezentant ONG)
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locale fac parte din consiliile consultative sau de conducere ale celor mai importante organiza#ii 
neguvernamentale din localitate. 

„Care sunt actorii cei mai importan#i în comunitate? Cei mai activi?
În comunitate avem a"a o colaborare între administra#ia public! local!, între 

"coal!, profesorii din "coal!, gr!dini#!, institu#iile de s!n!tate, biseric!, "i o parte 
dintre micii investitori. To#i suntem grupa#i în diverse organiza#ii. $i ne-am pola-
rizat: unii se ocup! de ceva, al#ii se ocup! de altceva, colabor!m, avem proiecte 
comune – nu câte ar trebui sau câte am putea, dar oricum, este un început.” (repre-
zentant ONG)

„La noi e mult de munc! – în grupul de ini%iativ! al World Vision sunt  20 de 
oameni. Mai exist! "i ‘Habitat’ – sunt to%i ace"ti 20 de oameni, &i la Crucea Ro&ie. 
$i ace&ti oameni mai au "i serviciu cu norm! întreag!. V! da#i seama c! la un mo-
ment dat se pierde motiva#ia c! intervine oboseala, familia. Se lucreaz! pe baz! de 
voluntariat, doar noi 3 colege suntem pl!tite. Directorul de aici, de gr!dini#!, sunt 
to%i voluntari. E greu s! g!se"ti al#i oameni pe care s! te bazezi. Noi ne-am format 
a"a, am fost împreun! la scriere de proiecte, peste tot.” (reprezentant ONG)

Explica#ia pentru un mediu neguvernamental atât de bogat este legat! de politica prim!riei, 
mai precis a primarului care a v!zut în acest mediu o surs! important! de fonduri sau informa#ii 
pe care o putea exploata în comunitate. 

„De ce crede#i c! sunt atât de multe ONG-uri aici? 
Pentru c! nevoile sunt mari "i pentru c! doamna primar intuind c! exist! posi-

bilitatea s! acces!m fonduri "i prin parteneriate cu astfel de ONG-uri s-a canalizat 
pe a"a ceva. Deci a creat o direc#ie de activitate în prim!rie pentru treaba asta. Dar 
a fost deschis! pentru colaborare cu toate asocia#iile. Unele chiar nu pot s! spun 
c!-mi sunt la suflet. Îmi sunt la suflet, dar nu sunt ortodoxe, dar nu m-a deranjat. 
Dac! vor s! fac! bine comunit!#ii nu conteaz! c! e penticostal, c! e baptist, c! e ce 
o fi el. S! vrea s! fac! bine pentru comun! "i s! respecte principiile stricte ale unei 
bune convie#uiri aici în comunitate.” (reprezentant ONG)

„I-am întâlnit (pe cei de la World Vision – n.a.) în septembrie 2000 la Consiliul 
Jude#ean Constan%a "i mi-au prezentat profilul de activitate, ce vroiau s! fac!. Eu 
"tiam ce vreau s! fac pentru comuna Cump!na, dar nu aveam resurse financiare. 
Oamenii de acolo, bine instrui#i, care "tiau s! scrie proiecte, mi-au adus în comu-
n! sponsori din Elve#ia în prim! faz!, cu ajutorul c!rora am construit acel centru 
comunitar – înainte era un grajd, care ajunsese a"a dup! demolarea fostului IAS 
Cump!na. $i prin Hot!râre de Guvern am preluat terenul "i am pornit la drum. 
Aceast! ac#iune a avut ramifica#ii "i pe parte economic! "i social! "i educativ!, se 
îndreapt! spre copii.” (reprezentant prim!rie)

vedere al for#ei de munc!. Avantajul este c! pân! la o dezvoltare viitoare a industriei locale, 
for#a de munc! g!se$te slujbe în Constan#a. 

„Cei mai mul#i lucreaz! în Constan#a, !sta este unul din punctele noastre slabe 
ale comunit!#ii: nu avem foarte mult! industrie sau desf!"urare de for#! de munc! 
în localitate. De ce? Pentru c! ora"ul e foarte aproape "i absoarbe acolo. Poate într-
un viitor, având în vedere c! "i ora"ul !sta se dezvolt! foarte mult "i nu o s! mai 
poat! s!-"i deschid! … vor veni.” (reprezentant ONG)

Dezavantajul este c!, de$i distan#a este mic!, parcurgerea acesteia poate însemna pierderea 
zilnic! a unui timp destul de important pentru to#i cei care fac naveta între cele dou! localit!#i. 
Concentrarea întregului trafic rutier între Cump!na $i Constan#a pe un singur drum na#ional, 
ce face leg!tura cu sudul litoralului, face ca durata parcurgerii acestui drum s! fie foarte lung!. 

„Noi, spre exemplu, avem mare nevoie de un drum care s! lege Constan#a de 
Cump!na, dar nu pe "oseaua na#ional! care leag! Constan#a de Mangalia, pentru 
c! seara "i diminea#a este o crim! s! ie"i din Cump!na s! mergi în Constan#a. 

Aici în Cump!na am în#eles c! sunt vreo 3.000 de ma"ini. P!i dac! ies într-o 
diminea#! numai 1000 de ma"ini v! da#i seama ce e la "osea!

Sunt agen#i economici, sunt oameni care lucreaz! la Constan#a, sunt microbuze 
care diminea#a trec la 2 minute, un microbuz încarc! 15-20 de oameni. Dac! lu-
creaz! foarte mul#i în Constan#a. Cred c! 40% din popula#ie lucreaz! la Constan-
#a. Ca s! nu exagerez spun 40%. Dar cred c! mai mul#i, din popula#ia activ! m! 
refer. Sunt mul#i.” (reprezentant ONG)

Astfel, pentru o parte din femeile din comun! naveta nu constituie o alternativ!, mai ales prin 
prisma îndeplinirii rolurilor în familie. 

„Dac! e"ti femeie din Cump!na "i nu vrei s! faci naveta c! poate ai copil mic, 
po#i lucra doar la "coal!, gr!dini#!, prim!rie "i la World Vision, unde sunt doar 3 
locuri. Nu ai unde altundeva, decât eventual la butic. M!micile noastre au 10 clase. 
Nu le primesc nici ca vânz!toare, pentru c! ele fac "i facturi, bat ni"te bonuri fiscale, 
nu po#i angaja pe oricine.” (reprezentant ONG)

În afara problemei locurilor de munc!, intervieva#ii au men#ionat $i problemele de infrastruc-
tur!, în sensul în care dezvoltarea infrastructurii trebuie s! se fac! în acela$i ritm cu extinderea 
comunei $i apari#ia noilor str!zi. 

Actorii sociali cei mai activi în localitate sunt atât cei guvernamentali – respectiv prim!ria 
$i consiliul local, $coala - cât $i cei neguvernamentali: biserica $i organiza#iile neguvernamenta-
le. În comun! exist! un num!r surprinz!tor de mare de organiza#ii neguvernamentale: cel pu#in 
10 asocia#ii sau funda#ii. Trebuie remarcat faptul c! linia de demarca#ie între guvernamental $i 
non-guvernamental nu este foarte clar! deoarece cei mai mul#i reprezentan#i ai autorit!#ilor 
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n!scut dintr-o nevoie, categoric. Înainte de a înfiin#a aceast! organiza#ie, noi am 
avut privilegiul de a încheia un parteneriat cu organiza#ia World Vision Interna-
tional cu care avem o foarte bun! colaborare din 2000. Îns! aceast! organiza#ie 
care lucreaz! cu proiecte etapizate o s! trebuiasc! s! se retrag!, pentru c! a"a este: 
dac! începe trebuie s! se "i sfâr"easc!. $i atunci, pentru ca noi s! putem s! conti-
nu!m accesarea de fonduri ne-am gândit c! este neap!rat nevoie s! ne înfiin#!m 
propria noastr! organiza#ie. Tot ce înseamn! aspect juridic, formal, birocratic s!-i 
spunem al problemei, am fost sus#inu#i de World Vision care ne-a ajutat pân! în 
momentul în care ne-am înfiin#at. De un an "i jum!tate suntem înfiin#a#i "i acum 
înv!#!m s! mergem, pentru c! suntem copii înc!.” (reprezentant ONG)

Sprijinul oferit de World Vision nu s-a încheiat, dar se diminueaz! treptat, urmând ca la un mo-
ment dat, dup! cum au men#ionat $i intervieva#ii, s! se retrag!. To#i reprezentan#ii institu#iilor 
implica#i în aceste activit!#i au men#ionat faptul c! sprijinul World Vision este limitat în timp, 
chiar dac! nu $tiu exact când va fi momentul în care acesta va înceta. 

O alt! organiza#ie interna#ional! care $i-a deschis o filial! în Cump!na este „Habitat for 
Humanity” al c!rei scop este acela de a construi case pentru cei care sunt defavoriza#i. Ca $i în 
cazul World Vision, a existat o reticen#! din partea comunit!#ii deoarece Habitat for Humanity 
este o organiza#ie cre$tin-ecumenic!. 

„La început au fost reticen#i. Am primit chiar acuza#ii c! vrem s!-i atragem în 
cine "tie ce fel de religie. $i ca s! demonstr!m c! nu este a"a, primul c!ruia i-am f!-
cut o cas! a fost un musulman c!ruia i-am înmânat cartea sfânt! a musulmanilor 
în ziua în care i-am dat casa. Pentru c! "i la ortodoc"i "i la catolici le d!m cartea 
de credin#! a fiec!ruia. Noi nu #inem cont de religie, ci de nevoile unei familii.” (re-
prezentant ONG)

Organiza#ia este centrat! pe familiile cu probleme economice (problema locativ! fiind una im-
portant!), dar care au venituri constante. Politica organiza#iei este ca viitorii beneficiari s! pre-
steze un anumit num!r de ore de munc! pentru construirea altor case înainte de a se „califica” 
pentru o cas! proprie $i apoi trebuie s! achite în rate toate costurile materialelor de construc#ie 
folosite. 

„Noi îl consider!m ca familie partener! dup! ce el "i-a ar!tat disponibilitatea 
de întrajutorare a semenilor lui "i a demonstrat prin presta#ia a 100-150 de ore de 
munc! voluntar!. Dac! pe parcurs se retrage r!mâne un bine pe care l-a f!cut "i el 
semenilor lui. Adic! noi nu ne angaj!m s!-l retribuim.” (reprezentant ONG)

Casele sunt construite cu materiale necostisitoare (case de lemn din panouri sandwich) astfel 
încât rata pentru achitarea materialelor de construc#ie s! nu fie împov!r!toare. În ciuda cos-
turilor foarte sc!zute de construc#ie, aceste case au toate condi#iile necesare pentru un trai de-
cent: curent electric, ap! curent! $i canalizare în cas!, înc!lzire centralizat! în sistem propriu. 

Astfel, când World Vision $i-a exprimat interesul de a demara programe în jude#ul Constan#a, 
primarul i-a sprijinit s! vin! în localitate. La început atitudinea popula#iei nu a fost una favora-
bil! unor astfel de ini#iative, existând temeri legate de interesul „ascuns” al acestor organiza#ii. 
Totu$i, dup! ce au demarat primul proiect împreun! – crearea unui centru comunitar - $i l-au 
pus în practic!, atitudinea popula#iei $i a actorilor sociali s-a schimbat. În plus, World Vision 
este centrat! pe munca cu copiii, cu familiile $i cu comunit!#ile. Astfel c! unul dintre obiectivele 
organiza#iei în comun! a fost acela de a crea o societate civil! capabil! de a identifica nevoile 
comunit!#ii $i de a g!si $i adopta solu#ii. Pentru aceasta a atras persoanele cheie din localita-
te (reprezentan#ii prim!riei, $colilor $i gr!dini#elor, preo#i, medici, întreprinz!tori locali) $i a 
desf!$urat activit!#i permanente prin care s!-i implice în identificarea, analiza $i rezolvarea 
problemelor localit!#ii. Organiza#ia a organizat cursuri de scriere de proiecte, fapt ce le-a u$urat 
actorilor sociali în#elegerea mecanismelor prin care se pot ob#ine fonduri. 

„La început au fost invitate ini%ial în jur de 100 de persoane în grupul de 
ini%iativ!, dar mul%i au renun%at pe parcurs. Primii au renun%at doctorii, apoi 
agen%ii economici, apoi apicultorii, micii întreprinz!tori &i au r!mas tot cadrele di-
dactice, a r!mas un singur preot. La biserica unde este dumnealui este &i o cantin! 
social!, iar noi suntem lunar acolo cu mâncare, sesiuni de igien! dentar! &i corpo-
ral!. Nu facem mâncare separat pentru copii &i b!trâni. Parohia are contract cu 
fabrica de pâine, cea de ulei – noi cump!r!m doar c!rni%! &i dulce. P!rintele este de 
preg!tire înv!%!tor, probabil a r!mas s! fac! ceva pentru copiii aceia. 

În acest moment sunt în asocia%ie 29 de membri fondatori, iar ca membri 
permanen%i la "edin%ele noastre sunt cam 15 persoane. Nu lipsesc niciodat! doam-
na director, doamnele directoare de gr!dini%!, domnul doctor, p!rintele mai lipse&te 
în func%ie de evenimente, înmormânt!ri, nu lipse&te doamna primar, asisten%ii so-
ciali de la prim!rie. În rest p!rin%ii lipsesc, unii profesori lipsesc… dac! lipsesc mai 
mult pierd &irul &i implicarea.” (reprezentant ONG)

„Îns!, din punctul meu de vedere, eu nu sunt cump!nean, m! bucur c! sunt în 
Cump!na pentru c! satul este unul cu perspective, dat fiind apropierea de ora", dat 
fiind c! primarul se implic!, dat fiind c! deja noi ne-am a"ezat pe un f!ga" unde am 
început s! înv!#!m ce avem de f!cut. Nu mai suntem chiar la început a"a. Acum 7-8 
ani era mai greu, dar acum deja ne este mai u"or s! ne întâlnim, ne este mai u"or s! 
ne gândim la un proiect pentru c! avem deja cuno"tin#e.” (reprezentant ONG)

World Vision i-a sus#inut pe cei care au r!mas în grupul de ini#iativ! (cele aproximativ 20 de 
persoane care au participat constant la activit!#i) pentru a-$i crea formal propria organiza#ie 
neguvernamental!, astfel ca în viitor aceasta s! poat! accesa independent fonduri. Organiza#ia 
se nume$te „Asocia#ia de Dezvoltare Comunitar! Cump!na”, pre$edintele acesteia fiind preotul 
ortodox. 

„Da, sunt pre"edintele Asocia#iei de Dezvoltare Comunitar! Cump!na, ONG 
care are un an "i jum!tate de la înfiin#are. Deci o organiza#ie relativ tân!r!. Ea s-a 
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Agen#ii economici locali se implic! sporadic în activit!#i în sprijinul comunit!#ii, mai ales atunci 
când sunt mobiliza#i de prim!rie. Deoarece ace$tia au o putere economic! destul de mic! nu 
sunt solicita#i foarte des s! participe sau s! contribuie la activit!#i. În schimb, agen#ii economici 
mari din Constan#a sunt invita#i s! participe la diverse activit!#i culturale sau umanitare pentru 
a le câ$tiga încrederea $i sprijinul ulterior. 

„Aici în comunitate nu sunt foarte mul#i, dar când este nevoie îi mobiliz!m. 
Sunt festivaluri la care îi mobiliz!m, sunt momentele de Cr!ciun, de Pa"te, de ziua 
copilului în care îi mobiliz!m, îi punem "i pe ei la treab!, îns! ei au anumit! limita-
re, economico-financiar! vorbesc, "i po#i s! tragi de ei tot timpul c!, pân! la urm!, 
asta e. $i încerc!m ca momentele acestea s! fie alternative, s! nu mergem la to#i 
o dat!, s! mergem din când în când s! ne ajute în m!sura în care pot ei s-o fac!.” 
(reprezentant ONG)

Primarul comunei, prima femeie primar din istoria comunei, se afl! la al treilea mandat, fiind 
aleas! la ultimele alegeri cu 77% din primul tur. Aceasta face parte din Partidul Social Democrat 
$i se pare c! are o pozi#ie destul de important! în partid la nivel jude#ean, dar $i na#ional. De 
altfel, poveste$te c! în anul în care a fost aleas! primar a fost inclus! $i pe listele partidului pen-
tru parlament, într-o pozi#ie superioar! ce îi permitea intrarea în parlament. Totu$i a preferat s! 
r!mân! în Cump!na ca primar. Este vicepre$edinta Asocia#iei Comunelor, reprezentând asoci-
a#ia la Consiliul Europei, pre$edinta Organiza#iei de Femei PSD Constan#a $i membru fondator 
al Clubului Rotary. Consiliul local este în propor#ie covâr$itoare de aceea$i culoare politic!: din 
cei 17 consilieri locali, 14 sunt din PSD.

Nu sunt foarte multe voci împotriva primarului, în general oamenii fiind foarte mul#umi#i 
de schimb!rile produse la nivelul localit!#ii. De asemenea, au men#ionat faptul c! prim!ria i-a 
ajutat chiar dac! nu sunt în aceea$i tab!r! politic!. În general, oamenii o v!d pe „doamna pri-
mar” ca pe un om cu o mân! de fier care $tie s!-$i conduc! oamenii:

„Eu sunt curios dac! mai exist! o comun! în jude# care s! fi accesat mai multe 
fonduri decât Cump!na "i asta nu datorit! faptului c! d-na Primar este de o anu-
mit! coloratur! politic! (alta decât a mea) cât c! d-na primar este un om b!t!ios, 
domnule, &tie "i când s! bat! cu pumnul în mas! "i când s! te apropie "i când s! te 
îndep!rteze, este un om complex.” (antreprenor local)

În plus, oamenii consider! c! succesul se datoreaz! $i faptului c! primarul a $tiut s!-$i fac! 
rela#ii atât în #ar!, cât $i în str!in!tate. Se observ! o obi$nuin#! a actorilor sociali importan#i 
(fie reprezentan#i ai autorit!#ilor publice, fie ai sectorului privat) de a vorbi despre comun! $i 
ce trebuie f!cut pentru comun!, obi$nuin#! ce a rezultat în urma numeroaselor vizite ale unor 
delega#ii diverse sau evenimentelor publice organizate în localitate.

„Vreau s! v! spun c! am avut perioade din an în care în fiecare s!pt!mân! 
aveam delega#ii din str!in!tate. În fiecare s!pt!mân! venea câte un ministru, câte 
o manifestare, ba un festival.” (reprezentant ONG)

Astfel, exist! un interes destul de crescut pentru aceste case, mai ales în rândul tinerilor care 
nu-$i permit construirea unei case în comun! prin for#e proprii.  

„Trebuie s! fiu foarte atent la veniturile pe care le au pe cap de locuitor "i trebuie 
s! am grij! ca ei s!-"i asigure cele necesare existen#ei "i s! r!mân! cu un minim sur-
plus între 100 "i 200 de RON, în func#ie de familie "i de felul în care a fost servit!. De 
exemplu la o locuin#! el returneaz! în 20 de ani "i aceast! sum! de circa 20.000 de 
dolari vine 100 "i ceva pân! în 200 RON lunar, ceea ce este o sum! modic! în com-
para#ie cu chiriile care se practic! cel pu#in la nivelul comunei Cump!na. Pentru c! 
nu exist! chirie mai mic! de 300 RON "i lui îi convine s! aib! o cas! "i s! dea 200 
RON lunar. … Cei 20.000 dolari reprezint! costurile materialelor de construc#ie. 
Manopera o reprezint! munca voluntar! pe care el o face atât la casa lui, cât "i la 
alte case.” (reprezentant ONG)

Prim!ria constituie un partener vital pentru implementarea proiectelor organiza#iilor neguver-
namentale, sprijinind în diverse moduri aceste ini#iative: sus#inere financiar!, concesionarea 
unor terenuri, realizarea documenta#iilor necesare pentru autoriza#ia de construire. Un astfel 
de exemplu de proiect ce nu ar putea fi desf!$urat f!r! sprijinul prim!riei îl constituie proiectul 
depus pentru fonduri PHARE, pentru construirea de case pentru romi, contribu#ia proprie 
fiind sus#inut! aproape în totalitate de consiliul local.

„Noi suntem solicitantul principal. Proiectul se desf!"oar! în numele organiza-
#iei noastre. Noi suntem cei care ne-am dorit treaba aceasta, îns! conform principi-
ilor celor care acord! fonduri trebuie s! venim "i noi cu ni"te bani. Dar dac! avem 
un an, ce bani s! avem? 

$i cum a#i rezolvat problema asta?
Am f!cut parteneriat cu consiliul local. $i consiliul local o s! vin! "i cu teren "i 

cu sus#inere, noi o s! încerc!m s! strângem ceva fonduri pe aici prin localitate, îns! 
nu suntem singurul ONG care lucr!m "i nu suntem singura organiza#ie care are 
nevoie de bani.” (reprezentant ONG)

De asemenea, Habitat for Humanity construie$te casele pe terenuri concesionate de prim!rie $i 
în plus este sprijinit! pentru ob#inerea tuturor autoriza#iilor $i avizelor necesare.

„Prim!ria este principalul partener local pentru c! de la prim!ria Cump!na 
am ob#inut teren. Prim!ria Cump!na, ca proprietar al terenului, ne-a f!cut pro-
iectele, ne-a f!cut cadastrul, ne-a f!cut intabularea. Deci principalul colaborator a 
fost prim!ria Cump!na. Am colaborat pentru aducerea materialelor de construc-
#ie cu diverse firme de pe raza comunei Cump!na care au venit "i ne-au dat un 
discount de 5-10% în func#ie de materiale "i de perioada în care noi le-am solicitat.” 
(reprezentant ONG)
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care merg prin noroi, cât "i celor care merg cu ma"ina "i care spun c! trebuie s! spele 
ma"ina "i la plecare "i la venire… Oamenii spun c! mai bine stau f!r! canalizare, 
dar s! aib! drumul asfaltat. Ceea ce nu este ok, pentru c! nu po#i asfalta "i apoi s! 
te apuci s! spargi s! faci canalizare.” (reprezentant autoritate public! local!)

Din discu#iile informale cu reprezentan#ii prim!riei a reie$it faptul c!, în ciuda eforturilor pri-
m!riei de a dezvolta re#eaua de alimentare cu gaze, nu to#i localnicii vor avea acces la aceast! 
utilitate, deoarece proiectul nu include $i racordarea individual! a gospod!riilor la aceast! re-
#ea. Astfel, o parte dintre localnici, cei cu veniturile cele mai mici, nu vor putea suporta aceste 
cheltuieli pentru racordare. 

Re#eaua de curent electric nu are o acoperire de 100% a locuin#elor din comun!. Astfel, o 
parte din casele nou construite $i cei care, dup! spusele primarului, „nu au vrut”, nu beneficiaz! 
de aceast! facilitate. În  ultima categorie se afl! în principal unele case de romi, ce nu au acces la 
niciun fel de utilit!#i, neavând nici surse de venit constante pentru a achita costurile acestora. 

Comuna are organizat un sistem propriu de salubrizare, dar care nu corespunde normelor 
de mediu. De acest serviciu beneficiaz! to#i locuitorii comunei, pl!tind o tax! anual! foarte 
mic!. Începând cu jum!tatea anului 2009, comuna va trebui s! închid! groapa improvizat! 
în care arunca gunoiul $i s! construiasc! platforme conform planului jude#ean de gestionare 
a de$eurilor. În 2008, prim!ria a depus $i câ$tigat un proiect PHARE prin care vor realiza un 
serviciu de colectare selectiv! a gunoiului $i vor construi o sta#ie de sortare a acestuia. Dezvol-
tarea acestui serviciu va crea $i locuri de munc! pentru 19 persoane $i va constitui o alternativ! 
pentru sistemul actual de colectare a gunoiului.

„Serviciul de salubrizare este efectuat de serviciul de gospod!rie comunal! pro-
priu, care are angajat personalul: tractoristul, "oferul de pe gunoier!, de pe buldozer. 
Pe Legea 76 &i 14, cei care sunt ap#i de munc!, vin "i presteaz! cele 72 h. Mergând pe 
strad!, trece tractorul prim!riei pe fiecare strad! "i ia gunoiul "i îl duce la groapa 
de gunoi. Nu este o groap! ecologic!, ci sunt gropi care au r!mas în urma excav!rii 
canalului Dun!rea - Marea Neagr! "i pe care noi le umplem acum "i dup! ce trac-
torul sau gunoiera încarc! gunoiul de pe str!zi, le ia "i le duce la câmp. Buldozerul 
împinge gunoiul în gropi, apoi punem p!mânt vegetal "i netezim. A"a facem noi gos-
pod!rirea comunal!, cu for#e proprii. Nu exist! posibilitatea financiar! acum, când 
încasezi suma modic! de 250 mii vechi pe familie pe an pentru ridicatul gunoiului.” 
(reprezentant autoritate public! local!)

A$a cum a fost men#ionat $i anterior, comuna dispune de mijloace variate de comunicare $i in-
formare: telefonie fix! $i mobil!, televiziune $i internet prin cablu. Dat! fiind distan#a mic! între 
Constan#a $i Cump!na, extinderea re#elelor de comunicare $i media nu a constituit o problem!.

Popula#ia comunei Cump!na este estimat! de autorit!#i la aproximativ 14.000 persoane, 
num!rul celor care au domiciliul stabil în comun! fiind mult mai mic (de aproximativ 10.000). 
Reprezentan#ii prim!riei apreciaz! c! popula#ia este una tân!r!, $i mai ales una în care tineretul 
este prezent $i activ. Spre deosebire de alte zone, popula#ia tân!r! sau activ! nu a ales s! migreze 
temporar din motive economice, ci a preferat s! r!mân! mai degrab! în comun!. Explica#ia 

Perspectiva prim!riei asupra comunei
Infrastructura existent! a comunei trebuie analizat! în raport cu extinderea permanent! a aces-
teia. În perioada 2003-2004, ca urmare a cererilor, intravilanul a fost extins cu 89,98 hectare. Din 
totalul de aproximativ 4500 de locuin#e, aproximativ 25% au fost construite în ultimii 4 ani.  

Drumurile asfaltate reprezint! aproximativ 10% din totalul drumurilor din comun!. Restul, 
în marea majoritate este pietruit. Aceste drumuri pietruite vor fi asfaltate numai dup! ce se va 
realiza re#eaua de canalizare $i cea de gaze, pentru a nu deteriora drumul deja asfaltat. 

„Abia dup! ce toate s!p!turile pentru gaze &i pentru canalizare se efectueaz! pe 
str!zile comunei urmeaz! s! se execute lucrarea de asfaltare. Pân! atunci am f!cut 
pietruirea drumurilor din localitate, iar în ultima faz! un alt proiect care e finan%at 
de ministerul transporturilor prin hot!rârea de guvern 577 se referea doar la tra-
tamentul cu bitum al acestor drumuri de piatr!. Îns! ele dac! nu sunt &i asfaltate, 
mai mult de 3 ani nu au via%!, pentru c! p!mântul le înghite din nou.” (reprezentant 
autoritate public! local!)

Re#eaua de alimentare cu ap! acoper! aproximativ 80% din totalul locuin#elor. Re#eaua de ca-
nalizare acoper! doar 30% din totalul gospod!riilor din localitate, dar este în proces de extin-
dere. Anul trecut au fost finaliza#i 7,48 km de re#ea de canalizare $i a fost repus! în func#iune o 
pomp! de ap!. Avantajul apropierii de municipiul Constan#a îl constituie $i faptul c! re#eaua de 
canalizare a comunei a putut fi legat! la sistemul din Constan#a, nefiind nevoie s! construiasc! 
o sta#ie proprie de epurare a apei. Pentru urm!torii ani, prim!ria a depus proiecte ce vizeaz! $i 
extinderea re#elei de canalizare $i de alimentare cu ap! curent!. 

„Noi am împ!r#it comuna pe anumite zone "i am încercat s! g!sim diverse surse 
de finan#are prin diverse programe. $i avem deja depus din decembrie, pe m!sura 
322 - Dezvoltarea "i modernizarea satelor, un proiect integrat cu 4 componente: 1,5 
milioane Euro pe canalizare, 500.000 extinderea re#elei de ap!, 250.000 moderniza-
re, dotare "i reabilitare a C!minului Cultural "i modernizarea a 2,97 km de drum, 
într-o zon! pe care am ales-o noi. De asemenea, am depus prin EEA Grants, un pro-
gram de finan#are al guvernelor Norvegiei, Lichtensteinului "i Islandei, un proiect 
pentru înc! 12 kilometri "i ceva.” (reprezentant autoritate public! local!)

Re#eaua de gaze a început recent s! fie dezvoltat!, la momentul culegerii datelor lucr!rile fiind 
abia la început, la intrarea în localitate. De extinderea acesteia depinde $i finalizarea drumuri-
lor din localitate, aspect care, dup! spusele primarului, constituie un subiect de nemul#umire 
pentru localnici. 

„Pentru c! experien#a de 9 ani de administra#ie îmi spune c! pe omul obi"nuit 
nu-l intereseaz! c! tu vrei campus, spital, sta#ie de sortare "i de transfer al de"euri-
lor menajere – dac! a ie"it din curte "i a c!lcat în noroi, e ca "i cum nu ai f!cut nimic 
pentru el. Ca atare, starea drumurilor este cea care creeaz! disconfort atât celor 
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Reprezentan#ii prim!riei consider! c! una din priorit!#ile comunei trebuie s! fie p!strarea ti-
nerilor în comun!, prin crearea unui mediu favorabil, respectiv locuri de munc! $i locuin#e. 
În domeniul locuirii se pot men#iona pe de-o parte ini#iativele neguvernamentale sus#inute de 
prim!rie (construirea de case prin intermediul organiza#iei Habitat for Humanity), dar $i fina-
lizarea construirii de apartamente pentru tineri de c!tre ANL. Aceste 150 de apartamente ce 
au fost construite se adreseaz!, potrivit autorit!#ilor, numai tinerilor din Cump!na, nu $i celor 
din afara comunei. 

“Ceea ce a fost un obiectiv al meu ca primar – de a p!stra tinerii în localitate. 
De aceea tinerii trebuia s! aib! alte terenuri, nu doar de la p!rin#i, ci "i ale lor, 
pentru a construi locuin%e.” (reprezentant autoritate public! local!)

În ceea ce prive$te crearea de locuri de munc!, prim!ria a avut ini#iativa atragerii unor inves-
titori în comun! prin concesionarea terenului în vederea deschiderii unei afaceri pe teritoriul 
comunei. Aceast! ini#iativ! a r!mas în stadiul de proiect din cauza incertitudinii statutului legal 
al terenului pe care prim!ria dorea s!-l concesioneze. Totu$i este important de semnalat faptul 
c! ini#iativa s-a bucurat de un mare interes din partea oamenilor de afaceri, 38 de agen#i eco-
nomici participând la licita#ie.

„Dar grija trebuia s! fie "i pentru cre"terea locurilor de munc! "i cre"terea eco-
nomic! a localit!#ii. Drept dovad!, pe malul stâng al canalului, lâng! zona de pro-
tec#ie care nu permite construirea de locuin#e, îns! dezvoltarea de prest!ri servicii, 
administra#ia public! local!, prin hot!râre de consiliu adoptat, a concesionat câte 
3000 de mp, unde 38 de agen#i economici au "i participat la licita#ii de concesiune 
a acestor terenuri, cu diferite profile de activitate de la prelucrarea mierii de albine, 
tipografie, fabrici de prelucrarea a lemnului, aluminiu. Îns! din p!cate aceste acti-
vit!#i nu au putut demara deoarece canalul a intabulat suprafa#a de teren care se 
afla în imediata apropiere a zonei de protec#ie. 'i de 2 ani de zile Cump!na se chi-
nuie în instan#!, dup! care am renun#at la instan#! pentru ob#inerea pe cale ami-
abil!, prin hot!râre de guvern trecerea acestor terenuri din proprietatea statului, 
ministerul transporturilor, în domeniul public al comunei ca s! ne putem demara 
lucr!rile.” (reprezentant autoritate public! local!)

În ceea ce prive$te nivelul de trai al oamenilor din comun!, acesta este apreciat a fi unul mediu, 
acest fapt fiind datorat mai degrab! dezvolt!rii regiunii decât comunei în particular.

„Care este nivelul de trai al oamenilor de aici din localitate?
Este mediu. Este mediu spre ridicat. Deci, nu am f!cut un sondaj, dar cred c! 

70% din copiii no"tri au acas! un calculator, au condi#ii bune "i acum problema 
se pune dac! p!rin#ii… Cel pu#in unul lucreaz!. […] Aici se mai descurc! "i cu 
munca la negru, fiind foarte aproape de mare, g!sesc. A fost foarte bine dezvoltat! 
componenta aceasta imobiliar! "i au fost foarte mul#i care "i-au cump!rat propri-
et!#i "i au muncit. […] Pentru c! nivelul de trai în Dobrogea "i în Constan#a fa#! de 

pentru dimensiunile reduse ale migra#iei în str!in!tate, fenomen care este foarte amplu în alte 
zone, o constituie existen#a mai multor oportunit!#i pe pia#a for#ei de munc! din Constan#a. 

În prezent, sursele de venit cele mai frecvente în localitate sunt salariile $i pensiile. Popula#ia 
de vârst! activ! este în marea majoritate salariat!, având locuri de munc! în Constan#a, în indus-
trie $i, temporar, în turism. În Cump!na locurile de munc! disponibile sunt foarte pu#ine compa-
rativ cu poten#ialul popula#iei. Agricultura a devenit din ce în ce mai pu#in o surs! de venit, având 
în vedere poten#ialul imobiliar al terenului $i industria care s-a dezvoltat în zona Constan#ei. 

„Majoritatea popula#iei lucreaz! în unit!#ile economice din Municipiul Con-
stan#a, pentru c! distan#a dintre localitatea noastr! "i ora" este de doar 5 km, iar 
aceast! distan#! s-a diminuat "i va continua s! se diminueze practic, dup! cum 
a#i putut constata vizual. $antierul Naval Constan#a, Eforie "i localit!#ile limitrofe 
sunt principalele surse de locuri de munc!. Aici avem micii întreprinz!tori, adic! 
mica industrie: avem o fabric! de lapte dezvoltat! "i realizat! prin fonduri Sapard, 
unde din câte "tiu eu sunt în jur de 20 de angaja#i, 4 ateliere de tâmpl!rie PVC, 2 
de confec#ionare elemente de mobilier, 2 abatoare, sunt pu#ine.” (reprezentant auto-
ritate public! local!)

„Locuitorii comunei aveau la baza profesia de agricultor, care a disp!rut trep-
tat treptat, prin apropierea de municipiul Constan#a. Preocup!rile pe care oamenii 
le au – majoritatea femeilor au mers în localit!#ile de pe litoral, în industria hote-
lier! sau cea de restaurante. Iar b!rba#ii au mers în Portul Constan#a, în fabrica 
de bere, de ulei, de zah!r, de pâine "i toate celelalte fabrici, care au func#ionat pân! 
de curând pe raza municipiului Constan#a. În agricultur! au r!mas foarte pu#ini, 
iar dup! ‘90 activitatea agricol! o desf!"oar! cele 10 asocia#ii agricole de la nivelul 
localit!#ii, plus poate 12 produc!tori particulari care î"i muncesc singuri p!mân-
tul, deci foarte pu#ine persoane sunt înglobate în activitatea agricol!.” (reprezentant 
autoritate public! local!)

Prim!ria nu are date exacte despre num!rul de $omeri din comun!, dar estimeaz! c! acesta 
este foarte mic. Atitudinea prim!riei vis-a-vis de $omaj este una foarte tran$ant!: atâta vreme 
cât refuzi oferte de slujbe î#i pierzi dreptul de a mai primi ajutoare sociale din partea statului. 
Aceasta este considerat! a fi cheia succesului în reducerea $omajului la nivel local. 

„Nu este o rat! mare a "omajului – îmi dau seama din dosarele de ajutoare 
sociale, legea 416. La nivelul comunei Cump!na este un num!r de 82 de dosare, dar 
dintre ace"tia sunt "i cei foarte b!trâni, bolnavi de diabet, care nu le permite s! se 
deplaseze "i din cei care efectiv nu au puterea. Prin biroul de asisten#! social! am 
#inut o leg!tur! cu AJOFM Constan#a, de la care luam în permanen#! lista locuri-
lor de munc!, veneam, le propuneam. Dac! auzeam glasuri ca <decât s! muncesc 
degeaba, mai bine stau degeaba>, îi rugam s! scrie c! refuz! "i atunci nu beneficiau 
nici de ajutor social. Astfel au fost nevoi#i s! caute s! se angajeze.” (reprezentant 
autoritate public! local!)
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o salarizare competitiv! cu cea din domeniul privat astfel încât mobilitatea for#ei de munc! s! 
fie cât mai mic!. 

„Nu "tiu, poate c! suntem atât de aproape de Constan#a, naveta nu e atât de 
grea; Cump!na are tineri care studiaz!, care termin! facult!#i "i care se întorc aici, 
poate ritmul alert în care se dezvolt! comuna i-a f!cut s! nu le par! r!u c! nu plea-
c! la Constan#a într-o institu#ie mai modern!, cu mai multe posibilit!#i de lansare 
pentru ei "i cred c! "i faptul c! le-am permis celor din prim!rie s! mearg! s! termi-
ne facult!#ile, pentru c! nu se poate ca personalul de aici s! nu fie instruit, a fost o 
compensare a muncii… Eu am aici o echipa tân!r!, am doar unul pensionat &i ur-
meaz! al doilea, dar nu îi dau drumul… Îns! nu po%i s! #ii acest om atâta vreme cât 
nu îi po#i oferi salariul. Salarizarea în administra#ia public! local! este la nivelul 
cel mai de jos din cadrul func%ionarilor publici pentru c! mereu a fost l!sat la urm!. 
Tu preg!te"ti un om, iar domeniul privat #i-l fur! pentru c! tu nu po#i da mai mult 
de 7 milioane, 10 milioane, cu studii superioare, cu vechime. Iar un arhitect, un in-
giner, se duce "i prime"te 10 milioane doar pe un proiect, râzând, la privat. Si atunci 
r!mâi cu durerea c! 3 ani de zile i-ai pl!tit din banii !ia pr!p!di#i "i i-ai instruit în 
ceva "i apoi pleac! la un privat.” (reprezentant autoritate public! local!)

Pe lâng! atribu#iile specifice din cadrul prim!riei, func#ionarii mai sunt implica#i $i în imple-
mentarea proiectelor cu finan#are extern!, în func#ie de abilit!#ile personale ale fiec!ruia. 

„Întotdeauna când se deschide o finan#are se nume"te o echip! de implementa-
re, care cuprinde: manager sau coordonator de proiect, expert tehnic, expert financi-
ar, asistent de proiect. Aceast! echip! este nominalizat! în actele proiectului. S! v! 
dau un exemplu: la unul dintre proiecte, manager de proiect este domnul secretar. 
E jurist, are "i experien#!. Expert financiar este contabila "ef!. Dar asta nu absolv! 
nici pe domnul secretar, nici pe doamna contabil de atribu#iunile lor de zi cu zi. 
S-ar putea face "i angaj!ri din exterior "i s! pl!te"ti din bugetul grantului, dar cât 
suflet poate pune cineva din exterior? Noi st!m peste program pentru c! "tim c! este 
proiectul nostru "i punem "i suflet în afar! de profesionalism. Poate cineva din ex-
terior, s! zicem un matematician, vine "i zice: punctul 1, 2, 3, 4, gata, am terminat. 
Interesul dânsului e limitat.” (reprezentant autoritate public! local!) 

Sursele principale de venit la bugetul local sunt cele clasice: impozite $i taxe locale. Cele mai 
importante le reprezint! impozitele pe imobiluri, inclusiv terenuri. O dat! cu cre$terea valorii 
de pia#! a terenurilor $i a num!rului de case nou construite, au crescut $i taxele $i impozitele 
colectate. Chiar $i în aceste condi#ii, bugetul local ar fi insuficient f!r! câ$tigarea unor proiecte 
cu finan#are extern!. 

„A#i v!zut o schimbare odat! cu cre"terea activit!#ilor locale, la cre"terea bu-
getului?

celelalte zone ale #!rii este mai ridicat "i aici se g!sesc locuri de munc!. Litoralul "i 
turismul care… sunt zeci de femei care merg pe litoral "i lucreaz! de prim!vara "i 
pân! toamna, î"i iau un loc de munc!. Fa#! de Moldova sau Oltenia unde nu au 
unde s! se duc!, efectiv.” (reprezentant institu%ie public! local!)

Totu$i, trebuie remarcat faptul c! nivelul de trai a crescut $i o dat! cu interesul pentru terenurile 
din comun!. Vânzarea terenului a constituit pentru mul#i localnici o surs! important! de venit 
ce a fost investit! în îmbun!t!#irea locuirii.

„Au crescut pre%urile locuin%elor?
Da, foarte mult, pre%urile terenurilor. Când am adus canalizare, pietruit, când 

am introdus în intravilan, când numai s-a dus vorba c! vom face &i aduc%iune de 
gaze, de 100 de ori a crescut pre%ul. Pre%ul era de 1$/ mp &i s-a vândut terenul pân! 
acum o lun!, dou! cu 150 euro/mp, iar în locurile îndep!rtate cu 80 euro/ mp, unde 
nici gând s! existe canalizare, aduc%iunea de ap!, stâlpii de lumin!, pentru c! sunt 
la cap!tul parcelei.

A însemnat asta o condi%ie social! mai bun!?
Da, a însemnat. Cei care au &tiut s!-&i chiverniseasc! veniturile câ&tigate din 

vânzarea terenurilor au prosperat &i mi-e drag s! v!d c! au ap!rut case frumoase, 
moderne, care au început a se extinde, mansard!. Dar au fost &i al#ii care dup! ce 
au vândut au &tiut s! tr!iasc! numai într-o continu! veselie &i chef.” (reprezentant 
autoritate public! local!)

Prim!ria se afl! într-un sediu modern, proasp!t construit $i inaugurat. Sediul a fost modernizat 
printr-un proiect PHARE, la fel ca $i sediul poli#iei comunitare. Birourile sunt dotate cu cal-
culatoare (toate cu acces la internet), imprimante $i alte dot!ri tehnice necesare. Cl!direa este 
dotat! cu ap! curent! $i canalizare $i sistem centralizat de înc!lzire. 

„În acela&i timp, scrierea de proiecte a f!cut ca prim!ria s! acceseze un program 
Phare 2005-2006, pentru modernizarea administra#iei publice locale, care a per-
mis aprovizionarea cu imprimante, calculatoare, xerox, fax, care altfel ar fi avut o 
valoare prea mare ca noi s! ne permitem s! le achizi#ion!m. De asemenea, poli#ia 
comunitar!, printr-un proiect Phare 2006, a câ"tigat fonduri pentru dou! ma"ini, 
dotarea cu calculatoare, pentru instruirea personalului - acesta a fost avantajul - 
pentru instruirea poli#iei comunitare.” (reprezentant autoritate public! local!)

Prim!ria avea la momentul studiului 90 de angaja#i din care, mai mult de o treime cu studii 
superioare. De altfel, prezen#a personalului cu studii superioare se întâlne$te $i în cadrul $co-
lilor, unde toate cadrele didactice au studii superioare. Distan#a mic! fa#! de Constan#a face ca 
absolven#ii de studii superioare s! fie interesa#i de slujbele în cadrul administra#iei publice de la 
Cump!na, mai ales atunci când ai nevoie s!-#i realizezi o prim! experien#! profesional!. Pro-
blema cea mai dificil!, ce caracterizeaz! de altfel orice administra#ie public!, este cum s! ofere 
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Totu$i, impactul acestor m!suri este destul de mic. Autorit!#ile nu au g!sit înc! o abordare efi-
cient! a acestei comunit!#i, astfel încât schimb!rile dorite s! se produc! pe termen lung. 

„Prim!ria a f!cut colect!ri de mobil!, de paturi. Dar dac! te duci la ei nu mai 
g!se"ti nimic, au vândut tot. Noi ca organiza#ie nu putem aplica penalit!#i, doar s! 
îi scot din proiect. […] Noi suntem 3 lucr!tori sociali în Cump!na "i fiecare asist! 
200 "i ceva de copii. Eu am o familie care are 8 copii. Am dus rechizite, am încercat 
s! înscriu copiii la "coal!, dar ei nu s-au dus. Le-am dus alimente, tot, dar de"i e 
prima familie intrat! în proiect, ei sunt exact ca la început. Sunt oameni care vor s! 
se schimbe, dar al#ii nu vor s!-"i schimbe modul lor de via#!.” (reprezentant ONG)

Sistemul actual de înv!#!mânt nu dispune de mecanismele necesare pentru a men#ine în $coal! 
copii care provin din medii defavorizate, în care nu primesc un sprijin suplimentar fa#! de cur-
surile de la $coal!. Chiar dac! $coala are o deschidere fa#! de integrarea copiilor defavoriza#i, 
nu poate suplini rolul important pe care trebuie s!-l joace p!rintele acas!. Astfel c! promovabi-
litatea în rândul copiilor romi este foarte mic!. 

„Dar dac! a avut 9 ani, l-am primit pe copilul rom la "coal! "i i-am creat aceas-
t! oportunitate de a veni la "coal!, de a se integra, de a lega prietenii "i a comunica 
cu ceilal#i elevi "i cu societatea în sine. Dar ei abandoneaz!. Deci, factorul care 
conduce la abandon este c! ei nu pot s!-"i însu"easc! cuno"tin#ele minime de a 
promova. În primul rând nu în#eleg limba. În mediul lor se vorbe"te limba lor #i-
g!neasc! "i copiii nu în#eleg sensul cuvintelor. Au probleme de adaptare "i au un 
comportament violent, fizic sau verbal. Au probleme cu #inuta "i cu igiena personal! 
"i ei vin un an  … A#i v!zut "i dvs. c! la un copil dac! nu te ocupi pu#in de el "i nu-i 
coordonezi pu#in activitatea acas!, "coala nu poate s! fac! mai nimic din el. Pentru 
c! într-o clas! sunt 30 de copii, iar dac! noi acas! nu venim s! accentu!m pu#in din 
cuno"tin#e, programele fiind deosebit de înc!rcate … Ace"ti copii de romi ei nu pot fi 
integra#i pentru c! acas!, ei vorbind tot #ig!ne"te, p!rin#ii sunt ne"tiutori de carte… 
Rar se întâmpl! s! avem copii de romi care s! termine clasa a VIII-a. Cam 2-3 a"a 
pe nivel.” (reprezentant institu%ie public! local!)

Reprezentan#ii prim!riei afirm! c! problemele comunit!#ii rome prezint! un interes deosebit 
$i constituie o prioritate pentru strategia comunei. Totu$i, r!spunsul prim!riei la problemele 
acestei comunit!#i nu este unul gândit pe termen lung, cu o abordare comprehensiv! a proble-
maticii. R!spunsul autorit!#ilor este mai degrab! unul disparat, discontinuu, în func#ie de fon-
durile externe disponibile. De altfel, strategia 2007-2027 nu con#ine prevederi specifice adresate 
comunit!#ii romilor.

A$a cum a fost subliniat anterior, prim!ria a sprijinit $i chiar a c!utat s! atrag! cât mai multe 
ini#iative din partea organiza#iilor neguvernamentale, mai ales a acelora care au drept obiective 
ajutorarea unor categorii defavorizate de oameni. Reprezentan#i ai prim!riei fac parte din con-
siliile consultative sau directoare ale diverselor organiza#ii neguvernamentale. 

Bineîn#eles, mai ales prin cre"terea num!rului de locuin#e. Impozitul pe con-
struc#ie, pe teren. Cel mai mult din fondurile proprii ale comunei nu reu"im nici 
m!car s! pl!tim iluminatul stradal, între#inerea "colilor &i gr!dini#elor. De aceea 
menirea primarului este aceea de a alerga "i a aduce fonduri la buget. Nu po#i sta 
pe scaun.” (reprezentant autoritate public! local!)

Problemele care trebuie rezolvate cu prioritate, în viziunea prim!riei sunt cele legate de infra-
structur!: finalizarea re#elei de canalizare $i gaze $i asfaltarea drumurilor. 

O problem! ce a fost men#ionat! de autorit!#i, dar $i în discu#ii informale cu localnici este 
cea a infrac#ionalit!#ii. Pe de-o parte sunt infractori care se ad!postesc în comun!, iar pe de alt! 
parte sunt infractori care jefuiesc locuin#ele celor din localitate. Localnicii au men#ionat c! au 
fost inclusiv cazuri de re#ele de trafican#i de fiin#e umane.

Grupurile vulnerabile men#ionate de autorit!#i sunt în primul rând romii. Dimensiunea 
comunit!#ii rome este destul de ambigu!. Prim!ria estimeaz! c! sunt aproximativ 520, repre-
zentantul rom crede c! exist! vreo 800 de persoane. Dificultatea în estimarea num!rului precis 
const! în faptul c! mul#i dintre ei se declar! când romi, când turci. 

În rândul romilor problemele cele mai stringente sunt cele legate de sursele de venit, majo-
ritatea neavând un venit constant. În plus, num!rul mare de copii pe familie face ca dificult!#ile 
financiare s! se reflecte asupra copiilor. Abandonul $colar este foarte mare în rândul copiilor 
romi, mai ales c! acas! vorbesc limba romani sau turc!.

„Nu "tiu dac! e bine s! spun, dar… mul#i sunt romi. S! nu ne ferim s! spunem. Ei 
sunt principalii beneficiari de ajutor de "omaj pentru c! nu-i angajeaz! nimeni. Asta 
e realitatea. Au "i copii mul#i, stau "i în condi#iile în care stau. Noi avem dreptul s! 
angaj!m un anumit num!r de persoane pe diverse legi specifice, cum ar fi 461 "i am 
ales ca variant! pentru a le da posibilitatea s! "i munceasc! s! angaj!m o parte din 
ei la Serviciul de Între#inere a Domeniului Public "i Privat. Dar acestea sunt locuri 
date în func#ie de aloca#iile bugetare. Azi sunt, peste dou! luni poate nu mai sunt. 
Pentru c!, s! fim serio"i, nu poate Prim!ria s! sus#in! 20-30, am avut "i 40 de oa-
meni. Nu poate doar prim!ria s!-i #in!!” (reprezentant autoritate public! local!)

Prim!ria a încercat s! evite pe cât posibil formarea unor vecin!t!#i ale romilor, astfel încât s! 
nu izoleze anumite zone ale comunei. În prezent exist! o singur! zon! în care sunt grupate mai 
multe case ale romilor. Ca m!suri pentru integrarea acestora, romii afla#i în c!utarea unui loc 
de munc! au fost angaja#i conform legii 76 în cadrul serviciilor prim!riei. În plus, prim!ria a or-
ganizat activit!#i umanitare de genul distribuirii de haine, produse de cur!#enie sau alimente. 

„Activit!#i pentru romi am f!cut mereu. Am adunat de la gospodinele din co-
mun! s!pun de casa "i le-am dat. Am adus haine de la familiile care au "i le-am 
dat. La s!rb!torile cre&tine le-am dus "i lor pachete. Încet, încet reu&im s! îi strunim. 
Avem vreo 3 familii de romi în Cump!na care sunt de 10 ori mai cura#i decât fami-
liile de români.” (reprezentant autoritate public! local!)
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EAA Grants, $i FEADR, pentru lucr!ri de infrastructur!, dar $i pentru modernizarea serviciilor 
publice. 

+coala a beneficiat de lucr!ri de construc#ie $i modernizare, dar $i de dotare cu calculatoare 
$i materiale didactice. Aceste lucr!ri au fost realizate cu fonduri de la Banca Mondial! $i Gu-
vern. Prim!ria a fost cea care a f!cut demersurile necesare pentru ob#inerea acestor fonduri. 

În ceea ce prive$te agen#ii economici, ace$tia au accesat fonduri SAPARD. A fost deschis! o 
fabric! de produse lactate, iar 3 asocia#ii agricole au achizi#ionat utilaje prin fonduri SAPARD. 

„Din &ase (asocia#ii agricole – n.a.), trei au accesat "i au achizi#ionat utilaje. 
Celelalte nu au încercat pentru c! nu au fost hot!râte, nu au avut curaj "i timpul 
a trecut. A existat o reticen#! ini#ial!, ni se p!rea c! o s! umbl!m "i nu o s! avem 
finalitate. Cei care nu au accesat fonduri europene o duc mai greu, au costuri mai 
mari, împrumuturi bancare "i nu e bine.” (antreprenor local)

La nivelul organiza#iilor neguvernamentale, doar Asocia#ia pentru Dezvoltare Comunitar! 
Cump!na a accesat fonduri europene. Acest fapt se explic! prin politicile organiza#iilor pre-
zente în comun!, organiza#ii interna#ionale cu un sistem propriu de strângere de fonduri. Pân! 
la momentul studiului, filialele din Cump!na ale acestor organiza#ii au primit bugete alocate la 
nivel interna#ional $i nu $i-au pus problema acces!rii unor fonduri europene. Totu$i, trebuie 
men#ionat rolul jucat de World Vision care informeaz! actorii locali asupra oportunit!#ilor de 
finan#are disponibile. 

Prim!ria are mai multe mijloace de informare cu privire la fondurile europene. Cea mai 
important! este considerat! a fi participarea la diverse evenimente publice în #ar! sau în str!i-
n!tate $i apoi inform!rile oficiale venite fie de la nivel jude#ean, fie de la ministerele de resort. 
Stabilirea obiectivelor proiectelor ce vor fi depuse se realizeaz! printr-o cale de mijloc între 
dou! repere: pe de-o parte nevoile comunei, iar pe de alt! parte activit!#ile eligibile a fi finan#ate 
prin liniile disponibile. 

„Cum afla%i de aceste oportunit!%i?
Prin prezen%a mea la toate manifest!rile consultative de la Comisia Euro-

pean!, de la întâlnirile cu Asocia#ia Comunelor. Ast!zi am fost la o întâlnire cu 
Confedera%ia Italian! de Dezvoltare Agricol! "i am aflat c! este un grup din care 
fac parte reprezentan#i din Ungaria &i Finlanda care, sus#inu#i financiar de Comisia 
European!, pot s! dezvolte proiecte care se bazeaz! pe preg!tirea resurselor umane 
"i schimburi de experien#! cu #!rile Uniunii Europene pe dezvoltarea agriculturii. 
Nu "tiam "i nimeni nu "tie c! nu caut! pe internet. A"a afl!m. Sau cum am aflat 
doar eu din regiunea de Sud-Est de proiectul de colaborare Minister Finan#e cu 
Norvegia? Tot de la o întâlnire cu Prefectura, Ministerul Agriculturii, Ministerul 
Finan#elor Publice "i am ajuns la o finan#are de 3.5 milioane de Euro, când Comisia 
European! oferea doar 1 milion de Euro. Abia acum se poate ajunge la sume de 3 
milioane de Euro.

Vin si adrese oficiale care s! v! informeze?

Rela#iile cu agen#ii economici din localitate nu se rezum! la eliberarea de diverse documen-
ta#ii $i încasarea de taxe $i impozite. Prim!ria organizeaz! diverse activit!#i umanitare sau cul-
turale $i mobilizeaz! agen#ii economici pentru sprijinirea sau participarea la aceste evenimente. 
În plus, prin faptul c! primarul este membru fondator în Clubul Rotary din Constan#a, au fost 
atra$i $i o serie de agen#i economici importan#i din Constan#a care sunt invita#i la festivaluri, la 
diverse manifest!ri publice sau ac#iuni caritabile (de exemplu botezarea unor copii abandona#i 
în maternitate în Constan#a). 

Rela#ia cu consiliul jude#ean este una func#ional!, dar au fost men#ionate exemple în care 
lipsa informa#iei $i a sprijinului din partea consiliului jude#ean a f!cut ca rezultatele acces!rii de 
proiecte europene s! fie mult mai slabe decât în alte jude#e. 

„Constan#a nu are la consiliul jude#ean serviciile ca altele din #ar! – de exem-
plu Suceava – aici serviciile care au fost create au sus#inut comunele din jude# "i, 
când s-a demarat Sapard, 53 de comune au câ"tigat "i implementat. Noi doar 12 în 
prim! faz! – s-au mi"cat încet, s-a întârziat. Sunt primari care au activit!#i "i care 
nu se dedic! complet comunei, îns! eu am considerat c! trebuie s! m! dedic total 
comunei. Dac!  consiliul jude#ean ne d!dea atunci sus#inerea, girul "i cu oameni de 
specialitate ca s! se depun! proiecte era altceva. Cer cel mai mult consiliului jude-
#ean din acest punct de vedere.” (reprezentant autoritate public! local!)

Experien#a acces!rii fondurilor europene
Înc! de la intrarea în comun! se pot vedea panouri publicitare care anun#! c! au fost f!cute 
diverse lucr!ri (re#ea de canalizare, pietruirea drumurilor etc.) prin fonduri europene, guverna-
mentale sau de la Banca Mondial!. Dup! cum a men#ionat un antreprenor local, afi$area acelor 
informa#ii despre fondurile externe are rolul de a te face s!-#i dore$ti s! accesezi $i tu astfel de 
fonduri $i s! ai încredere c! se pot ob#ine. Acest argument nu este deloc de neglijat, mai ales 
c! to#i cei care au accesat astfel de fonduri au apelat la o firm! de consultan#! pentru scrierea 
proiectului. În condi#iile în care scrierea unui proiect cost! destul de mult, încrederea c! aceste 
fonduri se pot ob#ine conteaz! foarte mult în decizia de a merge mai departe al!turi de o firm! 
de consultan#! $i a trimite aplica#ii pentru astfel de fonduri. 

„Prima experien#! negativ! (în accesarea fondurilor europene – n.a.) nu v-a 
f!cut s! abandona#i.

Din contr!, m-a înr!it! S-au ob#inut atâtea fonduri, a#i v!zut la intrare a cres-
cut o fabric! de prelucrare a laptelui prin fonduri SAPARD; d-na Primar a adus pe 
SAPARD o gr!mad! de proiecte. Deci se poate! Finul meu care a f!cut o pensiune la 
Moeciu …” (antreprenor local) 

La nivelul prim!riei, primul proiect cu fonduri europene a fost ob#inut în 2003, pentru re#ea-
ua de alimentare cu ap!. Între timp au fost ob#inute proiecte cu finan#are SAPARD, PHARE, 
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„Avem pe cineva care în permanen#! urm!re"te, este o persoan! de la firma de 
consultan#! cu care lucr!m, cu care avem contract de consultan#! permanent! "i 
tot timpul când apare ceva ne cheam!, ne aduce la cuno"tiin#! "i a"a %inem pasul.” 
(antreprenor local) 

În general, agen#ii economici selecteaz! firma de consultan#! pe baza recomand!rilor f!cute de 
cuno$tin#e sau persoane care prezint! încredere. Chiar $i a$a, comunicarea ineficient! cu firma 
de consultan#! poate conduce la e$ecul acces!rii fondurilor.

„Fabrica pe care o vede%i acum este f!cut! cu fonduri proprii; am vrut s! o facem 
cu fonduri Sapard, dar în final am renun#at, am renun#at de"i eu cred c! se puteau 
lua fonduri. Am prieteni care au luat fonduri în general pe Sapard, am un fin care "i-a 
f!cut o pensiune la Moeciu. Deci domnule s-a putut… eu n-am luat, eu am renun#at 
în ultima zi în care trebuia depus dosarul. Am renun#at din motive obiective, p!rerea 
mea este c! pentru a accesa un fond dac! nu ai un partener serios dac! nu ai un 
partener foarte bun – asta fiind firma de consultan#! cu care s! faci proiectul - nu faci 
nimic. Eu am fost dezam!git total, nu am avut partenerul cu care s! vedem amândoi 
la fel. El le-a v!zut din prisma lui, eu le-am v!zut din prisma mea. El a pierdut c! nu 
a finalizat un proiect, eu am pierdut ni"te bani, un avans pe care l-am dat. 

Cum a fost contractul cu firma de consultan#!? Au luat un comision, a#i pl!tit 
&i înainte?

(la a fost un proiect care a picat, am renun#at eu; a fost o în#elegere de 10% din 
valoarea proiectului. Eu le-am spus <domnilor, vede#i ce face#i cu proiectul s! nu se 
ajung! la valori prea mari c! nu pot s!-l sus#in, nu pot s!-l duc>. Eu l-am estimat 
undeva la 400.000 EUR. Când a venit cu proiectul final s! semn!m documentele,  
a ajuns la 1 milion EUR "i eu am spus <eu nu pot s! duc atâta, eu nu pot!>. <P!i 
domnule, c! dumneavoastr! numai jum!tate trebuie s! duce#i> <Nu pot> "i am 
renun#at, cu toate c! d!dusem un avans, avansul era stipulat: atât la început, atât 
la jum!tate, atât la final.” (antreprenor local)

Pentru unii investitori, fondurile europene accesate au constituit baza afacerii pe care o conduc. 
Dac! nu ar fi existat aceast! oportunitate de a primi fonduri nerambursabile, ar fi deschis o 
afacere în alt domeniu. 

În ceea ce prive$te organiza#ia neguvernamental! care a accesat fonduri PHARE pentru 
construirea de case pentru romi, obiectivele au fost stabilite având în vedere liniile de finan#are 
disponibile. Prin acest proiect, comunitatea, reprezentat! de asocia#ie, împreun! cu autorit!#ile 
locale r!spunde unor nevoi ale grupurilor cele mai vulnerabile, respectiv etnicii romi. 

„Obiectivele acestui proiect au decurs "i din liniile de finan#are. Eu puteam s!-
mi propun s! m! ocup de nu "tiu ce chestie. Dac! nu am linie de finan#are r!mâne 
în stadiul de proiect "i o s! fie a"a. Având aceast! deschidere, ne-am gândit c! în 
comunitatea noastr! exist! foarte multe familii de romi. Multe familii. Cred c! sunt 
vreo 300-400. Nu "tiu câte. Nu sunt la mine în parohie, sunt în parohia cealalt!, dar 

Vin, "i ne cheam! la prezent!ri, instruiri, poate nu am fost eu atent! la m!su-
ra 3.1.3, de dezvoltare a activit!#ii turistice. A fost prezentat! ca o oportunitate "i 
poate mai am timp. M-am gândit s! propun un proiect de construc#ie pe marginea 
canalului a unui han, baz! de cazare. Noi nu avem a"a ceva în comun!.” (reprezen-
tant autoritate public! local!)

Important de remarcat faptul c! la nivelul comunei s-a realizat o strategie de dezvoltare pentru 
perioada 2007-2027, document public ce este men#ionat $i considerat reper în formularea ce-
rerilor de finan#are. Strategia de dezvoltare face referire la Programele Opera#ionale Sectoriale, 
dar î$i propune ca pân! în 2027 bugetul local s! ajung! la 12-13 milioane de Euro prin dezvol-
tare reziden#ial!.

La început proiectele erau scrise de angaja#ii prim!riei, dar treptat, au apelat la firme de 
consultan#!. Selec#ia firmelor de consultan#! se face prin licita#ie public! deoarece valoarea con-
tractelor este destul de mare (în general firmele de consultan#! cer un comision din valoarea în-
tregului proiect). Sumele necesare pentru scrierea de proiecte sunt alocate din bugetul comunei 
$i sunt încasate de firme indiferent dac! proiectul este câ$tig!tor sau nu, cu condi#ia ca acesta s! 
fie declarate conforme. Pentru reprezentan#ii prim!riei accesarea unor fonduri europene nu mai 
constituie o necunoscut!, devenind familiariza#i cu toate procedurile. Colabor!rile cu firmele 
de consultan#! au fost în mare parte pozitive, dar a existat $i un caz despre care reprezentan#ii 
prim!riei povestesc c! a fost destul de tensionat. Problemele semnalate au fost de respectare a 
termenelor limit! $i de consens în ceea ce prive$te obiectivele $i activit!#ile proiectului. 

„Acum scoatem la licita%ie, pentru c! nu mai avem timp pentru a le urm!ri "i 
scrie pe toate. Uneori rela#ia cu ei este incendiar!. Acesta pe care l-am depus acum, 
de 2.5 milioane de euro, a fost cu multe discu#ii, sup!rare. Au r!spundere, c! nu 
primesc banii pân! la final, dar dac! unul face canalizarea, unul drumurile, stai 
c! mai auzim c! ai puncte mai multe dac! mai bagi "i cultural, stai c! nu e voie 
construire, ci doar dotare, c! e interpretativ! formularea.” (reprezentant autoritate 
public! local!)

La nivelul agen#ilor economici informa#iile ajung fie direct de la Direc#ia Agricol! Jude#ean!, fie 
prin intermediul prim!riei sau mass-mediei. To#i cei care au depus proiecte au apelat la firme 
de consultan#!. 

„Noi #inem permanent leg!tura cu Direc#ia Agricol!; oamenii direc#iei au fost "i 
în localitate "i au prezentat avantajele acces!rii acestor fonduri, ne-au sprijinit în 
ceea ce prive"te firmele de consultan#!, am avut toat! informa#ia "i dac! am avut 
informa#ie nu a mai fost nevoie decât de documentele pe care le-au cerut. Am avut 
deschidere din partea autorit!#ilor. Prim!ria solict! informa#ii de la consiliul jude-
#ean, prefectur!, îi invit! la Cump!na, noi suntem invita#i la "edin#ele de consultare 
"i primim informa#iile la timp.” (antreprenor local)

În plus, cei care au o afacere mai prosper! î$i permit s! beneficieze de servicii permanente de 
consultan#! $i de informare pentru a fi la curent cu toate oportunit!#ile existente.
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„Cea mai mare problem! este faptul c! la nivelul unei comune nu exist! un 
compartiment care se ocup! numai de proiecte "i programe, iar noi pân! acum 
dou! s!pt!mâni am avut sediul într-o sal! de sport compartimentat!, pentru un 
an "i jum!tate. V! da#i seama ce înseamn! s! faci urm!rirea lucr!rilor "i c!utarea 
de noi oportunit!#i "i partea de administrare a domeniului public "i privat.” (repre-
zentant autoritate public! local!)

În viitor administra#ia local! inten#ioneaz! s! acceseze $i alte fonduri europene. Pentru a avea 
acces la proiecte cu o valoare mai mare doresc s! acceseze fonduri adresate zonelor metropoli-
tane sau s! constituie o asocia#ie de dezvoltare intercomunitar! împreun! cu o localitate înve-
cinat!. Distan#a între localit!#i, similitudinea problemelor $i deschiderea autorit!#ilor locale vor 
fi luate în calcul în momentul form!rii unei astfel de asocia#ii.

„Din zona metropolitan! fac parte 14 localit!#i. Dac! se va realiza ceea ce se 
propune, va fi foarte bine. $i avem experien#a unor vizite f!cute în zone metropo-
litane din Fran#a, inclusiv în zona Parisului. Prin includerea localit!#ii Cump!na, 
al!turi de alte localit!#i, în zona metropolitan! cre"te "ansa de a accesa fonduri 
europene cu valori semnificativ mai mari. PNADR-ul, FNADR-ul spre exemplu, 
pentru noi acum maximul este de 2,5 milioane de Euro. Un ADI, adic! o asocia#ie 
de dezvoltare intercomunitar!, a"a cum inten#ion!m s! constituim cu Agigea, ar 
duce la o finan#are de 6 milioane de Euro. 3 pentru fiecare localitate. V! da#i seama 
cât ar însemna la o zon! metropolitan!.” (reprezentant autoritate public! local!)

Atitudinile agen#ilor economici sunt împ!r#ite. O parte sunt reticen#i cu privire la toat! biro-
cra#ia implicat! de o finan#are european!. O alt! parte consider! c! este o $ans! ce nu trebuie 
ratat!. Pentru asocia#iile agricole, perspectivele afacerii lor sunt sumbre, astfel c! sunt rezerva#i 
cu privire la accesarea unor fonduri europene. 

„În perspectiv! nu cred c! mai avem de ce s! mai apel!m s! ne dezvolt!m în ce 
prive"te cultura terenului pentru c! nu se &tie cât o s! mai fie suprafa#! de cultivat. În 
cazul în care o se hot!rasc! o schimbare a tipului de cultur! este posibil s! mai apel!m 
la astfel de fonduri pentru c! este foarte greu s! reu"e"ti singur.” (antreprenor local)

Sugestii pentru îmbun!t!#irea accesului la 
oportunit!#ile de finan#are
O prim! sugestie este aceea de a cre$te nivelul de informare la nivelul poten#ialilor beneficiari, prin 
comunicare direct!. Mai precis, reprezentan#i ai institu#iilor care gestioneaz! fondurile s! se depla-
seze în teritoriu $i s! prezinte aceste oportunit!#i de finan#are unor grupuri mici de beneficiari. 

E necesar!, de asemenea, dezvoltarea abilit!#ilor de elaborare de proiecte, astfel încât po-
ten#ialii beneficiari s! aib! o viziune mai clar! asupra modului în care obiectivele lor se pliaz! 

sunt multe. Unii dintre ei sunt oameni a"eza#i "i cumsecade, care muncesc, î"i v!d 
de treab!, dar foarte mul#i dintre ei sunt oameni nec!ji#i, care r!mân analfabe#i. 
Unii care tr!iesc înc! cu obiceiurile pe care ei le au… $i atunci, având în vedere des-
chiderea aceasta de finan#are "i nevoia noastr!, pentru c! foarte mul#i dintre ei tr!-
iesc acolo într-o cas! care nu respect! niciunul din standardele minime pe care ar 
trebui s! le accept!m to#i ca atare, ne-am gândit s! le construim "i lor, m!car unora 
dintre ei aceste 8 case, pentru c! a"a este linia de finan#are.” (reprezentant ONG)

Pentru o organiza#ie la început de drum, scrierea unui astfel de proiect poate constitui o piatr! 
de încercare. De aceea asocia#ia a apelat la un specialist care a elaborat întregul proiect, f!r! a 
fi remunerat. 

„La început a fost "i foarte greu. Noi avem ni"te jaloane în cap, îns! de fiecare 
dat! când apare o linie de finan#are apar "i ni"te criterii. Bugetarea e o problem! 
grea în care nu… Hai s! zicem c! la obiective mai a"a, dar la bugetare st!m destul 
de prost. Noi nu suntem nici contabili de meserie, nici nu am lucrat cu bugete. Eu lu-
crez aici la biseric! cu bugetul, îns! bugetul meu "tiu cum este "i nu-mi cere nimeni 
s! fac altfel de cum fac de 15 ani. Îns! acolo a fost o problem! cu bugetarea, îns! cu 
ajutorul doamnei am rezolvat-o. De ce s! nu recunoa"tem c! dânsa a avut un aport 
major în finisarea proiectului… Deocamdat! nu "tiu dac! o s! fie remunerat! sau 
nu aceast! colaborare pentru c! nu avem bani de unde s-o pl!tim, dar "i-a expri-
mat disponibilitatea s! ne ajute. A"a facem "i cu contabila "i cu to#i. To#i ne ajut! 
benevol pentru c! deocamdat! bani nu sunt.” (reprezentant ONG)

Problemele cele mai grave cu care s-au confruntat în accesarea sau implementarea proiectelor 
europene difer! de la un tip de institu#ie la alta. Pentru agen#ii economici, cel mai dificil este de 
a g!si banii necesari pentru contribu#ia proprie. 

„Acuma cred c! nu mai sunt piedici. Problemele sunt c! nu sunt oamenii hot!-
râ#i s! demareze proiecte pentru c! nu au bani. Problema mare este c! în toate fon-
durile astea trebuie s! sus#ii cel pu#in jum!tate "i nu au bani.” (antreprenor local) 

Pentru autorit!#ile locale, începuturile acces!rii fondurilor europene au fost marcate de pro-
bleme de comunicare cu coordonatorii programelor, probleme ce au condus la pierderea unor 
sume importante de bani.

„Am pierdut 3 miliarde pentru c! nu mi-au dat voie ca tot din acei bani s! 
pl!tim racordurile pe care trebuiau s! le fac! oamenii, ace"tia nu aveau bani. Dac! 
"tiam, m! duceam mai departe. $i am mai pierdut ni"te bani pentru c! nu "tiau 
dac! e un milion de Euro cu TVA sau f!r! TVA. Trebuiau s! ne spun! al#ii, dar 
dac! nu "tiau nici ei…” (reprezentant autoritate public! local!)

În plus, lipsa unui departament specializat în derularea fondurilor europene conduce la supra-
înc!rcarea personalului.
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Într-o perioad! în care nevoile abund! $i sursele de venit sucomb!, cine nu-$i dore$te bani ne-
rambursabili? În general, pe oricine întrebi dac! dore$te bani pe care nu trebuie s! îi restituie, 
r!spunsul este „când $i cum pot intra în posesia lor?”. Nici edilii Comunei Curtea, jude#ul Timi$, 
nu fac excep#ie. Întrebarea este dac! dorin#! exist!, banii exist! (fondurile europene postadera-
re) ce se întâmpl! dac! banii r!mân nefolosi#i, iar prim!riile r!mân cu multe nevoi pe care nu 
le pot acoperi din lipsa fondurilor? Pentru a afla r!spunsul la aceast! întrebare am efectuat o 
serie de interviuri cu reprezentan#i ai institu#iilor locale din comun!, dar $i cu contribuabili din 
satele apar#in!toare Comunei Curtea. R!spunsurile acestora, ca $i informa#iile ob#inute prin 
observa#iile f!cute la fa#a locului, respectiv cele din chestionarul completat de reprezentantul 
prim!riei în luna octombrie 2008, stau la baza redact!rii acestui studiu de caz. Datele ob#inute 
sunt grupate sub diferite categorii de interes, încercând s! aduc! o imagine cât mai comple-
x! asupra situa#iei comunei: localizare, infrastructur!, popula#ie, dezvoltare socio-cultural!, 
dezvoltare economic!, atmosfera politic!, descrierea prim!riei $i a activit!#ii acesteia, situa#ia 
grupurilor vulnerabile, accesarea fondurilor necesare derul!rii proiectelor, concluzii. 

Comuna Curtea este a$ezat! în vestul României, în N-E jude#ului Timi$, aproape de limita 
jude#ului Hunedoara, la 110 km de Timi$oara (45 km de ora$ul Lugoj $i 12 km de ora$ul F!get). 
Men#ionat! documentar pentru prima dat! în perioada 1517-1518, Comuna Curtea se afl! în 
zona piemontului nord-vestic al Mun#ilor Poiana Rusc!, fiind situat! pe cursul superior al râu-
lui Bega, la confluen#a dintre Valea Izvora$ului $i Valea Stâlpului. 

Comuna este alc!tuit! din 3 sate: Curtea, localitate re$edin#! de comun!; Co$ava, sat apar-
#in!tor "i Homojdia, sat apar#in!tor.

Aspectul localit!#ii este de tip adunat, fiecare sat având o zon! central! proprie unde se 
concentreaz! integral sau doar o parte din cl!dirile cu func#ie de utilitate public! (biserica, 
$coala, po$ta, c!minul cultural, dispensarul, magazine).

În localitatea de re$edin#!, Curtea, str!zile sunt perpendiculare, iar în satele apar#in!toare 
u$or $erpuite, adaptându-se la v!ile din vetrele satului. În zona teritoriului administrativ predo-
min! o întindere de deal $i "es cu soluri cu fertilitate redus!. Pe teritoriul comunei exist! cursuri 
de ap!, v!i $i pâraie ce se vars! în râul Bega.

Curtea $i cele dou! sate apar#in!toare au o suprafa#! de 4441 ha, distribuite dup! cum 
urmeaz! (chestionar): arabil - 842 ha; p!$uni - 1211 ha; fâne#e - 231 ha; livezi - 109 ha; p!duri 
- 1872 ha; cur#i construc#ii - 33 ha; alte terenuri - 121 ha.

Comuna este situat! la o dep!rtare de 30 km de primul drum european. Este str!b!tut! 
de un drum na#ional $i unul jude#ean, ambele de o calitate ce suport! îmbun!t!#iri. Lungimea 
total! a re#elei de drumuri de pe raza comunei este de 15 km. Recent „s-a asfaltat drumul ce face 
leg!tura dintre centrul comunei $i drumul na#ional (5 km). În proiect avem asfaltarea drumului 
c!tre Homojdia, 5 km” (reprezentant autoritate public! local!). De asemenea, s-a pietruit dru-
mul dintre Co$ava $i centrul comunei. 

pe cele ale liniei de finan#are. Astfel, poten#ialul beneficiar ar putea s!-$i evalueze în mod mai 
corect $ansele de a câ$tiga un proiect $i mai târziu ar apela sau nu la o firm! de consultan#!.

Depunerea proiectelor adresate administra#iilor publice s! se fac! într-un singur loc: minis-
terul internelor $i administra#iei publice astfel încât s! se reduc! birocra#ia. 

Feedback-ul dat de evaluatorii proiectelor în etapa de calificare ar trebui dat mult mai de-
vreme, imediat dup! depunere, $i chiar ar trebui f!cut public astfel încât ceilal#i solicitan#i s! 
nu repete gre$elile, iar solicitantul care a gre$it s! mai aib! timp pân! la termenul limit! s! 
corecteze ceea ce a gre$it. 

Concluzii
Comuna a cunoscut o dezvoltare a infrastructurii $i a re#elei de servicii publice în ultimii 7-8 
ani, ca urmare a dezvolt!rii imobiliare a zonei metropolitane Constan#a, dar $i ca urmare a 
ac#iunilor primarului comunei. Primarul comunei a urm!rit atragerea a cât mai multe fonduri 
neguvernamentale $i europene pentru investi#ii în comun!. Accesul pe care îl are la anumite 
medii de informare a contribuit foarte mult la succesul acestor ini#iative. Sprijinul pe care l-a 
acordat organiza#iilor neguvernamentale care $i-au deschis filiale în comun! a adus pe de-o 
parte fonduri investite pentru comunitate, iar pe de alt! parte o mai bun! informare cu privire 
la oportunit!#i de finan#are.

De asemenea, trebuie remarcat faptul c! distan#a mic! fa#! de municipiul Constan#a a con-
tribuit la atragerea unor resurse umane specializate în cadrul serviciilor publice, inclusiv pri-
m!rie. De asemenea, au venit foarte mul#i tineri, deschi"i c!tre mijloace moderne de informare 
$i comunicare. 

Construc#ia de noi locuin#e a contribuit la cre$terea bugetului local, fapt ce le d! autorit!#i-
lor locale o mai mare relaxare în abordarea unor cheltuieli necesare pentru dezvoltare, precum 
consultan#a pentru scrierea de proiecte. 

Semnalele pe care prim!ria le transmite agen#ilor economici, de sus#inere $i de creare de 
noi oportunit!#i de dezvoltare, contribuie la o mai bun! mobilizare a acestora din urm! la acti-
vit!#i în favoarea comunit!#ii.

Din perspectiva grupurilor vulnerabile, respectiv a comunit!#ii de romi, abordarea din par-
tea autorit!#ilor locale sau a organiza#iilor neguvernamentale este mai degrab! una reactiv!: 
ajutoare punctuale pentru cei afla#i în situa#ii de criz!, proiecte focalizate pe o singur! nevoie a 
acestei comunit!#i (cea locativ!), f!r! a aborda întregul lan# de nevoi ce se întrep!trund. Deo-
camdat! nu exist! o strategie coerent! $i pe termen lung adresat! acestui grup #int!. 
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Serviciile de telefonie fix!, Romtelecom, sunt la dispozi#ia tuturor celor care doresc. Curtea 
beneficiaz! de acces la internet prin cablu. Exist! semnal pentru mobil oriunde în cele 3 sate.  

În satul Curtea exist! un dispensar care deserve$te pacien#ii din cele trei sate. Bolnavii din 
celelalte dou! sate trebuie s! se deplaseze pân! la cabinet sau, în situa#ii grave, s! anun#e me-
dicul c! au nevoie de un consult la domiciliu. Cazurile de urgen#! sunt preluate de Serviciul de 
Ambulan#! F!get. 

Dac! la 1 iulie 1998 comuna avea 1.257 locuitori, la finele anului 2008 se înregistreaz! o 
cre$tere, ajungându-se la 1350 locuitori, repartiza#i în 448 gospod!rii. Distribu#ia popula#iei în 
func#ie de sex este dup! cum urmeaz!: 810 femei $i 540 b!rba#i (chestionar). Vorbind despre 
popula#ia comunei, to#i cei intervieva#i fac referin#! la o popula#ie îmb!trânit!, f!r! perspec-
tive. În plus, popula#ia de vârst! $colar! scade considerabil, pân! la limita la care direc#iunea 
e îngrijorat! cu privire la posibilitatea de a continua procesul de înv!#!mânt din lipsa elevilor 
care s! frecventeze $colile. Statisticile disponibile relev! faptul c! aproximativ 21% din totalul 
popula#iei sunt copii cu vârsta între 0-14 ani; procentul celor peste 64 de ani, este de asemenea 
de aprox. 21%. 

Din punct de vedere etnic, se remarc! pe deoparte românii (93,5%) $i romii (6,3%). Dife-
ren#a de pân! la 100% este dat! de cei 3 cet!#eni maghiari cu domiciliul în comun!. Ca $i apar-
tene#! religioas!, majoritatea s!tenilor fac parte din Biserica Ortodox!, în timp ce minoritatea 
frecventeaz! Biserica Baptist! sau cea Penticostal!. 

În ce prive"te migra%ia, pe de o parte sunt aminti#i ardelenii, care în ultimii 30-40 de ani s-au 
stabilit aici, „au venit s! lucreze la fabrica de sticl! din Tome$ti $i au r!mas aici $i dup! închide-
rea fabricii” (reprezentant institu%ie public! local!). Pe de alt! parte, comuna a fost afectat! $i 
de fenomenul de emigrare. „Mul#i sunt pleca#i la munc! în #ar!, în str!in!tate” (întreprinz!tor 
local). Ace$ti mul#i, din datele furnizate de prim!rie se cuantific! în 92 de persoane plecate la 
munc! în str!in!tate, la care se adaug! cei care lucreaz! în alte localit!#i. 

Comuna este renumit! pentru portul popular specific $i pentru #es!turile de interior. Bise-
ricile din lemn din Co$ava $i Homojdia fac parte din ansamblul de biserici din lemn din zona 
F!getului $i sunt declarate monumente istorice aflate în patrimoniul na#ional. În afara costume-
lor, localnicii p!streaz! obiceiuri din vechime, care se perpetueaz! de la o genera#ie la alta, dând 
o not! aparte, specific! vie#ii sociale din acest areal. De exemplu, „de Cr!ciun se practic! obice-
iul colindatului. B!ie#ii au un rol important, deoarece cei pân! la 15 ani se constituie în echipe 
de câte 5 numi#i “stelari”, iar cei cu vârsta peste 15 ani merg “cu dubele” la fetele de m!ritat 
tot cu vârsta de peste 15 ani. Dub!ii din Curtea p!streaz! acelea$i costume tradi#ionale vechi, 
acelea$i colinde $i acela$i ritm al dubelor (tobe)” (www.prim!riacurtea.ro). În afara s!rb!torilor 
tradi#ionale, via#a comunitar! din Curtea este marcat! $i de hramul bisericii din Curtea $i ruga 
comunal! (29 iunie) prilej cu care mul#i fii ai satului se întorc pentru a fi parte la s!rb!toare. De 
asemenea, au loc dou! târguri, pe 21 mai $i 14 septembrie care sunt a$teptate cu bucurie de cei 
mici $i cei mari deopotriv!.

Chiar dac! echipele de fotbal locale nu sunt înregistrate, meciurile pe care le au adun! $i 
ele localnicii în jurul terenurilor de fotbal, fiind evenimente însemnate mai ales pentru tineri. 
Din dorin#a de a oferi mai multe oportunit!#i de petrecere a timpului liber tinerilor, prim!ria a 
dispus lucr!ri de amenajare a terenului de sport în Curtea, urmând ca la o dat! ulterioar! s! se 
construiasc! $i o sal! de sport. 

Din declara#iile directorului $colii generale reiese c! „drumurile s-au îmbun!t!#it în ultimul 
timp, în 2008”. Astfel a fost asfaltat drumul Curtea-Breaza-Margina (4900 m). De asemenea, 
leg!tura cu comunele vecine (Tome$ti, Pietroasa; Tome$ti-Crivina) se face printr-un drum 
asfaltat. Tot acesta declar! c! „exist! o por#iune de drum care ar trebui ca autorit!#ile locale, 
jude#ene s! se ocupe de asfaltarea lui (Curtea-Române$ti); asfaltarea lui ar însemna reconsti-
tuirea vechiului drum la norme europene, drum ce f!cea trecerea Masivului Poiana Rusc! în 
Jude#ul Hunedoara, drum cu poten#ial turistic ridicat”. De$i directorul "colii $i primar afirm! 
c! toate drumurile din comun! care nu sunt asfaltate sunt „pietruite, cu funda#ie”, s!teanca din 
Homojdia cu care am stat de vorb! este de alt! p!rere, ea afirmând c! drumul e de p!mânt. La 
fa#a locului, într-o zi în care a $i plouat, trebuie s! m!rturisesc c! nici eu nu am v!zut pietrele în 
cea mai mare parte a drumului de leg!tur! dintre sate. Chiar $i directorul $colii recunoa$te c! 
„pe timp ploios, inunda#iile distrug funda#ia. Drumurile au fost reabilitate în urm! cu 6 ani, în 
momentul de fa#! sunt condi#ii proaste de accesare a lui”.

De remarcat este $i faptul c! prin comun! nu trece nici o cale ferat!; cea mai apropiat! sta#ie 
de cale ferat! se afl! la distan#a de 6 km.  

Un aspect pozitiv este faptul c! fiecare gospod!rie are acces la ap! potabil! în sistem pro-
priu (conform chestionar). Mai mult, 130 de gospod!rii din Curtea sunt conectate la re#eaua de 
ap! curent!. „Apa curent! este în curte la majoritatea. Pl!tesc 1,5 RON per m3” (reprezentant 
autoritate public! local!). Homojdia $i Co$ava înc! nu beneficiaz! de aceast! facilitate.

În momentul de fa#! „canalizarea este finalizat! la Curtea, îns! înc! nu avem sta#ie de epu-
rare” (reprezentant autoritate public! local!). Au f!cut aceste lucr!ri cu fonduri guvernamen-
tale primite prin Ordonan%a Guvernamental! 4 $i Ordonan%a Guvernamental! 7. Pe viitor se 
dore$te ca lucr!rile s! se extind! $i în Co$ava, respectiv s! existe sta#ie de epurare.

Nu exist! acces la re%eaua de gaz metan, iar costurile conect!rii comunei la re#ea sunt foarte 
mari. În prezent cea mai apropiat! surs! ar fi la Lugoj, circa 45 de km distan#!. Acesta este un 
mare neajuns atât pentru locuitori, dar mai ales pentru poten#ialii investitori care trebuie s! 
recurg! fie la combustibili din alt! parte, a c!ror transport este foarte scump, fie la central! pe 
lemne. 

De$i comuna nu are o groap! de gunoi proprie, prim!ria a încheiat un contract cu o firm! 
ce ofer! servicii de salubrizare din F!get. În momentul de fa#!, satele Curtea $i Co$ava benefi-
ciaz! de acest serviciu contra cost, în timp ce locuitorii din satul Homojdia au considerat c! se 
pot lipsi de acest serviciu, din considerente financiare. „Satul e str!b!tut de un râu pe malurile 
c!ruia oamenii arunc! gunoaie” (s!teanc!, Homojdia); nu exist! tomberoane, contracte cu vreo 
firm! care s! colecteze gunoaiele menajere cum exist! în celelalte sate din comun!. În satele 
unde exist! contracte cu firma de salubritate, colectarea gunoiului se face o dat! pe s!pt!mân! 
$i se depoziteaz! între F!get $i Br!net. 

Toate gospod!riile sunt conectate la re#eaua de curent electric. Iluminatul stradal este la 
rândul lui func#ional. Una din realiz!rile prim!riei, amintite de primar, este iluminatul public 
integral pe sistem economicos. F!r! a contesta aceast! reu$it!, cet!#enii aduc unele preciz!ri. 
„De$i e drum na#ional, e iluminat doar între 18 $i 22” declar! o cet!#ean! din satul Co$ava. O 
alt! problem! semnalat! este cea a stâlpilor de curent „stâlpii electrici sunt din lemn, de$i ni s-a 
promis c! vor fi înlocui#i cu stâlpi de beton” declar! o s!teanc! din satul Homojdia.



112 CURTEA   |   Studii de caz 2008 113Funda#ia Soros România

În Comuna Curtea î$i desf!$oar! activitatea cinci agen#i economici, to#i având ca $i obiect 
de activitate comer#ul cu alimente, respectiv un restaurant. 

Cercetând cauzele care împiedic! dezvoltarea comunei, am aflat urm!toarele:
 •  nu exist! gaz, e greu s! se alimenteze cuptoarele pentru ars, motiv pentru care s-au 

închis fabricile de sticl!;
 •  nu sunt oameni care s! aib! poten#ial de investi#ii;
 •  nu sunt terenuri mari care s! poat! fi închiriate sau concesionate de c!tre prim!rie 

poten#ialilor investitori;
 •  nu sunt fermieri;
 •  vârsta a treia se afl! într-un procentaj foarte mare;
 •  nu exist! investitori;
 •  nu to#i proprietarii de terenuri au intrat în posesia titlurilor de proprietate. 
Chiar dac! situa#ia pare destul de sumbr! în momentul de fa#!, nu se pot trece cu vederea 

resursele de care beneficiaz! comuna $i care ar putea fi baza de plecare pentru dezvoltarea 
ulterioar! a acesteia. Acestea sunt:

 •  muncitori califica#i ca $i sticlari (sticl!rie de menaj);
 •  muncitori califica#i s! fac! finisaj gravur!;
 •  poten#ial agroturistic - comuna e amplasat! într-o zon! frumoas! de dealuri, este 

renumit! pentru portul popular specific $i #es!turile de interior;
 •  la aproximativ 5-6 km distan#! ar exista un filon de aur care apar#ine Comunei Pie-

troasa. Dac! se va deschide min! de exploatare, poate constitui o surs! de locuri de 
munc! $i pentru cei din Curtea;

 •  s-au depistat pun#i de gaze naturale, la circa 1 km S-E de comun!, pe raza comunei. 
Gazele naturale depistate sunt în zona cunoscut! sub denumirea de Balta Cald!, 
cunoscute în trecut ca ape vindec!toare;

 •  obiective turistice în zon!: bisericile de lemn din patrimoniul cultural na#ional de la 
Curtea $i Homojdia; punctul muzeistic etnografic din incinta +colii cu clasele I-VIII 
Curtea, fostul Han din Co$ava, unde a poposit în anul 1866 A.I.Cuza.

„Oportunit!#i de dezvoltarea ar fi, prin agroturism, îns! e greu din pricina infrastructurii (lipsa 
utilit!#ilor)” (întreprinz!tor local care are în lucru un proiect de construc#ie a unei pensiuni 
agroturistice). Aceea$i idee este înt!rit! $i de declara#ia promotorului local32. 

O alt! posibilitate de dezvoltare ar fi prin „crearea unei sta#iuni de tratament cu ap! termal!. […] 
„nu sunt oameni cu fonduri, experien#! pentru sta#iune” spune cu triste#e directorul $colii. 

32 Promotorul local este un agent de dezvoltare care ac%ioneaz! specializat, ca interfa%! între administra%ia publi-
c! local!, comunitate "i institu%ii extralocale, orientat în special spre gândirea strategic! "i identificarea oportuni-
t!#ilor de dezvoltare. Promotorul local are rolul de a promova $i facilita dezvoltarea local! prin înt!rirea capacit!#ii 
institu#ionale $i profesionale a administra#iei publice locale, în scopul cre$terii nivelului de trai în zonele rurale. 
Principalele atribu#ii aferente postului sunt: elaborarea unui studiu strategic de dezvoltare local! pentru comun!, 
elaborarea de programe spre finan#are, asistarea întreprinz!torilor locali, a agricultorilor, a ONG-urilor, asigurarea 
managementului implement!rii strategiei de dezvoltare, asistarea Consiliului Local în preg!tirea deciziilor privind 
ini#ierea unor programe $i proiecte de dezvoltare etc.

+i educa#ia este pus! la loc de cinste în comun!, cu atât mai mult cu cât prima atestare a 
$colii din Curtea este din 1776. Astfel, pe raza comunei Curtea func#ioneaz! atât gr!dini#e, cât 
$i $coli primare $i o $coal! general! recent reabilitat!. Azi sunt înscri$i 150 de copii la una din 
aceste forme de înv!#!mânt. Ei sunt distribui#i astfel:

  Gr!dini#! (coal! primar! (coal! clasele 1-8
Curtea 28 60
Co$ava 28 15
Homojdia 10 9

Directorul $colii cu care am stat de vorb! afirm! cu o oarecare mândrie c! „70% dintre ab-
solven#i urmeaz! liceul la F!get. Foarte pu#ini se mai înscriu la liceu la Timi$oara, din cauza 
costurilor. Un num!r restrâns urmeaz! studii superioare.” Cu toate acestea, el remarc! faptul 
c! „o problem! serioas! la nivelul $colii const! în p!strarea statutului juridic: vor urma 4 copii 
în clasa a V-a”. Deocamdat! el nu întrevede o solu#ie pentru aceast! situa#ie, popula#ia fiind 
îmb!trânit!, iar locuri de munc! ce s! atrag! popula#ie tân!r! nu exist!. 

Un alt aspect demn de luat în calcul este echipa de gimnastic! artistic! instruit! de pro-
fesoara de sport care a ajuns s! fie cunoscut! la nivel jude#ean, participând cu succes la diver-
se competi#ii, evenimente. De$i descurajat! la început de atitudinea $i comentariile colegilor, 
profesoara de sport a perseverat în a-$i vedea visul împlinit. Azi echipa este men#ionat! ca una 
din realiz!rile deosebite ale $colii, ale comunei. Important de subliniat este $i faptul c! $coala, 
spre deosebire de prim!rie, a avut diverse parteneriate cu o funda#ie german!, cu un liceu din 
Timi$oara, o $coal! din F!get, colabor!ri care i-au adus o serie de beneficii.

Principalele domenii de activitate în care sunt implica#i localnicii sunt: prelucrarea lem-
nului (40% din totalul activit!#ii economice), comer# (30%), cultivarea cerealelor (30%) (date 
preluate din chestionar).

Ocupa#ia de baz! a localnicilor este agricultura $i cre$terea animalelor (www.primariacur-
tea.ro); un num!r foarte mic, în special tineri, mai lucreaz! în industrie în localit!#ile înveci-
nate: Tome$ti, Margina, F!get sau au plecat la munc! în str!in!tate. Având în vedere sc!derea 
substan#ial! a locurilor de munc! putem deduce c! $i puterea economico-financiar! a locuitori-
lor a sc!zut, astfel c! se practic! o agricultur! de subziden#!, din care nu se poate ob#ine profit, 
de$i motorina este subven#ionat! de guvern. Astfel se explic! faptul c! în 2008 25% din teren 
a r!mas necultivat. Motive: „sunt scumpe lucr!rile, motorina, nu exist! pia#! pentru vânzarea 
produselor. Este zon! de cereale; vagoane întregi au r!mas nevândute, nefolosite” (reprezentant 
autoritate public! local!). În consecin#!, „tineretul prefer! s! se orienteze spre alte îndeletniciri 
sau apeleaz! la ajutorul social, astfel c! activit!#ile tradi#ionale r!mân pe umerii persoanelor 
în vârst!” (www.primariacurtea.ro). Un aspect interesant de remarcat în aceste condi#ii, este 
faptul c! a sc!zut considerabil num!rul de bovine, cabaline (în 2006 erau aproximativ jum!tate 
din num!rul corespunz!tor anului 1998), îns! aproape s-au dublat (în acela$i interval) num!rul 
de tractoare, pluguri, furgonete. 

Despre industrie în Comuna Curtea nu poate fi vorba. Pe raza comunei nu exist! nici o 
întreprindere în momentul de fa#! $i nici perspective în viitorul apropiat nu sunt.
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Prim!ria
Primarul, aflat la al doilea mandat, e membru PD-L. În prim!rie nu par a exista tensiuni de 
natur! politic!. Ce am remarcat, în schimb, este faptul c! apartenen#a la partide de culoare 
politic! diferit! a primarilor comunelor din apropiere este un obstacol major în colaborarea 
acestora. Astfel, deoarece Comuna Curtea nu întrune$te num!rul de locuitori care i-ar conferi 
eligibilitate pentru accesarea fondurilor europene, autorit!#ile locale trebuie s! încheie parte-
neriate cu alte prim!rii pentru a deveni eligibile. Acest lucru, cel pu#in pân! la data efectu!rii 
interviurilor (ianuarie 2009) se pare a nu fi fost posibil. 

De$i la al doilea mandat, sunt persoane care sunt complet nemul#umite de presta#ia prima-
rului ca edil al comunei. 

„Primarul precedent a f!cut C!minul Cultural, drumul. Oamenii erau mai 
mul#umi#i de primarul de dinainte.[…] Actualul primar este f!#arnic, #ine doar la 
Curtea "i nu îi pas! de noi.” (s!teanc! din satul Homojdia)

Prim!ria are în momentul de fa#! 10 angaja#i, dintre care 3 sunt cu studii superioare. Majorita-
tea sunt func#ionari publici, mai pu#in primarul $i vice primarul. 

Dintre persoanele care ocup! func#iile de conducere (primar, vice-primar, secretar) nici 
una nu are studii superioare. În prezent, secretarul frecventeaz! Facultatea de +tiin#e Juridice $i 
Administrative Bra$ov, fiind student în anul 3. De$i doar cu studii medii, este de apreciat, atât 
în cazul primarului, cât $i a secretarului, dorin#a lor de a se perfec#iona, demonstrat! prin par-
ticiparea la diverse cursuri destinate func#ionarilor publici (de ex. Regulament de organizare $i 
func#ionare a serviciilor publice de alimentare cu ap! $i canalizare, Atribu#iile $i competen#ele 
secretarului prim!riei etc.).

În ceea ce prive$te calificarea personalului "i interesul acestuia fa#! de atribu#iile ce îi revin 
am primit r!spunsuri contradictorii. Pe de o parte, r!spunsuri dezirabile, furnizate de promoto-
rul local în chestionar (conform acestora prim!ria se confrunt! în foarte mic! m!sur! sau deloc 
cu aceste probleme); pe de alt! parte, primarul, în cadrul interviului avut cu dânsul declar! c! 
acestea sunt unele din problemele majore care determin! ritmul lent al dezvolt!rii comunei. 
„Din p!cate angaja#ii nu au ini#iative. De apreciat c! execut! sarcinile clare care le sunt încre-
din#ate”.

De$i se afirm! c! volumul de munc! este mare în compara#ie cu personalul (chestionar, 
octombrie 2008), prim!ria are în continuare 3 locuri vacante. Pe de o parte aceasta se explic! 
datorit! pachetelor salariale neatractive („salariile sunt foarte mici” declar! un angajat, afirma-
#ie înt!rit! de altfel $i de primar) pe care le ofer! prim!ria, iar pe de alta lipsei tinerilor califica#i 
care ar fi interesa#i s! concureze pentru posturile existente. Toate aceste cauze fac ca pân! în 
momentul de fa#! prim!ria s! nu aib! un angajat care s! se ocupe de investi#ii sau care s! fie 
specializat pe scrierea $i administrarea proiectelor cu finan#are european!. 

În dotarea prim!riei se reg!sesc 7 calculatoare (dintre care pe 3 se poate avea acces la in-
ternet), un aparat foto, 3 autovehicule (un microbuz $i dou! autoturisme aflate într-o stare mai 
precar!; acestea „au fost donate de Consiliul Jude#ean $i inspectorat” – reprezentant autoritate 
public! local!).

Conform declara#iilor f!cute prin completarea chestionarului în octombrie, sunt 60 de $o-
meri $i num!rul acestora este în cre$tere (reprezentant autoritate public! local!). 

„Problema principal! const! în lipsa locurilor de munc!. Am încercat s! atrag in-
vestitori, îns! nu am spa#ii pe care s! le pot da spre închiriere cum sunt în alte comune 
fostele hale. Cei care au vrut s! investeasc! în agricultur! s-au r!zgândit datorit! 
probelor de sol care au fost foarte s!race.” (reprezentant autoritate public! local!)

Parc! în tandem cu productivitatea solului, casele au un aspect mai îngrijit în Curtea, mai pu#in 
îngrijit în Co$ava (mai ales în zonele periferice) $i mai s!r!c!cios în Homojdia. În condi#iile în 
care economia local! este atât de precar!, „de construit se construie$te mai pu#in, mai degrab! 
se construiesc anexe” (reprezentant institu%ie public! local!). Mai mult, mai sunt case nelocu-
ite, iar interesul celor din afara comunei de a se muta aici este sc!zut. De vândut, nu prea se 
vând case. Ultima tranzac#ie de care î$i aminte$te primarul a fost în 2007, „o cas! cu p!mânt s-a 
vândut în Curtea cu 1 miliard”.

„Curtea este o comun! s!rac!, cu pu#ine locuri de munc!” (reprezentant auto-
ritate public! local!). Nivelul de trai pe raza comunei este „sc!zut” (declar! aceea"i 
persoan!). Primarul, descriind situa#ia pe sate spunea: „nivelul de trai al popula#iei 
este bun la Curtea, la Co"ava cam jum!tate sunt s!raci, iar la Homojdia to#i sunt 
s!raci”. De o p!rere diferit! este directorul "colii: „Românul se descurc!, produce 
pentru el "i pentru familia lui; […] exist! un num!r restrâns de familii s!race la 
Co"ava, Homojdia, mai pu#ine la Curtea”. „Majoritatea sunt s!raci. Chiar "i la 
magazin vindem pe datorie. Uneori vin cu banii dup! 3-4 s!pt!mâni” (întreprin-
z!tor local, Co"ava). C!utând date statistice care s! confirme sau infirme spusele 
lor, afl!m c! 220 gospod!rii, adic! 49% din totalul gospod!riilor existente pe raza 
comunei, au în proprietate sub 2 ha de p!mânt. Mai mult, 48 de familii primesc 
ajutor social în baza legii venitului minim garantat; 49 de familii au primit ajutor 
pentru înc!lzire în perioada 2007-2008. În afara acestor tipuri de ajutoare, prev!-
zute de programele na#ionale, prim!ria nu ofer! nici un alt  serviciu, ajutor sau o 
alt! facilitate grupurilor dezavantajate. 

Din nefericire pentru comun!, întreprinderile de la Tome$ti, Margina s-au închis, afectând ast-
fel $i locuitorii Comunei Curtea prin disponibilizarea celor angaja#i în aceste unit!#i. De aseme-
nea, a$a cum am mai men#ionat, productivitatea terenurilor este „slab! la Curtea, mai slab! la 
Co$ava $i foarte slab! la Homojdia” (reprezentant autoritate public! local!). În aceste condi#ii, 
„principala surs! de venit” a locuitorilor celor 3 sate din Comuna Curtea „o reprezint! agricul-
tura” (reprezentant autoritate public! local!). „Oamenii sunt harnici” (reprezentant autoritate 
public! local!). „Se practic! o agricultur! de subzisten#!” (reprezentant autoritate public! loca-
l!). În plus, momentan în zon! func#ioneaz! dou! gatere unde se execut! prelucrarea primar! a 
lemnului $i care, fiecare, ofer! de lucru la circa 20 de persoane. Din estim!rile f!cute de directo-
rul $colii reiese c! circa 20% din popula#ie este salariat!. Alte surse semnificative de venit sunt: 
ajutorul social, aloca#iile, pensiile, contravaloarea muncii prestate ca zilieri, Ocolul Silvic. 
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Curtea (450 000 EUR); reabilitare $coal! general! Curtea, clasele I-VIII (300 000 EUR) prin 
intermediul inspectoratului $colar; iluminat public integral pe sistem economicos; pietruirea 
drumului dintre Co$ava $i centrul comunei.

Alte proiecte demarate, dar înc! nefinalizate sunt: canalizarea la Co$ava $i Curtea; reabili-
tarea drumului comunal Breazova – Curtea, DC 108; reabilitarea $colii I-IV $i a gr!dini#ei de la 
Homojdia; reabilitarea $colii I–IV de la Co$ava; reabilitarea gr!dini#ei de la Curtea.

Chiar $i la finalizarea acestora mai r!mân o serie de proiecte "i probleme de rezolvat pe 
agenda prim!riei, cum ar fi: modernizarea drumului Margina; sta#ie de epurare Curtea – Co$a-
va; IT în toate satele; TV prin cablu; salubrizare la Homojdia; cre$terea nivelului de trai; sc!de-
rea ratei de $omaj; înfiin#area unor ateliere de produc#ie.

Alte probleme identificate de angaja#ii prim!riei ar fi: reabilitare dispensar, restaurarea c!-
minelor  culturale, construirea unui teren "i sal! de sport pentru tineri, înfiin#area unui centru 
civic. Un alt punct de vedere, uneori convergent, alteori divergent, este cel al localnicilor cu 
privire la problemele cu care se confrunt! comunitatea. Dintre acestea enumer!m câteva: pod 
(Homojdia); drumul pietruit (Homojdia); dezinteresul primarului fa#! de cei din Homojdia; 
servicii biserice$ti (Biserica Ortodox!) bilunare la Homojdia „preotul vine doar o dat! la dou! 
s!pt!mâni de la Curtea” (s!teanc! Homojdia); mentalitatea din vechiul regim; unii, care pres-
teaz! munci ca zilieri, pretind #ig!ri, b!utur!, mâncare bun!, plata de 2-3 ori ca la stat (cet!#ean 
care a lucrat recent cu zilieri); nu se întrez!re$te o via#! mai bun!; dezinteres al cet!#enilor 
„popula#ia este îmb!trânit!, oamenii î$i v!d de via#a lor” (reprezentant institu%ie public! local!); 
„via#a cultural! e în mare suferin#! […] anima#ie fac doar c!ut!torii de pileal!” (reprezentant 
institu%ie public! local!); continuarea lucr!rilor de regularizare a cursului Beg!i.

Întrebat fiind un reprezentant al prim!riei despre existen#a unor grupuri de minim 20 de 
gospod!rii s!race care au locuin#e proaste, insalubre $i care tr!iesc de pe o zi pe alta, acesta a 
declarat c! nu exist! (chestionar, octombrie 2008). Adresând aceea$i întrebare unei locuitoare a 
satului Co$ava ea a r!spuns c! „în sat sunt familii care tr!iesc ca în epoca de piatr!: 5 familii plus 
colonia de #igani… în colonie nu am fost niciodat!… se vede de la distan#!… E atâta s!r!cie…” 
Primarul, la rândul lui, afirm! c! Zona Soarelui din satul Co$ava este o zon! profund afectat! 
de s!r!cie. 

Dintre cele trei sate care apar#in de comun!, Homojdia este cel mai s!rac. Acest fapt reiese 
atât din declara#ia reprezentan#ilor prim!riei „cei de la Homojdia se mul#umesc cu foarte pu#in”, 
cât $i din declara#iile localnicilor, respectiv din observa#iile mele. În sat locuiesc 50 de familii, 
multe dintre ele fiind familii numeroase, cu mul#i copii. 

„Pentru noi nu sunt fonduri. Nu avem pod în sat. Drumul de acces este de p!-
mânt. Primarul nu este interesat de noi. […] Aici locuim 5 familii izolate. Avem 
curent, dar nu "i drum.” (s!teanc!, Homojdia).

Pe timp bun, din drumul principal de la Co$ava se poate accesa un drum secundar care le per-
mite accesul cu c!ru#a pân! acas!. Pe timp de ploaie, drumul este impracticabil. Nu le r!mâne 
altceva decât s! foloseasc! poteca ce duce spre centrul satului Homojdia, destul de greu practi-
cabil! pentru oameni $i impracticabil! pentru orice mijloc de transport. 

În ceea ce prive$te vizibilitatea, prim!ria are pagin! de internet unde se reg!sesc diverse 
tipuri de informa#ii. De$i ultima actualizare e f!cut! în iunie 2008, sunt $i informa#ii care nu 
mai sunt de actualitate (de exemplu informa#iile despre integrarea european!, informa#iile de 
interes cu privire la dezvoltarea agriculturii, a industriei sunt din 2003 sau mai vechi; procedu-
rile $i normele de stabilire a taxelor $i impozitelor se refer! la anul 2007; categoria „anun#uri $i 
evenimente”, nu con#ine nici o informa#ie). 

Consultând site-ul prim!riei, la capitolul buget nu apare nicio informa#ie. Din interviul 
cu domnul primar afl!m c! de întocmirea $i gestiunea bugetului se ocup! dânsul, dar c! se 
„consult! $i cu ceilal#i”. Totu$i, din chestionarul completat în octombrie 2008 se remarc! ur-
m!toarele:

 •  veniturile totale au sc!zut în fiecare an începând cu 2007, ajungându-se astfel ca 
estim!rile pentru 2009 s! fie doar 59% din bugetul pe 2007;

 •  veniturile proprii au crescut cu peste 350% din 2007 în 2008;
 •  subven#iile sunt de 12 ori mai mici în 2009 fa#! de 2007;
 •  cheltuielile totale scad $i acestea semnificativ în 2009 (de la 2 831 000 RON în 2008 

la 1 752 000 RON în 2009);
 •  cheltuielile de asisten#! social! prev!zute pentru 2009 sunt aproape jum!tate fa#! de 

cele din 2007, asta în condi#iile în care num!rul $omerilor este în continu! cre$tere.

Principalele surse de venit pentru prim!rie sunt: impozitul perceput pe terenuri $i locuin#e, 
Ocolul Silvic, impozitul perceput de la agen#ii economici (5 magazine alimentare func#ionale la 
nivel de comun!, un restaurant). O contribu#ie însemnat! la bugetul local o are $i ajutorul pri-
mit de la Consiliul Jude#ean care asigur! salariile angaja#ilor prim!riei. O alt! surs! o reprezint! 
plata f!cut! de contribuabilii din satul Curtea pentru între#inerea sistemului de ap! curent!. 
Din aceast! sum! prim!ria pl!te$te 0,1% c!tre ANRSC (Agen#ia Na#ional! de Reglementare a 
Serviciilor Comunitare de Utilitate Public!) (reprezentant autoritate public! local!). 

Prim!ria are o bun! colaborare cu Consiliul Jude#ean – prime$te informa#ii pe diverse teme 
de interes, inclusiv oportunit!#i de finan#are, sunt invita#i $i particip! la consult!rile periodice 
organizate de consiliu pentru prim!riile din jude#. Apoi, reabilitarea $colii generale s-a f!cut 
prin inspectoratul $colar. Cu toate acestea, nici unul din responden#i nu a amintit vreuna din 
cele dou! institu#ii ca fiind parteneri ai prim!riei. Singurul partener men#ionat a fost o firm! 
din afara localit!#ii (chestionar, octombrie 2008). Pe plan local, $coala, biserica penticostal!, 
biserica baptist!, o funda#ie german! au desf!$urat anumite proiecte în folosul comunit!#ii; 
acestea s-au desf!$urat f!r! aportul prim!riei. 

 „Prim!ria este foarte activ! în ultimii 6 ani (avem ap! curent! în timp ce multe 
comune mari din jude# nu au introdus înc! apa curent! sau o au introdus! doar 
par#ial); canalizarea e realizat! în mare m!sur! – urmeaz! sta#ia de epurare; re-
gularizarea cursului Beg!i – pericol de inunda#ii pe N-E; reabilitarea "colilor comu-
nale, a gr!dini#elor” (reprezentant institu%ie public! local!). 

În mare, acelea$i investi#ii le reg!sim precizate $i de angaja#ii prim!riei. Conform acestora, 
principalele investi#ii f!cute de prim!rie în ultimii patru ani sunt: alimentare cu ap! centralizat 
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licit!. La salariile pe care le pot oferi nu pot g!si pe cineva mai bun” (reprezentant 
autoritate public! local!).

 •  prea mult! birocra#ie (reprezentant institu%ie public! local!); pe de alt! parte, am 
putea vorbi $i de o lips! de interes în cazul acesta „…$coala nu a accesat; personalul 
este suficient pentru a se califica. Avem dot!ri suficiente. […] Mai am 2 ani $i jum!-
tate pân! la pensie”.

 •  criteriile de eligibilitate - „nu trebuie mers pe linia: am popula#ie, am copii, deci pri-
mesc bani. Comuna nu are perspective acum, dar poate avea peste 10 ani mai mul#i 
copii decât o alt! comun! unde se diminueaz! popula#ia” (reprezentant institu%ie 
public! local!). Sau „nu îndeplinim condi#iile din pricina num!rului mic de locui-
tori” (reprezentant autoritate public! local!). La sugestia de a lucra în colaborare cu 
alte prim!rii, reiese faptul c! exist! divergen#e de natur! politic!, ceea ce îngreunea-
z! poten#iala colaborare. 

 •  proceduri mai simple, momentan sunt complexe, motiv pentru care prefer! fondu-
rile guvernamentale (reprezentant autoritate public! local!).

 •  durata de întocmire $i procesare a dosarelor lung! (reprezentant autoritate public! 
local!).

 •  lipsa resurselor umane specializate „nu pot local; nu avem angaja#i educa#i, preg!-
ti#i, care s! le poat! scrie” (reprezentant autoritate public! local!).

Din perspectiva cet!#enilor:

„Ce p!rere am despre accesarea fondurilor europene? De descurajare. Docu-
mentele sunt greoaie, dureaz! aproximativ 5 luni pân! se aprob!.” […] 

„Lipsesc sursele de informare (primar, agent de promovare competent)”. 

„[…] sumele de bani pe care le solicit! consultan#ii pentru asistarea doritorilor 
la scrierea cererilor de finan#are sunt foarte mari (1500 EUR la început, 1500 EUR la 
sfâr"itul redact!rii proiectului, 3000 EU la primirea banilor)” (întreprinz!tor local)

Succesele din trecut în ceea ce prive$te derularea proiectelor cu finan#!ri guvernamentale le-au 
insuflat curajul necesar pentru a dori s! acceseze $i fonduri europene (FSC, FEADR – M!sura 
322). Acestea ar viza în primul rând solu#ionarea urm!toarelor probleme: modernizarea str!-
zilor de pe raza comunei; alimentarea cu ap! curent! $i accesul la servicii de canalizare; reabi-
litarea C!minelor Culturale.

Ca $i o solu#ie ce ar compensa lipsa angaja#ilor specializa#i ar fi colaborarea cu „ADETIM 
(Agen#ia de Dezvoltare Timi$) - ajut! pe cei care solicit! ajutor în domeniul scrierii de proiecte, 
la cerere. Durata de scriere a proiectelor este de circa 3 luni” (reprezentant autoritate public! 
local!).

„Sunt "i 2-3 cazuri de abandon de copii” (reprezentant autoritate public! 
local!).

În încercarea de a r!spunde nevoilor popula#iei s!race, „prim!ria ofer! ajutor social pentru 
48 de familii, mai exact 105 persoane, romi $i români. Valoarea ajutorului social este de 450 
RON” (reprezentant autoritate public! local!); 49 de familii au primit ajutor pentru înc!lzire 
în perioada 2007-2008. O alt! solu#ie, care s-a dorit a fi pe termen lung, a fost „încercarea de 
a îi recalifica la F!get. De acolo i-au chemat la instruiri, dar mul#i nu s-au dus” declar! aceea$i 
persoan!. Locuri de munc! în zon! tot nu sunt, chiar $i cu noile calific!ri. 

De$i e doar un vis, nicidecum o m!sur! concret!, promotorul local afirm! c! $i-ar dori 
„s! existe un centru de zi pentru copii unde s! li se distribuie $i alimente”. Exist! $i alte opinii. 
„Prim!ria, pentru grupurile vulnerabile, nu are posibilitatea s! fac! ceva. Num!rul mic de lo-
cuitori - fondurile alocate sunt pe m!sura dimensiunii comunei” declar! directorul $colii. Din 
nefericire, nici un ONG nu este implicat în aceast! comun!. 

Accesarea fondurilor necesare derul!rii 
proiectelor
Din cauza personalului insuficient $i inadecvat preg!tit, în prim!rie nu exist! nici un departa-
ment specializat în proiecte europene, nici personal preg!tit în elaborarea de proiecte finan#ate 
din fonduri europene. Cu toate acestea, nu se poate spune c! nu exist! interes în aceast! direc-
#ie. În ultimele 12 luni, s-au informat cu privire la oportunit!#ile de finan#are puse la dispozi#ie 
de Uniunea European! cu ajutorul bro$urilor, pliantelor, accesând diferite site-uri pe internet, 
de pe pagina de internet a guvernului, participând la conferin#e $i seminarii organizate de auto-
rit!#ile centrale sau locale, dialogând cu func#ionari ai administra#iei jude#ene. În plus, au mai 
primit informa#ii pe aceast! tem! (în afara solicit!rilor lor) de la Consiliul Jude#ean, Prefectur! 
$i Agen#ia de Dezvoltare Regional!. Persoana în atribu#iile c!reia revine sarcina de informare $i 
scriere de proiecte este în primul rând promotorul local.

Chiar dac! personalul specializat e în continuare unul din marile neajunsuri, în perioada 
2005-2008 ei au scris $i depus 6 proiecte spre finan#are din fonduri guvernamentale. Toate 
aceste proiecte au fost de altfel finan#ate. Reabilitarea $colii clasele I-VIII, respectiv alimentarea 
cu ap! curent! în localitatea Curtea, asfaltarea drumului de la Margina la centru de comun! au 
fost deja finalizate. Celelalte trei (reabilitare $osea Co$ava-Curtea, reabilitare $coal! clasele 1-4, 
reabilitare gr!dini#!) au fost aprobate, demarate, în momentul de fa#! fiind în curs de derulare. 

Din perspectiva reprezentan#ilor institu#iilor locale:
 •  unul din obstacolele majore pe care le-au avut de trecut a fost teama contabilei de 

a gestiona sume mari de bani (de ex. 450 000 EUR pentru re#eaua de ap!), respectiv 
a raport!rii financiare. Din declara#iile primarului reiese faptul c! a fost nevoie de 
încurajare $i motivare permanent! a contabilei pentru a nu-$i da demisia din cauza 
presiunii emo#ionale pe care a resim#it-o în perioada raport!rii aferente finan#!rilor 
respective. „Contabila nu este preg!tit! pentru a putea face raport!rile care se so-
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DOBRA
Adrian Neculau

Comuna Dobra, jude%ul Hunedoara este situat! pe Valea Mure$ului. Pe teritoriul ei au fost 
descoperite urme ale comunei primitive $i ale civiliza#iei romane. Prima atestare documentar! 
dateaz! din 1371. 

Satele componente pe lâng! centrul de comun! Dobra sunt: Abucea, Bujoru, F!ge#el, L!-
pu$nic, Mih!ile$ti, Panc, Panc S!li$te, R!dule$ti, Ro$cani, Stânce$ti, Stânce$ti-Ohaba, Stretea.

Comuna este traversat! de Drumul Na#ional 68A, la câ#iva kilometri sud de râul Mure$. 
Spre nord se afl! Lunca Mure$ului, iar spre sud dealuri, cu în!l#imi de 200-300 de metri, ce 
preced Mun#ii Poiana Rusc!. Clima este relativ umed!, favorizând o vegeta#ie bogat!. Dealurile 
din jurul localit!#ii sunt acoperite cu p!$uni $i p!duri de foioase. Cel mai important curs de ap! 
care dreneaz! teritoriul localit!#ii Dobra este râul Dobra – B!trâna.

În 2002 la recens!mânt se înregistrau un num!r de 3743 de locuitori ai comunei, num!r 
care scade în 2008 la 3499, dintre care femei 1795 (conform datelor furnizate de chestionar), $i 
care tr!iesc în 1266 de gospod!rii. Raportul de vârste (cei sub 14 ani fiind în num!r de 657 $i cei 
peste 64 de ani, 832) confirm! tendin%a de descre"tere. Datele referitoare la compozi#ia etnic! 
furnizate la completarea chestionarului de c!tre prim!rie sunt tot cele de la recens!mânt: 36 
de maghiari $i 19 romi. Tot estim!rile prim!riei arat! c! num!rul de migran#i este de 28, iar cei 
care beneficiaz! de ajutorul social este de 19. Satele cele mai izolate sunt cele „de sub munte” $i 
foarte slab populate: Stânce$ti-Ohaba, Bujoru, F!ge#el. 

În Dobra exist! 14 l!ca$e de cult ortodoxe dintre care 5 sunt monumente istorice, unul 
greco-catolic, o biseric! catolic! maghiar!, 3 biserici baptiste $i 6 penticostale. +coli cu clasele 
I-IV sunt în num!r de 6, una cu clasele V-VIII $i trei gr!dini#e. 

Cel mai apropiat ora$ este Deva, situat la 32 de km pe drumul na#ional 68A, re$edin#a ju-
de#ului Hunedoara, iar satele apar#in!toare sunt situate fa#! de satul centru de comun! Dobra 
la distan#e între 3 km (Stretea) $i 15 km (Stânce$ti Ohaba). Dac! L!pu$nic, Dobra $i Abucea se 
afl! pe drumul na#ional, restul sunt legate prin drumuri comunale, dintre care sunt asfaltate L!-
pu$nic-R!dule$ti, Dobra-Mih!ie$ti-Ro$cani $i Mih!ie$ti-Panc $i nici acestea în stare prea bun!. 
Chiar dac! au fost asfaltate nu demult, doar la sfâr$it de 2007, la începutul lui 2009 drumurile 
aveau deja gropi, iar p!tura de asfalt l!sa la vedere pl!cile funda#iei de beton, marcajele nemai-
intrând în discu#ie. 

Calea ferat! Deva-Ilia-Lugoj-Timi$oara str!bate comuna Dobra de la est la vest. Prin gara 
Dobra trec zilnic trenuri personale, aproximativ din 4 în 4 ore $i 3 trenuri accelerate (prin Gara 
Ilia). Exist! $i o linie industrial! $i o ramp! de înc!rcare care faciliteaz! transportul de marf! 
pe calea ferat!. 

Localit!#ile alimentate cu ap! potabil! în regim centralizat sunt Dobra, L!pu$nic, Mih!ie$ti 
$i Ro$cani $i se realizeaz! dintr-un izvor prin c!dere liber!, dar depinde de fiecare gospod!rie s! 
se conecteze la re#eaua de ap!. Canalizare nu exist! decât în localitatea Dobra, dar în propor#ie 
de 50% (1,8 km), f!r! a avea $i sta#ie de epurare. Lucrarea a fost început! înainte de 1990 $i a 
r!mas neterminat!, deversarea apelor menajere realizându-se în cel mai apropiat pârâu. Fose 

Concluzii
Comuna Curtea, ca orice comunitate, se caracterizeaz! atât prin resurse $i oportunit!#i, cât 
$i prin provoc!ri în ceea ce prive$te dezvoltarea ei. Fondurile structurale sunt o mare opor-
tunitate. Vor reu$i s! profite sau nu de ea – greu de spus în momentul de fa#!. Atâta timp cât 
majoritatea personalului din prim!rie nu are ini#iative, face doar ce i se spune, nu are studii de 
specialitate, e greu s! se formeze o echip! care s! aib! capacitatea de a scrie $i a implementa 
proiecte care s! ob#in! finan#!ri europene. Pe de alt! parte, nu pot fi neglijate dorin#a prima-
rului, resursele naturale de care dispune comunitatea, care pot fi într-adev!r premisele pentru 
scrierea unor proiecte de succes, ce pot atrage fonduri nerambursabile în comun!. 
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mul#i au antene de satelit, sunt unii care încearc! s! fac! câte un solar sau chiar ser! de legume. 
Exist! l!ca$e de cult în fiecare dintre sate, unele vechi, cele ortodoxe, dintre care multe necesit! 
repara#ii, $i altele noi, cele neoprotestante rezultate în urma efortului colectiv al enoria$ilor 
acelei denomina#iuni. 

În localitatea Dobra, pe lâng! case sunt câteva blocuri în care apartamentele au ceva valoa-
re pe pia#!. Tot aici apar câteva „monumente” ale stop!rii expansiunii economico-imobiliare, 
câteva blocuri, unele aproape terminate, altele doar în stadiu de schelet de beton aflate chiar în 
centru. De pe vremea sistematiz!rii satelor mai exist! înc! un bloc în L!pu$nic, tot în centrul 
satului, f!r! canalizare $i alimentare cu ap!, un continuu co$mar pentru prim!rie $i cei din jur 
pentru c! în jurul acestuia locatarii $i-au construit cote#e pentru animale, î$i taie lemne (singura 
modalitate de înc!lzire) $i se comport! ca într-o gospod!rie din rural, doar c! supraetajat!. 

Sursele de venit în comun! sunt asigurate din cultivarea p!mântului în regim de subzisten-
#!, prelucrarea primar! $i transportul lemnului, încadrarea la prim!rie, serviciile asigurate de 
Coopera#ie, gardienii, magazinele $i slujbele existente în zon! la care se face naveta. 

Suprafa#a agricol! este cultivat! în propor#ie de 25%, conform declara#iilor $i estim!rilor 
primarului. “La L!pu$nic, pe deal, aproape c! nu se mai cultiv! nimic. Înainte era vie, p!$uni, 
pomi fructiferi.” Culturile sunt cele de cereale, porumb, cartofi $i legume. Suprafe#ele de p!$u-
nat ar putea constitui o bun! baz! pentru cre$terea intensiv! a animalelor. Înainte de perioada 
comunist! $i de colectivizare, pomicultura $i viticultura erau surse importante de venit, dar în 
prezent sunt neglijate. Oricum suprafe#ele mari de terenuri arabile, fâne#e $i p!$uni „se p!r!gi-
nesc” (reprezentant autoritate public! local!).

Exist! în momentul de fa#! o ferm! de melci care are rezultate bune, dar al c!rui exemplu 
nu a fost urmat de c!tre al#ii. Alte posibilit!#i economice sunt reprezentate de o carier! de piatr! 
în localitatea Ro$cani $i o balastier! în Dobra. 

Mai exist! o timid! investi#ie în agroturism la Ro$cani $i u$oare taton!ri în domeniu. Aces-
tora li se adaug! cele dou! p!str!v!rii, una de stat care apar#ine Ocolului Silvic $i una parti-
cular! în jurul c!rora se inten#ioneaz! ridicarea unei pensiuni. Înspre acest tip de investi#ii se 
îndreapt! $i ideile primarului, cu toate c! este con$tient c! lipsesc atrac#iile turistice în zon!, iar 
cele care exist! nu sunt bine puse în valoare. 

„Bugetul local este foarte mic pentru c! impozitele pe proprietate sunt printre 
pu#inele surse de venit. Nu prea sunt investi#ii: „L!pu"nicul "i Dobra nu au nimic, 
nu sunt firme, asocia#ii, nimic” (reprezentant autoritate public! local!).“

Afacerile în Comuna Dobra se axeaz! în principal pe exploatarea primar! a lemnului $i pe 
agricultur!. P!durile care ocup! o suprafa#! important! din teritoriul comunei ofer! destul! 
materie prim! pe t!iere $i prelucrare ceea ce face ca s! existe în comun! 2 gatere private $i o 
firm! de transport a masei lemnoase unde sunt angaja#i aproximativ 70 de oameni. Acestora li 
se adaug! o alt! firm! privat! de prelucrare a lemnului, Silva, cu 60 de angaja#i unde se lucreaz! 
numai pentru export. Din p!cate lemnul nu se transform! în mobil!, cu toate c! înainte exista 
o mic! fabric! specializat! pe componente de acest gen. Materia prim! este de cele mai multe 
ori f!cut! scânduri $i trimis! mai departe f!r! a i se ad!uga o plus valoare considerabil! $i deci 

septice exist! pentru majoritatea gospod!riilor, îns! doar pentru WC-uri. Sunt rudimentare 
$i în dezacord cu standardele de mediu. Doar cei „cu dare de mân!” apeleaz! la serviciul de 
vidanjare.

În rest, alimentarea cu ap! se realizeaz! în regim propriu, aproape fiecare gospod!rie fiind 
dotat! cu fântân!. Cu toate acestea, în multe dintre sate apa nu este potabil!, dup! cum reiese 
din analizele efectuate, iar în verile secetoase fântânile încep s! sece. Totu$i, sunt sursa unic! de 
ap! a localnicilor de când se $tiu. 

Toate satele sunt racordate la Sistemul Energetic Na#ional care raporteaz! c! starea stâlpi-
lor de alimentare este bun!, cu toate c!, de fiecare dat! când „se sup!r! natura” mul#i r!mân la 
lumina lumân!rii. Problematic! r!mâne de asemenea alimentarea cu energie electric! a caselor 
situate dincolo de linia ferat!, în localitatea Dobra, f!r! a mai aduce în discu#ie alimentarea 
caselor-cocioabe de la ie$irea din Dobra înspre Mih!ie$ti, izolate de restul a$ez!rii.

Nu exist! re#ea de gaz cu toate c! s-a pus problema $i a fost f!cut un studiu de fezabilitate 
pentru comunele Dobra $i Ilia care prevedea o conduct! de înalt! presiune care s! lege cele 
dou! comune men#ionate anterior de magistrala aflat! la 15 km. S-au oprit la stadiu de proiect 
pentru c! „gazul e foarte scump, nu ar renta […] a încercat Ovidiu Munteanu la vila lui din 
Ro$cani, dar pân! la urm! tot la central! pe lemne a ajuns, cu gazul era mult prea scump” (re-
prezentant autoritate public! local!). Nu exist! sisteme centralizate de termoficare sau înc!lzire 
central!, totul realizându-se cu lemne sau c!rbune.

Exist! telefonie fix! $i mobil! pentru c! întreaga comun! are o pozi#ie favorizant! din acest 
punct de vedere, nefiind izolat!. Satele Dobra $i L!pu$nic sunt racordate de sistemul de televizi-
une prin cablu, iar restul au antene satelit. De asemenea, accesul la internet individual se poate 
realiza u$or prin abonamente cu furniz!rii de telefonie, iar prim!ria pune la dispozi#ia celor 
interesa#i dou! s!li de calculatoare. Exist! $i o benzin!rie, mai ales dac! se are în vedere faptul 
c! mare parte din traficul greu dinspre Deva înspre Timi$oara se realizeaz! pe drumul na#ional 
68 A care traverseaz! satele L!pu$nic, Dobra $i Abucea. 

Nu exist! groap! de gunoi, groapa a fost desfiin#at! pentru c! era un focar de infec#ie, iar 
comuna nu a avut bani pentru groapa ecologic!. Exist! un serviciu de salubrizare asigurat de o 
firm! din Deva, care, o dat! pe s!pt!mân! face acest serviciu celor care pl!tesc, ceilal#i se des-
curc! cum pot, m!rturie fiind malurile pâraielor $i ale râului Mure$, pline de gunoaie. Primarul 
recunoa$te c! realizarea unei gropi ecologice nu renteaz! pentru c! ar fi prea pu#ini cei dispu$i 
s! pl!teasc! pentru un astfel de serviciu, oamenii debarasându-se de resturi în regim propriu, 
neconsiderând c! ar face vreun lucru r!u, nimeni neintervenind pentru a sanc#iona ac#iunile 
lor în nici un fel.

În mare parte, casele din comun! sunt f!cute din c!r!mid! $i acoperite cu #igl!, având 
garduri, fiecare dup! posibilit!#i, unii de lemn sau sârm! (cei mai s!raci sau care înc! lucreaz! 
la cas!), iar cei mai boga#i de fier sau turnate din beton cu ornamente. Nu sunt multe case ne-
locuite, îns! la unele dintre acestea se vede lipsa gospodarului pentru c! gardul cade $i pere#ii 
exteriori se co$covesc. Nu sunt animale în curte $i asta e semn de pustiu $i uitare. B!trânii au 
murit, iar copiii s-au împr!$tiat pe la ora$e sau au plecat de tot din #ar!. Mo$tenitorii nu au g!sit 
cu cale c! e momentul s! vând! $i înc! a$teapt! ca s! creasc! pre#ul p!mântului pentru a vinde. 
În general oamenii sunt gospodari $i vor s! îmbun!t!#easc! mereu aspectul gospod!riilor lor. 
Tot la dou!-trei gospod!rii se vede câte o ma$in! mai nou! sau mai veche parcat! în curte, 
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Întreba#i fiind cei din prim!rie despre grupurile vulnerabile din comun! r!spunsurile au 
fost cam la fel: s!racii sunt cei care nu lucreaz! $i care nici nu vor s! lucreze. S!r!cia este v!zut! 
ca un rezultat al deciziei fiec!rui individ: 

„S!raci cu duhul, cei care nu lucreaz!. Nu g!se"ti om s! chemi la lucru "i s!-i 
dai "i tot abia vin, "i dac! vin, a doua zi beau banii "i nu mai vin.” (reprezentant 
autoritate public! local!) 

Aceea$i idee se reg!se$te $i la func#ionarii prim!riei, doar c! ace$tia nu au acceptat s! fie înre-
gistra#i având anumite temeri c! declara#iilor lor vor ajunge sus $i ei vor fi afecta#i, chiar dac! au 
fost asigura#i de confiden#ialitatea declara#iilor lor.

Unul dintre consilieri îns! nuan#eaz! pu#in aceast! perspectiv!, acceptând faptul c! s!raci 
mai sunt $i cei care au ajuns s! tr!iasc! din pensia de agricultor. Cei care tr!iesc din ajutorul 
social sunt la fel considera#i: „cei care tr!iesc din ajutorul social, ace$tia fiind cei care nu s-au 
integrat în nici un loc de munc!, nici înainte de 1989 $i nici dup!”. În chestionar sunt raportate 
ca existând 40 de gospod!rii în locuin#e improvizate $i insalubre.

Zona indicat! ca cea în care se concentreaz! s!r!cia se afl! pe drumul dintre Dobra spre 
Ro$cani, o aglomerare de case-cocioabe pe un deal, izolate de restul caselor, f!r! gard desp!r#i-
tor între ele. Locatarii sunt romi despre care dosarele prim!riei arat! c! un num!r de 10-12 pri-
mesc ajutor social (conform chestionarului), dar num!rul acestora cre$te la 20-25 în declara%iile 
primarului, cu toate c! se recunoa$te c! mai sunt cazuri, dar unii nu $i-au f!cut dosar, iar al#ii 
nu îndeplinesc condi#iile, dep!$ind venitul, având chiar p!mânt în proprietate, dar pe care nu îl 
lucreaz!. S!r!cia nu este iertat! sau comp!timit!, chiar dac! sare în ochi, chiar dac! cei afecta#i 
se str!duiesc în felul lor s! î$i dep!$easc! problemele. De fapt s!r!cia $i aprecierea gradului de 
s!r!cie este relativ! la nivelul dup! care se face aprecierea. 

În încercarea de a în#elege mai bine activitatea desf!$urat! de c!tre prim!rie pentru asista-
rea celor defavoriza%i aflu c! asisten#a social! este asigurat! de c!tre 5 persoane: 2 institutori, 1 
asistent social, 1 psiholog $i 1 buc!tar. To#i ace$tia activeaz! în cadrul centrului de zi, realizare 
de care cei din prim!rie sunt foarte mândri. Beneficiarii acestui centru nu sunt îns! foarte clar 
delimita%i de vreme ce în comun! nu prea sunt grupuri care necesit! asisten#!. Centrul de zi 
este descris ca fiind dotat cu o sal! pentru luat masa, buc!t!rie, sal! de du$, dou! toalete, s!li de 
clas! (fiind chiar în incinta $colii), vestiar, magazie de alimente $i un birou al $efului centrului. 
Mai exist! un frigider, o ma$in! de sp!lat rufe, un aragaz, vesel!, tacâmuri, aspirator, televizor, 
un calculator cu imprimant!, jocuri, c!r#i $i acces la internet. Toate acestea au fost descrise cu 
lux de am!nunte, cu preciz!ri, accentuând dot!rile oferite celor care au nevoie. 

Atât din interviul realizat cu primarul, din cel realizat cu fosta prim!ri#!, acum consilier 
local, cu func#ionarii din prim!rie, cu un om de afaceri din zon!, to#i au c!zut de acord c! 
principala problem! a localit!#ii o reprezint! s!r!cia determinat! de lipsa locurilor de munc!. 
Primarul chiar se revolt! împotriva lipsei de implicare a oamenilor: „lumea s-a blazat, nu se mai 
implic!, a$teapt! ca prim!ria s! fac!, chiar s! le cure#e în fa#a por#ii”. Nici perspective nu sunt 
pentru c! vorbim despre o localitate dintr-un jude# puternic afectat de schimb!rile economice, 
un jude# care înc! sufer! de pe urma închiderii exploat!rilor din Valea Jiului, a combinatului 
de la Hunedoara. 

f!r! a aduce un profit considerabil investitorului. Nici cei care muncesc nu trebuie s! aib! o 
preg!tire special!, ceea ce nu încurajeaz! dezvoltarea pie#ei muncii în zon!.

„Cu lemne este un chinez la Dobra, care se ocup! cu lemnele, mai sunt gaterele, 
dar totul este doar prelucrarea primar! "i stocarea lemnului. Deci prelucr!m lemn.” 
(reprezentant autoritate public! local!)

Agricultura $i ea sufer! tot din lips! de investi#ii. Cu toate c! este vorba despre lunca Mure$ului, 
o zon! agricol! important!, nu putem vorbi de ferme $i exploat!ri agricole de succes. Dac! la 
începutul anilor 90 câ#iva antreprenori locali au luat în arend! suprafe#e mai mari $i au reu$it s! 
ob#in! profit, la un moment dat afacerile lor nu au mai mers $i au ajuns în stadiul de faliment. 
Fosta viceprim!ri#! aprecia c! terenul agricol este arendat de persoane din localitate, dar ex-
ploatat neprofesionist. 

Oamenii sunt refractari la a-$i face asocia#ii: 

„Am fost, i-am dus, dar le e fric! s! ia credite, s! investeasc!. Acum nu mai au 
nici o "ans!. Cei care "i-au f!cut credite, i-o luat banca "i or r!mas f!r!. Greu mer-
ge, "i oamenii nu au curaj. <Cum dac! cost! 3 miliarde sau 4. Iei un miliard juma 
de la banc!, cine risc!?> L-i fric! la oameni. Ei nu-s obi"nui#i s! lucre cu b!ncile. 
Adic! are unu o ferm! de melci "i nu e mare lucru.” (reprezentant autoritate public! 
local!)

Exist! $i investitori locali în agricultur!, dar au cam dat faliment, iar acum fac tot ce pot ca s! îi 
împiedice pe al#ii s! investeasc! $i s! câ$tige: 

„$i la L!pu"nic au venit unii din Belgia s! cumpere sau s! arendeze teren. Nu 
vrea lumea. Vine Iuga "i spune c! nu e bun p!mântul "i apar tot felul de discu#ii. (ia 
vroiau s! fac! o ferm!, pe dealuri s! se extind!. Doar c! "i oamenii nu vor s! ia o 
decizie, s! se despart! de p!mântul mo"tenit "i împ!r#it fâ"ii-fâ"ii. Cei care ar dori 
s! fac! agricultur! "i s! investeasc! în asta au nevoie de suprafe#e mari de teren, nu 
de mici buc!#i r!spândite. Vor chiar s! cumpere, dar pre#ul pe care îl ofer! este mic 
"i se cam tem de contractele de arend!, chiar "i de cele pe durat! de 5 ani pentru c! 
oamenii se r!zgândesc foarte des, iar investi#iile necesit! un timp mai îndelungat ca 
s! poat! fi amortizate.” (reprezentant autoritate public! local!).

Comer#ul este înc! o surs! de venit pentru bugetul local, existând magazine în fiecare localitate: 
la Dobra 8 magazine, la L!pu$nic 3, la R!dule$ti 2, Ro$cani 4, în rest câte unul în fiecare sat. 
Mai sunt 3 firme de transport care au sediul în comun! $i care asigur! transportul persoanelor 
în special, naveta spre alte locuri de munc! din zon! fiind ceva foarte comun $i considerat un 
avantaj pentru familiile cu salaria#i: Cornul Pres, Cristi Transport SRL $i Mili Transport SRL.
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remunera#i mul#i dintre profesori. De altfel, chiar primarul se ar!ta tare nemul#umit de aceast! 
diferen#!, mai ales c! invoca slaba preg!tire a elevilor $i deci slaba implicare a dasc!lilor în 
educa#ia acestora. 

Interviurile realizate în prim!rie cu func#ionarii de la Departamentele de Integrare Euro-
pean! $i Urbanism nu au putut fi înregistrate (vezi explica#ia de mai sus). Pentru c! am fost 
introdus de c!tre primar oamenii, m-au acceptat $i au acceptat s! vorbeasc! deschis cu toate c! 
se tem de un ascult!tor invizibil, care i-ar putea sanc#iona pentru spusele lor. Un t!tuc vigilent 
vegheaz! asupra a ceea ce spun func#ionarii publici. 

Ambii angaja#i sunt absolven#i de facultate, familiariza#i cu calculatoarele $i internetul, dar 
care prefer! „un loc c!ldu# $i sigur” unuia care presupune un oarecare risc, dar care ar avea 
poten#ial mai mare de câ$tig. Aceasta nu este o atitudine prea potrivit!, mai ales pentru cel 
care are în sarcin! s! caute noi oportunit!#i de finan#are $i s! se implice în scrierea proiectelor. 
Motivarea lui este minimal! pentru c! el nu are nici un beneficiu din toate acestea. El doar î$i 
consum! energie $i timp pentru un lucru de care vor beneficia din plin al#ii, cei care ajung s! 
fie manageri de proiect $i care au posibilitatea s! câ$tige sume respectabile. Ambii se plâng de 
salariile mici, de faptul c! bugetul nu le permite nici s! fac! un nou raft pentru dosare în unul 
dintre birouri, dar când vine vorba de a deveni func#ionari contractuali care s! fie remunera#i 
func#ie de performan#e aleg partea sigur!: ca func#ionar public nimeni nu te poate da afar!, nu 
po#i fi atins de c!tre nimeni, chiar dac! primarul se schimb!. Cu toate acestea se tem s! nu fie 
cumva asculta#i. 

Primarul declar! c! pe plan local se în#elege bine cu aproape to#i partenerii sociali, pornind 
de la cet!#eni, biseric!, $coal!, chiar $i ONG-urile care au trecut pe acolo. Probleme sunt cu po-
li#ia comunal! care nu r!spunde apelurilor lansate: „dac! se organizeaz! un târg, eu îi anun# s! 
vin!, dar nu vin” (reprezentant autoritate public! local!). Acelea$i nemul#umiri sunt semnalate 
$i de al#i locuitori ai comunei referitor la activitatea aceste institu#ii. 

În comun! nu exist! ONG-uri „prea” active, cele care au f!cut cu adev!rat ceva sunt din 
Deva $i s-au implicat în înfiin#area $i dotarea centrului de zi, un proiect depus de c!tre prim!rie 
în colaborare cu ace$tia. Biserica mai este men#ionat! ca fiind un partener social activ $i care 
dore$te s! se implice în înfiin#area unui centru pentru b!trâni $i copii, biserica fiind cea care 
vine cu sediu, prim!ria urmând a g!si fonduri pentru a asigura personalul, dotarea $i amena-
jarea. 

Prim!ria nu are un site actualizat, cu toate c! materialele sunt gata pentru a fi afi$ate, doar 
domeniul trebuie cump!rat, dar din varii motive acest lucru se întârzie. 

Primarul declar! c! periodic sunt organizate dezbateri publice pe diferite teme de interes 
local, dar perspectiva oferit! de fosta viceprim!ri#! nuan#eaz! pu#in lucrurile. Aceasta declar! 
c! marea majoritate a deciziilor de interes local sunt luate în cadrul prim!riei, în urma discu#i-
ilor pe care le poart! primarul, consilierii locali $i func#ionarii prim!riei. Tot în acest fel a fost 
dezvoltat! $i redactat! Strategia de Dezvoltare Local!, scris! pân! la urm! de aceast! doamn! 
voluntar!, dar care apoi, în urma unor împrejur!ri ciudate, ajunge în sarcina unui birou de 
consultan#! din Bucure$ti, care, în schimbul unor sume de bani nu foarte mici (conform inter-
locutoarei mele) mai adaug! ni$te grafice, ni$te titluri $i î$i arog! calitatea de autor. Strategia 
cuprinde 24 de proiecte pe care prim!ria ar trebui s! le aib! în vedere în perioada 2007-2013:

La aceasta se adaug! popula#ia îmb!trânit! a comunei, ceea ce nu poate constitui un punct 
de atrac#ie pentru posibili investitori. Doar cei care încep s! î$i cumpere case de vacan#! în zon! 
mai aduc un suflu nou $i înc! ceva sume la bugetul local. 

La lista problemelor cu care se confrunt! localitatea, pe lâng! s!r!cie, generat! de lipsa 
locurilor de munc!, fosta viceprim!ri#!, actual consilier local din partea PDL, mai adaug! lipsa 
fondurilor alocate pentru dezvoltarea rural! $i problemele sociale. 

Bugetul prim!riei este foarte mic, astfel c! primarul remarca c! nu poate s! pl!teasc! nici 
salariile personalului angajat $i nu poate avea nici investi#ii: 

„Oamenii nu pl!tesc impozitul pe p!mânt, vin amenzile de la poli#ie "i nu le 
pl!tesc, îi d!m în judecat! "i ne poart! prin tribunal. Este #ara lui Papur!-Vod!” 
(reprezentant autoritate public! local!). 

Prim!ria are 22 de angaja#i, dintre care 10 sunt cu studii superioare, 9 sunt func#ionari publici 
$i restul contractuali. În organigram! mai este un singur post neocupat, cel de topograf, dar 
pentru acesta nu se prezint! nimeni din cauza condi#iilor, a volumului de munc! $i a remune-
ra#iei mici. Cu toate acestea nimeni nu pleac! din prim!rie, chiar se fac angaj!ri. Ultimul este 
un func#ionar public la departamentul de Integrare European! care se ocup! cu proiectele, 
fondurile, tot ceea ce apare nou. Fosta viceprim!ri#! apreciaz! îns! c! num!rul este prea mare 
fa#! de necesit!#i, c! se încarc! organigrama $i c! primarul pl!te$te datorii acumulate în timpul 
campaniei electorale. 

Cerându-i s! evalueze num!rul personalului, acesta recunoa$te c! nu e un num!r mic de 
angaja#i, ceea ce constituie un efort pentru buget, dar volumul de munc! este apreciat ca fiind 
mare pentru c! cei de la centru „ne cer tot felul de statistici, ne cer s! împ!r#im zah!r, lemne $i 
apoi prim!ria este cea înjurat!” (reprezentant autoritate public! local!). 

Salariile func#ionarilor publici sunt mici, acesta fiind principalul motiv pentru care pri-
marul nu reu$e$te s! aduc! oameni competen#i, cu studii superioare. În zon! nu sunt mul#i 
candida#i, ceea ce-l determin! s! apeleze la oameni din alte localit!#i, iar ace$tia s! fie nevoi#i s! 
fac! naveta. Func#ionarul de la Integrare este din Hunedoara, iar cel de la Urbanism din Deva, 
ambii trebuind s! fac! naveta, care cost! în medie 150 lei pe lun!. Un efort apreciabil pentru 
un salariu de cam 800 lei. 

„Nu ne vine unul de performan#!, din zon! nu g!se"ti” (reprezentant autoritate 
public! local!).

Actualul primar este de profesie inginer constructor, n!scut în L!pu$nic. Mare parte din via#! 
$i-a petrecut-o în Deva, dar la un moment dat s-a hot!rât s! se retrag! spre locurile natale "i a 
încercat, conform declara#iilor sale, s! se înconjoare de oameni cu preg!tire. Pe cei vechi din 
prim!rie i-a obligat s! urmeze o facultate, chiar la f!r! frecven#! în Deva sau în Hunedoara, 
tocmai pentru c! legea interzice ca, chiar în comune, func#ionarii de la anumite departamente 
$i secretarul general al prim!riei s! mai fie f!r! studii superioare. Una dintre problemele legate 
de salariile func#ionarilor este faptul c! ace$tia au posibilitatea s! afle care sunt nivelele de 
salarizare ale dasc!lilor, existând o discrepan#! foarte mare între ce primesc ei $i cum sunt 
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interveni politicul. Acolo unde intervine politicul nu-s bani, s-a oprit” (reprezentant autoritate 
public! local!).

De asemenea, primarul invoc! faptul c! dac! pân! în 2008 cofinan#area pentru bugetul 
local se d!dea prin Ministerul de Finan#e pe baza unui algoritm, din 2008 totul este l!sat la 
„discre#ia Consiliului Jude#ean care au dat cum au vrut ei, care s-au f!cut c! fac negocieri” 
(reprezentant autoritate public! local!), ceea ce a determinat ca prim!ria comunei Dobra, pri-
marul fiind de alt! culoare politic!, s! beneficieze de sume mult reduse fa#! de al#ii $i fa#! de 
nevoi. Solu#ia pe care o vede primarul este ca aceste fonduri s! fie alocate zonal, pentru a se 
evita implicarea politicului. 

Consiliul local este format din 6 reprezentan#i ai PDL, 3 PSD $i 4 PNL, iar viceprimarul este 
de la PSD, ceea ce nu ajut! foarte mult la nivel de Consiliu Jude#ean, condus cu mân! forte de 
un liberal. 

Proiecte %i experien#e pentru accesare de 
fonduri
Între 2004 $i 2008 prim!ria comunei Dobra a depus mai multe proiecte, dintre care unul efectiv 
pentru fondurile europene, pe Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural!, m!sura 322. 
Cel!lalt proiect care trebuia s! fie depus tot pentru fondurile europene era o colaborare prin 
înfiin#area unei asocia#ii intercomunitare între prim!ria Dobra $i prim!ria L!pu$nic, dar care 
nu întrunea punctajul necesar pentru a se califica pentru finan#are pentru c! toate lucr!rile 
trebuiau s! fie realizate în comun. Proiectul era în valoare de 6.300.000 Euro, tot pentru infra-
structur!. Cel depus pe m!sura 322 a fost declarat câ$tig!tor, iar în august s-a semnat contrac-
tul. Valoarea lui este de 2.500.000 Euro $i a fost primul din regiunea de Vest declarat câ$tig!tor, 
ceea ce a atras dup! sine numeroase probleme la care m! voi referi mai departe. 

Un alt proiect este cel depus pe Ordonan#a Guvernamental! 7, proiect pentru realizarea 
aliment!rii cu ap!, canalizare $i epurare pentru satele L!pu$nic, R!dule$ti $i Stânce$ti în valoare 
de un milion de euro, care a fost aprobat, dar pentru care nu mai sunt bani, fondurile guver-
namentale fiind oprite la surs!. Iar pentru c! deja este aprobat un alt proiect pe m!sura 322, 
proiectul anterior nu mai poate fi depus, lucr!rile r!mânând la stadiu de studiu de fezabilitate 
$i proiectare. Pentru proiectul câ$tigat contribu#ia prim!riei este nul!, doar este nevoie de plata 
TVA-ului care apoi $i-l vor recupera, suma de plat! fiind ob#inut! prin accesarea unui credit 
bancar sau prin virarea acesteia de c!tre Consiliul Jude#ean. 

Primarul men#ioneaz! despre proiectul pe fondurile de mediu pentru canalizare $i epurare 
pentru localitatea Dobra, proiect depus pe hot!rârea de guvern 40 pentru care apoi nu s-au 
mai dat banii. Prim!ria este în momentul de fa#! informatizat! datorit! unui proiect PHARE la 
care au aplicat, atât primarul, cât $i fosta viceprim!ri#!, disputând calitatea de autor al acestei 
ini#iative. 

În momentul de fa#! se d! în lucru sala de sport din localitatea Dobra, proiect în valoare 
de 600.000 Euro depus în cadrul unui program guvernamental, pentru care au primit recent 

Strategia de Dezvoltare Local! a comunei Dobra pentru perioada 2007 – 2013 cu cele 24 
de proiecte: 

1.  amenajarea parcului din centrul de comun!, 
2.  modernizarea str!zilor G!rii $i Libert!#ii din Dobra $i a celor din Ro$cani, 
3.  modernizarea drumului comunal (DC) 132 Stânce$ti - Stânce$ti Ohaba - Bujoru, 
4.  alimentarea cu gaze a satelor componente, 
5.  finalizarea distribu#iei de ap! potabil! în localitate, 
6.  amenajarea unui centru de zi pentru copiii cu probleme deosebite în cadrul $colii gene-

rale din Dobra, 
7.  modernizarea sistemului de infrastructur! pe DC 136 Mih!ie$ti - Panc, 
8.  alimentarea cu ap! din izvorul existent „Baniu” a satelor Ro$cani $i Mih!ie$ti, 
9.  realizarea unui sistem de colectare $i evacuare a apelor uzate din cele dou! a$ez!ri mai 

sus men#ionate, c!rora li se adaug! $i localitatea L!pu$nic 
10.  repara#iile la bisericile $i monumentele istorice, 
11.  amenajarea de locuri de joac! pentru copii în localit!#ile Ro$cani $i R!dule$ti, 
12.  modernizarea pie#ei agroalimentare $i de m!rfuri, 
13.  realizarea sistemului de alimentare cu ap!, colectarea $i epurarea apelor uzate, 
14.  executarea de pode#e $i pun#i pietonale, 
15.  modernizarea drumului comunal (DC) 140 Dobra - Stretea, regularizarea $i decolma-

tarea râului Mure$, 
16.  modernizarea DC 134 Dobra - F!ge#el, 
17.  construirea unui dispensar uman, care s! cuprind! cabinete de medicin! general! $i 

stomatologie, 
18.  realizarea sistemului de colectare $i evacuare a apelor uzate, aici fiind incluse $i lucr!rile 

pentru finalizarea sta#iei de tratare din centrul de comun!, 
19.  regularizarea albiilor pâraielor în Dobra, L!pu$nic, F!ge#el, Panc $i Abucea, 
20.  modernizarea sistemului de iluminat public, 
21.  modernizarea $i completarea re#elei de alimentare cu energie electric! a str!zilor din 

satele Dobra, Ro$cani $i Mih!ie$ti, 
22.  modernizarea DC 136A pe raza satului Abucea, 
23.  amenajarea unui centru pentru persoane în vârst! în c!minul cultural din F!ge#el,
24.  realizarea $i modernizarea sistemului de canalizare în satul de re$edin#!. 

Dup! cum se poate remarca marea majoritate a punctelor strategice se refer! la infrastructur! 
pentru c! în viziunea primarului, dar $i a celor care îl înconjoar!, infrastructura atrage inves-
titori. 

Primarul se afl! la al treilea mandat $i este membru PDL, la fel ca $i primarul din comuna 
al!turat!, îns! aceasta nu u$ureaz! rela#ia cu Consiliul Jude#ean care este de orientare liberal!. 
Fosta viceprim!ri#! este membr! PNL, fiind sus#inut! de c!tre pre$edintele Consiliului Jude-
#ean în ac#iunile întreprinse $i în campania electoral!. În momentul de fa#! doamna în cauz! 
este consilier local. Culoarea portocalie a conducerii prim!riei Dobra nu ajut! la distribuirile de 
bani realizate de c!tre Consiliul Jude#ean: „la banii europeni e mai u$or de ajuns c! nu mai poate 
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Fosta viceprim!ri#!, actual consilier local PNL, a încercat s! acceseze un împrumut cu do-
bând! subven#ionat! prin programul „Fermierul” pentru înfiin#area unor culturi de legume. A 
pl!tit consultan#a pentru scrierea proiectului, a pl!tit proiectantul, a ob#inut majoritatea actelor 
necesare, dar în momentul când a vrut s! depun! proiectul s-au schimbat datele $i condi#iile de 
accesare a împrumutului bancar. În acel moment a renun#at, chiar dac! d!duse sume importan-
te de bani pentru c! a realizat c! nu î$i poate permite o asemenea rat! la banc!. 

Un alt antreprenor local care are trei magazine $i dou! baruri în satele din comun!, lu-
creaz! la Centrala termic! Mintia, face naveta, lucreaz! în schimburi $i de aceea î$i permite s! 
aib! $i afacerea lui. Lucreaz! cu familia, dar are $i ceva angaja#i. L-am g!sit în biroul lui care 
func#ioneaz! $i ca magazie c!utând în ziarele locale posibilitatea de a împrumuta bani pentru 
a î$i dezvolta afacerea. Mi-a povestit c! e foarte greu s! g!seasc! suma, dar care s! nu îl coste 
peste posibilit!#i. Vrea s! cumpere dou! apartamente în Dobra, apartamente pe care altfel le 
închiriaz! pentru magazinul $i barul pe care îl are acolo. Înainte de a se apuca de comer# a încer-
cat cu agricultura. Avea 20 de ha pe care le lucra el $i familia lui. Nu a mers, prea mari costurile 
$i treptat a trebuit s! renun#e. S-a reprofilat $i nu îi merge r!u, dar tot nu vrea s! renun#e $i nu 
simte c! poate s! renun#e la slujba stabil! $i nu prost pl!tit!, dar destul de grea $i care necesit! 
$i navet!, de la Mintia. Doarme când poate pentru c! acas! mai are $i gospod!rie $i trebuie s! 
î$i ajute p!rin#ii $i so#ia. Munc! mult!, continu!, dar nu vrea s! renun#e. Ar vrea s! mai fac! 
ceva dar nu are bani pentru a investi, r!mâne cu ini#iativa pentru c! e prea mic $i prea s!rac ca 
s! acceseze altfel de fonduri.

Proiectele de viitor prev!d, dup! cum se men#iona $i în strategia de dezvoltare, realizarea 
canaliz!rii $i aliment!rii cu ap! în toate satele, asfaltarea drumurilor $i deci îmbun!t!#iri în 
infrastructur!: „nu vin investitorii dac! nu am drumuri, ap! $i canalizare, iar unii întreab! $i de 
gaz” (reprezentant autoritate public! local!). Vor s! se dezvolte, ar vedea agroturismul ca pe o 
posibilitate, doar c! nu sunt ini#iative private, iar prim!ria nu se poate implica în toate. 

Concluzii 
Via#a merge mai departe a$a cum se poate, f!r! mult! risip! de energie. Cred c! a$a a$ putea 
caracteriza situa#ia din Comuna Dobra. Se face câte ceva, poate c! nu destul, sigur nu destul. 
Mereu se poate face mai mult, se pot g!si solu#ii, dar acolo unde func#ionarii publici nu sunt 
motiva#i lucrurile au tendin#a de a stagna. Oamenii par ocupa#i sau poate sunt, au un loc de 
munc! stabil, un venit mic, dar sigur, unii mai au în gospod!rie o gr!din! de legume $i ceva ani-
male. Se poate supravie#uii, este o re#et! pentru asta. Ambi#ii mici pentru posibilit!#i sc!zute. 
Prea s!raci pentru a accesa fonduri.

finan#are guvernamental!, fiind printre pu#inele proiecte pentru care prim!ria mai are teren pe 
care poate construi. 

În afar! de cele men#ionate mai sus primarul men#ioneaz! $i alte linii de finan#are precum 
Phare $i Sapard. Dorin#! $i interes pentru fonduri este, mai ales din partea primarului, care la 
sfâr$it de mandat trebuie s! dovedeasc! c! a realizat ceva concret, mai ales c! nu pare s! do-
reasc! s! renun#e la a mai fi primar: 

„Dac! nu le aprob! "i nu primim banii, le depunem pe altceva "i canalizare "i 
alimentare cu ap!. Drumuri am de f!cut multe. Am f!cut centrul de zi, am reparat 
"coala cu fonduri UE, are ap! cald!, b!nci, calculatoare, doar c! nu au ore de 
informatic!, nu se preocup! de elevi [profesorii]” (reprezentant autoritate public! 
local!).

Când a venit vorba despre depunerea proiectelor oamenii au început s! vorbeasc! de proble-
mele întâmpinate în a g!si $i a accesa informa#ia. Au p!strat acelea$i canale de comunicare, 
adic! informa#ia este primit! $i a$teptat! s! vin! de la Prefectur! $i Consiliul Jude#ean, urmând 
vechile modele. Au povestit despre acel dute-vino pentru c! lipseau pagini/documente/sem-
n!turi din proiect. Ceea ce le-a îngreunat procesul de completare a dosarului nu era faptul c! 
trebuiau s! adune aceste date, ci c! nu li se spuneau toate observa#iile $i lipsurile. S-au v!zut 
nevoi#i s! fac! multe drumuri ca func#ionarul s! r!sfoiasc! mai mult decât primele pagini. Erau 
trimi$i înapoi ca s! completeze, func#ionarul precizând c! nu e de datoria lui s! îi ajute, s! îi 
îndrume. +i-ar fi dorit s! afle mai mult, ca s! $tie exact ce trebuie f!cut ca proiectul lor s! treac!, 
ce alte documente s! adauge, ce s! modifice la proiect.

Conversa#ia a devenit din ce în ce mai animat! când au început s! povesteasc! despre pie-
dicile de dup! câ$tigarea proiectului pe M!sura 322. Au fost primii care au semnat contractul 
$i deci primii cu care Oficiul Jude%ean al Agen%iei de Pl!%i pentru Dezvoltare Rural! "i Pescuit a 
trebuit s! pun! în aplicare setul de reguli primite de la Bucure$ti. Pentru c! trebuiau s! organi-
zeze licita#ie $i achizi#ii, iar!$i au urmat acela$i drum înainte-înapoi: 

„Dup! anul nou m! duc din nou c! deja m-am s!turat. Proiectul este aprobat, 
semnat, tot, "i acum trebuie s! dau anun#ul "i ei trebuie s! dea OK-ul pentru anun#, 
pe m!sur! 322, dar m! tot poart!. Dac! nu se realizeaz! achizi#ia cât mai repede 
pierdem proiectul pentru c! am semnat contractul în august. Am fost primii care 
am depus "i care am câ"tigat din zon!” (reprezentant autoritate public! local!). 

Oficiul Jude%ean al Agen%iei de Pl!%i pentru Dezvoltare Rural! "i Pescuit le d! oamenilor anu-
mite r!spunsuri, iar când ace$tia sun! la Bucure$ti afl! c! lucrurile stau diferit, deci alte r!spun-
suri, ceea ce îi debusoleaz! $i demotiveaz!. Pân! la urm! caietul de sarcini rezultat $i agreat de 
c!tre Oficiul Jude%ean al Agen%iei de Pl!%i pentru Dezvoltare Rural! "i Pescuit a fost unul foarte 
sumar, l!sând loc oric!rei firme s! participe la acesta, f!r! garan#ii, f!r! condi#ii. Oamenii deja 
râdeau pentru c! tot procesul lor de a gândi condi#ii, de a î$i imagina cum ar trebui s! fie cel care 
le va face lucrarea fusese în zadar. 
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Infrastructura comunei este alc!tuit! din dou! drumuri na#ionale (DN 67 $i DN 65C) $i 
drumuri comunale (DC 140, DC 141) aproape în totalitate asfaltate, reprezentând un avantaj 
extraordinar pentru dezvoltarea socio-economic! a localit!#ii. O re#ea important! de drumuri 
laterale ce traverseaz! M!ld!re$tiiul leag! satele $i micile c!tune de restul comunei $i de co-
munele limitrofe: Tom$ani, Cerni$oara, Ote$ani, Stroe$ti, V!ideeni $i Sl!tioara. Acestea sunt 
fie asfaltate (11,4 km din totalul de 20 km de drumuri ale comunei), fie pietruite $i se g!sesc în 
stare optim! de func#ionare: 

„Drumurile sunt bune, bineîn#eles, cu acordul prim!riei s-au pavat, marea ma-
joritate a drumurilor sunt pietruite cu calcar, cu piatr! de calcar "i anual zeci de 
kilometrii de "osele sunt asfaltate. Ciupa, M!ld!re"tii de Jos, asfalt, "i spre Horezu, 
cam aicea, patru kilometri, asfaltat. Bineîn#eles, care se continu! înspre Horezu. 
$i în continuare, partea asta, înspre Teleche"ti, este drumul care merge spre comu-
na Ote"ani. Asfaltat. Deja, în Teleche"ti… toat! comuna este asfaltat!, spre Tele-
che"ti se va asfalta, spre Nec"oara nu "i în rest este totul asfaltat. Cu "an#uri f!cute, 
cu rigole, cu tot, pietruite cu pietre de râu, apoi pietruite cu calcar.” (reprezentant 
institu%ie public! local!)

Distan#ele principale în interiorul comunei, între centrul de comun! $i localit!#ile principale 
sunt relativ mici: M!ld!re$tii centru – M!ld!re$tii de Jos: 7 km; M!ld!re$tii centru – Teleche$ti: 
15 km; M!ld!re$tii centru – Ro$oveni: 10 km.

În prezent, leg!tura cu ora$ul Horezu se realizeaz! cu autobuzele societ!#ii cu capital privat 
Normandia, cu autoturisme particulare sau cu ajutorul c!ru#elor, drumurile de acces fiind în 
stare foarte bun! $i recent modernizate.

Cu toate c! teritoriul comunei este str!b!tut de dou! linii de înalt! tensiune, nu toate gos-
pod!riile sunt electrificate. Din totalul de 800 de gospod!rii ale M!ld!re$tiiului, aproximativ 30 
de locuin#e nu au curent electric, „la Ro$oveni $i înc! în câteva case nu au electricitate $i atunci 
stau la lumina l!mpii” (femeie, func#ionar public la prim!rie).

Majoritatea drumurilor din comun!, cu excep#ia satului Ro$oveni, au iluminat stradal. 

„Public? Total, merge în toat! comuna, în toate satele merge, cel mult la trei 
stâlpi este bec, cu neon” (reprezentant institu%ie public! local!)

Accesul la ap! este de departe o problem! fundamental! a comunit!#ii din M!ld!re$tii. Pe de 
o parte, explicit enun#at! atât de c!tre locuitori, cât $i de c!tre reprezentan#i ai autorit!#ilor 
locale, iar pe de alt! parte, puternic afi$at! prin simboluri $i ac#iuni comunitare. 

Pe toate str!zile satului, la distan#e de câteva case una de alta, evolueaz! construc#ii deo-
sebit de elaborate care g!zduiesc fântânile satului. Fiecare este cl!dit! dintr-o groap! cilindric! 
sau prismatic! cu pere#ii pietrui#i, cu ghizduri din piatr! $i/sau zid!rie de c!r!mid! (împrejmu-
iri în jurul unei fântânilor de la sol în sus), s!pate în p!mânt pân! la stratul freatic. Fântânile 
poart! acoperi$uri din tabl! zincat! sau din lemn lamelar $i de cele mai multe ori se g!sesc în in-
teriorul unor construc#ii din piatr! sau c!r!mid!, cu picturi murale reprezentând scene biblice 
sau icoane ale sfin#ilor care patroneaz! fântâna. În interiorul acestor construc#ii sau al!turi de 

M!ld!re%ti
Melinda Dinc!

Comuna M!ld!re$tii, jude#ul Vâlcea, având prim!ria în satul cu acela$i nume, mai cuprinde 
satele: M!ld!re$tii de Jos, Teleche$ti $i Ro$oveni. Situat! în partea central-sudic! a României, în 
cadrul jude#ului Vâlcea, se învecineaz! cu ora$ul Horezu $i comuna V!ideeni la nord, cu comu-
nele Tom$ani la est, Cerni$oara $i Ote$ani la sud, cu Stroe$ti $i Sl!tioara la vest. 

Din perspectiva structurii geografice, satele comunei sunt situate în zona colinar! premon-
tan!. Comuna M!ld!re$tii se afl! pe valea Luncav!#, între dealul Tom$anilor $i M!gura Sl!tioa-
rei. Teritoriul comunei este str!b!tut de r!ul Luncav!# $i de pârâul Ciupa.

Exist! dou! variante principale de acces rutier în M!ld!re$tii: drumul na#ional DN 67, care 
leag! Drobeta-Turnu Severin de Târgu Jiu $i mai departe, de Râmnicu Vâlcea $i drumul na#io-
nal DN 65C, care leag! Craiova de Horezu. Ambele drumuri na#ionale str!bat ora$ul Horezu 
înainte de a devia spre M!ld!re$tii: DN 67 la 3 km de la ie$irea din Horezu înspre Târgu Jiu, iar 
DN 65C la ie$irea din Horezu înspre Craiova. 

Satul M!ld!re$tii, cu c!tunele: Ciupa (care leag! prin DN 67 M!ld!re$tii de Horezu), Treapt, 
Ciupa Linie, Ciupa Peste Ap!, Ciupa Potre$, Nec$oaia, Crângu Orlii, Bela, Bolovan $i Muc!le$ti 
ocup! mai bine de dou! treimi din suprafa#a comunei. Aproximativ o treime din suprafa#! apar-
#ine satelor M!ld!re$tii de Jos cu c!tunele: Lupule$ti, M!ld!re$tii de Jos $i Lunc! M!ld!re$tii 
de Jos. Iar satele comunei care ocup! cea mai mic! suprafa#! $i cu un num!r redus de locuitori 
sunt: Teleche$ti $i Ro$oveni. 

Centrul comunei $i al satului M!ld!re$tii une$te printr-o r!scruce de drumuri c!ile de acces 
spre toate satele apar#in!toare. În centru se g!sesc Prim!ria Comunei M!ld!re$tii, C!minul 
Cultural, +coala cu clasele I–VIII M!ld!re$tii, un magazin universal $i bar $i o mic! întreprin-
dere privat! de prelucrare a lemnului.

Cu diversitatea spa#iului s!u, în care predomin! colinele $i cu doar o mic! câmpie, între 
râul Luncav!# $i pârâul Ciupa, cu climatul r!coros peste an $i secetos în mai toate verile, terenul 
agricol al comunei nu ofer! decât o varietate restrâns! de op#iuni: culturi de porumb $i cartof 
în lunc!, câteva planta#ii de pomi fructiferi în zona colinar! $i mai peste tot p!$uni $i fâne#e. 
A$adar, condi#iile naturale $i tradi#ia au imprimat ca ocupa#ie principal!, care a adus peste ani 
un randament deosebit comunit!#ilor m!ld!re$tene, cre$terea animalelor.

Principalele institu#ii publice ale comunit!#ii sunt Prim!ria Comunei M!ld!re$tii, Biserica 
Ortodox!, unit!#ile $colare (trei gr!dini#e, dou! $coli primare $i o $coal! gimnazial!), dispen-
sarul (cu un singur medic $i dou! cadre medii), Biblioteca Comunal! M!ld!re$tii $i Complexul 
Muzeal M!ld!re$tii.

Comunitatea m!ld!re$tenilor însumeaz! pu#in peste 2000 de locuitori $i aproximativ 870 
de gospod!rii. Natalitatea este sc!zut! $i popula#ia îmb!trânit!. 

În M!ld!re$tii întâlnim o comunitate lini$tit!, cu locuitori harnici, gospod!rii mari $i cura-
te, drumuri bune $i un aspect general îngrijit $i primitor. S!tenii ne spun c! via#a la #ar! e grea, 
îns! ei sunt înv!#a#i cu munca $i la nevoie se ajut! între ei. A$a, b!trâni cum sunt, pentru c! 
tinerii sunt pleca#i la munc! în ora$ sau în #!ri str!ine.
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o groap! de gunoi a localit!#ii noastre, dar care e administrat! de un S.R.L. $i firma 
asta ce face? Colecteaz! a"a cum e "i îi d! foc din când în când. Se face c! a luat foc 
"i… Da, ia câte-o amend! "i… Ori a fost o mân! criminal!, ori… dar ne convine, c! 
se debaraseaz! groapa.” (reprezentant autoritate public! local!)

Prim!ria a demarat un proiect pentru colectarea selectiv! a gunoiului menajer, pentru care s-a 
realizat printr-un program PHARE studiul de fezabilitate: 

„Noi am f!cut un proiect, studiu de fezabilitate, de PHARE, pentru colectarea 
selectiv! a de"eurilor. Imagina#ia aia bogat! c! o s! facem puncte de colectare, c! 
o s! lu!m gunoiul, o s!-l select!m, o s!… cândva.” (reprezentant autoritate public! 
local!) 

Majoritatea s!tenilor au îns! modalitatea proprie de a gestiona gunoiul menajer: parte îl folo-
sesc ca hran! pentru animale, parte îl ard.

Mai toate gospod!riile sunt conectate la re#eaua de televiziune prin cablu sau au antene 
digitale (Boom, Digi, RDS-RCS, Dolce) $i totodat! telefonie fix!, mobil! $i acces la Internet. 

Circa 15% dintre gospod!rii nu au antene digitale/cablu, Internet $i telefonie fix!, nu pentru 
c! n-ar avea acces, ci pentru c! nu au încheiat contracte cu companiile furnizoare de asemenea 
servicii. De obicei, este vorba de locuitorii cei mai s!raci, b!trâni cu venituri foarte mici, cei mai 
mul#i dintre ace$tia g!sindu-se în satele Teleche$ti $i Rogojeni. 

„Sunt "i antene la cei care nu s-a extins cablu, "i-au luat antene prin satelit. 
Cablu e în satul M!ld!re"tii aproape în întregime, iar în celelalte sate mai pu#in. 
Unde e telefonie, de regul! au cablu - telefoane fixe. Acces la internet: Este, "i acas!, 
la satele astea de centru, ceilal#i, telefonia mobil! "i atunci au "i internet. Oamenii 
au calculatoare acas!? Da.” (s!tean)

Comuna nu este legat! la re#eaua de gaze. La nivelul administra#iei locale exist! inten#ia de a 
conecta comuna la re#eaua de gaze $i s-au avansat discu#ii în acest sens cu responsabilii re#elei 
din ora$ul Horezu.

În ce prive$te fenomenele migratorii din comun!, doar excep#ional apar situa#ii de imigra-
#ie în M!ld!re$tii, în ultimii ani. Datorit! pre#urilor deosebit de mici ale caselor în localitate, 
pentru locurile frumoase $i pentru zona cu oameni lini$ti#i, comuna pare atractiv!. Îns! dotarea 
slab! cu utilit!#i face ca doar recent, dup! asfaltarea c!ilor de acces, s! existe familii interesate 
de a veni aici. În perioada recent! au fost cump!rate câteva case de c!tre persoane de la ora$, în 
special pentru un loc de petrecere a timpului liber $i a vacan#elor $i nu pentru a se stabili aici. 

„În ultimii doi ani - trei. $i din Bucure"ti "i din Craiova. Nu neap!rat s! se 
stabileasc!, dar î"i cump!r! propriet!#i. De ce? Sunt "i pre#urile mai mici "i le place 
peisajul. Le place zona.” (s!teanc!)

gardul ce împrejmuie$te fântâna, se g!sesc crucile de înmormântare ale str!bunilor în numele 
c!rora s!tenii (în principal dintre rude) au construit fântâna. Fântânile s!l!$luiesc fiecare sub 
patronajul unui sfânt $i au fost cl!dite în memoria câte unui str!mo$. 

Toate aceste pu#uri au fost construite de c!tre s!teni. Cele mai multe dintre ele au fost inclu-
se în domeniul public, la între#inerea lor contribuind astfel $i administra#ia local!: 

„Sunt "i pu#uri din care alimenteaz! mai multe gospod!rii? Da, mai sunt prin 
sat. Dar sunt f!cute tot de oameni. Sunt la fiecare câte unul, "i la 2-3 case. Noi le-am 
inclus în domeniul public pe alea care sunt în marginea str!zii. Deci toat! lumea 
are acces la ap!? Da "i nu. E o zon! secetoas! "i de foarte multe ori car! ap! cu g!-
leata, vara. Chiar nou! ni s-a întâmplat. Cei care sunt mai sus r!mân mai repede 
f!r! ap!.” (reprezentant autoritate public! local!)

Cu toate acestea, aproape fiecare gospod!rie are propria fântân!, iar satul M!ld!re$tii aproape 
în totalitate $i c!tunele Ciupa $i Treapt sunt str!b!tute de re#eaua de ap! comunal!. Re#eaua de 
ap! a comunei alimenteaz! 230 gospod!rii, adic! aproximativ 30% din locuin#e. 

„Avem ap!, care se pl!te"te, dar nu în toat! comuna. Exist! zone în care au "i 
fântân! "i s-au pus "i la re#eaua de ap!”. (reprezentant autoritate public! local!)

Am spune c! în M!ld!re$tii este acces la ap!, îns! anual în sezonul cald oamenii aduc deseori 
ap! de la fântânile mai adânci, iar în zonele mai înalte ale satului fântânile r!mân f!r! ap!.

Comuna nu are sistem de canalizare. Exist! preocupare în acest sens din partea autorit!#i-
lor locale, sistemul de canalizare aflându-se pe agenda public! a comunei. 

„N-avem deloc. În schimb avem proiect pentru canalizare.” (reprezentant auto-
ritate public! local!) 

În aceast! situa#ie, oamenii gestioneaz! problema canaliz!rii în regim propriu: 

„Canalizare? Avem la "coal!, avem fos! septic!, cu patru compartimente, dup! 
ultimele proiecte europene, cu totul, cu decantare, a"a. Are fos! septic! poli#ia, res-
tul, pe contul propriu.” (reprezentant institu%ie public! local!)

Salubritatea în comun! se realizeaz! de c!tre o firm! privat! colectoare de gunoi menajer din 
Râmnicu Vâlcea. Aceast! companie deserve$te 203 locuin#e (aproximativ 23% din gospod!rii). 
Comuna are groap! de gunoi, care întrune$te cerin#ele clasice $i este avizat! de Autoritatea 
de Mediu. În fapt, colectarea se face doar pe drumurile principale, u$or accesibile $i doar din 
M!ld!re$tii Sat, centrul de comun!. 

„Avem serviciul de salubrizare cu o firm! urban! din Vâlcea. Are o zi pe s!pt!-
mân! "i vine "i strânge, în satele în care poate avea acces u"or, adic! la cele de jos… 
Le e greu s! urce ma"ina aceea mare s!… Dar fiecare are groapa lui de gunoi. Avem 
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vat, deci nu lucrau la stat. Lucrau case "i în Horezu, mult mai des, se lucrau multe 
case, "i acum se lucr!. $i la noi o s! vede#i case frumoase. N-o s! vede#i case urâte. 
S-a lucrat mult.” (apicultor, M!ld!re"tii)

Pentru c! locuin#ele din comun! nu au fost na#ionalizate, iar p!mânturile de p!$unat, livezile 
$i alte terenuri agricole nu au fost luate la Colectiv, via#a s!tenilor în timpul socialismului a fost 
mai u$or de tr!it, iar comunitatea $i-a p!strat specificul tradi#ional în toate palierele vie#ii soci-
ale. S-au p!strat astfel multe dintre ocupa#iile tradi#ionale, obiceiurile $i ritualurile religioase $i 
a r!mas aproape intact spiritul comunitar de într-ajutorare al s!tenilor.

Dup! 1989, ritmul de dezvoltare al comunei a încetinit o dat! cu diversificarea oportu-
nit!#ilor de pretutindeni. Deschiderea c!ilor de acces spre zone urbane $i spre str!in!tate, cu 
poten#ial de câ$tig b!nesc mai mare, cu mirajul unei vie#i mai u$oare, a atras m!ld!re$tenii, în 
special pe cei tineri. În urma lor au r!mas b!trânii satului, cu gospod!riile lor mari $i îngrijite, 
cu vitele $i caii lor în ograd!, cu neajunsurile, dar $i cu bucuriile lor.

Ast!zi satul este destul de lipsit de vitalitate, o realitate socio-economic! care se rezum! 
la cre$terea animalelor $i agricultura de subzisten#! a fiec!ruia în gospod!ria sa $i doar pentru 
uzul propriu. Fabrica de c!r!mid!, o mic! întreprindere de prelucrare a lemnului, un depozit 
de materiale de construc#ii, câteva magazine mixte (5–6 magazine cu produse alimentare $i 
cu teras!-bar) reprezint! toat! dinamica economic! a comunei $i absorb împreun! 50-60 de 
angaja#i. 

„S! "ti#i c! s-au redus, nu mai sunt multe, la mine în sat decât unul mai e. În 
M!ld!re"tii de Jos, unul singur. În centru dou!, în Ciupa unul, "i mai unul la Bogora 
pe centru. Deci nu sunt "apte–opt în total.” (s!tean) 

„Da, are unul, un bar, cum s! zic, un privatizat de-!sta are. Au f!cut magazinul 
aici în vale, l-au demolat, c! fac biserica acolo în vale.” (s!tean) 

„Magazine sunt, în fiecare sat exist! câte-un magazin, chiar aicea la noi sunt 
chiar dou! magazine aici în M!ld!re"tii, în centru. Sunt dou! în M!ld!re"tii de Jos, 
unul în Nec"oaia, unul în Teleche"ti "i cam atâta, c! astea sunt satele.” (reprezentant 
autoritate public! local!)

Sectorul productiv din comun! se rezum! la trei - patru mici întreprinderi private. 
Firma SC Pretext SRL este produc!toare de materiale de construc#ie, tâmpl!rie de aluminiu 

$i PVC. Are sediul social în ora$, dar $i-a deschis în urm! cu un an un punct de lucru cu zece 
angaja#i în M!ld!re$tii. To#i angaja#ii sunt locuitori ai comunei. Afacerea a avut o evolu#ie pro-
mi#!toare pân! în prezent, se dezvolt! $i î$i va m!ri num!rul de angaja#i. 

„În domeniul construc#iilor "i în domeniul tâmpl!riei de aluminiu "i PVC lu-
crez. Deci construc#ii "i finisaje. Aicea am început de un an de zile. (…) Am vreo zece 
angaja#i.” (antreprenor local)

Locuitorii tineri ai comunei emigreaz! temporar sau permanent în c!utarea unui loc de munc!, 
în comunele dimprejur, în marile ora$e din regiune sau mai departe, în #ar! $i în str!in!tate. 
Între ace$tia, distingem câteva categorii importante: cei pleca#i la munc! în str!in!tate, cu deo-
sebire b!rba#i $i mai rar familii întregi, naveti$tii $i familii tinere care au emigrat permanent în 
zonele urbane limitrofe, dar care r!mân lega#i socio-economic de familia de origine r!mas! în 
sat (gospod!resc bugetul familial în comun cu ace$tia).

Principalele destina#ii pentru naveti$tii din M!ld!re$tii sunt: ora$ul Horezu, comuna Bere-
be$ti $i ora$ele mai mari, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, Craiova. Transportul naveti$tilor este asi-
gurat fie de angajatori, fie prin firma de transport persoane Normandia. Destina#iile preferate 
pentru cei care pleac! în str!in!tate sunt: Italia $i Spania. 

„Nu, nimic. Nu. Foarte mul#i sunt pleca#i în str!in!tate. Italia, Spania. De când 
au început s! plece? De vreo 5-6 ani, mai bine. Dar în ultima perioad! au plecat 
mul#i. Cam câ#i sunt acum pleca#i? Familii sunt… cred c! vreo 100 de persoane, 
mai bine, sunt plecate din M!ld!re"tii. Unii decât b!rba#ii, al#ii "i-au luat "i so#ia 
"i copiii.” (femeie din Teleche"ti) 

„Vede#i dumneavoastr!, depinde cum pierd locurile de munc! în partea asta, 
se restructureaz!, sau simt c! devine o s!r!cie a familie, nu, automat încearc!, 
din auzite, din auzite, pleac! în str!in!tate. Cam câ#i sunt? Din comun! cel pu#in 
cincizeci de familii sunt plecate.” (reprezentant institu%ie public! local!)

În comun! exist! pu#ine construc#ii noi, în ultimii patru ani administra#ia local! acordând 23 de 
autoriza#ii de construc#ie pentru locuin#e (reprezentând circa 3% din totalul gospod!riilor). 

Majoritatea caselor satelor care formeaz! comuna M!ld!re$tii sunt construc#ii vechi de 
peste jum!tate de secol. Casele satului au în majoritate arhitectur! tradi#ional!, iar componen#a 
gospod!riilor este tipic! pentru satele din zonele deluroase subcarpatice. Casele de locuit au 
acoperi$uri cu pante constituite din $arpante din lemn ecarisat $i cu învelitori din tabl! zincat! 
sau cu $indrile din lemn lamelar. Op#iunea pentru acoperi$urile din tabl! care înlocuiesc mo-
delul tradi#ional al învelitorilor cu $indrile din lemn, se datoreaz! în special rezisten#ei în timp 
$i în fa#a intemperiilor (rezisten#! la vânt). Pe de alt! parte, înlocuirea $indrilelor din lemn este 
relativ u$or de realizat $i mai pu#in costisitoare decât în cazul repara#iilor celor din tabl!.

Casele sunt foarte bine îngrijite, au suprafa#! de locuit relativ mare $i sunt înconjurate de 
cur#i care dep!$esc semnificativ suprafa#a construit!, ajungând în general la 1000 – 1500 metri 
p!tra#i. Majoritatea caselor de locuit sunt înalte, construite în ultimul secol în stil arhitectural 
brâncovenesc, cu fa#ade tencuite $i decorate cu arcaturi (serie de trei arcade postate în partea 
de sus a patru stâlpi, care formeaz! împreuna partea din fa#! a pridvorului).

Înainte vreme, mul#i dintre locuitori se ocupau cu construitul caselor, erau prin tradi#ie buni 
c!r!midari, zidari, dulgheri, pietrari. Satele din zona M!ld!re$tiiului nu au fost colectivizate $i 
oamenii nu au fost ocupa#i în agricultura de CAP $i $i-au putut p!stra meseriile tradi#ionale. 

„Noi, cum s! v! explic eu, noi pân! la Revolu#ie eram undeva de la medie în sus, 
pentru c! erau mul#i meseria"i particulari, cum se zice, "i lucrau în domeniul pri-
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Statistic, gradul de ocupare al persoanele de vârst! activ! din M!ld!re$tii este practic insignifi-
ant pentru via#a economic! a comunei. Dintre cele 880 de persoane cu vârsta cuprins! între 14 
$i 65 de ani (40% din popula#ia total! a comunei), 777 sunt $omeri (80% din popula#ia activ!) $i 
aproximativ 140 de persoane sunt plecate la munc! în str!in!tate (16% din popula#ia activ!).

A$adar, principalele surse de venit ale celor care lucreaz! $i sunt în putere se g!sesc în co-
munele limitrofe $i în ora$ele mai mari din regiune. La Horezu, ora$ul cel mai apropiat $i legat 
de comun! prin dou! c!i de acces – M!ld!re$tii Sat $i c!tunul Ciupa – î$i g!sesc de munc! cei 
mai mul#i. Pe urm! în comunele dimprejur. Unii fac naveta, iar al#ii se stabilesc acolo. Mul#i 
lucreaz! f!r! acte $i mul#i sunt zilieri. 

Naveti$tii lucreaz! în câteva domenii de activitate, în ordinea frecven#ei sunt preferate: 
construc#iile, serviciile (vânz!tori, paznici) $i în produc#ie, în fabrici. Cei care pleac! la munc! 
în str!in!tate, lucreaz! preponderent în construc#ii $i în agricultur!. 

B!trânii r!ma$i acas! se ocup! în principal cu cre$terea animalelor $i agricultura. Terenul e 
potrivit, cu multe p!$uni. Mai toate gospod!riile au în ograd! vaci, capre, porci $i p!s!ri. Se mai 
cresc, îns! nu la fel de comun, cai $i oi.

Tradi#ional, ocupa#ia principal! în comunitate a fost $i r!mâne cre$terea animalelor mari. 
Relieful $i condi#iile climaterice au fost determinante în acest sens. Mai mult, pentru c! lo-
cuin#ele din comun! nu au fost na#ionalizate, iar animalele $i p!$unile oamenilor nu au fost 
luate de Colectiv, oamenii $i-au putut gospod!ri avu#ia din ograd! dup! orânduiala satului, ca 
întotdeauna.

Pentru c! oamenii se ocup! în principal cu cre$terea vitelor, terenurile agricole au multe 
fâne#e $i sunt mai pu#in cultivate cu cereale, legume $i zarzavaturi. Cei mai mul#i gospodari au 
p!$uni $i livezi. Pe dealurile comunei sunt $i câteva arii cu vi#! de vie.

Pân! în urm! cu câ#iva ani, mul#i dintre locuitori se ocupau $i cu albin!ritul. Institutul de 
Cercetare Apicol Bucure$ti avea în apropiere de M!ld!re$tii o Sta#ie de Apicultur! unde oame-
nii î$i puteau desface produsele $i de unde puteau achizi#iona materie prim! pentru cre$terea 
$i între#inerea stuparilor. Recent Sta#ia s-a mutat, iar apicultorii nu mai au posibilitatea de a-$i 
vinde produsele. În acela$i timp, în ultima perioad! nu se mai primesc subven#ii de la stat pen-
tru transportul stupilor. Cu excep#ia câtorva, oamenii au renun#at la apicultur!. Cei care mai 
au stupari vând miere, propolis, polen $i alte produse apicole în Râmnicu Vâlcea, Craiova sau 
Târgu Jiu. Apicultura nu mai este îns! rentabil!, a r!mas doar o pasiune pentru pu#ini dintre 
locuitori $i o întâlnim numai în 25-30 de gospod!rii din M!ld!re$tii. 

„Sta#ia de apicultur! care era aicea s-a mutat, fiindc! a revendicat cl!direa. 
(…) Mierea o cump!r! cineva la Vâlcea, Craiova, Târgu Jiu. Nu la pia#!. Nu "tiu 
cum e în alte zone, dar la noi în Vâlcea, dac! vinzi un kil pe zi e mult. $i la Poliflor 
e "aizeci de mii, optzeci de mii pe halc!, "i dac! de duci în pia#! e o sut! optzeci 
de mii, dou! sute borcanul de salcâm. Dar mie nu-mi convine s! dau la borcan.” 
(s!tean apicultor)

Cei mai s!raci din localitate sunt b!trânii cu venituri foarte mici $i f!r! familie care s!-i ajute. 
Aceste persoane locuiesc în toate satele din M!ld!re$tii, neexistând o concentra#ie mai mare 
într-o anumit! zon! a comunei. 

În centrul M!ld!re$tiiului se g!se$te o mic! întreprindere de prelucrare a lemnului, cu vechime 
în activitate de peste cinci ani $i care are în prezent aproximativ 20 de angaja#i. 

„Compania lui Ioni#!, o fabric! de parchet "i din prefabricate din lemn, tot cu 
vreo 20 de angaja#i.” (s!tean)

La intrarea în M!ld!re$tii din direc#ia Craiova, întâlnim cea mai trainic! întreprindere a comu-
nei, fabrica de c!r!mid!. Dup! cum ne spun b!trânii satului, întreprinderea s-a înfiin#at înainte 
de r!zboi ca $i component! a companiei Olg!i Banci din Horezu. Întreprinderea cuprindea mai 
multe sec#ii de produc#ie în Horezu $i aceasta din M!ld!re$tii $i avea ca obiect de activitate 
fabricarea de bunuri me$te$ug!re$ti: produse din piele, stofe, textile, ceramic!, mobil! $i c!r!-
mid!. În anii 1950 întreaga fabric! este na#ionalizat! $i transformat! în cooperativ! de stat. În 
acest fel, fabrica din M!ld!re$tii devine cooperativ! me$te$ug!reasc!. Dup! 1989 cooperativa 
s-a privatizat $i fabrica de c!r!mid! a schimbat pân! ast!zi mai mul#i proprietari. În prezent 
este de#inut! de o persoan! din Bucure$ti $i are circa $ase luni pe an în sezonul cald, 20 – 30 de 
angaja#i. În timpul iernii, când produc#ia de c!r!mid! este suspendat!, angaja#ii intr! în $omaj 
pân! în luna aprilie, când produc#ia se reia. 

„C! nici pe !"tia nu mai sunt st!pâni oamenii "i le-au vândut "i pe !"tia. Oa-
menii au stat "i-a"a, pentru c! de-aicea au ie"it, cred c! vreo dou! genera#ii, au ie"it 
la pensie. Acum i-a b!gat în "omaj, pentru c! ei beneficiaz!, lucrând cu carte de 
munc!, au posibilitatea s!-i treac! în "omaj pân! în prim!var!. $ase luni de zile 
este "omajul. În fiecare an a"a se întâmpl!.” (s!tean)

Firma de transport persoane Normandia are sediul social în ora$ul Horezu, îns! func#ioneaz! 
în M!ld!re$tii. În afara $oferilor, ceilal#i angaja#i ai firmei sunt din M!ld!re$tii. 

„Ar mai fi Normandia, e pe teritoriul nostru, dar e înregistrat! la Horezu. Sunt 
angaja#i din sat la Normandia? Da, la toate. Cred c! sunt vreo 5-6. Da, 5-6 de la 
noi.” (s!tean) 

Cele $ase-$apte magazine ale comunei se distribuie pe întreaga suprafa#! a comunei, asigurând 
accesul tuturor s!tenilor la bunurile alimentare de baz! $i la alte produse de larg consum. În 
majoritate, aceste magazine func#ioneaz! ca asocia#ii familiale $i prin aceasta nu asigur! locuri 
de munc! pentru s!teni în afara familiei.

Sectorul public, reprezentat prin câteva institu#ii locale, reprezint! un alt angajator impor-
tant al comunei: 

„Unde lucreaz! oamenii? Mai sunt "colile "i dispensarul medical. Doctorul este 
din ora"ul Horezu, dar cele trei asistente sunt din M!ld!re"tii. La muzeu suntem opt 
angaja#i, dintre care muzeograful este din Vaideeni "i restul sunt din M!ld!re"tii. 
Prim!ria are 18 angaja#i, to#i din sat.” (reprezentant autoritate public! local!)
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Introducerea re#elei de ap! curent! în toat! comuna ar cre$te semnificativ calitatea vie#ii s!-
tenilor. Nu numai c! ar avea acces la ap! pe toat! perioada anului, îns! ar putea s!-$i amenajeze 
în gospod!rii camere de baie $i înc!peri pentru sp!lat. 

„Sunt multe, în primul rând apa curent!, c! nu este. Fiecare, cu fântâni, cine 
nu, fântâni comune, la 3-4 case. $i-au mai f!cut bazine, dar nu… la re#ea, cel mai 
bine, deci e un avantaj. Ma"ini de sp!lat automate, b!i, toate. A"a nu d! voie, legea 
zice clar, din fântâna de unde ia trei familii, nu po#i s! tragi apa.” (s!tean) 

„Ce s! v! spun, ne confrunt!m cu apa, mai mult. Hai c! io, a"a… comuna-i 
frumoas!, oamenii sunt… fiecare î"i vede de treaba lui. Aicea cu apa. Asfaltul l-a 
f!cut acum de S!rb!tori, dar apa, c! n-avem ap!. Noi "i-ast! var!, avem fântân! 
în curte la copii, dar a secat de când. Dup! prim!var! n-am mai avut ap!. Acolo "i 
aicea (fântâna de pe strada) a secat. $i-n trecut "i vara aialalt!.” (s!teanc!)

Situa#ie grupurilor vulnerabile
Popula#ia s!rac! a satului este format! din b!trânii f!r! familie, cu venituri foarte mici sau 
inexistente. În general, aceste persoane tr!iesc din pensia în agricultur! sau venitul din ajutor 
de la stat (Legea Venitului Minim Garantat). Ele formeaz! grupul vulnerabil al comunei M!l-
d!re$tii. 

„Nu avem marginaliza#i, s! spun c! avem un sector, din punctul meu de vedere 
sunt s!raci !ia care au doar pensia de agricultor "i cei care sunt în ajutor social 
- 170 de persoane. Sunt r!spândi#i cam peste tot. $i !"tia care sunt în ajutor social, 
nu sunt prea s!raci, c! au acolo, cas!, au. Dar n-au de munc!.” (reprezentant auto-
ritate public! local!) 

„Nu avem, nu avem romi, nu avem decât români, se descurc! bine. Nu avem 
grupuri mai aparte de nici un fel, nu avem secte religioase, nu avem nimic.” (repre-
zentant institu%ie public! local!)

Îi mai ajut! vecinii la munca în gospod!rie $i Prim!ria cu câte un ajutor constând în alimente de 
baz!, lunar. To#i mai au în curte câteva animale, mai au o p!$une cu fân $i o gr!dini#! cultivat! 
cu cele necesare traiului $i în general se descurc!. 

„Se ocup! Prim!ria în special de oamenii cu problem!, a f!cut chiar ieri. Pri-
marul duce la ni"te femei, care sunt în vârst!, le ducea lemne, de la firma de lemn a 
lui Ioni#! Company, le duce lemne pentru iarn!. Am v!zut c! le-a dat zah!r, ulei "i 
f!in!, le d! ajutor social. Vede#i, având la Prim!rie un asistent social, colaborarea 
cu el, le duce bani, ajutoarele respective, se intereseaz! de ei. În special avem un 
primar foarte activ, se intereseaz! de to#i b!trânii din comun!, de to#i oamenii cu 

În M!ld!re$tii nu exist! pia#! imobiliar!, case $i terenuri nu se vând decât foarte rar $i la 
pre#uri foarte mici. O gospod!rie care se întinde pe 500 metri p!tra#i $i include o cas! cu dou! 
camere cost! între 5.000 $i 8.000 lei. Pre#urile caselor difer! sensibil de zona din comun! în care 
se g!sesc amplasate. Cele din M!ld!re$tii Sat sunt cu circa 20-30% mai mari decât cele aflate în 
zonele f!r! utilit!#i, cum este satul Ro$oveni.

Locuitorii comunei pleca#i la munc! în str!in!tate sunt cei care î$i renoveaz! casele, le fac 
mai mari sau î$i mai construiesc $i case noi. În ultimii ani s-au construit circa 30 de case noi, 
dar s-au renovat multe dintre casele vechi ale satului. În general, renovarea nu schimb! linia 
arhitectural! a satului, doar c! se folosesc $i materiale de construc#ie moderne în locul celor 
tradi#ionale (de exemplu, acoperi$urile din lemn lamelar sunt înlocuite cu cele din tabl!).

Principalele probleme ale localit!#ii
Principalele probleme ale comunei M!ld!re$tii sunt lipsa locurilor de munc! din localitate $i 
apa curent!.

Lipsa angajatorilor din satele M!ld!re$tiilor $i din zonele limitrofe a schimbat via#a social! 
a comunit!#ii în toate privin#ele. Oamenii identific! ca $i problem! major! a comunei plecarea 
tinerilor în c!utarea unul loc de munc!. Cu toate c! oamenii pleca#i la munc! #in leg!tura cu 
familia din sat, totu$i absen#a lor pentru perioade lungi creeaz! dificult!#i în via#a celor r!ma$i 
acas! $i schimb! ordinea vie#ii, a$a cum este ea de sute de ani. 

Copii sunt l!sa#i în grija bunicilor sau a altor rude r!mase acas! ($coala a înregistrat 14 
elevi afla#i în curatel! de între#inere la bunici). P!rin#ii îi îngrijesc de la distan#!, se intereseaz! 
de situa#ia lor $colar! prin telefon, vin s!-$i vad! copii de câteva ori pe an $i trimit bani de câte 
ori reu$esc s! strâng! câte ceva. Bunicii $i profesorii ne spun c! a$a se desf!$oar! via#a copiilor 
din timpurile noastre, c! cei mici sunt îngriji#i bine, c! nu sunt cazuri de e$ec $colar sau aban-
don $colar, c! p!rin#ii trag la casa din sat $i odat!, se vor întoarce to#i acas!, iar familiile se vor 
reîntregi. 

„Sunt situa#ii în care copiii care r!mân singuri acas!? Copiii în general sunt 
l!sa#i în grija rudelor, cei care nu sunt în grija rudelor, mai le-am f!cut noi câte-o 
curatel! "i le-am dat în grij! la anumite persoane, m!tu"i, unchi.” (reprezentant 
autoritate public! local!)

 „Nu e nici un pericol cu copiii respectivi, dar se simte lipsa p!rin#ilor, când intri 
în discu#ii mai am!nun#ite, au un of pe inim!. Cât ar fi bunicul, dar p!rintele e 
p!rinte.” (reprezentant institu%ie public! local!)

Problema apei curente este major! în satele din M!ld!re$tii. Cu toate c! pe fiecare strad! a 
comunei întâlnim numeroase fântâni, iar oamenii au aproape fiecare în propria gospod!rie 
o fântân!, totu$i problema apei curente este acut!. Fântânile seac! deseori în timpul secetos, 
când oamenii aduc ap! de la pu#urile mai adânci, pentru uz propriu $i pentru animale. 
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Fonduri europene
Prim!ria M!ld!re$tii se afl! în rela#ii bune, de colaborare, cu institu#iile administrative jude#e-
ne, Consiliul Jude#ean Vâlcea $i Prefectura Jude#ului Vâlcea. Consiliul Jude#ean Vâlcea se impli-
c! activ în mai toate proiectele ini#iate de Prim!ria M!ld!re$tii. Ajutorul Consiliului Jude#ean 
const! în sprijin financiar (pentru aplicare dac! Prim!ria M!ld!re$tii nu are suficiente fonduri 
pentru contribu#ia proprie în cadrul proiectului), consultan#! în elaborarea proiectelor sau în 
fazele de implementare $i medierea pentru credite (în vederea ob#inerii finan#!rii). Deseori 
angaja#i $i membri din Consiliul Jude#ean sunt coopta#i cu participare efectiv!, ca membri în 
proiectele Prim!riei M!ld!re$tii pentru a da greutate proiectului în faza de aplicare, prin CV-ul 
$i experien#a acestora în proiecte similare derulate anterior.

+coala din M!ld!re$tii $i Prim!ria M!ld!re$tii au elaborat o serie de proiecte pentru do-
tarea $i modernizarea $colii. Pân! în prezent s-au accesat în special fonduri PHARE pentru 
dotarea cu mobilier $i alte componente ale bazei materiale a $colii. Recent, echipa din cele dou! 
institu#ii a elaborat un proiect pentru realizarea unui sistem de înc!lzire centralizat al $colii, 
care atrage atât fonduri europene (PHARE), cât $i fonduri guvernamentale (de la ministerul 
de resort). Sistemul de înc!lzire central! va utiliza apa termal! subteran!, motiv pentru care 
proiectul a necesitat o aten#ie special! $i numeroase studii de fezabilitate (construc#ie, instala#ii, 
avize mediu etc.). Pân! în prezent a primit toate aprob!rile $i ini#iatorii lui sunt convin$i c! va 
avea succes. 

De asemenea, Prim!ria a dezvoltat rela#ii $i cu asocia#ii $i organiza#ii neguvernamentale, în 
special în cadrul proiectelor de dezvoltare local! sau regional!. 

Astfel c! exist! o colaborare strâns! cu Funda#ia Parteneri pentru Dezvoltare Local! (FPDL), 
sub îndrumarea c!reia s-a realizat Strategia de Dezvoltare a Comunei M!ld!re$tii. Strategia a 
fost elaborat! în urma realiz!rii agendei publice prin consultarea s!tenilor (numeroase dez-
bateri publice organizate la ini#iativa Prim!riei cu invitarea tuturor s!tenilor) $i a conducerii 
celorlalte institu#ii publice locale ($coala, muzeul, poli#ia, agen#ii economici etc.) $i regionale 
(Consiliul Jude#ean Vâlcea). 

„Am f!cut o strategie, cu tot ce implic! asta, am consultat oamenii, am consul-
tat câ#iva edili locali, profesori, agen#i economici, ce avem noi acolo, am luat ni"te 
oportunit!#i "i asta încerc!m s! acces!m. $tim c! asta vor oamenii "i când se ive"te 
oportunitatea… Am consultat "i oamenii, i-am invitat la noi în Cultural, au primit 
ni"te chestionare "i am f!cut strategia localit!#ii. $i de acolo tot timpul extragem. 
Acum sunt la mod! proiectele pentru utilizarea surselor regenerabile de energie. Era 
undeva în strategie, nu era prioritar!, dar era undeva. Acum c! e oportunitate, am 
trecut proiectul. Omul vrea asfalt, ap! "i canal – am g!sit m!sura 322, am f!cut 
proiectul, am aplicat.” (reprezentant autoritate public! local!)

O alt! organiza#ie neguvernamental! împreun! cu care Prim!ria are rela#ii de colaborare în 
cadrul proiectelor de dezvoltare este Funda#ia Phoenix Caritas din Râmnicu Vâlcea. Funda#ia 
Phoenix $i Prim!ria M!ld!re$tii au realizat câteva proiecte pentru elevii $colii din localitate.

probleme, dar de multe ori "i dep!"e"te, pentru c! fondurile "ti#i cum sunt, fondurile 
sunt limitate.” (reprezentant institu%ie public! local!)

Problema b!trânilor f!r! venituri sau cu venituri foarte mici este o prioritate de prim rang 
înscris! în Strategia de Dezvoltare a Comunei, la nivelul Prim!riei. În acest sens, Prim!ria M!l-
d!re$tii a elaborat $i a depus un proiect pentru crearea unui Centru de Zi Pentru Persoanele 
Vârstnice $i sper! ca în acest fel, proiectul s! fie realizat cât mai curând, iar parte din problemele 
s!tenilor vârstnici $i s!raci s! fie solu#ionate.

Pentru moment s-au rezolvat unele dintre problemele stringente, legate de infrastructur! 
$i accesul la utilit!#ile de baz! a persoanelor vârstnice aflate în dificultate, în satul Ro$oveni. 
Aflat la circa 10 km de centrul comunei, satul Ro$oveni este cel mai mic ca suprafa#! $i în pre-
zent populat numai de vârstnici. Din lipsa accesului la utilit!#i $i din cauza drumurilor proaste 
care f!ceau leg!tura cu celelalte sate, Ro$oveniul s-a depopulat, în special în perioada ultimului 
deceniu. Din aceste motive, dar $i datorit! oportunit!#ilor de finan#are din fonduri externe, 
prim!ria a realizat $i implementat câteva proiecte esen#iale pentru cre$terea calit!#ii vie#ii ro-
$ovenilor. Astfel c!, în ultimul an au fost realizate lucr!rile asfaltare a drumului de acces c!tre 
Satul Ro$oveni din fonduri europene.

Prim!ria
Prim!ria Comunei M!ld!re$tii este amplasat! în centrul localit!#ii, într-o cl!dire veche, ce are 
aspectul unei case brâncovene$ti autentice. Cl!direa relativ mic! este probabil neînc!p!toare 
pentru cei 18 angaja#i ai administra#iei locale.

Dot!rile tehnice din birourile Prim!riei sunt adecvate $i noi, achizi#ionate foarte recent ca 
rezultat al implement!rii unui program PHARE pentru dot!ri IT. Spa#iul $i mobilierul sunt as-
pectele care ar putea fi îmbun!t!#ite în imaginea $i func#ionalitatea bazei materiale a institu#iei.

În ce prive$te resursele umane din cadrul Prim!riei, întâlnim oameni bine preg!ti#i profesi-
onal (7 din cei 18 angaja#i au studii superioare, 6 sunt func#ionari publici), capabili de a realiza 
munca de administra#ie $i deosebit de implica#i în activit!#ile pe care le desf!$oar!. Num!rul 
mic de angaja#i în compara#ie cu necesarul de personal (15 posturi vacante) relev! interesul 
deosebit $i dedica#ia cu care angaja#ii î$i realizeaz! sarcinile $i activit!#ile de munc!.

Baza de pornire a bugetului Prim!riei - taxele $i impozitele - adic! surse locale de venituri, 
sunt aproape insignifiante. Comuna neavând o via#! economic! solid!, fondurile din taxe $i 
impozite provin aproape exclusiv de la popula#ie $i prea pu#in de la agen#ii economici din lo-
calitate. Ponderea cea mai semnificativ! în formarea bugetului local o au fondurile atrase de 
la Consiliul Jude#ean Vâlcea, cele din fonduri guvernamentale (prin Hot!râri ale Guvernului 
României) $i fondurile europene. 

„De la bugetul de stat, prin Hot!râri de Guvern, prin Consiliul Jude#ean mai 
primim. Surse locale, impozite "i taxe, neavând firme… numai ce lu!m de la popu-
la#ie. Drept pentru care noi avem salariul de mai nimic.” (reprezentant autoritate 
public! local!)
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Lipsa de informare a aplican#ilor cu privire la procedurile liniilor de finan#are nou introdu-
se. Personalul angajat din prim!rie nu este informat în totalitate despre toate modalit!#ile de 
elaborare a proiectului decât prin ghidurile de aplicare accesibile online, care con#in informa#ii 
insuficiente, consider! ace$tia. Angaja#ii Prim!riei, care au fost membri în proiecte anterioare, 
consider! c! au nevoie de cursuri de informare/formare în acest sens. Ei sugereaz! organizarea 
de cursuri de informare despre toate oportunit!#ile de finan#are $i despre ghidul aplicantului pe 
fiecare component!. Astfel, programele ar deveni mai accesibile. Totodat!, se dore$te ca perso-
nalul institu#iilor eligibile (în cazul de fa#! prim!riile) s! fie anun#at $i cooptat s! participe.

Lipsa de informare $i profesionalism a celor care administreaz! fondurile europene, în spe-
cial a celor din organismele jude#ene/regionale. Participan#ii în proiecte implementate din Pri-
m!ria M!ld!re$tii consider! c! primesc de la lucr!torii agen#iilor regionale (acolo unde depun 
proiectele) consultan#! minimal!, c! ace$tia nu sunt bine preg!ti#i $i de cele mai multe ori le 
ofer! informa#ii incorecte $i incomplete atât în ce prive$te elaborarea, cât $i în etapele imple-
ment!rii proiectelor. Totodat!, în rela#ia cu angaja#ii agen#iilor de administrare a fondurilor eu-
ropene, aplican#ii se simt trata#i necorespunz!tor. Ei consider! c! ar trebui s! dezvolte o rela#ie 
de parteneriat cu angaja#ii organismelor de administrare a fondurilor europene, în timp ce în 
prezent au sentimentul unei dispuneri ierarhice, de inferioritate în raport cu ace$tia.

 „Ce-am p!#it pe la Craiova pe la SAPARD, c!-mi venea s! nu mai vorbesc cu 
fetele alea, s! plec, s! renun#. C! dac! le vezi c! nici nu st!pânesc problema "i mai 
a"teapt! totdeauna s! vâneze gre"eala, ca s! te întoarc! de nu "tiu câte ori. Nu, dar 
te sup!r! r!u de tot, te deranjeaz!. Auzi doar: <Nu "tim, nu se pune problema, nu 
ne ocup!m noi de treaba asta!> Eu m-am dus acolo cu inten#ia s! m!-nve#e, s!-mi 
spun! cum s! fac.” (primarul) „Dar nici cei care gestioneaz! fondul nu sunt bine 
informa#i, ca s! ne sprijine. $i sunt întotdeauna, te trateaz! ca "i când ar fi patronul 
t!u, "eful t!u, st!pânul t!u!” (reprezentant autoritate public! local!) 

„S!-"i angajeze personal care s! ne ajute atunci când vrem s! ob#inem infor-
ma#ii, atunci când implement!m un proiect. Nu în momentul când ne ducem cu o 
parte a proiectului, în implementare, s! ne spun!: <întoarce#i-v! cu el, c! nu e pus! 
"tampila care trebuie.> Când vin în teritoriu, au "edin#! "i asta-i tot, dar atunci 
când te duci, ia nu "tiu care pagin! la control, nu e bine pus! "tampila cu Consiliul 
Local, trebuia aia cu Primarul, "i î#i d! proiectul în fa#!. $i te întoarce, dup! ce 
munce"ti "i faci tone de hârtii, te întoarce pentru un nimic.” (reprezentant autoritate 
public! local!)

Una dintre problemele acute ridicate de Prim!ria M!ld!re$tii este legat! de aspectul cheltu-
ielilor eligibile în proiect. (1) Prim!ria nu are, de cele mai multe ori, întreaga sum! pentru 
acoperirea cotei de cofinan#are. Din acest motiv, solu#ia imediat! pentru atragerea acestor bani 
în fondurile prim!riei este ob#inerea unui credit bancar. Iar dobânda creditelor nu este o chel-
tuial! eligibil! în proiect. Ca solu#ie pentru acest neajuns se propune crearea de fonduri spe-
ciale pentru institu#iile de rangul prim!riilor, eventual cu sprijin guvernamental, iar accesarea 
acestor fonduri speciale s! presupun! o dobând! mai mic! decât se practic! în sistemul bancar. 

Prim!ria M!ld!re$tii are un istoric de colaborare $i cu Funda#ia Parteneri pentru Dezvolta-
re Rural!. Aceast! funda#ie a realizat în cursul anului 2008 un program de dezvoltare a turismu-
lui în diferite zone rurale din #ar!. În cadrul acestui program au participat membri ai Consiliului 
Local M!ld!re$tii $i angaja#i ai Prim!riei M!ld!re$tii în activit!#ile de concepere $i elaborare a 
unui proiect de promovare a turismului zonal, Turism Rural în Depresiunea Horezu. Prezenta-
rea propunerii finale a echipei din M!ld!re$tii a avut loc foarte recent (ian. 2009), iar rezultatele 
evalu!rii înc! nu se cunosc. 

În perspectiva imediat!, Prim!ria M!ld!re$tii dore$te s! solu#ioneze una dintre cele mai 
importante probleme ale comunit!#ii, cea care prive$te aspectele de modernizare $i dezvolta-
re a infrastructurii: re#eaua de ap! curent!, re#eaua de canalizare $i asfaltarea por#iunilor de 
drum comunal înc! neasfaltate. În acest scop, acceseaz! fonduri europene: Direc#ia de Finan-
#are AXA 3 care vizeaz! calitatea vie#ii în zonele rurale $i diversificarea economiei rurale, prin 
M!sura 322: Renovarea $i dezvoltarea satelor. Pân! în prezent a fost depus un astfel de proiect 
pentru realizarea re#elei de ap! curent! în comun!.

Cele mai recente succese ale Prim!riei M!ld!re$tii în accesarea de fonduri europene sunt:
 •  Asfaltarea drumului comunal M!ld!re$tii de Jos (2,93 km) $i construc#ia pod aferent 

drumului peste pârâul Luncav!#, accesat printr-un program SAPARD (1.000.000 
euro);

 •  Realizarea unui sistem integrat de colectare selectiv! a de$eurilor M!ld!re$tii, acce-
sat printr-un program PHARE (19.800 euro);

 •  Dotarea administra#iei publice locale cu echipamente IT, accesat printr-un pro-
gram PHARE (46.143 euro);

 •   Cre$terea capacit!#ii administra#iei publice locale, accesat printr-un program 
PHARE (106.000 euro);

 •   Dezvoltarea serviciului de voluntariat pentru situa#ii de urgen#! în zona Horezu, 
accesat printr-un program PHARE (117.000 euro).

Obiectivele acestor proiecte se reg!sesc în Strategia de Dezvoltare a Comunei M!ld!re$tii $i 
constituie priorit!#i între activit!#ile administra#iei locale. 

„Aprobat "i finalizat e cel de modernizare "i asfaltare drum local M!ld!re"tii 
de Jos, 2,93 kilometri "i pod peste drum, accesat prin program SAPARD. Accesat "i 
în curs de finalizare, un program PHARE pe dot!ri IT. Cel cu SAPARD s-a terminat 
în 2007, cel cu dot!rile IT se termin! peste dou! zile. V-am mai spus, colectarea 
selectiv! a de"eurilor M!ld!re"tii, tot pe PHARE. Toate sunt urmare a strategiei pe 
care a#i f!cut-o? Da, au coeren#! în strategie. Am fost eligibili "i pentru c! aveam 
Strategia de Dezvoltare a Comunei realizat!. $i-atunci data viitoare când veni#i, 
poate vede#i trei sferturi din localitate asfaltat!. $i ap! "i canal peste tot.” (reprezen-
tant autoritate public! local!)

Problemele majore pe care le ridic! accesarea fondurilor europene vizeaz!, în optica anga-
ja#ilor Prim!riei, urm!toarele aspecte:
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Sânnicolau Mare
Bianca Rusu

Ora$ul Sânnicolau Mare, jude%ul Timi" e primul ora$ dinspre grani#!, dac! intri în #ar! pe la 
Cenad. Cu alte cuvinte, e cel mai vestic ora$ din #ara noastr!. Vestul! Visul atâtor $i atâtor con-
cet!#eni. Chiar $i în timpul fostului regim, se spunea c! cei din vestul #!rii o duc mult mai bine, 
datorit! schimburilor de m!rfuri f!cute cu vecinii no$tri, datorit! ideilor la care sunt expu$i, a 
schimburilor de experien#e, formale sau informale, cu #!rile vecine. Deci, gândindu-m! c! merg 
la Sânnicolau, m! a$teptam s! întâlnesc un ora$ frumos, modern, cu o infrastructur! bine pus! 
la punct. Nu mic! mi-a fost mirarea îns! în momentul în care am ajuns la Sânnicolau Mare $i 
am început s! cunosc realitatea de acolo. Situa#ia pare a fi paradoxal!: pe de o parte drumuri 
de noroi, pe de alta, $omaj foarte mic. Pe de o parte un centru frumos luminat $i aranjat, pe de 
alta periferii mizere, greu de închipuit c! apar#in aceleia$i unit!#i administrative. Pe de o parte o 
echip! tân!r! la guvernare, pe de alta nici un proiect finan#at din fonduri europene. Cum se pot 
explic! paradoxurile acestea? Ce se ascunde în spatele a ce se vede? R!spunsurile localnicilor 
(autorit!#i locale sau cet!#eni), ca $i informa#iile ob#inute prin observa#iile f!cute la fa#a locului, 
respectiv cele din chestionarul completat de reprezentantul prim!riei în luna octombrie 2008 
$i cele din planul strategic de dezvoltare al ora$ului stau la baza redact!rii acestui studiu de caz. 
Datele ob#inute sunt grupate, ca $i în celelalte studii de caz, sub diferite categorii de interes, 
încercând s! aduc! o imagine complex! asupra situa#iei comunei: localizare, infrastructur!, 
popula#ie, dezvoltare socio-cultural!, dezvoltare economic!, atmosfera politic!, descrierea 
prim!riei $i a activit!#ii acesteia, situa#ia grupurilor vulnerabile, accesarea fondurilor necesare 
derul!rii proiectelor, concluzii. 

Situat în partea de nord-vest a jude#ului Timi$, în Câmpia Mure$ului inferior, pe râul Aran-
ca, Sânnicolau Mare este cel mai vestic ora$ al României. Din punct de vedere al m!rimii, este 
considerat a fi al treilea ora$ din jude#, dup! Timi$oara $i Lugoj. Mai mult, Sânnicolau Mare 
face parte din Euroregiunea Dun!re-Cri$-Mure$-Tisa (DKMT), înfiin#at! în 2007, care include 
cele patru jude#e ale Regiunii Vest, patru comitate din Ungaria $i regiunea autonom! Voivodina 
din Serbia. 

Atestat documentar în anul 1247 (cu denumirea de Sân-Nicolau, dup! numele m!n!stirii 
de aici care avea hramul „Sf. Nicolae”), Sânnicolau Mare este un ora$ de grani#!, având 6 km de 
frontier! cu Republica Ungaria, pe cursul râului Mure$. Str!b!tut de vechiul drum european 
Timi$oara – Viena, ora$ul a devenit un centru nodal important în zona de vest a României. În 
prezent, ora$ul se afl! pe drumul european E70, la 64 km de Timi$oara $i la 14 km de Punctul de 
Trecere a Frontierei Cenad – Kizombor, la 26 km de Serbia-Muntenegru $i la „35 km de punctul 
cel mai vestic al #!rii, borna TRIPLEX CONFINIUM (1920), borna de frontier! ce marcheaz! 
grani#a în trei direc#ii a celor trei state: România, Ungaria $i Serbia-Muntenegru” (plan strategic 
de dezvoltare). 

Întinzându-se pe o suprafa#! total! de 16.856,15 ha, a$ezarea sa îi confer! un poten#ial 
natural bogat, fiind situat la 5 km de Lunca $i râul Mure$ (unde se practic! pescuitul sportiv). 

(2) În acela$i registru se relateaz! $i despre graficul cheltuielilor realizate în etapele de imple-
mentare a proiectelor. Ni se prezint! situa#ia celui mai recent proiect PHARE încheiat chiar în 
perioada cercet!rii noastre în teren. Dup! finalizarea licita#iei publice pentru achizi#ionarea 
unor echipamente IT $i recep#ionarea acestora de c!tre beneficiarul proiectului ca etap! în 
proiect (dotarea Prim!riei M!ld!re$tii cu echipamente IT), urmeaz! plata acestor bunuri achi-
zi#ionate (30.000 euro). Unitatea de implementare a proiectului (UCRAP) nu a virat banii la 
timp, a$a cum era prev!zut în graficul prestabilit în proiect. Plata achizi#iilor în aceast! situa#ie 
trebuie realizat! de c!tre Prim!rie, pân! la sosirea banilor de la PHARE. Prim!ria consider! c! 
realizarea pl!#ilor în mai multe tran$e prin ajustarea, renegocierea termenelor de acordare a 
tran$elor, pe parcursul derul!rii proiectului, dup! situa#ie, ar atenua din efectele acestor necon-
cordan#e. Iar inconvenientul costurilor prea mari pentru a putea fi suportate de bugetul redus 
al unei prim!rii rurale, cum este M!ld!re$tii, s-ar putea solu#iona prin acordarea de facilit!#i 
pentru împrumuturile bancare realizate în acest scop (depunere proiecte) sau prin crearea de 
fonduri speciale pentru aceasta. 

Concluzii
Datorit! experien#ei cumulate în ultimii ani în atragerea fondurilor europene, angaja#ii prim!-
riei se arat! interesa#i de accesarea fondurilor postaderare în continuare $i prezint! deschidere 
în a participa la toate sesiunile de informare $i de preg!tire în acest domeniu.
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Înc!lzirea este centralizat!, pe gaz, îns! din nou nu to#i cet!#enii pot beneficia de acest 
serviciu. „Sunt zone f!r! gaz” (localnic). Din explica#iile primarului reiese c! „centralele termice 
existente asigur! înc!lzirea la zona de blocuri $i la o parte din institu#iile publice. La rândul lor, 
acestea necesit! îmbun!t!#iri”. 

În condi#iile în care apa potabil! nu este de calitate, este oarecum de a$teptat ca nici siste-
mul de colectare $i depozitare a gunoaielor s! nu fie la standarde europene. 

„Avem o groap! de gunoi la care avem termen de închidere pân! în 2010. Nu 
"tiu cum o s! reu"im. Suntem prin"i în master-plan "i la gunoi, "i la sta#ia de epura-
re, un master-plan la nivelul întregului jude#. Probabil c! vor fi operatori regionali 
care vor prelua aceste servicii "i le vor gestiona ei” (reprezentant autoritate public! 
local!). 

Situa#ia este pu#in îmbun!t!#it! la nivelul accesului la electricitate. Astfel, localnicii admit c! 
Sânnicolau beneficiaz! de „iluminatul par#ial al str!zilor” (localnic) chiar dac! uneori „nu sunt 
becuri pe strad!” (localnic! de etnie rom!). Din perspectiva autorit!#ilor publice locale, pentru 
aceast! problem! s-a g!sit solu#ia $i urmeaz! s! fie implementat! în curând, 

„Iluminatul public stradal în linii mari func#ioneaz!. […] Urmeaz! s! se sem-
neze contract cu un prestator de servicii, o firm!, care s! se ocupe de între#inerea 
acestuia” (reprezentant autoritate public! local!). 

Opiniile primarului $i ale cet!#eanului difer! destul de mult la acest punct. Din punct de vedere 
oficial, mi se spune c! exist! acces facil $i divers la surse de comunica#ii $i informare (telefon fix 
$i mobil, internet, cablu TV). Probabil c! acest lucru e adev!rat în mare m!sur!. Îns! pentru 
cet!#eanul pe care l-am întâlnit $i care încearc! de mult timp, f!r! succes, s! ob#in! conectare 
la linia telefonic! situa#ia e „dezastru”. 

Serviciile de s!n!tate se afl! $i ele în vizorul autorit!#ilor locale. În momentul de fa#!, pe 
raza ora$ului, bolnavii pot beneficia de unul din cele 70 de paturi din Spitalul Municipal sau 
de serviciile oferite de medicii de specialitate ce lucreaz! în spital, la Policlinic! sau la cabinete 
private. 

Din datele statistice existente la prim!rie rezult! c!, în anul 2008, popula#ia stabil! a ora-
$ului num!ra 13.242 de locuitori, din care 6907 (52,2%) sunt femei. Dac! analiza se face $i pe 
grupe de vârst!, situa#ia se prezint! în felul urm!tor: 

Popula#ia Vârsta 0-18 ANI 
(num!r)

Vârsta 18-60 
ANI (num!r)

Vârsta peste 61 
ANI (num!r)

Popula#ia 3098 8114 2030
B!rba#i 1587 3973 775
Femei 1511 4141 1255

Din punct de vedere al apartenen#ei religioase, la nivelul comunit!#ii se pot identifica 7 culte. 
Dintre acestea, num!rul cel mai mare de credincio$i îl au Biserica Ortodox! (7632), Biserica 
Romano-Catolic! (2326), Biserica Greco–Catolic! (967). Alte biserici reprezentate în localitate 

Tot în componen#a ora$ului intr! $i 4 insule (insulele 4, 5, 8 $i 9), stabilite prin m!sur!torile din 
1996, respectiv Lacul Bara lui Buciuman. 

În ciuda faptului c! edilii actuali sunt con$tien#i de starea în care se afl! infrastructura ora-
$ului - „suntem foarte, foarte mult r!ma$i în urm!” (reprezentant autoritate public! local!) sau 
în cuvintele promotorului local33 „st!m cât se poate de prost […] cam toate au ajuns la finalul 
acestei durate [de via#!]” - deocamdat! situa#ia este destul de descurajant!.

În Sânnicolau se poate ajunge atât pe care rutier! (leg!tura dintre Timi$oara-Sânnicolau 
Mare prin E70 care asigur! un acces facil c!tre vestul Europei), cât $i pe cale feroviar! (asigurat 
de tronsonul Timi$oara – Sânnicolau Mare – Arad printr-o cale ferat! electrificat!). Mai mult, 
cei care prefer! calea aerian! pot c!l!tori cu avionul pân! la Aeroportul Interna#ional Timi$oa-
ra, situat la 80 km distan#!, de unde pot lua fie trenul, fie ma$ina pân! la Sânnicolau Mare.

În ora$ exist! 63 km re#ea de drumuri, din care 31 km sunt asfalta#i. Cu toate acestea, 
condi#iile drumurilor sunt în mare m!sur! deplorabile „înc! mai avem drumuri de noroi, din 
p!cate nici m!car pietruite” (reprezentant autoritate public! local!). Tot el afirm! c! „avem de 
ordinul zecilor de km în ora$ care ar trebui asfaltate […] la fel $i trotuarele”. Nici situa#ia parc!-
rilor nu este mai bun!. De$i exist! locuri de parcare, acestea nu sunt amenajate corespunz!tor 
$i oamenii nu le folosesc „când plou! totu-i plin de noroi "i oamenii nu-$i las! ma$inile-n noroi” 
(reprezentant autoritate public! local!). 

Sistemul de aprovizionare cu ap! este $i el de o calitate îndoielnic!. Re#eaua de ap! potabil! 
nu acoper! tot ora$ul, iar acolo unde exist! este veche, iar dimensionarea este necorespunz!-
toare, astfel c!, pe timp de var!, locatarii de la etajul doi r!mân f!r! ap!. 

„Noi avem aproape 100%, tot ora"ul acoperit cu coloana asta de ap! potabil!, 
[…] dar o mare parte [din conducte] sunt colmatate. În plus, sistemul de epurare a 
apelor reziduale este, la rândul lui, nefunc#ional, sta#ia de epurare nu mai func#io-
neaz! de 10 ani deloc” (reprezentant autoritate public! local!). 

Sistemul de canalizare, reziduuri menajere $i ape pluviale lipse$te în mare parte din perimetrul 
ora$ului. 

„Sânnicolau are aproximativ 20% din ora" introdus! canalizarea, dar "i din cei 
20%, pentru c! au fost f!cu#i pe vremea lui Ceau"escu […], în mare parte îi deterio-
rat!” (reprezentant autoritate public! local!). 

Un localnic afirm!: „canalizare? Nu este! Ora$ul plute$te! […] A existat chiar $i un conflict cu 
Ungaria în trecut datorit! polu!rii apelor”. 

33 Promotorul local este un agent de dezvoltare care ac%ioneaz! specializat, ca interfa%! între administra%ia publi-
c! local!, comunitate "i institu%ii extralocale, orientat în special spre gândirea strategic! "i identificarea oportuni-
t!#ilor de dezvoltare. Promotorul local are rolul de a promova $i facilita dezvoltarea local! prin înt!rirea capacit!#ii 
institu#ionale $i profesionale a administra#iei publice locale, în scopul cre$terii nivelului de trai în zonele rurale. 
Principalele atribu#ii aferente postului sunt: elaborarea unui studiu strategic de dezvoltare local! pentru comun!, 
elaborarea de programe spre finan#are, asistarea întreprinz!torilor locali, a agricultorilor, a ONG-urilor, asigurarea 
managementului implement!rii strategiei de dezvoltare, asistarea Consiliului Local în preg!tirea deciziilor privind 
ini#ierea unor programe $i proiecte de dezvoltare etc.



150 SÂNNICOLAU MARE   |   Studii de caz 2008 151Funda#ia Soros România

100-150 de angaja#i. Datorit! cererii mari de for#! de munc!, polul industrial astfel creat asigur! 
locuri de munc! $i localit!#ilor înconjur!toare (inclusiv pentru cei din Timi$oara). În aceste 
condi#ii, se constat! o lips! acut! a for#ei de munc!. Încercarea de a atrage noi resurse umane 
este îngreunat! de lipsa de locuin#e pentru noii sosi#i. De asemenea, s-a constatat c! datorit! 
calific!rii în general ridicate a for#ei de munc!, aceasta s-a adaptat u$or condi#iilor de la noile 
locuri de munc!, dar c! fluctua#ia personalului este peste medie din pricina salariilor mici. 

Sânnicolau Mare ofer! o palet! restrâns! de posibilit!%i pentru turism cultural, istoric $i 
drume#ii. Una dintre pu#inele oportunit!#i care ar putea fi transformat! într-o atrac#ie regio-
nal! ar fi amenajarea unui $trand termal la standarde UE $i înfiin#area unei baze de tratament 
pentru bolnavi, folosind virtu#ile speciale ale apei. Alte obiective ar putea fi: Muzeul ora$ului, 
Castelul Nako, zona de agrement de pescuit “Balta Buciuman”, Complex sportiv, Hipodrom, 
Casa memorial! „Bartók Béla”. 

În condi#iile în care Sânnicolau Mare asigur! locuri de munc! $i pentru naveti$tii din lo-
calit!#ile învecinate, nu este deloc surprinz!toare declara#ia primarului: „pân! de curând eram 
cunoscu#i ca ora$ul f!r! $omeri”. Aceea$i idee este înt!rit! $i de un reprezentant al autorit!%ii 
publice locale: 

„Eram prima localitate din România care nu avea "omeri. […] Înainte de criz!, 
veneau zilnic 6 autocare cu angaja#i de la Timi"oara. Dac! nu începea criza, eram 
pe punctul de a face un parteneriat cu cei din Iugoslavia, satele de lâng! grani#!, s! 
aducem angaja#i de la ei”. 

Venind în sprijinul localnicilor, AJOFM, agen#ia local! Sânnicolau Mare, a organizat $i organi-
zeaz! periodic cursuri de calificare (pentru absolven#ii de liceu) $i recalificare pentru a le spori 
$ansele de angajare. De$i criza economic! se resimte $i aici, efectele ei sunt mai pu#in nocive 
deocamdat!. Astfel, înc! nu s-au închis fabrici, dar nici nu se fac angaj!ri. S-au f!cut în schimb 
reduceri de personal, ajungându-se astfel la o rat! de $omaj de 7-10% în ianuarie 2009. „Se pare 
c! va cre$te lun! de lun!” (reprezentant autoritate public! local!).

Nivelul de trai în Sânnicolau Mare e perceput diferit, nu doar de oameni diferi#i, dar $i 
de aceea$i persoan! în momente diferite ale conversa#iei. Pe de o parte, primarul afirm! c! 
„nivelul de trai [e] foarte bun. Comparativ cu ceea ce se întâmpl! la nivel na#ional, foarte bun. 
Un venit mediu pe familie de 10-15 milioane, dac! muncesc doi în familie”. Un alt reprezentant 
al autorit!%ii publice locale are o opinie pu#in diferit!: „nivel mediu de trai… în sensul c! nu 
moare nimeni de foame, dar nici nu-$i pot permite de exemplu un concediu în str!in!tate… 
sau la mare”. Dac! la acestea se adaug! condi#iile generale de trai datorit! infrastructurii slab 
dezvoltate ajungem s! în#elegem abordarea acestui subiect din strategia de dezvoltare: „nivelul 
de trai sc!zut al popula#iei se datoreaz! în primul rând salariilor mici practicate de majoritatea 
societ!#ilor (salariu sub 1000 RON/lun!) $i a num!rului mare de persoane inactive”.  

La acestea se mai adaug! pre#ul locuin#elor. 

„Este foarte mare. Un apartament cu 3 camere […] era 35-40000 EU. Casele 60, 
70, 80000 EUR. 100000 EUR” (reprezentant autoritate public! local!). 

sunt: Biserica Penticostal!, Biserica Baptist!, Martorii lui Iehova, Biserica Adventist! de Ziua 
a +aptea.

Fiind ora$ de grani#!, acest aspect influen#eaz! $i componen#a etnic! a localit!#ii. Astfel, la 
recens!mântul din 2002, din totalul de 12.914 persoane în Sânnicolau Mare convie#uiau români 
(9917), maghiari (1209), bulgari (468), sârbi (463), germani (411), romi (364), slovaci (16), alte 
etnii (66).

Fenomenul migra#iei afecteaz! Sânnicolau, dar, poate într-un mod surprinz!tor, prin imi-
gra#ie. Datorit! locurilor de munc! create, „am avut cel pu#in pân! acuma […] peste 10 000 
de locuri de munc!” (reprezentant autoritate public! local!), în fiecare zi existau un num!r de 
aproximativ 5.000-6.000 de naveti$ti. În afara lor, mai exist! persoane care s-au mutat în comu-
nitate $i altele care ar fi vrut s! se mute îns! nu au reu$it din cauza lipsei de locuin#e. Fenomenul 
de emigra#ie este prezent $i el, f!r! îns! s! afecteze foarte tare dinamica popula#iei din localitate. 
Un loc important în via#a localit!#ii l-a jucat +coala Inferioar! de Agricultur!, construit! în 
1799 de c!tre contele Cristofor Naco $i Gimnaziul de Stat, construit în 1894. Aici s-a n!scut în 
anul 1881 compozitorul Béla Bartók.

Chiar dac! situa#ia suport! îmbun!t!#ire, este de remarcat faptul c! la nivel de ora$ se pune 
un mare accent pe educa#ie, oferindu-se copiilor posibilitatea de a înv!#a în limba matern!. 
Astfel, din cele 5 gr!dini#e func#ionale (6 din alte surse), copiii le pot alege pe cele cu predare 
în limba român!, maghiar!, respectiv german!. Ulterior, elevii din clasele I-VIII pot opta între 
mai multe limbi de predare: român!, maghiar!, german! sau sârb!. Elevii de liceu, la rândul 
lor, au dou! op#iuni, de data aceasta fiind vorba de alegerea profilului. Ei pot opta pentru profil 
agricol, respectiv uman. 

În privin#a petrecerii timpului liber, copiii se pot decide pentru a merge în parcul de copii 
(parc ce urmeaz! a fi renovat, în timp ce adolescen#ii pot frecventa una din cele dou! grupe de 
fotbal înfiin#ate de prim!rie anul trecut. Pentru viitor se dore$te înfiin#area unei baze sportive 
pentru tineret care s! ofere alternative atractive de petrecere a timpului liber pentru aceast! 
categorie de vârst!. Adul#ii pot alege o plimbare în zona pietonal! din centru, o zi de pescuit, 
un spectacol organizat la sala de spectacole pe care o de#ine prim!ria.

Sânnicolau Mare, a$a cum reiese din descrierile de mai sus, se bucur! atât de un teren fertil, 
adecvat pentru practicarea agriculturii, cât $i de o industrie mult mai bine dezvoltat! decât în 
alte p!r#i ale #!rii. De$i primarul estimeaz! c! terenul arabil este cultivat în propor#ie de peste 
80%, totu$i popula#ia activ! poate fi întâlnit! cu preponderen#! în urm!toarele domenii: indus-
tria prelucr!toare, administra#ia public!, înv!#!mânt sau s!n!tate. 

În ceea ce prive$te industria de pe raza ora$ului Sânnicolau Mare, se observ! c! ea se afl! 
în plin proces de dezvoltare (cel pu#in pân! la declan$area crizei economice), fiind privatizat! 
într-o propor#ie de 90% (strategia de dezvoltare). IMM-urile, în special cele din sectorul servi-
ciilor/consumului, sunt $i ele în plin! dezvoltare pe baze economice solide. Economia ora$ului a 
cunoscut în ultimii ani o inversiune de tendin#! datorit! pozi#iei strategice pe care o ocup!, fapt 
care a atras o serie de investitori importan#i. Cele mai mari companii sunt Delphi Packard Elec-
tric (cablaje electrice pentru componentele auto ale ma$inilor fabricate de General Motors), 
cu peste 4.300 de angaja#i, $i compania italian! Zoppas Industries (rezisten#e electrice pentru 
aparate electrocasnice) cu peste 2500 de angaja#i. Pe lâng! acestea, la sectorul industrie mai 
contribuie tâmpl!riile, fabricile de confec#ii, fabricile de înc!l#!minte care au, la rândul lor, câte 
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lierii, Registratur!, Secretariat (4 posturi), Compartimentul Autorizare Transport Local (2 pos-
turi), Compartimentul Asisten#! Social! (4 posturi + 70 de posturi pentru asisten#ii personali ai 
persoanelor cu handicap), Serviciul Protec#ie Civil! $i Administrativ Gospod!resc (17 posturi), 
Serviciu Contabilitate, Venituri, Administrarea Domeniului Public, Privat $i de Stat (9 posturi), 
Birou Management Proiecte cu Finan#are Interna#ional! (6 posturi), Compartimentul Audit 
Intern (1 post – de$i scos frecvent la concurs, e tot neocupat), Compartiment Personal, Sala-
rizare (2 posturi), Compartiment Achizi#ii Publice (1 post), Compartiment Cultur!, Sport (12 
posturi), Serviciul C!i Publice, Spa#ii Verzi, Construc#ii (33 de persoane – prim!ria l-a preluat 
recent de la o firm! înfiin#at! sub autoritatea Consiliului Local care nu a f!cut fa#! cerin#elor 
contractuale). Pe lâng! toate acestea, mai exist! o activitate autofinan#at! (Hotel Sport – 6 pos-
turi, Pia#a Agroalimentar! – 4 posturi). De$i aceasta ar putea avea o contribu#ie mai substan-
#ial! la bugetul local, ea este mai pu#in dezvoltat!, neacordându-i-se o prea mare importan#!. 
De exemplu, Hotelul Sport practic! pre#uri mai mici decât alte hoteluri din ora$, îns! nefiind 
promovat, turi$tii nu sunt informa#i cu privire la existen#a lui, fapt pentru care se orienteaz! 
spre serviciile altor unit!#i de cazare mai bine mediatizate.

Majoritatea angaja#ilor prim!riei sunt angaja#i contractuali (reprezentant Compartiment 
Personal, Salarizare), 35 dintre ei fiind cu studii superioare. Chiar $i în aceast! situa#ie, în care 
prim!ria beneficiaz! de un num!r semnificativ de angaja#i cu studii superioare, de angaja#i con-
tractuali, ini#iativa r!mâne o problem!, „destul de slab!” o descrie domnul primar. O m!sur! 
luat! în acest sens este evaluarea periodic! a personalului contractual de c!tre superiorii direc#i 
$i de c!tre alte persoane din conducere. Cât de eficace sunt aceste evalu!ri în condi#iile în care 
un angajat trebuie s! r!mân! minim 2 ani pe o treapt! înainte de a putea fi promovat, respectiv 
cei care îndeplinesc stagiul sunt aproape „automat” promova#i, r!mâne de discutat. 

În ceea ce prive$te salariile, afl!m c! „angaja#ii prim!riei primesc salarii mici din p!cate. 
Dar $i-au f!cut tot felul de artificii, cu tot felul de bonusuri, tot felul de sporuri $i de sindicate… 
care ridic!. +i ast!zi un func#ionar, raportat la ce se întâmpl! în România, are un salar bunicel, 
aproximativ 15 milioane” ne spune un reprezentant al prim!riei.   

În privin#a dot!rilor, Prim!ria Sânnicolau Mare poate spune c! are în posesie o cl!dire 
(dotat! cu calculatoare $i acces internet în fiecare birou), s!li de $edin#!, de la 30 de locuri 
pân! la 450 de locuri (sala de spectacole), 3 ma$ini (ma$ina primarului, a vice-primarului $i un 
microbuz de 15 locuri de transportat copii), o autoutilitar! (Dacia-Papuc) folosit! în general 
la aprovizionare, un tractora$ cu remorc! ce deserve$te serviciul de spa#ii verzi. Din discu#ii-
le avute cu reprezentan#ii prim!riei singurul echipament men#ionat ca $i plan de achizi#ie pe 
viitor este pupitrul electronic la care cet!#enii s! î$i poat! consulta situa#ia în ceea ce prive$te 
taxele $i impozitele locale, respectiv alte informa#ii de interes public.

Principalele surse de venit de care dispune Prim!ria Sânnicolau Mare sunt impozitele (pe 
cl!diri, persoane fizice $i juridice, pe terenuri, pe mijloace de transport, cot! parte din impozi-
tul pe salarii) $i taxele. Conform chestionarului sunt 285 de firme înregistrate la nivel de ora$ 
care contribuie la cot! parte din bugetul local. Analizând situa#ia bugetar! din ultimii ani (pe 
baza informa#iilor ob#inute din chestionarul completat de reprezentantul prim!riei), reiese c!: 
veniturile totale estimate pe 2009 sunt mai mari decât cele din 2008; veniturile proprii sunt cu 
aproximativ 605 mai mari în 2009 decât cele din 2008; cheltuielile totale estimate, a$a cum era 

Pre#urile au crescut în momentul în care s-au deschis cele dou! fabrici mari (1999-2000. În 
momentul de fa#! s-au mai diminuat din cauza condi#iilor puse de b!nci la ob#inerea creditelor. 
Din acelea$i motive au încetat $i construc#iile. 

Astfel, chiar dac! „salaria#ii sunt mai numero$i decât pensionarii, dar nu cu mult” (repre-
zentant autoritate public! local!), dac! „exist! stabilitate la locurile de munc!” (reprezentant 
autoritate public! local!), dac! sursele de venit ale oamenilor provin atât din agricultur!, cât 
$i din industrie, iar romii lucreaz! $i ei ca zilieri în gospod!riile restului popula#iei, totu$i 69 
familii primesc ajutor social, iar 1666 familii au primit ajutor pentru înc!lzire pe perioada 2007-
2008 (chestionar). 

Consiliul local este format din 17 consilieri, din care 10 reprezentan#i ai PD-L, 3 ai PSD $i 4 
ai Alian#ei pentru Timi$. Primarul, ales la ultimele alegeri, este membru PD-L $i are $i func#ii în 
cadrul partidului la nivel de jude#. Acest lucru îi faciliteaz! rela#ia cu Consiliul Jude#ean al c!rui 
pre$edinte este tot membru PD-L. Din discu#iile avute nu a reie$it nici un fel de animozitate pe 
criterii politice între angaja#ii prim!riei.

Odat! cu instalarea noii administra#ii obiectivul general al prim!riei a devenit „ridicarea, în 
termen de 7 ani, cu cel pu#in 30 % a nivelului de trai al locuitorilor ora$ului prin consolidarea 
sectorului economic $i înt!rirea colabor!rilor na#ionale $i interna#ionale în beneficiul tuturor 
p!r#ilor implicate” (strategia de dezvoltare).

Pentru realizarea obiectivului general au fost identificate o serie de obiective specifice 
pentru dezvoltarea ora$ului Sânnicolau Mare: atragerea $i re#inerea de investitori în vederea 
diversific!rii activit!#ilor economice; atragerea de noi resurse umane $i cre$terea gradului de 
perfec#ionare a popula#iei în vederea ridic!rii nivelului de trai în Sânnicolau Mare; încheierea 
de parteneriate formale $i informale func#ionale atât în România, cât $i cu alte state membre 
ale Uniunii Europene în vederea sporirii schimburilor de experien#! cu diver$i parteneri în 
beneficiul tuturor celor implica#i.

Aceste obiective sunt ulterior defalcate pe axe prioritare de dezvoltare pentru perioada 
2008-2015, dup! cum urmeaz!:

 • AXA 1. Îmbun!t!#irea infrastructurii;
 • AXA 2. Dezvoltarea mediului înconjur!tor;
 • AXA 3. Dezvoltarea mediului de afaceri;
 • AXA 4. Dezvoltarea poten#ialului turistic;
 • AXA 5. Valorificarea $i dezvoltarea capitalului uman $i a serviciilor sociale;
 • AXA 6. Adaptarea Administra#iei Publice Locale la cerin#ele UE.

În ianuarie 2009, în prim!rie activau 123 de angaja#i împ!r#i#i pe servicii, birouri $i comparti-
mente. Diferen#ele între diferitele forme de organizare constau în num!rul angaja#ilor execu-
tan#i, respectiv pe posturi de conducere, care revine grupului respectiv. Astfel, birourile sunt 
formate din minim 5 posturi de execu#ie $i unul de conducere, în timp ce serviciile au minim 
7 posturi de execu#ie $i unul de conducere. Toate func#iile care sunt îndeplinite de un grup de 
angaja#i care nu îndeplinesc aceste criterii sunt organizate pe compartimente. Studiind orga-
nigrama prim!riei, observ!m urm!toarele birouri, compartimente $i servicii: Serviciul Public 
Comunitar de Eviden#! a Persoanelor (8 posturi), Birou Urbanism, Amenajarea Teritoriului, 
Investi#ii, Protec#ia Mediului, Agricultur! (7 posturi), Compartimentul Juridic, Rela#ii cu consi-
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 •  nerespectarea legisla#iei în vigoare cu privire la vânzarea b!uturilor alcoolice mino-
rilor (localnic);

 •  neefectuarea controalelor periodice în magazine alimentare – s-a vândut carne al-
terat! (localnic);

 •  neimplicarea cet!#enilor în dezvoltarea urbei (mobilizarea cet!#enilor pentru cur!-
#enie, pentru plantare pomi etc.) (localnici);

 •  cet!#enii nu î$i cunosc drepturile (localnic);
 •  pomii au fost t!ia#i $i nu mai exist! lizier! de protec#ie (localnic);
 •  calitatea serviciilor e proast! (proprietar utilaje agricole); 
 •  infrastructura (reprezentan%i autoritate public! local!, localnici);
 •  problema locuin#elor (reprezentant autoritate public! local!, localnici);
 •  lipsa fondurilor - „fondurile care vin la bugetul local sunt prea mici pentru a dezvol-

ta ora$ul” (reprezentant autoritate public! local!);
 •  problema drumurilor, respectiv a trotuarelor (localnic care locuie$te în apropierea 

gropii de gunoi);
 •  neimplicarea conducerii în ceea ce prive$te buna func#ionare a gropii de gunoi exis-

tente (nu exist! pancarte cu amenzi pentru cei care depoziteaz! gunoaiele neres-
pectând indica#iile supraveghetorilor, nu se asigur! protec#ie pentru angaja#ii care 
lucreaz! acolo, au fost nenum!rate incendii) (angajat firm! salubritate);

 •  lips! spa#iu depozitare utilaje, chiar dac! a solicitat de la prim!rie un teren nefolosit 
pe care e dispus s! îl amenajeze. Le depoziteaz! pe strad!, motiv pentru care pl!te$-
te amenzi periodic;

 •  sunt zone f!r! gaz (localnic).

A$a cum am descris mai sus, exist! o strategie de dezvoltare, cu obiectiv general $i obiective 
specifice bine definite. 

„De"i exist!, se ac#ioneaz! pompieristic. Am vrut s! asfalt!m în zona de blo-
curi; când ne-am apucat de lucru constat!m c! nu-i bun! coloana de ap!, nu-i 
bun! canalizarea, nu exist! canal pluvial, nu exist! iluminat public stradal. […] 
nu putem vorbi de dezvoltare când noi reac#ion!m la problemele care apar” (repre-
zentant autoritate public! local!). 

Din discu#iile avute cu primarul $i promotorul local a reie$it c!, din multitudinea de probleme 
pe care le au de rezolvat, proiectele în lucru sau imediat urm!toare se axeaz! pe:

 •  dezvoltarea locuin#elor – e foarte mare solicitare de locuin#e, au preg!tite PUZ-
uri, inclusiv pentru un imobil de 10 locuin#e pentru romii ce locuiesc în cartierul 
Sighet; 

 •  terminarea reabilit!rii microraionului;
 •  reabilitarea str!zilor – unele asfaltate, altele reparate (proiect în lucru);
 •  amenajarea trotuarelor, spa#iilor verzi în tot ora$ul (proiect în lucru);
 •  construc#ia unui campus $colar pentru care exist! proiect; 

de a$teptat, cresc direct propor#ional cu veniturile totale; pe de alt! parte, cheltuielile de asis-
ten#! social! scad în 2009 fa%! de 2008.

Întrebat fiind care este modalitatea de prioritizare a nevoilor pentru rezolvarea c!rora se 
aloc! bani din bugetul local, primarul ne-a r!spuns c! se iau în calcul urm!torii factori: lista de 
probleme existente, solicit!rile cet!#enilor, oportunit!#ile de finan#are disponibile.

Activ! în comunitate $i nu numai, Prim!ria ora$ului Sânnicolau Mare colaboreaz! cu cet!-
#enii, cu firme din localitate $i din afar!, cu ONG-uri locale sau din str!in!tate pentru a asigura 
servicii cât mai performante contribuabililor s!i. Astfel, de exemplu, într-un parteneriat cu un 
ONG din localitate a organizat cursuri de preg!tire în domeniul IT pentru persoane defavo-
rizate, au colaborat la elaborarea strategiei de dezvoltare a localit!#ii. La rândul ei, prim!ria 
faciliteaz!  contactele ONG-urilor cu $colile $i gr!dini#ele din ora$ pentru ca „ONG-urile s!-$i 
poat! desf!$ura programele” (reprezentant autoritate public! local!) cu aceste grupuri #int!. Pe 
viitor nu este exclus! nici scrierea de proiecte împreun!. 

Chiar $i unele rela#ii cu agen#ii economici se dezvolt! spre parteneriat. De exemplu, cu cei 
de la fabrica de lemne au un acord prin care „îi ajut!m pe cei de la social cu lemne” (reprezen-
tant autoritate public! local!).

Rela#iile cu autorit!#ile jude#ene sunt $i ele descrise în termeni foarte amiabili, amintit! 
fiind $i apartenen#a la acela$i partid politic a pre"edintelui Consiliului Jude#ean, respectiv a 
primarului.

Pe plan extern, Sânnicolau Mare este înfr!#it cu trei ora$e din Ungaria (Makó, Battonya, 
Kazincbarcika). În cadrul acestor rela#ii s-au organizat schimburi de experien#! pentru func-
#ionarii publici, ac#iuni culturale $i sportive, vizite reciproce ale tinerilor etc. Pe de alt! parte, 
printr-un parteneriat cu o organiza#ie din Germania, prim!ria poate distribui ajutoarele mate-
riale pe care aceasta le trimite lunar persoanelor nevoia$e din localitate. 

Noua administra#ie se afl! în func#ie doar din iunie 2008. De atunci „…s-a început un pro-
iect. În zona de blocuri – aveau probleme cu apa potabil! – […] vara nu aveau presiune, eta-
jul doi r!mânea f!r! ap! […] am început construc#ia unei coloane noi de ap! potabil! care s! 
alimenteze zona de blocuri”; „lucr!m la canalizare, la drumuri, la parc!ri în zona de blocuri” 
(reprezentant autoritate public! local!). 

Problemele pe care le au de înfruntat locuitorii ora$ului sunt multe $i diverse. Unele sunt 
semnalate de cet!#eni, altele sunt semnalate de autorit!#ile publice locale. În lista de mai jos 
sunt amintite o mare parte din ele:

 •  administra#ia – „dar înc! e nou!” (localnic); func#ionarii nu cunosc legile „eu le-am 
spus despre legea cu geamurile termopane” (localnic);

 •  oamenii care nu-$i pl!tesc taxele (localnic);
 •  întabularea terenurilor – „uneori sunt mai multe titluri de proprietate pe acela$i 

teren” (localnic);
 •  legisla#ia care permite minorilor s! acceseze site-uri pornografice în internet ca,e-

uri (localnic);
 •  permiterea fumatului în cofet!rii (localnic);
 •  servicii medicale precare pentru cer$etori (localnic);
 •  servicii de paz! $i ordine deficitare (localnic);
 •  rampa de gunoi neadecvat! (angajat firm! salubritate);
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munc! "i nivelul de trai pu#in mai ridicat, mai vin de pe sate, se mai aciuiaz! aicea, 
se mai fofileaz!. […] Finan#area lucr!rilor s-a f!cut din bani de la bugetul local, 
respectiv din bani de la guvern.” 

În plus, exist! autobuz care duce zilnic, gratuit, copiii la $coal! în modul acesta prim!ria încer-
când s! stimuleze frecventarea $colii de c!tre copiii romi. 

Pentru 2009-2010, „ne-am propus s! le mai construim o cl!dire cu 10 apartamente” (re-
prezentant autoritate public! local!). Pe de alt! parte exist! un ONG care avut un program de 
calificare, „au f!cut cursuri… au încercat, c! prea pu#ini s-au adunat” (reprezentant autoritate 
public! local!). Din Timi$oara, de la o biseric! neoprotestant! mai vin enoria$i care le aduc 
articole de îmbr!c!minte: „poc!i#ii din Timi$oara aduc haine din când în când” (localnici din 
Cartierul Sighet). M!suri cu impact mai mic sau mai mare, cu inten#ii mai mult sau mai pu#in 
pline de dragoste $i respect pentru aproapele lor, îns! care arat! c! $i acest grup de cet!#eni este 
luat în considerare.

Accesarea fondurilor necesare derul!rii 
proiectelor
Înfiin#at mai recent (post-alegeri 2008), Biroul de Management Proiecte cu Finan#are Interna-
#ional! are 6 angaja#i. Activitatea acestuia are ca rezultat un proiect deja depus, respectiv dou! 
în lucru. 

Odat! cu noua administra#ie, a crescut $i interesul pentru oportunit!#ile de finan#are. Ast-
fel, între sursele de informare pe care le consult! autorit!#ile publice locale se num!r! firmele de 
consultan#! care vin $i-$i ofer! serviciile, operatorul regional (ADR Timi$oara) care organizea-
z! întâlniri de informare la care particip! $i promotorul local de la prim!ria Sânnicolau,

„Cum apare ceva nou, ne cheam! la "edin#!… toate prim!riile care împlinesc 
criteriul de eligibilitate” (reprezentant autoritate public! local!). 

De$i aceasta e principala surs! de informare, mai ob#in informa#ii $i de pe internet. „Apoi mai 
primesc informa#ii de la colegii de la alte prim!rii, de la colegii de peste grani#! pentru proiecte-
le transfrontaliere – Ungaria, Iugoslavia” (reprezentant autoritate public! local!). De asemenea, 
pe aceast! tem! se mai informeaz! de la Consiliul Jude#ean, Prefectur!, ministerele de resort 
(MIRA), mass media central! $i local!. 

În 2007, sub vechea guvernare, s-a depus un proiect pe fondurile de pre-aderare cu scopul 
de a implementa un sistem de informatic pentru eficientizarea activit!#ii managementului do-
cumentelor $i a fluxului de activitate. Proiectul a fost respins. 

Odat! cu noua echip!, studierea oportunit!#ilor de finan#are a devenit una din priorit!#i. 
Anul trecut au fost depuse $i aprobate dou! proiecte din fonduri guvernamentale pe Criteriul 
4 la L.238 (450 000 Lei pentru reabilitare microraion) $i L.388/2007 (180 000 Lei pentru reabi-
litarea sistemului de ap! potabil!). 

 •  amenajarea $trandului; reînfiin#area bazei de tratament, exist! ap! geotermal!; în 
acest sens s-au demarat discu#iile cu exper#i de la Budapesta; 

 •  un parc al tineretului cu teren de joac! (tenis, volei, minifotbal, pist! pentru role, 
biciclete), respectiv dezvoltarea parcului pentru copii;

 •  reabilitarea casei de b!trâni;
 •  modernizarea transportului local (s! se poat! asigura transportul muncitorilor la $i 

de la fabrici, care sunt amplasate la ie$irea spre sud sau nord a ora$ului).

Situa#ia grupurilor vulnerabile
+i în Sânnicolau Mare pot fi întâlni#i oameni nevoia$i „ca peste tot” (reprezentant autoritate 
public! local!). „Sunt mul#i nec!ji#i” (proprietar utilaje agricole). Astfel, afl!m c! prim!ria acor-
d! ajutor social la 238 de persoane $i înc! la 150 de pensionari (fo$ti angaja#i ai Cooperativei 
Agricole de Produc%ie). În afara acestora, mai sunt persoanele care trebuie evacuate în baza legii 
retroced!rii $i care, la rândul lor, trec prin situa#ii dificile.

Vizitând cartierul Sighet, situat la periferia ora$ului, nu a mai fost nevoie s! pun întreb!ri 
cu privire la nevoile comunit!#ii de romi care locuie$te acolo. De la lipsa drumului de acces, 
la gunoaiele menajere care te împresoar! în orice direc#ie te-ai uita, la locuin#ele insalubre, 
întâlne$ti tot ce vrei $i ce nu vrei. Autorit!#ile locale spun c! problema lor cea mai mare e c! „nu 
lucreaz!; nu vor s! lucreze $i nu au preg!tirea necesar! $i toat! ziua-s la prim!rie pentru ajutor 
social” (reprezentant autoritate public! local!). Aceea$i idee exprimat! de un reprezentant al 
autorit!%ii publice locale sun! a$a: „lipsa bun!voin#ei de a munci, ceea ce se g!se$te preponde-
rent la familiile de romi. Locuri de munc! li s-au oferit $i… degeaba”; „vin la rampa de gunoi 
cam 100 […] din asta tr!iesc” (lucr!tor rampa de gunoi). Tot el adaug!: „nu au terenuri, adun! 
de pe terenurile oamenilor”. Sursele lor de venit sunt în principal de la groapa de gunoi, ajutorul 
social, salarii (30-40 de familii au cel pu#in un membru care lucreaz! – localnic! din Cartierul 
Sighet).

Punctul de vedere al localnicilor nu e nici el de neglijat: „prim!ria ne-o promis c! ne face 
drumul, nu ni l-o f!cut, c! ne aduce container pentru gunoi, nu l-o adus nici pân! ast!zi” (locu-
itori cartierul Sighet). Nu au locuin#e suficiente, iar cele care sunt nu au ap! curent!, nu exist! 
canalizare, au WC-uri doar în curte, rar vidanjate, nu au magazie unde s!-$i depoziteze lemnele 
necesare pentru înc!lzire, nu sunt „b!ga#i în seam! când ne ducem la prim!rie”, ajutorul social 
care e prea mic pentru a le acoperi nevoile. +i lista nu se opre$te aici. De la localnicii din Sighet 
aflu $i c! nu exist! unitate între romii care locuiesc în cartier. Adeseori sunt acte de violen#!: 
„so#ul meu trebe’ s! se scoale s! vin! cu mine diminea#a când m! duc la lucru c! mi-i fric! s! 
m! duc singur!” (localnic! de etnie rom!, din cartierul Sighet). 

Nu se poate spune c! prim!ria e indiferent! la problemele mai sus men#ionate. De la un 
reprezentant al autorit!%ii publice locale afl!m c!: 

„…le-am f!cut "i la !ia [locuitorii din cartierul Sighet]. Anul trecut le-am f!cut 
o cl!dire cu 10 garsoniere. O cl!dire nou-nou#!. Încerc!m s! venim în întâmpinarea 
lor. Din p!cate-s cam mul#i la Sânnicolau, c! ei se adun! aicea c! dac! îi loc de 
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mai mici, pot participa la astfel de instruiri/inform!ri $i al#i angaja#i interesa#i de 
subiect;

 •  fluctua#ia de personal;
 •  dosarele ce trebuie s! fie depuse „sunt foarte stufoase” (reprezentant autoritate 

public! local!) $i necesit! mai multe persoane s! lucreze la un proiect. „S! presu-
punem c! se angajeaz! 10 persoane care lucreaz! la proiect. Se scrie proiectul, se 
implementeaz!. De cele 10 persoane nu prea mai ai nevoie. Ce faci cu ele?!” (repre-
zentant autoritate public! local!);

 •  nu se g!sesc speciali$ti care s! vrea s! fie angaja#i la prim!rie pe durat! determinat!;
 •  nu exist! un decalaj între depunerea cererii de finan#are $i timpul de realizare a 

întregului proiect – se cer a fi depuse deodat!;
 •  durata dintre momentul anun#!rii proiectului $i cel al depunerii e prea scurt! („mo-

mentan 4 luni, ar fie nevoie de 7-8 luni, chiar 10 la unele proiecte mai complexe 
– promotor”). ADR a cerut prelungirea termenului cu o lun!, îns! înc! nu s-a pri-
mit r!spuns;

 •  prezentarea destul de vag! a ghidului de finan#are „trebuie mai am!nun#it privit! 
problema. De exemplu la proiectele de infrastructur! […] fiecare d! cu presupusul” 
cu privire la eligibilitatea acestora (reprezentant autoritate public! local!).

Odat! cu angajarea promotorului local, situa#ia în ceea ce prive$te accesarea fondurilor s-a 
schimbat vizibil. La ora actual! (ianuarie 2009) se lucreaz! la proiecte pe linia de finan#are 
Axa 1 POR (98% finan#are nerambursabil!, 2% cofinan#are). „De fapt, e vorba de un program 
ce cuprinde trei proiecte: amenajarea trotuarelor, a spa#iilor verzi $i a drumurilor, un proiect 
cu panourile fotovoltaice (panouri de producere a curentului electric) $i un proiect social, de 
reabilitare a casei de b!trâni”, m! l!mure$te un reprezentant al autorit!%ii publice locale, activ 
implicat în întocmirea dosarului. Termenul de depunere a dosarului este 31 martie a.c. Din 
chestionar, mai afl!m c! alte proiecte pe care inten#ioneaz! s! le scrie vizeaz!: infrastructura, 
locuin#ele sociale, canalizarea.

Concluzii
Dezinteresul fostei guvern!ri, informa#iile neclare, pre#ul scump ce trebuie pl!tit firmelor de 
consultan#! sunt doar câteva din motivele care au f!cut ca cel mai vestic ora$ din #ara noastr! 
s! nu beneficieze înc! de fonduri europene de$i nevoile sunt multe $i mari. Situa#ia pare îns! 
a se schimba odat! cu noua echip! aflat! la guvernare. În#elegând c! oportunit!#ile pe care le 
au de a accesa fonduri europene pot fi parte din solu#iile multiplelor probleme cu care se con-
frunt! ora$ul, echipa a înfiin#at un Birou Management Proiecte cu Finan#are Interna#ional!, a 
f!cut angaj!ri, aloc! fonduri $i timp personalului pentru a se specializa pe aceast! problem!. +i 
rezultatele nu întârzie s! apar!: un proiect depus, dou! în stadiu de elaborare. S! sper!m c! nici 
finan#!rile nu mai întârzie mult.

„Pe fonduri europene avem un proiect depus, <E-cet!#eanul>, proiect ce vizea-
z! instalarea unor pupitre informa#ionale în prim!rie unde omul poate s! vin! s! 
vad! cât are de plat! taxa, care a fost ultima "edin#! de consiliu, ce hot!râri s-au 
luat ".a.m.d.” (reprezentant autoritate public! local!). 

În momentul de fa#! proiectul se afl! în faza de verificare. 
De$i am stat de vorb! cu doi întreprinz!tori localnici, nici unul nu a depus proiecte pentru 

a fi finan#ate prin fondurile europene, chiar dac! auziser! de ele. Motivele erau diferite: 

„Am încercat s! depun proiect PHARE, dar m-am oprit c! prea mul#i bani mi-o 
cerut firmele de consultan#!” (proprietar utilaje agricole); 

„Am avut un proiect scris, cu fostul primar. Da’ apoi n-am mai vrut s! fiu par-
tener cu el "i el nu o vrut s! se retrag!. […] Am renun#at. […] Acuma’ nu m! mai 
intereseaz!. Am destul” (proprietar hotel). 

De$i la prima tentativ!, atât reprezentan#ii autorit!#ilor locale, cât $i cei din sectorul privat s-au 
lovit de obstacole mari în calea acces!rii fondurilor. Printre cele amintite de ei se num!r!:

 •  alegerea firmei de consultan#! cu care s! se colaboreze - „e greu s! $tii care [firme de 
consultan#!] sunt serioase $i care nu sunt serioase” (reprezentant autoritate public! 
local!);

 •  dificult!#i generate de neseriozitatea unor firme de consultan#! (reprezentant auto-
ritate public! local!), inclusiv faptul c! firmele de consultan#! „vin cu constructorul 
lor, cu un caiet de sarcini gata f!cut, ca s! câ$tige cine trebe” (reprezentant autori-
tate public! local!);

 •  o piedic! mai rar exprimat! se refer! la presiunea social! - „moda conform c!reia toa-
t! lumea spune c! e foarte greu $i recurge la firmele de consultan#!” [ceea ce determi-
n! $i pe al#ii s! urmeze acela$i parcurs] (reprezentant autoritate public! local!); 

 •  nu exist! foruri abilitate care s! poat! oferi informa#ii pertinente angaja%ilor prim!-
riei pentru a putea scrie singuri proiecte; r!spunsurile date de reprezentan#ii ope-
ratorului regional sunt la rândul lor vagi, interpretabile uneori. Mai mult, variaz! în 
func#ie de care dintre angaja#i r!spunde la întrebare;

 •  faptul c! firmele de consultan#! vor banii înainte (2-10% din valoarea proiectului), 
„ceea ce din bugetul local nu se prea poate rezolva” (reprezentant autoritate public! 
local!);

 •  comunicarea defectuoas! din partea celor care administreaz! fondurile; o sugestie 
ar fi s! se comunice informa#iile la nivel de teritoriu, la întâlnirile pe colegii; primarii 
ar fi mai dispu$i s! participe „c! e în zona lor, nu trebuie s! c!l!toreasc! mult, tim-
pul e mai scurt, costurile mai mici” (reprezentant autoritate public! local!); 

 •  o alt! variant! ar fi s! se organizeze astfel de întâlniri la o prim!rie mai mare unde 
s! fie invita#i 10-15 al#i primari din zon!. Prim!riile ar putea pune la dispozi#ie sala, 
ar putea s!-$i asume invitarea primarilor; un avantaj ar fi faptul c!, având costuri 
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dezvolt! infrastructura este unul sc!zut, fiind pus pe seama lipsei de sus#inere din partea auto-
rit!#ilor jude#ene.

„S-a tras ap! curent! în tot satul, anul acesta se vor face canaliz!rile, pe urm! 
se vor reface str!zile, c! noi avem trei str!zi mari "i late. Fa#! de alte sate, la noi "i 
cur#ile oamenilor sunt mai ordonate.” (antreprenor local)

„Asta e, u"or, u"or se mi"c! lucrurile. E o comun! mic! "i b!nuiesc c! nici pri-
m!ria nu are de unde investi prea mul#i bani, ei sunt la mâna Consiliului Jude#ean.” 
(antreprenor local)

Exist! un dualism al discursului: pe de-o parte intervieva#ii afirm! c! Slava Cerchez! este o 
comun! a"ezat!, chiar înst!rit!, iar pe de alt! parte afirm! c! nu v!d un viitor pentru copiii lor 
în comun!.

„Fa#! de satele vecine, Ciucurova "i Slava Rus!, st!m bine. $i pe timpul comu-
ni"tilor noi am fost cel mai frumos sat din jude#, tot datorit! oamenilor care au fost 
foarte harnici. $i înainte to#i s!tenii erau pleca#i pe "antiere. Veneau sâmb!ta "i 
duminica "i mergeau la câmp ca s! asigure o existen#! mai bun! familiilor lor. Sunt 
mul#umit c! tr!iesc în comuna Slava Cerchez!, dar posibilit!#ile sunt limitate. Nu 
mi-a" sf!tui copiii s! r!mân! aici.” (antreprenor local)

A$a cum a fost men#ionat anterior, casele $i str!zile au un aspect îngrijit, dar modest. Au înce-
put s! apar! construc#ii noi, dar acestea sunt relativ pu#ine. Sunt câ#iva tineri care s-au întors 
din str!in!tate $i s-au apucat de afaceri în construc#ii, investind de asemenea în propria cas!. 
Pre#urile caselor $i terenurilor au crescut ca peste tot, f!r! a ajunge la valori extrem de ridicate: 
o cas! valora înainte de începerea declinului imobiliar între 800 milioane $i 1 miliard de lei 
vechi. Au început s! se construiasc! $i câteva case ale unor str!ini de comunitate (veni#i din 
zona Constan#ei), motivul pentru care au ales zona fiind frumuse#ea peisajului $i apropierea 
p!durii. Totu$i, num!rul acestora este mic (20-30 în toat! comuna).

Activit!#ile economice sunt foarte reduse: agricultur! (cultura p!mântului), apicultur! 
(câ#iva mici întreprinz!tori), câteva firme de construc#ii care presteaz! lucr!ri în diverse lo-
curi din #ar!, un gater, un atelier de prelucrare a pietrei $i câteva magazine mici (în principal 
alimentare).

În ceea ce prive$te agricultura, aproape tot terenul agricol este cultivat. De 3 ani cea mai 
mare parte a terenului agricol a fost luat! în arend! de o societate francez! (aproximativ 2000 ha 
din cele 3000 ale comunei). La început a existat o mare reticen#! a oamenilor fa#! de acest inves-
titor str!in, mai ales c! prelua o mare parte din terenul luat în arend! de un localnic. Dat! fiind 
vârsta înaintat! a localnicilor, arenda era singura solu#ie pentru a nu l!sa terenul necultivat.  

„Care sunt problemele cu care v! confrunta#i?
Neîncrederea b!trânilor în ceea ce vrem noi s! facem. […] Au mai fost al#i între-

prinz!tori români care le-au promis marea cu sarea "i nu le-au dat nimic. Practic, 

Slava Cerchez!
Daniela Munteanu

Comuna Slava Cerchez! (jude%ul Tulcea) se afl! aproape de grani#a dintre jude#ul Tulcea $i 
jude#ul Constan#a, la aproximativ 65 de km de municipiul Tulcea. Cel mai apropiat ora$ este 
Babadag, situat la mai pu#in de 20 de km. Comuna este str!b!tut! de drumul na#ional 22D, 
un drum ce poate constitui o scurt!tur! pe traseul Constan#a - Br!ila, pentru a evita trecerea 
prin municipiul Tulcea. Acest drum nu este unul foarte circulat, fiind utilizat în principal de 
transportatorii rutieri. 

Slava Cerchez! este format! din dou! sate: Slava Cerchez! $i Slava Rus!, ambele cu o popu-
la#ie în majoritate de etnie rus!, respectiv ru$i lipoveni. Cele dou! sate, a$ezate pe valea râului 
Slava se afl! la o distan#! de aproximativ 6 km între ele. 

Comunitatea lipovean! este una tradi#ional!, ortodox! de rit vechi, în care preo#ii (ale$i din 
membrii comunit!#ii, f!r! $coal! de teologie) joac! un rol foarte important. Oamenii localit!#ii 
comunic! în mod obi$nuit în rus!, dar vorbesc f!r! reticen#e în român! cu str!inii. Toate in-
scrip#iile $i documentele oficiale sunt bilingve: român! – rus!.

Prima impresie pe care o las! comuna este aceea de comun! de oameni gospodari, dar nu 
foarte înst!ri#i, iar prin unele zone se observ! case p!r!site. Pe strad! po#i întâlni b!rba#i în 
vârst! cu barb! impresionant!, semn distinctiv de apartenen#! la comunitatea lipovean!. 

Perspectiva locuitorilor asupra comunei
Infrastructura este foarte pu#in dezvoltat!. Problema cea mai spinoas! o constituie lipsa mijloa-
celor de comunicare, fapt ce le d! locuitorilor un anumit sentiment de izolare. În Slava Cerche-
z!, din cauza pozi#iei geografice, re#elele de telefonie mobil! nu func#ioneaz!. În plus, re#eaua 
de telefonie fix! este de zeci de ani într-un stadiu incipient: doar 5 posturi telefonice în Slava 
Cerchez! $i 80 în Slava Rus!. În satul centru de comun! posturile telefonice exist! numai în 
cadrul institu#iilor publice (prim!rie, $coal!, poli#ie, cabinet medical). Recent, în Slava Rus! a 
fost instalat! o anten! de telefonie mobil!, dar, dup! cum spun locuitorii, nu din interes pentru 
oamenii comunei, ci pentru a asigura accesul la telefonie mobil! celor afla#i în trafic. 

În afara drumului na#ional care str!bate comuna nu mai exist! alte drumuri asfaltate. Exist! 
drumuri pietruite, dar aflate într-o stare foarte precar!. Str!zile laterale sunt u$or în pant!, ast-
fel c!, de$i au fost pietruite, s-au deteriorat rapid. La aceast! deteriorare au contribuit lucr!rile 
efectuate pentru extinderea re#elei de ap! $i ploile ce au venit în sezonul rece.

Anul trecut a fost extins! re#eaua de alimentare cu ap!, la nivelul întregii comune, chiar 
dac! nu s-au bran$at to#i locuitorii la aceast! utilitate. Motivele nebran$!rii #in pe de-o parte 
de costuri considerate a fi prea ridicate, dar $i de calitatea actual! a acestui serviciu (în unele 
perioade ale anului nu exist! suficient! ap! pentru a fi pompat! în re#ea).

Atitudinea oamenilor fa#! de aceast! situa#ie este una de resemnare sau de mul#umire dac! 
se compar! cu alte comune apropiate care se afl! într-o stare mai proast!. Ritmul cu care se 
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Agricultura poate deveni profitabil! numai dac! se practic! pe suprafe#e mari, compacte $i cu 
utilaje performante, cu consum mai mic de carburant. Avantajul în comun! este c! s-a reu$it 
gruparea unor parcele mari de teren astfel încât costurile de produc#ie s! fie cât mai mici. To-
tu$i, calitatea terenului agricol este apreciat! a fi destul de modest!. Pentru comunitate, exploa-
tarea la scar! larg! a terenului agricol înseamn! un venit anual, constant pentru proprietari, 
chiar dac! e destul de mic.

Construc#iile au fost întotdeauna o activitate economic! specific! b!rba#ilor din comunita-
te. +i înainte de 1989 mergeau prin #ar! pe $antiere. Dup! 1989, cei care au plecat la munc! în 
str!in!tate au plecat pentru a munci tot în construc#ii. O mic! parte din ace$tia s-au întors $i 
$i-au f!cut firme de construc#ii, lucrând în diverse zone din #ar!. 

„De exemplu, oamenii de pe la noi dintotdeauna au fost considera#i buni me-
seria"i în construc#ii. Porecla sub care erau cunoscu#i era excavatoare cu barb!.” 
(reprezentant autoritate public! local!)

„E o zon! cam moart! din punct de vedere economic. $i foarte mul#i fie pleac! în 
str!in!tate, fie lucreaz! în construc#ii ca angaja#i. Pleac! luni "i revin sâmb!ta aca-
s!. Femeile nu prea au de lucru. Din agricultur! ies bani pu#ini "i atunci omul se re-
profileaz!, merge acolo de unde iese banul. C!ci în construc#ii se câ"tig! foarte bine. 
Dar aste e tipic pentru comun!, "i pe vremea lui Cea"escu se lucra foarte mult în 
construc#ii. Oamenii cu ceva neuroni în plus au plecat, n-au lucrat în agricultur!. 

Ce alte afaceri mai sunt profitabile aici în localitate?
Construc#iile. Sunt peste 14-15 firme de construc#ii în sat care lucreaz! fie în 

Bucure"ti, fie în Constan#a, fie în Tulcea. Sunt firmele b!ie#ilor de aici din sat. B!ie#ii 
particip! la diverse licita#ii, de exemplu pentru "colile din jude#.” (antreprenor local)

Apicultura are un poten#ial destul de ridicat deoarece în regiune se afl! planta#ii de salcâmi $i de 
tei foarte întinse. Totu$i, pre#ul mierii a sc!zut în ultimii ani, fapt ce i-a f!cut pe apicultorii din 
regiune s! se gândeasc! la ini#iative comune pentru asigurarea desfacerii produselor.

„E "i o zon! melifer! aici. Nu e nevoie s! mergi la sute de kilometri. Salcâmii 
sunt în zona Vasile Alecsandri – Saraiul, deci la 70-80 de kilometri. Teiul este chiar  
aici, e cel mai mare bazin de tei din Europa: Babadag-Slavele-Ciucurova. […] La 
ora actual! nu e prea profitabil! deoarece pre#urile la miere sunt mici. Când eu am 
aplicat la Sapard, pre#ul mierii de salcâm era cam 11-12 lei. În anul 2007, a sc!zut 
pre#ul la 5 lei. V! da#i seama ce c!dere. Cealalt! miere era 3 lei. Plus c! "i anul 2007 
a fost nefavorabil. Salcâmul s-a uscat, teiul cam la fel. Dar anul trecut a fost mai 
bine, a crescut "i pre#ul, a "i fost un an mai ploios în toamn!.” (antreprenor local)

Una din cauzele cele mai importante ale dimensiunilor reduse ale activit!#ilor economice în 
comun! este lipsa for#ei de munc!. Indiferent dac! este nevoie de for#! de munc! specializat! 
sau necalificat!, aceasta se g!se$te cu greu atât în comuna Slava Cerchez!, cât $i în comunele 
învecinate. Pu#inii tineri care au r!mas în comun! fie lucreaz! în construc#ii $i sunt pleca#i 

nu s-au respectat contractele. (antreprenor local). […] V!zând utilajele pe care le are 
societatea, au început s! capete încredere. Dar la început reac#ia a fost negativ!.

Cum încerca#i s! mai diminua#i neîncrederea despre care vorbi#i?
Anul trecut a fost un an bun agricol, noi ne-am respectat contractele "i au înce-

put s! capete încredere cât de cât.” (antreprenor local)

În comun! exist! doi arenda$i locali, respectiv primarul $i înc! un cons!tean. La un moment 
dat, din cauza utilajelor învechite $i a lipsei unei pie#e de desfacere a produselor, cei doi $i-au 
limitat activitatea. În acest timp, a ap!rut aceast! societate francez!, cu utilaje mai performante 
care a reu$it s! conving! oamenii din comun! s!-i dea p!mântul în arend!.

„Eu prima dat! am fost "eful Asocia#iei. Când am v!zut c! nu se mai poate 
lucra p!mântul din cauza neimplic!rii statului în preluarea materiei prime, mi-
am dat seama c! vom da faliment cu toate. Din cauz! c! statul nu ne ajuta s! 
valorific!m produsele. Aveam 1200 de hectare pe care le lucram. În 3-4 ani de zile 
am terminat banii pe care îi strânsesem în str!in!tate. Acum am r!mas cu 270 de 
hectare "i ni"te utilaje bune, de"i îmb!trânite. Anul trecut a mers destul de bine. 

Unde vinde#i de obicei?
La samsarii !"tia care ne tot jupuiau. Înainte statul se implica "i ne ajuta s! va-

lorific!m marfa. Ne pare foarte r!u c! nu se mai întâmpl! asta. Acum vin oameni 
care habar n-au cum se lucreaz! p!mântul, iar noi suntem la mâna lor.” (antrepre-
nor local)

Apari#ia arenda$ului francez a stârnit $i spiritul de competi#ie. Astfel, ambii arenda$i locali do-
resc s! acceseze fonduri europene pentru achizi#ionarea de utilaje noi, performante, $i dac! e 
cazul, s! preia terenul francezului dup! ce acesta pleac!. 

„Inten#iona#i s! v! mai extinde#i?
Dac! a" ob#ine utilaje noi, a" risca. Cu utilajele astea, nu. Pentru c! piesele de 

schimb sunt foarte scumpe "i de foarte proast! calitate. În plus, carburan#ii d!unea-
z! motoarelor. Motorina Euro 4 "i Euro 5 nu e pentru utilaje de genul acesta. 

Anul trecut a#i primit subven#ie?
Da. Dar ne-au dat-o întâi sub form! de cupon de 1 leu, apoi pentru înc! 60 

bani. În total, 1,6 lei. Acum trebuie s! avem noi bani pentru motorin!. Banii primi#i 
deja i-am folosit la arat.

De"i acum a preluat francezul mult teren "i nu am cum s! m! mai extind. Dar 
dup! ce pleac! dânsul, vreau s! fiu preg!tit cu utilaje. Francezul a spus c! dup! 5 
ani va trage linie "i va evalua profitul. Apoi decide. Acesta este al treilea an. Primul 
a fost e"uat. Anul trecut i-a mers bine la floare "i la rapi#!. La porumb îns! nu a 
avut pre# "i a f!cut o gaur! mare. Francezul are utilaje foarte performante, cum greu 
se g!sesc în #ar!.” (antreprenor local)
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„Veniturile cum sunt?
Destul de bunicele pentru c! lucreaz! în construc#ii unde se câ"tig! mai bine 

decât în agricultur!. Dac! v! uita#i pu#in la case, se vede. 
Sunt "i oameni mai s!raci?
S! "ti#i c! acela care vrea s! aib!, are. Care se mul#ume"te cu o sticl! de vin 

sau de bere, nu are. Avem foarte pu#ine persoane care beneficiaz! de ajutor social, 
pentru c! de regul! fiecare î"i vede de treaba lui.” (antreprenor local)

„Copiii în general au baz! material! bunicic! mai ales în Slava Cerchez!, vin 
foarte bine îmbr!ca#i, p!rin#ii care sunt pleca#i peste hotare aduc bani frumo"i, fac 
case frumoase, cump!r! ma"ini "i în ultimul timp au început s! trimit! la studii 
superioare. Pe vremea mea (eu sunt localnic, nevasta la fel) pân! in ‘89 dac! erau 
20 de oameni cu studii superioare de to#i anii, acum avem peste 20 numai într-un 
an, to#i copiii care înva#! bine p!rin#ii sunt dispu"i s! îi trimit! la studii, înainte 
lipovenii nu prea trimiteau la studii, îi trimiteau la munc! rapid. S-au "mecherit "i 
ei, au v!zut c! se descurc!.” (reprezentant institu%ie public! local!)

Intervieva#ilor le-a fost greu s! identifice grupuri vulnerabile. Cei mai mul#i s-au gândit la cei 
care î$i risipesc banii pe b!utur!, dar au subliniat faptul c! ace$tia sunt foarte pu#ini în localita-
te. De asemenea, au men#ionat c! nu exist! etnici romi, considerând c!, în general, aceasta este 
categoria care se afl! în situa#ii mai dificile. 

„Noi aici nu avem romi, iar handicapa#ii care sunt au ajutor care îl primesc, 
au "i persoane care sunt pl!tite s! aibe grij! de aceste persoane cu handicap, la 
nivelul comunei sunt 2-3 cazuri. Nu sunt grupuri vulnerabile, chiar dac! se spune, 
cu alcoolul sunt destul de pu#ine persoane, 2-3, "i la Slava Rus! mai mul#i, dar tot 
a&a câ#iva. Chiar dac! consum! alcool, ei muncesc, dar în timpul liber – treaba lor 
- nu este problem! cu ei”. (reprezentant institu%ie public! local!)

Problemele cele mai arz!toare ale localit!#ii sunt cele legate de infrastructur! $i în primul rând 
de telecomunica#ii. Locuitorii au încercat s! g!seasc! solu#ii individuale (diverse tipuri de ante-
ne) pentru a putea p!stra leg!tura cu membrii familiei pleca#i în str!in!tate, dar aceste solu#ii 
s-au dovedit a fi destul de ineficiente. Solu#ia pare a nu fi nici în mâna autorit!#ilor având în 
vedere c! operatorii de telefonie fix! sau mobil! sunt agen#i economici priva#i ce nu pot fi con-
strân$i în niciun fel s!-$i extind! re#eaua. 

„Care crede#i ca sunt principalele probleme ale comunei?
Telefonia. Pe to#i îi afecteaz!. To#i au pe cineva plecat în afar!. $i nu e simplu s! 

dai un telefon. Trebuie s! te urci pe deal sau s! ie"i cu ma"ina la marginea satului. 
Mul#i avem deja antene exterioare, dar uneori nu e semnal.” (antreprenor local)

„O alt! problem! sunt canalizarea "i drumurile. Înainte drumurile au fost 
bune, c! erau pietruite. Dar s!pându-se pentru re#eaua de ap!, a r!mas doar lutul. 

aproape tot timpul, fie nu sunt oameni serio$i, având de cele mai multe ori probleme cu con-
sumul de alcool. 

„Inten#iona#i s! v! extinde#i num!rul de familii de albine?
A" fi vrut, dar nu mai pot face fa#! din lips! de oameni. Nu vine nimeni s! lu-

creze la albinele altuia. Pe viitor m! gândesc s! îmi iau un Iveco, o platform!, ca s! 
nu mai am nevoie de for#! de munc! la înc!rcare "i desc!rcare. 

Oameni cu ziua nu g!si#i ?
Nu. Care sunt serio"i sunt pleca#i în str!in!tate, care sunt aurolaci din !"tia cu 

delirium tremens nu ai ce s! faci cu ei, mai mult trebuie s! ai grij! de ei. Am avut 
un incident acum doi ani de zile, când mi-au sc!pat lada pe jos. Ne-au în#epat albi-
nele pe to#i, de"i ei au fugit "i au sc!pat mai u"or. Dar eu trebuia s! strâng pe acolo 
printre 60.000 de albine, c! atâtea sunt într-o familie. 

Crede#i c! tinerii pleca#i în str!in!tate se vor întoarce?
Nu prea. $i-au f!cut un rost acolo. Marea majoritate a celor pe care noi i-am cu-

noscut "i-au luat apartament în Spania. $i acum lucreaz! ca s! î"i achite apartamen-
tul. Au venit doar cei care n-au f!cut purici nici acolo, nici aici.” (antreprenor local)

„Noi am vrut s! lu!m oameni din zon!, dar nu am g!sit. $i a trebuit s! lu!m de 
la 40 de kilometri distan#!, din Lunca, din Vi"ina, din zon!…

Ei lucreaz! temporar sau sunt angaja#i permanent?
Sunt angaja#i. Avem 14 angaja#i permanent cu salarii destul de atractive pentru 

România "i pentru zona de aici: in jur de 2000 de RON.  
Totu"i, de ce n-a#i g!sit for#! de munc! din comunele în care lucra#i?
Popula#ia e îmb!trânit!, 
Dar mai sunt ceva tineri care s-au întors?
Sunt ceva tineri, dar doar cu antecedente penale. În Slava Rus! "i Slava Cerche-

z! to#i tinerii sunt pleca#i din România.” (antreprenor local)

Oricum, comparativ cu celelalte comune învecinate, problema consumului de alcool $i conse-
cin#ele sociale ale acestuia par a fi mai reduse la nivelul comunei Slava Cerchez!, posibil $i ca o 
consecin#! a rolului central pe care-l joac! religia în via#a cotidian!.  

„Cu vârsta între 16 &i 50 ani cam to%i sunt pleca#i; au r!mas doar bolnavii, be-
#ivanii, din !ia câ#iva, bine c! nu avem mul#i - de aceea la nivel de comun! p!rerea 
mea este c! asista#i social sunt destul de pu#ini fa#! de alte localit!#i, ori c! nu au 
tupeul s! cear!, fie c! cei care primesc ajutor sunt adev!ra#i asista#i care nu pot, 
nu !ia care se prefac, în general oamenii no"tri muncesc foarte mult.” (reprezentant 
institu%ie public! local!)

Nivelul de trai al celor din comun! este unul mediu, veniturile provenind din pensii, arenda 
primit! pentru terenul agricol $i banii trimi$i de rudele ce muncesc în str!in!tate. Aceasta din 
urm! este de fapt sursa cea mai important! de venituri. 
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„Nu exist! lideri locali în afara prim!riei, exist! un grup format din persoane 
care s-au întors din str!in!tate "i &i-au f!cut firme de construc#ii de case în Con-
stan#a, care au preluat echipa de fotbal a comunei, prim!ria neavând fonduri, "coa-
la îi ajut! cu transportul la meciuri, la juniori, ei vin cu partea financiar!, au arat, 
au pus gazon, au amenajat vestiare, au împrejmuit "i se joac!. Acesta este grupul 
de ini#iativ! din partea patronilor firmelor de construc#ie care a preluat echipa "i 
ajut! prim!ria cu arbitrii, motorin!, cu echipament… bani mul#i se învârt acolo.” 
(reprezentant institu%ie public! local!) 

Primarul face parte din Comunitatea Ru$ilor Lipoveni, aflându-se la al cincilea mandat. La ul-
timele alegeri actualul primar nu a mai câ$tigat deta$at alegerile, mergând în turul 2 împotriva 
actualului vice-primar. Actualul primar se pare c! beneficiaz! de sprijinul preo#ilor din comun! 
în timp ce viceprimarul a fost sprijinit de o parte din tinerii care au plecat la munc! în str!in!-
tate $i s-au întors acas! cu ocazia alegerilor. De altfel viceprimarul a fost plecat la rândul s!u 
pentru câ#iva ani la munc! în Spania. 

Una din explica#iile tinerilor din localitate cu privire la ritmul încet al schimb!rii lucrurilor 
o constituie lipsa de sprijin politic la nivel jude#ean sau la nivel de Guvern, având în vedere c! 
primarul nu face parte dintr-o forma#iune politic! puternic!. Totu$i, exist! un exemplu de sus-
#inere politic! pe care au primit-o în accesarea unor fonduri pentru construirea s!lilor de sport, 
exemplu ce înt!re$te de fapt ideea necesit!#ii sprijinului politic.

„Asta era programul guvernului T!riceanu, au f!cut mai pu#ine s!li, dar bine 
c! le-au f!cut "i pe astea; am fost ajuta#i de prim!rie "i de deputatul nostru Miron 
Ignat când era chestor "ef în parlament "i ne-a ajutat, dar a contat foarte mult 
dosarul pe care l-am trimis, este vorba despre performan#ele deosebite, diplome, 
dosar pe care eu l-am f!cut cu toate performan#ele. Am f!cut un referat doveditor 
pentru ce este necesar!, am dovedit c! sunt performan#e deosebite "i primarul cu 
deputatul nostru s-au dus la Ministerul Construc#iilor "i direct cu Laszlo Borbely "i 
ne-au aprobat s! construim sal! la noi pentru performan#ele acestea.” (reprezentant 
institu%ie public! local!)

Actualul primar este apreciat a fi unul deschis c!tre oamenii din localitate, chiar dac! uneori î$i 
mai urm!re$te propriile interese:

„Avem un primar foarte bun, e la a patra candidatur!, are 18 ani în func#ie. Nu 
pot s! spun c! e cinstit ca lacrima, dar e om cumsecade, vorbe"te frumos cu toat! 
lumea "i rezolv! problemele tuturor. La el u"a e deschis! "i iarna. Norocul nostru e 
c! am dat peste acest primar foarte bun.” (antreprenor local)

Dar Primarul a promis c! dup! ce se încheie lucr!rile, se vor face "i drumurile…” 
(antreprenor local)

În afara infrastructurii, problema îmb!trânirii dramatice a popula#iei r!mase în localitate este 
una care conduce la o atitudine rezervat! fa#! de viitorul comunei:

„Problema num!rul 1 este sc!derea natalit!#ii "i cre"terea mortalit!#ii. Degea-
ba se fac "i c!mine "i "coli "i s!li, avem de toate, dar în momentul în care num!rul 
oamenilor scade… mor 40 "i se nasc 1-2. $i atuncea problema – oamenii. Noi facem, 
o s! se fac! "i str!zi, o s! se fac! "i de toate, &i telefonie, "i internet, dar num!rul 
oamenilor este în sc!dere dramatic!.” (reprezentant institu%ie public! local!) 

Problemele legate de popula#ie se învârt deja într-un cerc vicios: tinerii au plecat în c!utarea 
unui loc de munc!, iar posibilii investitori nu pot deschide afaceri deoarece nu au for#! de 
munc! în comun!. 

„A doua problem! ar fi locurile de munc!. Asta este principala cauz! a plec!rii 
oamenilor din sat. Oamenii sunt foarte dornici de munc! dar nu au… eu spun c! 
dac! g!seau aici cu 200-300 EUR pe lun! nu plecau în Spania nici pentru 2000 pen-
tru c! #in foarte mult la case, investesc foarte mult în case, mobil! s! arate frumos, 
construiesc, dar nu locuiesc, pleac!. Problema num!rul 1 este cu locurile de munc!.” 
(reprezentant institu%ie public! local!)

În comun! nu exist! nicio organiza#ie neguvernamental!. A existat un program al unei orga-
niza#ii (directorul $colii afirm! c! este vorba despre Funda#ia Soros) care a deschis o gr!dini#! 
Step by Step. În acest moment gr!dini#a este preluat! $i sus#inut! de autorit!#ile locale.

De asemenea, se pare c! au existat tentative din partea unor organiza#ii str!ine s! dezvolte 
proiecte în comunitate, dar deoarece acestea erau asociate cu anumite mi$c!ri religioase, au 
fost respinse de comunitate.

“Exist! vreo organiza#ie nonguvernamental! sau vreo funda#ie care s! activeze 
în comun!?

Nu exist! deocamdat!; noi am fost ajuta#i de diferite organiza#ii care au adus 
ajutoare de prin Anglia, dar prin anumite biserici. La noi nu a #inut, dar tot au adus 
prin bapti"ti prin fel "i fel… au venit, au vorbit cu noi, s-au interesat ce fel de biseric! 
este, le-am spus c! este destul de puternic! care nu se clinte"te, au spus bravo vou! 
ave#i biseric! puternic! primi#i cadouri de la noi "i atât, au plecat, la revedere. Ei 
vedeau c! prozeli#i nu se puteau face.“ (reprezentant institu%ie public! local!)

Participarea agen#ilor economici la activit!#i în sprijinul comunit!#ii este destul de sporadic!, 
ajutând cu produse atunci când se organizeaz! concursuri $colare. Se pare c! tinerii care s-au 
întors $i $i-au deschis firme de construc#ii $i-au unit eforturile pentru a ajuta echipa de fotbal 
a comunei. 
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iulie acest an direc#ia jude#ean! de mediu îi oblig! s! închid! actuala groap! de gunoi $i s! g!-
seasc! o solu#ie care s! corespund! normelor de mediu. Deocamdat! prim!ria nu are o solu#ie 
concret!, dar coopereaz! cu prim!ria ora$ului Babadag pentru g!sirea unei solu#ii comune. 

„Chiar ast!zi este ziua de joi, se colecteaz! gunoiul din Slava Cerchez!. Avem 
un tractor cu remorc! al prim!riei, doi oameni de la ajutorul social încarc! "i se 
duce la groapa de gunoi. Pe undeva este bine în sensul c! am mai ecologizat un pic 
r!mpile. Altfel, oamenii duceau singuri cu c!ru#a "i se împr!"tia gunoiul aiurea. 
Acum e mai compact "i e mai bine. … Da, e o groap! de gunoi la carier!, o suprafa#! 
cam de jum!tate de hectar, cam a"a, îns! problema este c! pân! în iulie trebuie s! 
închidem toate r!mpile de gunoi. Este un ordin al ministrului pentru c! se vor eco-
logiza "i trebuie s! le închidem.” (reprezentant autoritate public! local!)

Prim!ria a avut ini#iativa unei forme de colectare selectiv!, respectiv de recuperare a plasticului 
ulterior colect!rii gunoiului la nivelul întregii comune. Din p!cate termenii în care s-a negociat 
aceast! activitate nu sunt de natur! a încuraja acest demers, prim!ria trebuind s! suporte toate 
cheltuielile de colectare selectiv!. 

„Am mai f!cut noi, am încercat s! recuper!m plasticul. Deci avem oameni de 
la ajutorul social, încarc! în ni"te saci "i avem contractat cu o firm! de de"euri de la 
Babadag "i ne preia plasticul. F!r! bani. Adic!, nu "tiu, contractul a fost f!cut prost 
pe undeva. Trebuia s! se prevad! o sum!, câtu"i de pu#in, pentru aceast! colectare. 
Adic! avem nevoie de saci, de funie ca s! legi, s! pl!te"ti motorina "i a"a mai de-
parte. Dac! o faci gratuit nu acoperi niciun fel de cheltuial! "i e ineficient. Dar, cel 
pu#in anul trecut am dus cel pu#in o ton! de plastic colectat, ceea ce e un lucru bun. 
Decât s!-l îngropi.” (reprezentant autoritate public! local!)

Problema telecomunica#iilor este recunoscut! $i de autorit!#i a fi primordial!. În ciuda demer-
surilor întreprinse la Romtelecom, re#eaua de telefonie fix! nu a fost extins!. 

„De ani de zile le trimitem dosare întregi cu semn!turi, dar Romtelecom-ul, 
provenind dintr-o structur! de stat, lucrurile se mi"c! greu. La Slava Rus! am reu"it 
s! instal!m o central! telefonic! pentru 150 de numere, dar "i acolo, dureaz! foarte 
mult. Aveam un consilier care ne-a povestit c! au venit s!-i instaleze telefonul. „Dar 
nu am solicitat!”. Aveau cerere semnat! de tat!l lui care r!posase de mul#i ani. Rom-
telecom-ul se mi"c! greu!” (reprezentant autoritate public! local!)

În Slava Rus!, care este mai aproape de drumul european, infrastructura de telecomunica#ii 
este într-o stare mai bun!, ace$tia având atât telefonie fix! (aproximativ 80 de numere), cât $i 
o anten! de telefonie mobil!. Televiziune prin cablu exist! în ambele sate, dar se estimeaz! c! 
doar vreo 40% dintre gospod!rii ar fi conectate la aceast! re#ea, restul neavând nevoie pentru 
c! sunt pleca#i în str!in!tate:

Perspectiva prim!riei asupra comunei
Infrastructura, din perspectiva prim!riei, se afl! într-un plin proces de dezvoltare. Se manifest! 
aceea$i tendin#! de a compara situa#ia actual! cu cea a altor sate din zon! care se afl! într-o 
stare mai proast!. 

„Ca dezvoltare a infrastructurii, pu#ine sate sunt mai dezvoltate. S! spunem 
c! unele au drumuri mai bine f!cute. La noi s-a tot investit în drumuri, în fine, 
repara#ii minore, cât ne sus#inea bugetul, dar toate se stric! iarna. Având în vedere 
c! este zon! colinar!, în special la ploi sau la ie"irea din iarn!, se stric! drumurile. 
Solu#ia ar fi o repara#ie capital! sau o asfaltare sau ceva…” (reprezentant autoritate 
public! local!)

De$i drumurile reprezint! una din problemele importante de infrastructur!, acestea nu vor fi 
asfaltate atâta vreme cât nu se introduce re#eaua subteran! de canalizare. Anul trecut a fost 
finalizat! re#eaua de alimentare cu ap!, dar aceasta nu este disponibil! în toate gospod!riile, o 
parte din localnici preferând s! foloseasc! hidroforul. Diferen#ele între zonele comunei în ceea 
ce prive$te accesul la aceast! utilitate au leg!tur! cu caracteristicile geografice ale acestor zone 
$i mai pu#in cu aspecte socio-economice.

„Anul trecut am tras alimentare cu ap!. E alimentat tot satul. Bran"a#i sunt 
deocamdat! vreo 80%, restul nu s-au bran"at pentru c! adâncimea pân! la pânz! 
este de 5 metri "i prefer! s!-"i pun! hidroforul decât s! stea la alimentare cu ap! "i 
alimentarea este mult mai modern!. 

Cei care nu sunt conecta#i sunt oarecum grupa#i într-o zon! a satului?
Da, deci de la "oseaua principal! "i în partea de nord e terenul mai colinar, 

unde stau eu tot a"a într-o zon!, adâncimea pân! la pânz! e de 30 de metri. Ori, 
ceilal#i care sunt în partea de sud a satului, 6 metri, 5 metri. Deci oamenii prefer! 
s!-"i pun! hidroforul "i s! nu depind! de nimeni. Pentru c! în principiu vara fie 
seac! pu#ul sau nu satisface pompele… Nu e suficient! ap!. Tocmai de aceea am 
f!cut programul acesta de canalizare "i de extindere a aliment!rii cu ap! "i s! mai 
facem un foraj s! mai aliment!m înc! o pomp! ca s! satisfacem.” (reprezentant 
autoritate public! local!)

Întreaga comun! este electrificat! $i beneficiaz! de iluminat public. Excep#ie o face o zon! nou 
construit! unde exist! aproximativ 20 de case construite de Romgaz pentru propriii angaja#i. 

„În principiu a cump!rat ROMGAZ "i oameni de-ai lor î"i fac ni"te case din 
astea demontabile din panouri. Un cartier reziden#ial.” (reprezentant autoritate 
public! local!)

Serviciul de salubrizare al comunei deserve$te ambele sate, dar este unul destul de rudimentar, 
neavând o groap! de gunoi sau o platform! de gunoi special amenajat!. De altfel, începând cu 
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voltare le-ar fi adus Babadagul. Acum se pune problema dac! au luat-o doar ca o 
investi#ie sau chiar au de gând s! se mute la ora".” (reprezentant prim!rie)

„Iar mul#i (dintre cei pleca#i în str!in!tate) nici nu au inten#ia s! vin! pentru 
c! ei dac! vin aici vor s! continue… Ce au înv!#at s! fac! acolo, vor s! aplice aici. 
Din cei care au venit "i au investit, marea majoritate "i-au f!cut firme de construc#ie 
pentru c! asta "tiu s! fac! cel mai bine. Dar, având în vedere c! nici aici lucr!ri nu 
se mai g!sesc "i e iarn! acuma, "i criz!, cam mul#i stau pe tu"! "i au trimis oamenii 
în "omaj. Pu#ine firme mai lucreaz!.” (reprezentant autoritate public! local!)

De altfel, reprezentan#ii prim!riei spun c! nu prea au cum s! vorbeasc! despre $omaj din mo-
ment ce popula#ia de vârst! activ! este aproape inexistent!.

Activit!#ile economice din localitate sunt pu#in diversificate: agricultura, apicultura, con-
struc#iile, gaterul $i cariera de piatr!. În ceea ce prive$te agricultura, au existat perioade dup! 
1990 când terenurile agricole au r!mas necultivate. În prezent, societatea francez! exploateaz! 
aproximativ dou! treimi din totalul terenului agricol de pe raza comunei. 

„Suprafa#a de teren arabil este de 3000 de ha din care 2000 "i ceva are acest om 
– francezul. Mai sunt câ#iva, 3-4, care lucreaz! câteva sute de hectare tot la fel, în 
mici asocia#ii. Fiecare om are parcele mici de teren în zone micu#e, fertile, cu sol mai 
bun unde cresc ce au nevoie pentru nevoi personale. 

Deci, mare parte este lucrat?
Au fost ani, dup! mijlocul anilor ‘90, în care au r!mas suprafe#e destul de mari 

nelucrate. Nu renteaz!. Dac! nu e lucrat în sistem centralizat, nu este rentabil! 
agricultura.” (reprezentant prim!rie)

„Terenurile sunt cultivate în totalitate. Avem AGIFRANCE care este un arenda" 
francez "i în prezent sunt arendate cam 1929 ha. Firma este din Mihai Bravu. P!-
mânturile sunt lucrate matematic. Foarte frumos fa#! de cine a fost înainte. Arenda 
este consistent!: 500kg de grâu la ha. $i s-a onorat de pl!#i. Adic! pentru ultimii 
arenda"i care au mai ocolit plata, ace"tia au fost fic"i.” (reprezentant autoritate pu-
blic! local!)

Cre$terea animalelor a fost abandonat! ca activitate economic!, nefiind rentabil!. Nu exist! 
ferme pe teritoriul comunei, iar efectivele de animale din gospod!riile localnicilor aproape c! 
au disp!rut.

„Cre"terea animalelor a sc!zut de tot, dramatic, nu mai sunt p!s!ri, nu au pro-
duse agricole, dar nu mai sunt rentabile, înainte mai produceau pentru vânzare, 
dar acuma nu renteaz!. Deja s-au obi"nuit s! cumpere de la pia#! totul, ca la ora", 
magazin "i pia#! totul, nu mai produc. Înainte în sat erau vreo 2000 de porci, acum 
sunt 10-14 porci, vaci sunt 2-3.” (reprezentant institu%ie public! local!)

„Televiziune prin cablu avem. E un cet!#ean din sat care are firm!, în principiu 
sunt conecta#i cam 40% din comun!. Doar atât, pentru c! restul e pleca#i. Deci tot 
ce este popula#ie tân!r! este plecat!. Practic acum dac! mergem pe strad!, cred c! 
nu exist! cas! care s! nu aib! un nepot sau un fiu plecat. To#i sunt pleca#i în afar!.” 
(reprezentant autoritate public! local!)

De$i în apropierea satului Slava Rus! se afl! o conduct! cu alimentare cu gaze, comuna nu a 
fost conectat! la aceast! re#ea $i, pentru moment, nu exist! un proiect concret de racordare la 
aceast! re#ea. 

Slava Cerchez! este o comun! cu o popula#ie mic!, de aproximativ 2800 de persoane, din 
care aproximativ 40% sunt pleca#i la munc! în str!in!tate. Popula#ia r!mas! este foarte îmb!-
trânit!, iar num!rul de copii sub 14 ani este foarte mic (aproximativ 200). În propor#ie de 85% 
popula#ia este de etnie rus!, restul de 15% fiind de etnie român!.

Reprezentan#ii prim!riei estimeaz! c! oamenii din comun! tr!iesc în primul rând din banii 
trimi$i de rudele din str!in!tate. Cei de vârst! activ! sau femeile, chiar dac! $i-ar dori s! lucreze 
undeva, au oportunit!#i foarte limitate. 

„Cei din comun! cam din ce tr!iesc?
Din banii de afar!. Foarte pu#ini mai lucreaz! din sat. În construc#ii. În afar! 

de gaterul unde lucreaz! 5-6 oameni "i la Slava Rus! la prelucrarea pietrei unde s! 
fie tot vreo 5, nu avem unit!#i unde s! se angajeze. În construc#ii, mai ales în zona 
Dobrogei, plecând pentru o s!pt!mân! de acas!. Sunt caza#i acolo. Am în#eles c! 
se pl!te"te meseria"ul cu 800 mii vechi pe zi, "i oamenii nu au încotro. Trebuie s! 
se duc!.

Femeile lucreaz!?
Femeile mai toate sunt casnice. Nu au unde s! lucreze.” (reprezentant autoritate 

public! local!)

Nivelul de trai este apreciat de reprezentan#ii prim!riei a fi unul mediu: „este un nivel mediu, ca 
s! zic a$a, nu pot s! estimez care este venitul per familie, pe lun!; s! fie la 7-8 milioane lei vechi 
pe lun! pe familie în medie pe lun!.” (reprezentant prim!rie)

Problema lipsei for#ei de munc! $i a îmb!trânirii popula#iei este men#ionat! de reprezen-
tan#ii prim!riei, f!r! a identifica posibile solu#ii pentru remedierea acestei situa#ii. Mai degrab! 
se constat! o atitudine rezervat! fa#! de $ansele ca tinerii s! se întoarc! în localitate, deoarece 
nu exist! niciun fel de perspective economice pentru ace$tia. 

„Dup! p!rerea mea, popula#ia îmb!trânit! - în general. Acum nu se "tie dac! 
cei pleca#i se vor mai întoarce sau nu. În general investi#iile celor pleca#i afar! au 
fost într-un apartament în ora".

În Babadag sau în Tulcea?
Unii s-au orientat în partea de sud: Constan#a, N!vodari, unde sunt mai iefti-

ne… "i prin Tulcea. Spre Babadag nu s-au orientat. Nu "tiu ce perspective de dez-
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Construc#iile au reprezentat o activitate profitabil! deoarece se bazeaz! pe experien#a $i pe 
renumele localnicilor în acest sector, dar exist! semnale c! actuala criz! economic! va afecta în 
primul rând acest sector. 

Localitatea are un anumit poten#ial turistic neexploatat în niciun fel pân! în acest moment. 
Comuna este înconjurat! de p!dure, exist! mai multe m!n!stiri în zon! $i un sit arheologic.

„Poten%ial turistic având în vedere aceste obiective din jur. Avem dou! m!n!s-
tiri în jur, avem situl arheologic "i plus c! este o zon! care s-ar preta mai degrab! 
la odihn!, adic! nu turism de genul distrac#ie pentru c! prea multe lucruri nu ai 
ce s! le ar!#i într-un sejur de câteva zile, o s!pt!mân!. Probabil d-asta nici nu s-a 
investit momentan. Se aude c! dore"te cineva s! fac! o pensiune…” (reprezentant 
autoritate public! local!)

Exist! dou! obstacole în calea dezvolt!rii economice: situl arheologic $i apartenen#a la rezer-
va#ia Natura 2000. Ambele aspecte aduc mai multe constrângeri $i costuri suplimentare pentru 
orice activitate întreprins!, inclusiv de dezvoltare a infrastructurii. 

„96% din teritoriul comunei a fost inclus în Natura 2000, asta înseamn! statut 
de rezerva#ie. Din câte "tiu, înc! nu se aplic! anumite reguli, dar extragerea pietrei 
se va face cu mare dificultate, p!"unatul se va efectua numai în #arcuri îngr!dite, de 
centrale eoliene nu se pune problema. Chiar sunt impedimente din punct de vedere 
economic. Chiar "i pentru acest proiect pe care noi îl consider!m un avantaj pentru 
noi, pentru proiectul de canalizare ni s-a cerut aviz de la Natura 2000 "i, în loc 
s!-l ob#inem de la mediu unde ar fi durat foarte pu#in, a trebuit s! a"tept!m "i am 
pierdut prima etap! de depunere a dosarelor. Orice lucrare în interiorul sitului are 
nevoie de acest aviz

Exist! "i avantaje din faptul c! sunte#i inclu"i în Natura 2000?
Nu "tim care sunt "i nici ei nu "tiu s! ne spun!. Ne-au spus c! pe viitor e posibil 

s! avem avantaje, dar care… Am fost la o "edin#! la CJ "i nu a "tiut nimeni s! ne 
explice. Ne-au spus c! în mod cert vor fi avantaje. Momentan nu s-au materializat 
"i nici nu "tim care ar fi acestea.” (reprezentant autoritate public! local!)

Situl arheologic ad!poste$te ruinele unei cet!#i romane, Ibida, ce dateaz! de prin secolul II-III. 
Cetatea se întindea pe o suprafa#! de aproximativ 24 de hectare, suprafa#! ce este de#inut! în 
prezent de prim!rie $i de oamenii din localitate. Odat! cu începerea lucr!rilor la acest sit ar-
heologic au ap!rut restric#ii pentru localnici, dar $i administra#ie local!: nu se poate construi 
în vecin!tatea sitului arheologic, pentru orice fel de s!p!turi este necesar! prezen#a unor arhe-
ologi (pl!ti#i de cei care realizeaz! s!p!turile), terenurile pe care se afl! acest sit nu mai pot fi 
cultivate. Lucr!rile de scoatere la lumin! a cet!#ii sunt la început, ritmul de lucru fiind destul 
de încet. Atitudinea localnicilor fa#! de acest sit nu este una tocmai favorabil!, de$i lucr!rile 
efective pot aduce venituri temporare localnicilor deoarece echipele de arheologi au nevoie de 
ajutor la s!p!turi.

Apicultura este o activitate relativ nou! în comun!, dar cu poten#ial datorit! a$ez!rii geografice, 
Slava Cerchez! aflându-se într-un „bazin melifer”.

„Exist! în zon! poten#ial având în vedere c! p!durea din jur este din tei. Zona 
Babadag-Niculi#el de p!dure este cea mai mare p!dure compact! de tei din Euro-
pa, iar poten#ialul este bun "i oamenii s-au orientat. Cred c! sunt în jur de 20 de 
apicultori cu peste 50 de familii de albine de fiecare. Plus c! mai sunt &i amatori are 
au pe lâng! curte, nu pleac! cu stupii în #ar!.

Este apicultura o tradi#ie în aceast! zon!? 
Nu neap!rat. Este mai degrab! o tradi#ie importat! având în vedere c! aici 

veneau stupari din #ar! când era sezon de tei. A fost preluat! prin anii ‘80 de la 
dân"ii.” (reprezentant autoritate public! local!)

În zon! exist! câteva cariere de piatr! care nu sunt exploatate la poten#ial maxim. Aceste carie-
re se afl! în administra#ia prim!riei care le poate concesiona pentru exploatare. Un impediment 
în exploatarea acestora îl reprezint! lipsa infrastructurii necesare (drumuri ce ocolesc intravi-
lanul) pentru a respecta condi#iile legale de exploatare. În plus, Slava Cerchez! nu este singura 
comun! din zon! ce are cariere de piatr!, astfel c! firmele care au puterea economic! de a folosi 
tehnologie conform! cu standardele în vigoare pot alege dintre mai multe loca#ii. 

„Avem câteva cariere de piatr! cu piatr! bun! pentru construc#ii "i pentru pla-
cat în general, pentru c! se prelucreaz! foarte u"or pe orizontal!, se poate rupe 
în pl!ci. Am avut 3 contracte de concesiune. Am vrut s! d!m cuiva care lucreaz! 
profesionist, cu utilaje, cu forme legale, dar nu am reu"it s! facem acest lucru. Din 
cauza birocra#iei poate, nu au reu"it s!-"i scoat! toate avizele. Avize inclusiv de la 
mine, de peste tot, mai ales c! am fost inclu"i în re#eaua siturilor naturale 2000. Am 
interes c! este un impediment lipsa drumurilor ocolitoare. Nu le d! voie s! trans-
porte piatr! prin intravilan, trebuie s! ocoleasc! satul "i nu avem din p!cate "osea 
de centur!… nu au reu"it pur "i simplu, iar cei care exploateaz! acum o fac prin 
mijloace rudimentare, practic manual extrag piatra, cu utilaje nespecializate.

Acum sunt exploatate la acest nivel. Exist! alte planuri de exploatare?
Noi nu putem face decât s! concesion!m c!tre o firm! cu experien#! "i cu po-

ten#ial, care poate s! fie sigur! c! poate ob#ine acele avize, care are experien#! în 
acest domeniu "i s! se descurce. Avem dou! cereri acum pentru carier! "i s! vedem 
poate reu"esc ei s! fac! ceva. Ar fi benefic "i pentru comun! "i pentru dân"ii, adic! 
ei angajeaz! oameni din comun! cu forme legale. Cei de acum lucreaz! pe riscul lor. 
Cei care au fost înainte cred c! au fost bine inten#iona#i: ne-au promis c! angajeaz! 
oameni din comun! "i ne-au promis "i o cantitate mare de piatr! pe lâng! con-
tractul de redeven#!, pentru concesionare, dar nu au reu"it s! fac!.” (reprezentant 
autoritate public! local!)
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înc!lzire cu sobe cu lemne. În ceea ce prive$te dotarea tehnic!, în fiecare birou exist! cel pu#in 
câte un calculator (cu un raport de 8 calculatoare la 18 angaja#i), dar cu limitarea deja men#i-
onat! în domeniul telecomunica#iilor: în prim!rie exist! un post telefonic, iar conectarea la 
internet se face anevoios printr-un modem Zapp. 

Prim!ria are un buget local foarte mic, majoritatea cheltuielilor fiind acoperite de Consiliul 
Jude#ean. Sursele de venit sunt impozitele (pe cl!diri, terenuri $i autovehicule), dar cum valoa-
rea acestor imobile $i bunuri mobile este mic!, încas!rile la buget sunt mici.

„Bugetul local este foarte s!rac pentru c! veniturile proprii ale bugetului local 
nu acoper! nici 8-10% din cheltuieli, restul sunt alocate de Consiliul Jude#ean

Care sunt principalele surse de venit la buget?
Impozitul pe cl!diri, pe teren "i auto, total venituri ar veni sub 1 miliard, iar 

cheltuielile sunt cum sunt. Numai cu înv!#!mântul, cu salarizarea cheltuim peste 6 
miliarde.” (reprezentant autoritate public! local!)

Resursele umane sunt apreciate de managementul prim!riei a fi bine preg!tite $i motivate. An-
gaja#ii prim!riei sunt oameni din localitate, cu un nivel educa#ional ridicat $i pentru care ser-
viciile publice sunt singurele institu#ii din localitate unde pot g!si un loc de munc! pe m!sura 
preg!tirii. 

„Ce-i motiveaz! pe cei care vin s! se angajeze "i s! r!mân! în prim!rie?
Nu "tiu. Salariile în nici un caz. În primul rând sunt localnici. Având locuin#e 

aici "i având familiile aici e un loc de munc! rezonabil sau poate singurul loc de 
munc! unde pot s! lucreze conform cu preg!tirea lor.” (reprezentant autoritate pu-
blic! local!)

„Ca dotare st!m destul de bine, fiecare birou are 1-2 calculatoare, oamenii sunt 
preg!ti#i, plus c! pot s! m! laud c! noi nu l!s!m pe ziua de mâine s! rezolv!m ni"te 
probleme. Oricine vine, trebuie prompt s! îl rezolv!m ast!zi, nu l!s!m s! ne înregis-
tr!m "i mai a"tepta#i s! mai veni#i mâine sau poimâine. Încerc!m s! fim operativi, 
nimeni nu are un cuvânt de spus din locuitorii comunei c! nu este a"a.

Exist! dificult!#i în a g!si oameni pentru posturile din prim!rie?
Da, am avut, s-au organizat concursuri, au venit din cei care credeau c! la 

prim!rie se st! "i se doarme, au stat 3-4 zile "i au plecat pentru c! aici se lucreaz!; 
volumul de munc! este destul de mare.” (reprezentant autoritate public! local!)

De$i se recunoa$te lipsa specializ!rii în ceea ce prive$te accesarea fondurilor europene, nu s-au 
f!cut demersuri pentru a preg!ti speciali$tii din prim!rie în elaborarea de proiecte.

„Ce alte obstacole concrete a#i mai întâlnit în scrierea acestui proiect?
Lipsa de personal specializat. Dac! am fi avut persoane cu experien#! pe acest 

domeniu în prim!rie poate ne-am fi descurcat mai repede "i mai bine, reu"eam s! 

A$a cum a fost men#ionat anterior, pre#urile caselor în zon! a mai crescut, dar nu mult 
ca în ora$e sau zone atractive. De altfel, num!rul de tranzac#ii imobiliare este destul de mic: 
aproximativ 50-60 de locuri de cas! au fost vândute c!tre const!n#eni. În ceea ce prive$te casele 
noi care au fost construite în ultimul an, acestea sunt aproximativ 20, mai mult ale celor din 
comun! care s-au întors cu bani din str!in!tate. Din perspectiva prim!riei, aceste locuin#e noi 
nu au avut un impact asupra bugetului local:

„În special cei din comun! care au lucrat în afar! au alocat bani "i s-au ridicat 
case. Cei din afara comunei în principiu au încercat s!-&i conserve ce au cump!rat 
pentru c! ei le iau mai mult pentru case de vacan#!; mai exist! un cartier nou unde 
sunt 6 case în construc#ie. 

Ce a însemnat asta pentru prim!rie? A adus venituri din impozite, taxe?
Venituri, ce venituri? Nu au adus, p!i taxele de vânzare – cump!rare în afar! 

de fi"ele fiscale care se taxeaz! cu 4 lei per certificat fiscal, în rest notariatul înghite 
tot ce este.” (reprezentant autoritate public! local!)

În ceea ce prive$te serviciile publice, exist! un medic pentru toat! comuna, acesta f!când nave-
ta de la Tulcea. Lipsa minimelor utilit!#i $i a mijloacelor de comunicare descurajeaz! persoanele 
calificate s! vin! în localitate pentru slujbe în serviciile publice.

„$i el s-ar stabili aici, dar exact pe chestia asta nu vine: s-a obi"nuit cu ni"te 
standarde. Tr!ind la ora" nu poate s!… I-am ar!tat locuin#a de serviciu de la dis-
pensar, dar nu i-a convenit. Motivele sunt astea: nu are internet, nu poate s! dea un 
telefon. $i face naveta pentru moment. S! vedem pe viitor, dac! vrea el s! r!mân! 
sau tot la fel… E obositor "i pentru el.” (reprezentant autoritate public! local!)

Din cauza num!rului foarte sc!zut de copii din comun!, clasele V-VIII din Slava Rus! au fost 
desfiin#ate, copiii fiind adu$i zilnic cu microbuzul în Slava Cerchez!. Totu$i, în Slava Rus! a mai 
r!mas func#ional! gr!dini#a $i ciclul I-IV într-o clas! compact!. 

„Avem "coal! I-VIII clase. La Slava Rus! s-a comasat, avem microbuz "i îi adu-
cem pe copii diminea#a "i îi ducem înapoi la prânz. În Slava Rus! a r!mas doar gr!-
dini#!, 15-16 elevi, grupe combinate "i clasele I-IV "i alea simultane. Avem 110 elevi 
"i în Slava Rus! 35+15, cam 200 de elevi. Rata de abandon "colar este mic!, anul 
trecut am avut 1 "i anul acesta 1; sunt motive întemeiate, familie dezorganizat!, nu 
are cine s! aib! grij!, p!rin#i pleca#i.” (reprezentant institu%ie public! local!)

Dup! cum remarca directorul $colii, nivelul educa#ional a început s! mai creasc!. Dac! gene-
ra#iile de vârstnici absolveau cele 7 clase obligatorii $i apoi se integrau în pia#a muncii, acum 
majoritatea tinerilor urmeaz! $i liceul $i exist! un num!r tot mai mare de tineri care merg mai 
departe, la facultate. 

Prim!ria comunei Slava Cerchez! se afl! într-un sediu ce are nevoie de reabilitare, fiind 
într-o cl!dire destul de veche, f!r! utilit!#i (ap! curent! sau toalet! în interiorul cl!dirii) cu 
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Noi avem cel pu#in în ambele sate foarte multe v!duve "i acestea sunt beneficiare 
de ajutor social, bine, oamenii în general cu credin#! în D-zeu nu "i-au f!cut ajutorul 
pentru c! a"a e la noi… chipurile s! nu beneficieze de ajutor social, ori el î"i face mai 
mult pentru asigurarea de s!n!tate ca s! fie înscri"i la medicul de familie, nu în spe-
cial banul acela de 20 lei îi intereseaz!, de"i al#ii nici pe ace"ti bani nu îi au.

Nu au pensii de urma" sau sunt foarte mici?
Pensiile de urma" se aloc! cel pu#in pentru femei dup! 59 de ani "i multe dintre 

cele înscrise sunt între 50-59. Înainte mai lucrau la CAP, acum nu au unde s! lucre-
ze, cine s! le angajeze, cu ziua sau unde. P!mântul fiind tot în arend!, arenda"ul 
lucreaz! industrial, nu mai au unde s! lucreze.” (reprezentant autoritate public! 
local!)

În afara ajutoarelor prev!zute prin lege (venitul minim garantat, ajutorul social sau ajutorul de 
înc!lzire), autorit!#ile locale v!d alte mijloace prin care pot interveni în favoarea categoriilor 
mai s!race. 

Tipurile de actori sociali prezen#i la nivel local sunt destul de limitate: prim!ria $i consiliul 
local, agen#ii economici, biserica $i $coala.

Pentru agen#ii economici prim!ria constituie o surs! de informare cu privire la oportuni-
t!#ile de finan#are, fiind locul unde se afi$eaz! astfel de informa#ii disponibile. De asemenea, 
prim!ria poate fi cea care coordoneaz! unele activit!#i economice precum exploatarea carierei 
de piatr! aflat! pe teritoriul comunei. Rela#iile dintre prim!rie $i agen#ii economici nu dep!$esc 
aceste dimensiuni clasice de interac#iune. 

Reprezentantul societ!#ii agricole franceze, de altfel cel mai mare investitor local, reclam! 
lipsa de viziune $i de implicare din partea prim!riei pentru sus#inerea unor investi#ii locale. 
Mai precis, societatea francez! ar dori s! construiasc! un siloz modern pe teritoriul comunei. 
Acesta ar aduce locuri de munc! (pentru aproximativ 30 de persoane) $i un spa#iu de depozitare 
a grânelor în a$teptarea unui pre# mai bun. Pentru construirea unui astfel de siloz, societatea 
are nevoie s! cumpere un teren, dar localnicii nu vor s!-i vând!. Nici prim!ria nu s-a oferit s!-i 
vând! sau s!-i concesionze pe termen lung, de$i, dup! cum afirm! administratorul societ!#ii, 
acest siloz ar avea efecte benefice importante la nivelul comunei.

În ceea ce prive$te rela#iile dintre prim!rie $i consiliul jude#ean, acestea sunt caracterizate a 
fi neutre, dat! fiind independen#a politic! a primarului. Astfel, indiferent de culoarea politic! a 
consiliului jude#ean. Speran#ele de viitor sunt totu$i de a primi sprijin din partea partidului din 
care face parte viceprimarul, respectiv PSD. 

„Rela#iile sunt foarte bune în sensul c!… primarul este apolitic în sensul în care 
face parte din Comunitatea Ru"ilor Lipoveni, nefiind politic, fie c! a fost PSD sau 
la ora actual! PDL, avem aceea"i intrare. Eu sunt PSD, acum sper!m s! avem sub-
prefect PSD s! avem "i noi intr!ri. Plus c! un lucru mare care l-a ob#inut PSD-ul 
referitor la comun! pe colegiul nostru am câ"tigat "i la senat "i la camera deputa-
#ilor ceea ce este un lucru deosebit. Toat! lumea a votat cu PSD-ul cu dl … fostul 
prefect din Tulcea "i la deputa#i este un inginer din Babadag, cel care ne-a f!cut 

termin!m proiectul.  În special ob#inerea avizelor "i birocra#ia care este la noi sunt 
obstacole.

Au existat pân! acum astfel de cursuri pe tema acces!rii fondurilor europene?
Este un domeniu foarte mare. Nici oferta nu este foarte variat!. Am avut propu-

neri. Anul trecut noi am f!cut norma de curs cu ECDL-ul "i nu au mai r!mas bani.” 
(reprezentant autoritate public! local!)

Popula#ia prezent! în comun! este perceput! de autorit!#i a fi destul de omogen! $i având nevoi 
similare: persoane vârstnice ce au nevoie de sprijin mai ales în sezonul rece când cheltuielile 
sunt mai mari. 

„Dac! nu avem popula#ie, ce grupuri s! avem ?. Popula#ia tân!r! este pleca-
t!… De sprijin, toat! lumea are nevoie de sprijin, în lemne s-a acordat o subven#ie 
de 1 miliard "i ceva; fiecare a cerut pentru c! e s!r!cie mult! "i toat! lumea se 
încadra. Acest ajutor pentru lemne se face în baza unor calcule, dac! am pl!tit 1 
miliard "i ceva v! da#i seama câte familii s-au încadrat.” (reprezentant autoritate 
public! local!)

Categoriile de persoane care au avut nevoie de un sprijin mai mare din partea prim!riei au 
fost cele care primesc venitul minim garantat (prin legea 416, aproximativ 70-80 de familii), 
persoanele cu handicap c!rora li s-a aprobat angajarea unui înso#itor personal (aproximativ 
10 persoane), dar $i b!trâni care nu mai au rude $i au nevoie de sprijin în gospod!rie. Au mai 
existat câteva cazuri de familii în care se consum! alcool, iar copiii au avut nevoie de asisten#a 
departamentului de asisten#! social!. 

„Neglijen#a p!rin#ilor, cazuri de familii în care se consuma alcool. Am avut "i 
un caz în care s-a dispus internarea copilului într-un centru specializat. Deci, am 
luat copilul de acas!. Când au nevoie de îngrijire medical!, dac! sunt neglija#i, cu 
ajutorul medicului îi intern!m în spital. Asisten#! medical!, consiliere cu familia.” 
(reprezentant autoritate public! local!)

Exist! familii sau persoane pe care reprezentan#ii prim!riei îi consider! s!raci: persoane care în 
ciuda veniturilor foarte mici nu pot primi venitul minim garantat deoarece de#in o suprafa#! de 
teren mai mare de 2000 mp. Important de remarcat este faptul c! oamenii din comunitate evit! 
s! solicite ajutor social, s! devin! asista#i social. 

„Sunt "i persoane s!race, sunt oameni care tr!iesc din ajutor social de 20 lei pe 
lun!, 20 lei este îngrozitor! De ce? Pentru c! "i legea venitului minim garantat pe 
undeva a fost restrictiv! în sensul c! cine are peste 2000 m nu mai poate beneficia de 
ajutor, sau cine are peste 2 ha de asemenea nu beneficiaz!. Omul dac! are 2000 m în 
curte, ce venit poate s! ob#in! de pe 2000 m, ca s! nu beneficieze de ajutor social?

Cine sunt ace"tia care sunt mai s!raci?
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Experien#a acces!rii fondurilor europene
Experien#a prim!riei în accesarea unor fonduri externe este destul de redus! $i concentrat! 
asupra fondurilor guvernamentale: ordonan#a 7/2006 prin care a fost extins sistemul de alimen-
tare, program guvernamental de alimentare cu ap! la sate, implementat prin firma Solel Boneh 
Interna#ional, programul na#ional pentru construirea s!lilor de sport.

Prin fonduri ob#inute de la Banca Mondial! a fost construit un corp de cl!dire pentru $coala 
din Slava Cerchez!. Prim!ria, în parteneriat cu $coala au depus $i un proiect pentru construirea 
unei baze sportive, în cadrul unui program guvernamental. 

Abia în toamna anului trecut prim!ria a depus primul proiect pentru fonduri europene, 
pentru m!sura 322, proiect de dezvoltare a infrastructurii $i punere în valoare a mo$tenirii 
culturale. 

La nivelul agen#ilor economici, experien#a acces!rii fondurilor europene este, de aseme-
nea, limitat!. Astfel, 2 apicultori din comun! au accesat fonduri SAPARD în 2004 (primarul $i 
medicul veterinar). Valoarea proiectelor a fost mic! (sub 10.000 Euro) $i au fost folosi#i pentru 
achizi#ionarea de stupi $i familii de albine. În prezent, societatea francez! a depus un proiect pe 
m!sura 121 pentru achizi#ionarea de utilaje agricole, proiect ce este în curs de evaluare, iar cei 
doi arenda$i locali inten#ioneaz! s! depun! de asemenea proiecte pentru utilaje. 

La nivelul prim!riei, principala barier! în accesarea fondurilor europene a constituit-o lipsa 
de informare asupra oportunit!#ilor. Dup! cum men#iona un reprezentant al prim!riei, încear-
c! s! ob#in! orice fel de fonduri sunt disponibile, dac! afl! de acestea. 

„De ce nu a%i accesat pân! acum fonduri europene? Care au fost problemele 
care v-au împiedicat?

Pentru c! România a intrat în Uniunea European! de curând, ce fonduri eu-
ropene când noi suntem de-abia de un an în Europa?” (reprezentant autoritate pu-
blic! local!)

„Încerc!m s! profit!m de orice oportunitate. Nu suntem în situa#ia de a refuza 
ceva. Singurul impediment s! acces!m 50 de proiecte este cofinan#area. Trebuie s! 
sus#inem financiar o parte din proiect. Nu "tim în ce m!sur! am reu"i.” (reprezen-
tant autoritate public! local!)

De altfel, stabilirea obiectivelor $i priorit!#ilor pentru accesarea acestor fonduri porne$te de la 
nevoi, dar în cele din urm! este ghidat! de oportunit!#ile de finan#are. 

„Dezvoltarea infrastructurii - asta a fost dintotdeauna. În plus, a fost în func#ie 
de posibilit!#ile de moment sau de oportunit!#ile ap!rute. Am reu"it s! construim 
o sal! de sport performant!. Aici am avut un atu: echipa noastr! de baschet fete a 
fost de 5 ori campioan! na#ional!. Am zis s! facem ceva "i pentru fetele astea. Dac! 
am aflat de un proiect, chiar dac! nu era vital pentru oameni, am încercat s!-l fa-
cem. Câteodat!… Avem un proiect de dezvoltare a unei baze, tot prin ordonan#a 7, 
încerc!m s!… De ce nu? Dac! exist! posibilitate, de ce s! nu profit!m. Chiar dac! 

alimentarea cu ap!. Sper!m s! avem tot sprijinul lor.” (reprezentant autoritate pu-
blic! local!)

La nivelul consiliului jude#ean s-a format o asocia#ie a administra#iilor comunelor din jude#, 
Asocia#ia de Dezvoltare Tulcea. Pentru func#ionarea acestei asocia#ii prim!ria pl!te$te o tax! 
lunar!, iar asocia#ia le furnizeaz! consultan#! în vederea ob#inerii de fonduri externe sau gu-
vernamentale. Din rela#ia prim!rie – asocia#ie a ap!rut proiectul depus pe FEADR, m!sura 
322, asocia#ia informându-i despre oportunitate $i pa$i $i ajutându-i la elaborarea concret! a 
proiectului. 

„A ap!rut un act normativ care ne oblig! s! ne asociem, o asocia#ie interco-
munal!, ca s!-i spunem a"a. Am încercat s! facem o asocia#ie mai mic!, nu s-a 
putut "i toate comunele din jude#ul Tulcea ne-am asociat. Se nume"te Asocia#ia de 
Dezvoltare Durabil! a Jude#ului Tulcea. Aceast! asocia#ie are angaja#i permanen#i 
vreo 5 care caut! permanent informa#ii. Dar proiectul integrat, în special privind 
canaliz!rile, ei ne-au îndrumat, ei ne-au pus toate informa#iile la dispozi#ie. […] 
Aceast! asocia#ie, Asocia#ia de Dezvoltare, func#ioneaz! în cl!direa CJ "i ei lucrând 
în acela"i mediu, avem o rela#ie foarte bun!. Ei ob#in informa#iile de la consiliu "i 
ne ajut!.  

Dac! îmi pute#i spune mai multe despre aceast! organiza#ie. A cui a fost ini#i-
ativa de organizare? 

Ini#iativa a fost de la centru. Noi am încercat s! facem o asocia#ie aici pe plan 
local, dar nu am reu"it. Cred c! nu am reu"it din cauza lipsei speciali"tilor. Atra-
gerea asta de fonduri presupune accesul la informa#ii, ori sunt pu#ini oameni cu 
experien#! suficient! care s! poat! s! ne ajute, s! fie dispu"i s! se încadreze într-o 
astfel de asocia#ie cu sediul într-un s!tuc undeva "i de asta s-a hot!rât s! fie sediul 
în Tulcea. Personalul de acolo are experien#! "i din câte "tiu "i în trecut a lucrat pe 
ordonan#a 7, toate fondurile de aderare …

Exist! un personal permanent al acestei asocia#ii? Pl!tit?
Da, nu "tiu câte persoane, 4 sau 5. Asta prevede "i legea. O asocia#ie ca aceasta 

trebuie  s! aib! maxim 5 persoane.
Cam câte comune sunt afiliate…
Cam toate. 30-40. Pl!tim o contribu#ie (30 mil vechi pe an), pl!ti#i semestrial.
Care sunt serviciile de care a#i beneficiat pân! acum?
Consultan#!. Practic ei ne depun proiectele. Proiectul efectiv pe care l-am de-

pus pentru ob#inerea finan#!rii nu a plecat de la noi. Noi am dus pe buc!#ele toate 
studiile de fezabilitate "i avizele "i ei le-au asamblat pe toate. Ei s-au ocupat "i de 
depunerea proiectului.” (reprezentant autoritate public! local!)
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C!uta#i periodic anumite informa#ii sau acestea vin c!tre dvs.? 
Nu "tiu. Noi c!ut!m, dar în lipsa posibilit!#ilor de comunicare… Dac! primim 

m!car o idee, pe site-ul ministerului a ap!rut ceva, ne interes!m la al#ii. […] Ac-
cesul la informa#ie e mai greu la noi. Comuna nu e de importan#! atât de mare 
în zon!. Dac! depune un proiect o comun! mai dezvoltat!, are succes mai mare.” 
(reprezentant autoritate public! local!)

Pentru elaborarea proiectului prim!ria a colaborat cu dou! firme – una care a realizat proiectul 
tehnic, iar alta care a realizat studiul de fezabilitate – $i a primit $i sfaturi concrete de la Aso-
cia#ia de Dezvoltare Durabil! Tulcea. Costul proiectului de fezabilitate a fost de aproximativ 1 
miliard lei vechi, iar ob#inerea tuturor avizelor a fost realizat! de angaja#ii prim!riei. 

La nivelul agen#ilor economici sursele de informare sunt diverse. Societatea francez!, care 
este un agent economic foarte mare, a aflat de aceste oportunit!#i de la banca cu care lucreaz!, 
respectiv BRD. Primarul a aflat despre oportunit!#i de la direc#ia agricol!, fiind inginer agricol, 
$i i-a informat $i pe al#i întreprinz!tori. 

„Cum a#i aflat despre oportunitatea de finan#are [din 2004 – n.a.]?
Prin intermediul primarului. Primarul fiind inginer agronom a auzit de la Di-

rec#ia Agricol!. Într-o zi mi-a spus "i mie despre fondurile astea, despre care nu 
"tiam prea multe. De fapt, nici nu prea m! interesa, nu credeam c! î#i poate da 
m!car un Euro pe an. Dup! aceea m-am dus "i m-am interesat. Am primit un ghid, 
un CD. Noi aici nu avem Internet, abia avem telefon. $i a"a am aflat. Primarul înce-
puse pu#in înaintea mea. Ulterior, eu însumi am ini#iat pe al#ii, îns! nu din comun!, 
ci pe cineva din comuna Mihail Kog!lniceanu. $i el se ocup! acum de apicultur!.” 
(antreprenor local)

O alt! surs! de informare cu privire la oportunit!#ile de finan#are o constituie asocia#iile profe-
sionale cum este exemplul asocia#iei apicultorilor. 

„De unde a#i aflat despre aceste oportunit!#i?
De la Asocia#ia Apicol!. Sunt vicepre"edintele Asocia#iei Apicole, filiala Tulcea. 

Suntem 11 oameni în biroul comitetului de la Asocia#ie "i fiecare reprezint! o zon! 
din jude#. $i fiecare informeaz! în zona sa, împr!"tie informa#ia în teren. Eu le-am 
spus în sat aici, le-am dat ghidul.” (antreprenor local)

În ceea ce prive$te proiectele deja accesate, elaborarea proiectului s-a f!cut cu ajutorul unei 
persoane cu experien#!, care depusese proiecte similare, astfel c! procesul a fost mai dificil doar 
din prisma ob#inerii tuturor documentelor necesare. Gândindu-se la toate etapele acces!rii $i 
implement!rii, dar $i la impactul asupra afacerii, concluziile beneficiarului sunt c! astfel de 
fonduri te ajut! s!-#i dezvol#i afacerea într-un timp mult mai scurt.

"ansele pot fi mici, dar a"a am crezut "i despre sala de sport… Dac! se poate, de ce 
nu?” (reprezentant autoritate public! local!)

Elaborarea unor proiecte pentru infrastructur! presupune în primul rând bani investi#i în ela-
borarea studiilor de fezabilitate $i pentru elaborarea proiectelor, iar în al doilea rând cofinan-
#area lucr!rilor. Chiar dac! exist! dorin#a de a mai depune solicit!ri $i pentru alte tipuri de 
proiecte, prim!ria are un buget limitat pentru a acoperi astfel de costuri.

„Nu am reu"it s! facem tot ce ne-am propus din lips! de fonduri. Un studiu de 
fezabilitate cost! mult – 200-250 de milioane. Câte ne-am permis, am f!cut. Am 
stabilit priorit!#ile "i pe acelea le-am pus primele pe tapet: drumurile, canaliz!rile. 
Restul, alimentarea cu gaze "i altele…

Pentru anul 2009 v-a#i prev!zut o astfel de linie de buget pentru studii de fe-
zabilitate?

Da, noi inten#ion!m, dar înc! nu "tim. S! vedem câ#i bani o s! avem pentru a"a 
ceva. Dorim, de exemplu, reabilitarea sediului consiliului, c!minul cultural – acolo 
am în#eles c! exist! posibilitatea s! prindem ni"te fonduri prin Ministerul Culturii, 
dar tot a"tept!m din septembrie 2007…” (reprezentant autoritate public! local!)

O temere legat! de accesarea proiectelor este aceea c!, inclusiv în calitate de administra#ie 
local!, ai nevoie de sus#inere politic! pentru ca proiectul s! fie aprobat. 

„A#i avut temeri când a#i depus aceste proiecte?
Bineîn%eles. S! spunem drept, multe dintre ele sunt alese în func#ie de algoritmi 

politici. Nu ai sus#inere politic! sau nu ai pe cineva sus pus, normal c! te gânde"ti: 
e posibil s! nu le ob#in. De exemplu, proiectul nostru de alimentar! ap!, pe care 
l-am depus pe Ordonan%a 7, din câte "tiu din proiectele eligibile, a"ezarea în list! 
s-a f!cut "i în func#ie de timpul în care reu"eai s!-l depui. Reu"eai s!-l termini mai 
repede "i s! depui, aveai "anse mai mari. Noi am avut cererea de finan#are num!rul 
8, dar din num!rul 8 am ajuns pe la coad!. Dar bine c! am reu"it s!-l facem "i a"a.” 
(reprezentant autoritate public! local!)

Sursele de informare sunt cele formale, autorit!#ile jude#ene, dar $i cele informale, respectiv 
comunicarea cu alte prim!rii din zon! cu care au afinit!#i. 

„Care este mecanismul prin care afla#i astfel de lucruri? De unde afla#i?
Am primit informa#ii "i de la Consiliul Jude#ean "i de la Prefectur!, plus cola-

borarea cu celelalte prim!rii. Dac! afl! cineva o informa#ie, noi ne cunoa"tem "i ne 
anun#!m: primarii cu primarii, secretarii cu secretarii.

Care sunt prim!riile cu care colabora#i mai bine în sensul de informare?
Toate cele din jur. Suntem vecini "i ne cunoa"tem mai bine. Depinde "i de "ef: 

pe cine cunoa"te, cu ce primar se în#elege mai bine, plus altele cu componen#a et-
nic!…
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întrebat <dac! el care e primar &i nu poate ajunge la fonduri, ce "anse am eu, care 
sunt doar un #!ran?> 

Primarul v-a propus s! depune#i proiectul împreun!?
Da. $i eu m-am gândit c! în prima etap! de "ase luni, s! v!d "i eu ce bani am 

disponibili. Ca s! nu intru ca albina în mierea aia "i s! nu mai pot s! ies. $i în a 
doua parte a anului s! încerc s! fac "i eu. Problema e vârsta noastr! înaintat!, dar 
am copii pe numele c!rora pot trece documenta#ia, pentru c! în cazul celor de 35-40 
de ani se vor da mai repede aprob!rile astea.

De ce nu a#i încercat s! aplica#i pân! acum?
Era foarte greu de ajuns acolo unde se acceseaz!. Sunt foarte mul#i oameni care 

au "i rela#ii. $ti#i cum e la noi în #ar!, trebuie s! ai oameni, s! dai "pag!. Dac! ai 
om, trebuie s! dai. La rândul lui, el trebuie s! dea mai departe” (antreprenor local)

La nivelul prim!riei exist! dorin#a de a apela $i la alte surse de finan#are pentru a rezolva pro-
blemele stringente de infrastructur!. 

„O s! încerc!m s! ob#inem cât mai mult, nu-i nici o problem!. S! vedem cu 
acest proiect dac! reu"im s! facem infrastructura subteran!, s! avem ap!, canali-
zare atunci putem trece la suprafa#!. Urm!torul pas ar fi str!zile, iar aici este o in-
vesti#ie foarte mare. Nici nu "tiu dac! reu"im s! o facem dintr-un proiect. Probabil 
o s! c!ut!m pe segmente din diverse surse de finan#are. Unul din planurile noastre 
mai vechi este alimentarea cu gaze. Pe lâng! noi trece o conduct!, dincolo de Slava 
Rus!, avem teste de fezabilitate f!cute din 90 "i ceva. Plus mijloacele de comunica-
re.” (reprezentant autoritate public! local!)

A$a cum a fost men#ionat $i anterior, pentru o prim!rie cu un buget local foarte mic, contri-
bu#ia pe care trebuie s-o suporte prim!ria constituie o piatr! de încercare de care depinde 
accesarea $i a altor surse de finan#are. 

„Dac! ob#inem finan#area "i încep lucr!rile, am în#eles c! vor dura 3-4 ani. În 
momentul în care nu se termin! proiectul, nu po#i s! accesezi alte proiecte. Con-
tribu#ia noastr! este de 20%, ceea ce este enorm, greu de sus#inut.” (reprezentant 
autoritate public! local!)

Societatea francez!, care are un capital financiar important, inten#ioneaz! s! acceseze $i alte 
fonduri pentru construirea acelui siloz men#ionat anterior. Totu$i, dac! proiectul pentru utilaje 
va fi respins, nu vor mai încerca a doua oar! din motive financiare.

„Dac! primi#i un r!spuns negativ, mai încerca#i "i alt! dat!?
Nu!
De ce?

„Cum a fost întocmirea proiectului?
M-a ajutat persoana de care v! spuneam s! scriu planul de afaceri "i cererea de 

finan#are, care erau tip. În rest, pentru documentele: caziere fiscale, diplome, avize, 
eu am alergat. 

Gândindu-v! acum la aplicare "i implementare, ce crede#i?
E un avantaj. Puteam s! ajung la efectivul !sta "i singur, dar mi-ar fi luat mai 

mult timp. $i una e s! mergi în pastoral cu 10 familii "i alta când ies cu 50. Tot atâta 
benzin! consumi, tot atât timp pierzi, dar e altceva s! iei miere de la 10, respectiv 
de la 50 de familii. Transportul nu #ine cont de num!rul de familii, tot atâta cost!. 
Deci e mult mai rentabil.” (antreprenor local)

Pentru societatea francez!, aceste proiecte de finan#are aduc beneficii importante, dar dat fiind 
c! este o firm! mare, care exploateaz! terenul agricol la scar! mare, limita maxim! de 2 milioa-
ne de Euro este considerat! a fi prea mic!. Trebuie men#ionat $i faptul c! proiectul depus pen-
tru aceste fonduri a fost realizat cu ajutorul unei societ!#i franceze de consultan#!, personalul 
angajat din cadrul societ!#ii ocupându-se de ob#inerea avizelor.

„A#i apelat "i la fonduri europene?
Da. În decembrie am depus un dosar pe m!sura 121 pentru utilaj agricol. Toate 

utilajele pe care le avem noi aici sunt închiriate. Ac#ionarul majoritar în firma asta 
e un holding francez. $i pentru ca s! nu mai pl!tim chirie, ne cump!r!m utilajele 
noastre. 

Ce v-a determinat s! apela#i la aceste fonduri?
Ce s! v! spun… sunt rentabile. Noi avem putere financiar! "i 50% nu inten#io-

n!m s! lu!m nici din banc!, e contribu#ia noastr! proprie. $i 50% ne d! Comuni-
tatea European!.

 Ave#i deja în vedere anumite firme de la care vre#i s! cump!ra#i utilajele?
 Sunt. Din Germania, Klass, utilaje performante, #inând cont "i de calitatea 

terenului din zon!. Terenul nefiind plat, se folosesc anumite utilaje, care sunt foarte 
scumpe. Un tractor de 320 CP cu toate utilit!#ile ajunge undeva la 300.000 de euro 
"i m!sura 121 e maxim 2 milioane de euro. V! da#i seama ce se poate lua…

Dou! milioane contribu#ia extern!?
Nu, un milion cu un milion. V! da#i seama! Ce se poate lua de doar 2 milioane!” 

(antreprenor local)

Pentru cei doi arenda$i locali, cofinan#area constituie o problem! important! de luat în calcul la 
depunerea unui astfel de proiect. În plus, opinia conform c!reia trebuie s! ai rela#ii importante, 
„s! cuno$ti oameni” pentru a câ$tiga un astfel de proiect conduce la o atitudine $i mai rezervat!. 

„A#i încercat s! ob#ine#i astfel de finan#!ri?
Nu, am vrut acuma s! acces!m, împreun! cu Domnul Primar. Domnul Primar 

a încercat "i anul trecut "i i s-a respins tot dosarul. Dânsul a schimbat firma cu 
care lucreaz! "i acum încearc! din nou. $i mi-a zis "i mie de chestia asta. Eu m-am 
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Concluzii
Comuna Slava Cerchez! are o popula#ie îmb!trânit! prin migrarea în str!in!tate a tinerilor $i 
persoanelor de vârst! activ!. Acest fapt are consecin#e dramatice asupra for#ei de munc!, limi-
tând $i perspectivele de dezvoltare economic! a comunei.

Infrastructura, slab dezvoltat! din toate punctele de vedere constituie o barier! în atragerea 
de resurse umane specializate în comun! sau atragerea de posibili investitori. 

Experien#a acces!rii de fonduri europene este foarte limitat! atât la nivelul administra#iei 
publice, dar $i a antreprenorilor locali. Totu$i se constat! un interes destul de crescut pentru 
accesarea acestora.

Asocierea prim!riei comunei cu alte prim!rii din jude#, în cadrul Asocia#iei de Dezvoltare 
Durabil!, a avut un impact pozitiv asupra acces!rii fondurilor europene, atât în ceea ce prive$te 
eficientizarea inform!rii cu privire la oportunit!#i, dar $i ob#inerea de consultan#! pentru ela-
borarea proiectului. 

Se constat! o lips! de viziune strategic! cu privire la dezvoltarea economic! a comunei. 
Nu exist! m!suri concrete pentru atragerea for#ei de munc! în comun! $i a unor posibili in-
vestitori $i cu atât mai pu#in pentru sprijinirea grupurilor mai vulnerabile (cei b!trâni r!ma$i 
f!r! sprijinul familiei sau persoane f!r! venituri $i care nu pot beneficia de ajutoare sociale). În 
condi#iile în care tinerii nu se vor întoarce în comun!, perspectivele comunit!#ii sunt destul de 
sumbre. Dup! cum spunea un intervievat, poate c! infrastructura se va dezvolta, dar num!rul 
oamenilor din comuna va continua s! scad! dramatic.

N-are rost. Sunt bani cheltui#i. Cu banii pe care i-am cheltuit pe proiect, culti-
vam 500 de hectare. Deci într-un an, 500 de hectare sunt pierdute cu cheltuiala pe 
proiect.” (antreprenor local)

Sugestii pentru îmbun!t!#irea accesului la 
oportunit!#ile de finan#are
Ideea avansat! cel mai frecvent în discu#ia despre îmbun!t!#irea accesului la oportunit!#ile de 
finan#are este cea a reducerii birocra#iei inutile. Astfel, intervieva#ii au men#ionat o serie de 
avize care nu au nicio relevan#! pentru obiectivul proiectului. 

„Sunt multe chestii cerute care sunt inutile. Corect, trebuie anumite autoriza#ii, 
dar ce treab! au Pompierii "i Poli#ia cu albinele?” (antreprenor local)

„Pentru proiectul cultural, achizi#ia de costume, instrumente "i loc de depozi-
tare, ne-au solicitat aviz pentru mediu. Nu mi se pare în regul!. Polu!m fonic?” 
(reprezentant autoritate public! local!)

O mai bun! informare a tuturor actorilor sociali din mediul rural este vital! pentru a cre$te 
rata de accesare a acestor fonduri. Prim!ria este v!zut! drept nod central de comunicare, aici 
fiind necesar s! se reg!seasc! informa#ii despre toate oportunit!#ile de finan#are din fonduri 
europene.

„Trebuie f!cut la prim!rie un punct de informare, privind proiecte, despre orice, 
dac! te duci acolo s! fie un fi"ier, trebuie s! g!se"ti ce fel de proiecte sunt: pe agri-
cultur!, pe apicultur!, pe infrastructur!; omul dac! este interesat, s! vad! cum se 
face. La fiecare prim!rie s! fie un centru de documentare ca s! vin! omul s! citeas-
c! "i apoi de consultan#! la nivelul prim!riei sau la nivel jude#ean” (reprezentant 
institu%ie public! local!)

Perioadele de timp între diversele etape ale acces!rii proiectelor ar trebui eficientizate în sensul 
în care perioada de elaborare a proiectelor s! fie mai lung! (astfel încât solicitan#ii s! aib! timp 
s! ob#in! toate avizele necesare), iar cea de evaluare s! fie mai scurt!, astfel încât solicitantul 
s!-$i poat! planifica activit!#ile $i bugetul pentru perioada imediat urm!toare. 
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drepte intravilane regulate, dar Socodorul r!mase aproape neschimbat $i aceasta din pricin! c! 
regularea comunei pretindea demolarea total! a caselor.” (www.socodor.ro). 

În apropierea comunei se afl! p!durea Socodor, proprietate a Contelui Wencheim trecut! 
în posesia statului. P!durea este renumit! îndeosebi pentru vânatul bogat: cerbi, c!prioare, 
iepuri, potârnichi, fazani. Acesta a fost unul din locurile preferate de vân!toare atât ale familiei 
regale cât $i, ulterior, ale lui Nicolae Ceau$escu. 

Pozi#ia geografic! a comunei Socodor îi confer! o importan#! deosebit! în traficul intern 
$i interna#ional prin punctul de trecere a frontierei V!r$and, care confer! comunei premisele 
necesare dezvolt!rii economiei locale.

Comuna Socodor, situat! aproape de grani#a cu Ungaria, se afl! la o distan#! de 5 km de cel 
mai apropiat drum european. Localitatea Socodor este la o distan#! de 48 km de Municipiul 
Arad, re$edin#a jude#ului $i 7 km de Chi$ineu Cri$, ora$ul cel mai apropiat. Leg!turile spre ex-
terior se fac fie pe $osea, comuna fiind str!b!tut! de DN 79 A,  DJ 792,  DJ 709 B,  DC 118, fie 
pe calea ferat!  direc#ia Arad – Chi$ineu Cri$ – Gr!niceri. Lungimea total! a re#elei de drumuri 
este de 24 km, din care aproximativ 10 km sunt asfalta#i, restul pietrui#i (reprezentant autoritate 
public! local!). Când am vizitat periferia satului, zona unde locuiesc o parte din romi, drumul 
era destul de noroios $i nu neap!rat bine între#inut.  

De$i din 2008 locuitorii comunei au acces la re#eaua public! de ap! curent! pe to#i cei 24 
km de str!zi (primarul), doar 21 de gospod!rii sunt racordate deocamdat! (chestionar). 100 
de gospod!rii au acces la ap! în sistem propriu (unii au ap! curent! pentru c! $i-au cump!rat 
hidrofoare), în timp ce cca. 100 de gospod!rii nu au acces la ap! în curte (chestionar). 

Canalizarea r!mâne una din problemele majore cu care se confrunt! localnicii. În prezent 
(ianuarie 2009) canalizarea exist! doar pe 1,5 km de strad!. De$i înc! o problem!, nu se poate 
spune c! autorit!#ile locale sunt indiferente fa#! de situa#ia existent!. Aceasta o dovede$te $i 
proiectul scris în acest sens, menit s! fie depus pentru accesarea fondurilor europene din care 
s! se asigure canalizare $i sta#ie de epurare aferent!. 

Nu exist!, chiar dac! „trebuie s! v! spun, cu p!rere de r!u, c! de pe teritoriul Comunei 
Socodor se extrag gaze naturale” (reprezentant autoritate public! local!). Deocamdat! a consi-
derat c! sunt alte priorit!#i (mai ales c! „pre#urile s-au cam dus în sus”), îns! r!mâne un subiect 
de reconsiderat pe viitor.

Serviciul de salubrizare este func#ional, deservind 100 de gospod!rii. Exist! $i o ramp! de 
gunoi. Pentru viitor se dore$te desfiin#area acesteia $i repunerea terenului aferent în circuitul 
agricol. În acest sens, în prezent se desf!$oar! un proiect finan#at din fondurile PHARE pentru 
amenajarea unui spa#iu corespunz!tor normelor europene de depozitare în condi#ii de siguran-
#! a gunoiului menajer $i asigurarea unor servicii de colectare, transport $i gestionare a de$eu-
rilor provenite atât din gospod!riile popula#iei cât $i din activit!#ile agricole.

Socodorul este unul din cazurile fericite. Astfel c! to#i ce 24 de km de drum din localitate 
beneficiaz! de iluminat public. Situa#ia este mai trist! pentru o parte din locuitorii de etnie 
rom! care au parte de iluminat public, dar nu $i de iluminarea propriilor locuin#e „i-am spus la 
domnu’ primar s! ne bage curent $i s! ne #âie rat! din ajutorul de $omaj, da’ nu vre” (localnic! ce 
se folose$te de lumân!ri ca s! lumineze înc!perea mic! în care locuie$te împreun! cu so#ul $i cei 
trei copii). Din chestionar, reiese c! sunt 10 astfel de locuin#e neconectate la re#eaua electric!. 

Socodor
Bianca Rusu

Situa#ia de la Socodor, comun! din jude%ul Arad, este surprinz!toare. Am efectuat interviurile 
de aici la o zi dup! ce le încheiasem pe cele din Sânnicolau, ora$ în jude#ul învecinat (Timi"). +i 
cum acolo fondurile europene erau dezirabile, dar nu o realitate, nu mari îmi erau a$tept!rile de 
la Socodor. Venisem dinspre Comuna Macea, pe un drum jude#ean!!!, aflat în cele mai precare 
condi#ii pe care le-am v!zut vreodat!. Pe o distan#! de 9 km, pe timp de ploaie, drumul este 
aproape impracticabil. Întâlnind un singur cet!#ean care locuie$te undeva în câmp, izolat de 
tot $i toate, acesta mi-a r!spuns la întrebarea mea dac! nu cumva m-am r!t!cit: „nu, domni#!. 
-sta-i drumul. [...] merge#i tot înainte, dar s! nu l!sa#i ma$ina s! alunece nici la stânga, nici la 
dreapta, c! nu mai ie$i#i de-acolo $i tre’ s! v! scot cu tractorul. Am mai scos $i pe al#ii”. Odat! ce 
am ie$it (prin harul lui Dumnezeu) de pe drumul jude#ean, situa#ia s-a schimbat dramatic. Str!zi 
asfaltate, îngrijite, oameni dr!gu#i care s! m! îndrume spre prim!rie (cum nu am v!zut nici un 
indicator la intrare, am întrebat prima localnic! întâlnit! în cale). Ajuns! la prim!rie $i ulterior 
în diferite col#uri ale comunei, am c!utat s! aflu r!spunsul la întrebarea: „De ce la Socodor se 
poate?”. R!spunsurile localnicilor (autorit!#i locale sau cet!#eni), ca $i informa#iile ob#inute prin 
observa#iile f!cute la fa#a locului, respectiv cele din chestionarul completat de reprezentantul 
prim!riei în luna octombrie 2008 $i cele de pe website-ul prim!riei (respectiv alte site-uri care 
con#ineau informa#ii relevante despre Socodor) stau la baza redact!rii acestui studiu de caz. 
Datele ob#inute sunt grupate, ca $i în celelalte studii de caz, sub diferite categorii de interes, 
încercând s! aduc! o imagine cât mai complex! asupra situa#iei comunei: localizare, infrastruc-
tur!, popula#ie, dezvoltare socio-cultural!, dezvoltare economic!, atmosfera politic!, descrierea 
prim!riei $i a activit!#ii acesteia, situa#ia grupurilor vulnerabile, accesarea fondurilor necesare 
derul!rii proiectelor, concluzii.

Comuna Socodor, a$ezare tipic! de câmpie, este situat! în partea de vest a Câmpiei Cri$ului 
Alb $i se întinde pe o suprafa#! de 11260 Ha. Ea se num!r! printre cele mai vechi comune din 
Jude#ul Arad, având la origine dou! sate micu#e care ulterior s-au contopit $i au format un sin-
gur sat, cunoscut azi cu numele de Socodor. Astfel c! administrativ, comuna este format! din 
satul cu acela$i nume, sat situat la o distan#! de 48 km fa#! de municipiul Arad.

De$i prima atestare documentar! a localit!#ii Socodor dateaz! din anul 1299 urmele locui-
rii pe aceste meleaguri se pierd în negura vremii. Arheologii au scos la lumin! obiecte ceramice 
apar#in!toare Culturii Otomani, vestigii din epoca bronzului $i dou! necropole apar#inând ge-
pizilor $i respectiv avarilor. Mai mult, pe teritoriul Socodorului „se mai disting urmele movilei 
înalte de un metru $i în l!#ime de trei metri, care se spune c! ar fi resturi din „Drumul de 
odinioar! al marelui Traian” (www.socodor.ro). Atestarea documentar! poate fi o explica#ie 
a aspectului comunei str!zi întortocheate, intravilanele împ!r#ite f!r! nici o considerare de 
simetrie, care contrasteaz! cu a$ez!rile din vestul comunei, locuit! în special de maghiari, $i 
care are un aspect mai ordonat „str!zile sunt regulate, intravilane de aceea$i m!rime, casele 
edificate la strad!” afl!m din aceea$i surs!. „Înainte cu mai bine de un veac, pe vremea a$a-zisei 
segreg!ri/regul!ri a comunelor s-au edificat aproape toate comunele din împrejur cu str!zi 
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c!, totu$i, „sunt $i care pleac! la munc! în str!in!tate, dar nu stau, se întorc”, ceea ce nu e deloc 
de mirare fiind vorba de o localitate de grani#!.  

Înv!#!mântul în Socodor este foarte apreciat $i aceasta reiese $i din interesul autorit!#ilor 
locale fa#! de unit!#ile de înv!#!mânt. Astfel, în parteneriat cu $coala, s-a amenajat cl!direa, 
s-au dotat laboratoare $i s!li de clas! (printr-un proiect cu finan#are european!). În momentul 
de fa#! sunt 202 copii înscri$i în înv!#!mântul primar $i gimnazial (plan strategic de dezvoltare) 
care sunt deservi#i de 13 s!li de clas! $i cabinete $colare, dou! laboratoare, respectiv 15 cadre 
didactice. 

Nici înv!#!mântul pre$colar nu a fost neglijat. Comuna, din fonduri proprii a “investit într-
o cl!dire veche pentru a face o gr!dini#! modern!” (reprezentant autoritate public! local!) pe 
care o frecventeaz! 80 de copii (plan strategic de dezvoltare) îndruma#i fiind de 3 educatoare. 

Dorin#a primarului de a dezvolta comuna astfel încât s! nu existe diferen#e între ora$ $i sat, 
iar tinerii s! doreasc! s! r!mân! se transpune oarecum $i în preocuparea pentru cultur!. A$a 
cum am men#ionat deja, exist! un club de tineret func#ional. În plus, exist! o bibliotec!, un c!-
min cultural (proprietatea prim!riei, care necesit! renov!ri îns! procesul e îngreunat de faptul 
c! face parte din patrimoniul de stat $i trebuie multiple aprob!ri). L!ca$ele de cult sunt $i ele 
diverse, corespunz!tor credincio$ilor care apar#in diferitelor culte. Astfel, în zona central! se 
g!sesc o biseric! ortodox! (construit! în 1763) $i una romano-catolic!, în timp ce mai periferic, 
se afl! o biseric! baptist! $i una adventist! de ziua a 7-a.

Economia comunei este una predominant agrar! (55% din total), popula#ia comunei fiind 
axat! pe cultivarea terenurilor $i cre$terea animalelor. Comuna este cunoscut! ca fiind zona în 
care se produce cea mai bun! varz!. În comun! nu exist! gospod!rie care s! nu cultive varz! 
(produsul fiind cunoscut pe pia#! sub denumirea de ‘Varza de Socodor’). Acesta lucru este de 
în#eles dac! ne gândim c! teritoriul administrativ al Comunei Socodor este de 11.882 ha, din 
care 10.152 ha sunt teren agricol, cu soluri de calitate bun! $i foarte bun!, favorabile culturilor 
agricole. Din declara#iile oficialit!#ilor locale, peste 90% din terenurile arabile sunt cultivate. 

„În ceea ce prive$te produc#ia de animale, este preponderent! în sectorul privat, în gospo-
d!riile popula#iei. Raportul dintre num!rul de animale $i suprafa#a agricol! este propor#ional, 
datorit! productivit!#ii mari a p!$unilor $i a fâne#elor” (plan de dezvoltare strategic!).

Important de amintit este $i P!durea Socodor (761,3 ha), chiar dac! fondul forestier este în 
administrarea Ocolului Silvic Chi$ineu Cri$.

Num!rul unit!#ilor comerciale existente în Socodor este într-o fluctua#ie continu!. Unit!#i-
le se înfiin#eaz!, dau faliment sau î$i schimb! profilul în mod frecvent. În momentul efectu!rii 
anchetei prin chestionar existau 38 de agen#i economici. 3 dintre ace$tia, beneficiind de ajuto-
rul informal al primarului, au accesat $i ob#inut fonduri europene prin intermediul SAPARD. O 
firm! lucreaz! p!mântul (au 900 Ha în Socodor), cultivând orz, grâu, porumb, floarea soarelui, 
soia, rapi#! $i care prin proiect $i-au cump!rat utilaje, $i-au f!cut hal!. O alt! firm! (care lucrea-
z! 1000 Ha în Socodor) a f!cut achizi#ii de utilaje. Iar a treia a scris un proiect mai mic, doar 
pentru achizi#ionarea unei combine $i a unui plug. 

Activit!#ile industriale (25% din economia local!), la rândul lor, contribuie la cre$terea nive-
lului de trai, respectiv a bugetului local. Astfel, dintre unit!#ile care activeaz! în acest domeniu, 
amintim un atelier de tâmpl!rie, o firm! de cablaje. 

Locuitorii din Socodor au fost din nou cu un pas în fa#a altora. Astfel, în urm! cu circa 6-7 
ani, prim!ria, în încercarea de a face comuna mai atractiv! pentru tineri, a amenajat un club de 
tineret în incinta c!ruia func#ioneaz! $i un club internet. În prezent, în multe dintre gospod!rii 
exist! acces la internet, la fel cum multe sunt conectate la re#eaua Romtelecom. 

În localitate exist! un singur dispensar uman. Cl!direa, proprietate privat!, este situat! în 
zona central!. În cadrul dispensarului medical bolnavii pot beneficia de îngrijiri date de medici 
$i asisten#i de medicin! general! $i stomatologie. La nivel de comun! mai exist! $i o farmacie.

O ini#iativ! demn! de apreciat este cea a Universit!#ii de Vest ‘Vasile Goldi$’ din Arad care 
împreun! cu Spitalul ‘Sfântul Gheorghe’ al Societ!#ii Comerciale ‘Terapeutica’ din Chi$ineu 
Cri$ “preg!te$te deschiderea în luna martie 2009 a primului centru de cercetare $i tratament 
al bolii Alzheimer (o premier! în medicina româneasc!) $i care va fi deschis în Comuna So-
codor. Valoarea investi#iei, inclusiv aparatura medical!, este de circa cinci milioane de euro. 
Centrul va dispune de o infrastructur! la standarde europene, confort deosebit în dou!zeci de 
saloane cu numai dou! paturi $i grup social propriu, baze de tratament $i baze de agrement.  
(http://www.informatiamedicala.ro, 27 ian 2009)”.

Comuna Socodor, format! dintr-o singur! localitate, Socodor (localitate de re$edin#!) are 
o popula#ie de 2286 locuitori (din care 1.167 femei) (conform recens!mânt 2002). Densitatea la 
nivel de comun! este de 17,96 loc./ kmp. Distribu#ia pe grupe de vârst!, la recens!mântul din 
2002, f!cea ca popula#ia s! fie împ!r#it! astfel:

TOTAL LOCUITORI 2.286
Pân! la 18 ani 378
Între 18 ani – 45 ani 550
Între 45 ani – 60 ani 678
Peste 60 de ani 680

Din datele puse la dispozi#ie de prim!rie, reiese c! practic nu exist! capacitate de regenerare a 
popula#iei la nivel de comun!. 

Din punct de vedere al etniei, situa#ia se prezint! astfel:

Români 2068
Maghiari 128
Romi 80
Altele 9
TOTAL 2.286

În Socodor, în momentul de fa#!, credincio$ii apar#in mai multor culte: ortodoc$i (1954), roma-
no-catolici (115), adventi$ti (127), reforma#i (18), bapti$ti (34), alt! confesiune (10).

Fenomenul de migra#ie, de$i se resimte $i în Socodor, nu se poate spune c! a afectat foarte 
tare dinamica popula#iei. Sunt „care vin, da – din Bistri#a, Maramure$, din diverse alte p!r#i. 
Care pleac!, nu prea” (reprezentant autoritate public! local!). Aceea$i persoan! men#ioneaz! 
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mai mult timp” (reprezentant autoritate public! local!). „Chiar dac! $i al#ii au venituri mici, ei 
nu se încadreaz! pentru c! au în proprietate animale sau teren” (reprezentant autoritate public! 
local!). În afara acestor tipuri de ajutoare, prev!zute de programele na#ionale, prim!ria nu ofer! 
nici un alt serviciu, ajutor sau o alt! facilitate grupurilor dezavantajate.

În ceea ce prive$te sursele de venit, din declara#iile primarului reiese c! „majoritatea sunt 
salaria#i”. De exemplu, un tractorist care lucreaz! la una din firmele ce se ocup! de agricultur! 
din localitate câ$tig! cam 1500 RON pe lun!, în condi#iile în care primarul câ$tig! 1600 RON. 
Cei care lucreaz! în fabrici câ$tig! mai pu#in „este $i care lucreaz! $i pe 6 milioane, $i pe 5 
milioane plus bonuri”. S-ar putea s! se înr!ut!#easc! situa#ia dac! se închid fabricile de la Cri$. 
Un alt aspect demn de remarcat este faptul c! salaria#ii din administra#ia public! $i unit!#ile 
financiar-bancare sunt din rândul locuitorilor comunei Socodor în propor#ie de 98 %. 

Pe lâng! aceste surse de venit au mai fost amintite legumicultura, zootehnia, pensiile, aju-
torul social pentru categoriile defavorizate, aloca#iile. 

Aflat la al treilea mandat consecutiv, primarul este membru PNL. Consiliul este compus 
din 8 consilieri membri PNL, 2 consilieri PD $i un consilier PSD, nesemnalându-se divergen#e 
majore între ace$tia. 

Situa#ia st! pu#in diferit în rela#ia cu Consiliul Jude#ean, care e format doar din membri 
PDL, motiv pentru care contabilul $i-a exprimat îngrijorarea cu privire la bugetul care le va fi 
aprobat pe 2009. 

Prim!ria Socodor, poate datorit! rigorilor impuse de diver$ii finan#atori, $i-a dezvoltat pro-
pria declara#ie de misiune, un set propriu de valori. „Declara#ie de misiune: Ridicarea nivelului 
de trai a comunit!#ii, respectiv îmbun!t!#irea situa#iei sociale $i materiale, prin atragerea fon-
durilor externe disponibile, promovarea intereselor economico-sociale $i valorificarea resurse-
lor locale existente.” (plan strategic de dezvoltare a comunei). În ceea ce prive$te valorile care 
guverneaz! activitatea prim!riei, în acela$i document putem citi:

 •  Procesul decizional: - Prim!ria Socodor va încuraja participarea maxim! a cet!#eni-
lor comunei la toate aspectele procesului decizional al administra#iei publice locale. 
Deciziile vor fi luate într-o manier! corect! $i echilibrat!.

 •  Transparen#! $i corectitudine: - Procesul decizional $i de guvernare vor fi realizate 
într-o manier! deschis!, oferind tuturor acces egal la toate serviciile Prim!riei. Fie-
care persoan! va fi tratat! cu respect $i demnitate, indiferent de cultur!, etnie sau 
religie, acest lucru ducând la cl!direa încrederii popula#iei în guvernarea local!.

 •  Dezvoltarea durabil!: - Toate deciziile $i ac#iunile administra#iei publice locale vor 
respecta mediul înconjur!tor, în timp ce se va asigura protec#ia resurselor naturale 
$i a patrimoniului nostru.  

În momentul efectu!rii anchetei, prim!ria avea 12 angaja#i din care 2 cu studii superioare. 
Pe lâng! ace$tia merit! amintit $i primarul care frecventeaz! în prezent facultatea. Din punctul 
de vedere al încadr!rii în munc!, exist! o mic! inadverten#! între declara#iile f!cute de primar $i 
informa#iile furnizate prin chestionar. Astfel, conform chestionarului 7 din cei 12 sunt angaja#i 
ca func#ionari publici, în timp ce ceilal#i 5 sunt func#ionari contractuali iar conform primarului, 
to#i sunt func#ionari publici, mai pu#in topograful.  

La data interviev!rii edililor comunei (ianuarie 2009), în organigrama prim!riei se înregis-
trau dou! posturi vacante. Pe de alt! parte, din chestionar reiese c! una din problemele majore 

Între firmele al c!ror obiect de activitate sunt prest!rile de servicii $i comer#ul (20%) se 
num!r! o moar!, magazinele alimentare.

Comuna Socodor se confrunt! cu o serie de probleme, dintre care pot fi amintite: 
 •  învechirea $i subdezvoltarea infrastructurii fizice $i edilitare, respectiv lipsa capi-

talului necesar moderniz!rii infrastructurilor îmb!trânite lipsa de performan#! a 
agriculturii (de ex. slaba calitate a produselor agricole); 

 •   lipsa de valorificare a produselor agricole $i animaliere; 
 •  atragerea de investitori locali pentru atragerea de fonduri proprii ca s! avem un 

buget care s! ajung! pentru func#ionarea tuturor institu#iilor din Comuna Socodor 
f!r! a depinde de alte institu#ii cum ar fi Consiliul Jude#ean (pentru mai multe deta-
lii, vezi analiza SWOT din anex!).

Comuna Socodor, datorit! resurselor naturale, dar $i umane existente are un mare poten#ial de 
dezvoltare. Astfel, câteva arii în care se poate vorbi de dezvoltare sunt:

 •  Turismul (P!durea Socodor, Biserica Ortodox!, construit! în 1763 al c!rei iconos-
tas e una din capodoperele artei feudale (sec. XVIII), rezerva#ia natural! de soluri 
s!r!turate (95 ha), pesc!ria sunt puncte de atrac#ie din zon!, resurse ce pot fi folo-
site pentru atragerea de turi$ti);

 •  Baze de cazare, atât pentru poten#ialii turi$ti, cât $i pentru membrii familiilor bol-
navilor ce vor fi interna#i în sanatoriu;

 •  Fiind situat aproape de grani#a cu Ungaria, de punctul de frontier! de la V!r$and, 
Socodorul are oportunitatea de dezvoltare a rela#iilor de cooperare transfrontalie-
r!, precum $i cu ora$ele aflate în vecin!tatea frontierei în scopul dezvolt!rii infra-
structurii;

 •  Atragerea de investitori datorit! terenurilor disponibile, respectiv a infrastructurii 
în continu! dezvoltare, respectiv dezvoltarea unei zone industriale favorabile inves-
titorilor autohtoni (contabil); de exemplu, pe fonduri structurale se va face o fabric! 
de lapte, investitorii fiind ciobani autohtoni $i al#ii din jude#.

Datorit! agen#ilor economici din localitate, respectiv din Chi$ineu Cri$ (aflat la doar 6 km dis-
tan#! de Socodor), rata $omajului e mic!, aproximativ 3%. Situa#ia se poate înr!ut!#i pe viitor 
dac! investitorii str!ini închid fabricile $i se retrag. În ideea prevenirii efectelor negative ale 
unei atare situa#ii, autorit!#ile locale fac eforturi de a atrage cât mai mul#i investitori locali.

Nivelul de trai, din perspectiva unui reprezentant al autorit!%ii publice locale, este unul 
mediu, “poate pu#in peste medie […] aproape la fiecare cas! exist! baie, ap! curent! […] mult! 
lume î$i pune instala#ii de înc!lzire [pe lemne], telefonie exist!, televiziune prin cablu exist!, 
internet exist! aproape în fiecare cas!”. 

Majoritatea locuin#elor (940 de locuin#e conform planului strategic) au doar un singur ni-
vel (parter). O mic! parte, mai ales dintre construc#iile mai noi, au înc! un etaj. Imobilele sunt 
destul de scumpe, „10-20 000 EU depinde de case. În toamn! s-a vândut o cas! nou!, frumoas! 
[dar f!r! teren] la 30 000 EU” (reprezentant autoritate public! local!). 

54 familii primesc ajutor social în baza legii venitului minim garantat (chestionar); 210 
familii au primit ajutor pentru înc!lzire în perioada 2007-2008. „Sunt cam acelea$i persoane de 
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 •  dotarea prim!riei cu calculatoare $i mobilier (17 500 EU, din care 2 500 EU din 
venituri proprii $i diferen#a din fonduri europene). Din acela$i proiect au mai f!cut 
parte $i cursuri de instruire pentru angaja#ii prim!riei. 

La nivel general, localnicii par a fi mul#umi#i de presta#ia primarului $i a institu#iei care o con-
duce „e bun domn primar. O f!cut multe pentru noi” (localnic de etnie rom! care locuie$te în 
vecin!tatea celor care nu au acces la curent electric).

Problemele principale identificate de reprezentan#ii prim!riei $i unii localnici sunt:
 •  canalizare menajer!;
 •  re#eaua de gaze;
 •  construirea unei $coli $i gr!dini#e;
 •  drumurile;
 •  cultura $i educa#ia;
 •  renovarea C!minului Cultural;
 •  conectarea la re#eaua de curent electric a familiilor care înc! nu au acces la aceast! 

facilitate;
 •  asigurarea locurilor de munc! pe viitor, inclusiv pentru cei care sunt ne$colariza#i;
 •  îmbun!t!#irea nivelului de trai, mai ales a popula#iei s!race.

Ambi#ia primarului este de a aduce Socodorul la astfel de standarde încât s! nu se mai poat! 
face diferen#a între ora$ $i Socodor. Astfel, la nivel local, au stabilit urm!toarele domenii prio-
ritare („obiectivele se schimb! în func#ie de cerin#ele proiectelor pe care vrem s! le depunem” 
– primar) care sunt men#ionate în planul strategic de dezvoltare (ultima variant!). 

1.  Sectorul privat: dezvoltarea întreprinderilor mici $i mijlocii $i atragerea de investi#ii pri-
vate în comun!.

2.  Infrastructur!: dezvoltarea echip!rii edilitare (construc#ia unei sta#ii de epurare; extin-
derea re#elelor de ap! pe toat! lungimea str!zilor; înlocuirea re#elelor de ap! existente; 
introducerea re#elei de gaz pe toat! lungimea str!zilor, precum $i în viitoarele zone in-
dustriale) respectiv dezvoltarea infrastructurii locale (reabilitarea str!zilor în propor#ie 
de cca. 50%; reabilitarea  DC 118 pe o lungime de 6,3 km; reconstruc#ia podului peste 
Cri$ul Alb; amenajarea trotuarelor pentru pietoni).

3.  Dezvoltarea economic! a comunei: crearea unui mediu economic favorabil pentru atra-
gerea de investitori str!ini $i pentru crearea de IMM –uri; sus#inerea IMM – urilor în 
crearea de noi locuri de munc!; men#inerea unei comunit!#i viabile

4.  Dezvoltarea resurselor umane $i a serviciilor publice: motivarea tinerilor de a r!mâne 
în comun!; for#! de munc! ocupat! atât cantitativ (cre$terea gradului de ocupare) cât $i 
calitativ (concordan#! între aspira#iile $i poten#ialul individual $i cerin#ele beneficiarilor); 
parteneriate între administra#ia public! $i sectorul privat; asigurarea unei administra#ii 
locale profesioniste; revizuirea proceselor de func#ionare $i de decizie ale Consiliului Lo-
cal; zona pentru atribuirea de locuin#e pentru tinerii c!s!tori#i.

5.  Mediu: alinierea la normele UE în domeniul calit!#ii mediului; cre$terea gradului de 
con$tientizare a popula#iei pentru problemele mediului; implementarea sistemului de 
colectare selectiv! a de$eurilor reciclabile; închiderea rampei de gunoi actuale $i redarea 

cu care se confrunt! prim!ria la nivel organiza#ional este volumul mare de activitate compara-
tiv cu num!rul angaja#ilor. Alte probleme enumerate din aceea$i sfer!, a resurselor umane, au 
fost: slaba preg!tire a personalului, salarizarea deficitar!, lipsa motiva#iei / implic!rii angaja#ilor 
(doar 3 au ini#iative, î$i dau interesul; ceilal#i sunt mai degrab! executan#i). În 2008 s-au f!cut 3 
angaj!ri $i i-au p!strat pe to#i cei care erau la începutul anului pe statul de plat! al prim!riei. 

Datorit! personalului restrâns, la Prim!ria Socodor nu exist! un departament specializat 
în scrierea $i administrarea proiectelor europene. Totu$i ei au personal specializat în responsa-
bilitatea c!rora intr! aceste sarcini. 

Sisteme de recompense individualizat nu exist!, pentru c! „to#i sunt func#ionari publici, 
to#i sunt angaja#i cu contract colectiv de munc!. Nu po#i la unu s!-i dai $i la altu’ nu” (primar). 
Dac! în ceea ce prive$te resursele umane prim!ria se confrunt! cu anumite dificult!#i, în ceea 
ce prive$te dot!rile acestea sunt mai pu#in deficitare. În momentul de fa#! prim!ria dispune de 
3 imobile, de 8 calculatoare cu acces la internet, telefoane, fax, laptop. 

În condi#iile în care principalele surse de venit sunt impozitele $i taxele pe locuin#e & tere-
nuri, cele pl!tite de agen#ii economici, din chestionarul completat de reprezentantul prim!riei, 
reiese c!:

 •  veniturile totale estimate pe 2009 (2 899 000 RON) sunt mai mici decât cele din 
2007 (3 921 000 RON), respectiv cele din 2008 (5 152 000 RON) 

 •  chiar $i în condi#iile de mai sus, veniturile proprii (1 310 000 RON) sunt mai mari 
în 2009 decât în anii preceden#i (940 000 RON în 2007, respectiv 1 233 000 RON în 
2008);

 •  cheltuielile totale estimate, a$a cum era de a$teptat, scad direct propor#ional cu 
veniturile totale (în 2009, noua guvernare a redus cheltuielile prim!riilor cu 15%);

 •  pe de alt! parte, cheltuielile de asisten#! social! cresc, de$i nu foarte mult (de la 
301 000 RON în 2008 la 310 000 RON în 2009).

De$i nu într-un cadrul formal, primarul a oferit consultan#! în scrierea proiectelor, a rapoarte-
lor $i altor colegi din alte prim!rii, respectiv a unor investitori locali. De asemenea, tot informal, 
a oferit ajutor Bisericii Ortodoxe din localitate în procesul de ob#inere a avizelor de reconstruc-
#ie a turlei bisericii care a fost d!râmat! de o furtun!.

În cadrul formal, prim!ria a colaborat cu $coala din localitate în cadrul unui proiect cu 
finan#are european! ce avea ca obiectiv reabilitarea cl!dirii $colii, respectiv dotarea acesteia 
corespunz!tor cu nevoile elevilor. O alt! colaborare a fost cu prim!riile învecinate cu care sunt 
în rela#ie de parteneriat pentru proiectul de colectare $i transportare selectiv! a gunoaielor sau 
de înfiin#are a unui serviciu de eviden#! a popula#iei.

Cu o activitate intens! în ultimii ani, prim!ria poate aduce în fa#a contribuabililor s!i urm!-
toarele investi#ii principale:

 •  între#inere drum comunal DC 188 (153 000 EU, venituri proprii)
 •  modernizare strad! 4 km (850 000 EU, venituri proprii)
 •  extindere re#ea ap! (780 000 EU, din care 42 000 EU din venituri proprii $i 738 000 

EU subven#ii)
 •  colectare selectiv! a de$eurilor (560 000 EU din care 56 000 EU din venituri proprii 

$i 504 000 EU fonduri europene)
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Apoi, alte probleme fa#! de cele amintite mai sus, sunt cele referitoare la conectarea la elec-
tricitate, la înc!lzirea adecvat! a locuin#ei, la accesul la înc!l#!minte $i îmbr!c!minte de sezon.

Analizând r!spunsurile date de autorit!#ile locale, nu se poate spune c! acestea au fost 
indiferente la situa#ia grupurilor vulnerabile. „Încerc!m foarte mult s! îi integr!m în societate 
plecând practic de la copii. Insist!m foarte mult s!-i duc! la gr!dini#!.[…] am discutat $i cu 
educatoarele s! nu fac! diferen#e, chiar dac!-s mai s!raci $i-s mai cu probleme. E foarte impor-
tant ca copilul de rom sau ce-o fi el s! mearg! la $coal! dup! ce a fost la gr!dini#!. […] dac! el 
se înva#! în colectivitate, se duce $i la $coal! $i termin! clasa 8-a (contabil). Pentru a-$i vedea 
planul îndeplinit, prim!ria a stabilit o bun! rela#ie cu directorul $colii $i în permanen#! copiii 
romi sunt monitoriza#i în ceea ce prive$te frecven#a $colar! $i stimula#i s! frecventeze $coala. 
„Am dat burse sociale, mai mari decât în zon! […] dac!-i prezent la $coal!” (reprezentant au-
toritate public! local!).

În momentul scrierii proiectelor de îmbun!t!#ire a infrastructurii locale, nu s-au f!cut di-
feren#e între locuitorii diferitelor zone ale satului. „N-am f!cut nici o diferen#! între str!zile lor 
[romilor] $i str!zile noastre. Dac! am modernizat iluminatul public în comun!, l-am moderni-
zat $i pe str!zile lor. […] strada am pietruit-o la fel. […] re#eaua de ap!, de canalizare e proiectat! 
s! treac! $i pe lâng! romi” (reprezentant autoritate public! local!).

Cum problema locurilor de munc! e una acerb!, prim!ria a luat ini#iativa $i în acest sens 
„Încerc!m […] discut!m cu ei în permanen#! s! se angajeze” (reprezentant autoritate public! 
local!). Chiar $i în problema locuin#elor insalubre s-a intervenit. Chestiunea nu e rezolvat! în 
totalitate, dar e un început de drum. „La cei care au fost foarte s!raci, le-am f!cut dosar, am in-
sistat … $i pân! au primit banii de la guvern… $i noi cei de la prim!rie i-am ajutat s!-$i renoveze 
casa” (reprezentant autoritate public! local!). [E vorba de 6-7 familii a c!ror locuin#e au fost 
renovate, bineîn#eles spre nemul#umirea vecinilor care tr!iesc la rândul lor în locuin#e insalubre 
$i care nu au fost selecta#i pentru a primi acest ajutor.]

Întrebat fiind dac! romii au un consilier care s! îi reprezinte, un reprezentant al autorit!#ii 
publice locale mi-a r!spuns „Nu au consilier, dar nici n-au nevoie. La noi la prim!rie pot s! 
vin! oricând, $i la domnu’ primar $i la noi, la asistentul social. […] orice problem! au, se rezolv! 
imediat în limita bunului sim#, a posibilit!#ilor $i a termenelor legale”. 

Accesarea fondurilor necesare derul!rii 
proiectelor
În ultimele 12 luni prim!ria nu a fost informat! de c!tre nici o institu#ie despre oportunit!#ile 
de finan#are puse la dispozi#ie de Uniunea European!. Aceasta îns! nu i-a împiedicat s! se in-
formeze „ei le pun aici [pe site], n-ai decât s! te ui#i. Dac! vrei te ui#i, dac! nu, nu” (primarul), 
folosind diferite mijloace: pagina web a guvernului, a diferitelor ministere „p! diverse site-uri. 
P! finan#are.ro, Ministerul Culturii $i Cultelor, Ministerul Lucr!rilor Publice $i a$a mai departe”. 
Implica#i în identificarea oportunit!#ilor de finan#are sunt primarul $i contabilul.  

În perioada 2005-2008, prim!ria a depus 4 proiecte care au fost finan#ate atât prin programe 
de pre-aderare (PHARE 2002, PHARE 2004, PHARE 2005), de post-aderare sau fonduri guver-

terenului în circuitul agricol; elaborarea unui PUZ, care s! cuprind! patru zone zooteh-
nice pe trupuri de p!$une, plus o zon! pentru construc#ii.

6.  Turism: crearea unui cadru institu#ional competent $i eficient de informare, coordonare,  
marketing $i promovare a turismului local; promovarea resurselor locale de atrac#ie tu-
ristic!, precum $i crearea unor condi#ii de cazare a turi$tilor; promovarea de programe 
pentru construc#ia de pensiuni agroturistice.  

Din acela$i document reiese $i scopul acestor obiective strategice. „În anul 2013, Socodorul este 
o comun! care promoveaz! modernitatea. Dezvoltarea comunei este rezultatul unei ini#iative 
colective la care organiza#iile comunit!#ii $i cet!#enii contribuie cu eforturi concertate. Oficiali-
t!#ile comunei au dat dovad! de spirit de ini#iativ! în crearea unui mediu propice pentru o bun! 
calitate a vie#ii cet!#enilor comunei. S-a îmbun!t!#it calitatea serviciilor disponibile cet!#enilor, 
iar practicile de management din cadrul Prim!riei sunt solide $i eficiente.”

Un alt aspect urm!rit este existen#a unei pie#e de desfacere a produselor agricole $i anima-
liere realizate de c!tre produc!torii agricoli din comun!. În privin#a dezvolt!rii industriei, se 
dore$te ca pân! în 2013 s! existe un parc industrial care s! ofere locuri de munc! bine pl!tite, 
iar comuna s! se poat! l!uda cu o rat! sc!zut! a $omajului, industriile s! fie ecologice, bazate pe 
parteneriate între investitori str!ini $i întreprinz!tori locali.

Tot în 2013 „în urma unor eforturi $i activit!#i sus#inute, infrastructura comunei a fost 
adus! la un nivel standard acceptabil. Spa#ii verzi $i zone de recreare sunt puse la dispozi#ia 
cet!#enilor.”

Comuna Socodor ad!poste$te 150 de persoane de etnie rom! (cifr! estimativ!), grupa#i în 
dou! grupuri mai compacte: la intrarea în sat o parte, respectiv jum!tate dintr-o strad! l!tural-
nic! din alt! zon!. În afara lor, mai sunt cazuri izolate, mai pu#in numeroase, în care familii de 
romi locuiesc printre celelalte familii din localitate. 

La completarea chestionarului, s-a men#ionat c! în Socodor nu exist! grupuri mai mari de 
20 de gospod!rii care tr!iesc în condi#ii insalubre, care tr!iesc de pe o zi pe alta. Primarul este 
totu$i de alt! p!rere „Poate c! exist! o categorie mic! de oameni mai s!raci, în special compus! 
din romi”. Vizitând periferia satului, acest fapt poate devini o certitudine: locuin#e friguroase, 
f!r! electricitate, familii care nu au înc!l#!minte adecvat! pentru sezonul de iarn!, mame care 
se plâng c! nu au ce da copiilor de mâncare. Am întâlnit familii care nu erau conectate la curent 
$i foloseau lumân!ri pentru a-$i lumina locuin#ele. C!utând s! aflu ce se întâmpl!, am descope-
rit c! prim!ria nu „vrea s! ne bage curent” (locuitoare de etnie rom!). 

Cauza s!r!ciei lor, afirm! primarul, este „putoarea”. „Eu sunt în prim!rie din 2000 $i cam 
aceia$i îi am pe liste [e vorba de listele cu cei care primesc ajutor social] pe care i-am g!sit. Cu 
mici fluctua#ii. C! merge la lucru 2-3 luni $i apoi nu se mai duce. […] Deci, faptul c! nu doresc 
un loc de munc!, nu c! n-ar putea s! existe un loc de munc!. […] în ultima vreme o fost o penu-
rie de for#! de munc! … în 2007-2008 am avut un fi$ier afar! $i era plin de afi$e de angaj!ri. […] 
n-a mai #inut nimeni cont c! are $coal!, c! n-are. L-o luat $i l-o pus în func#ie de capacitatea lui. 
Sunt $i romi care sunt angaja#i, care nici n-or fost vreodat! la ajutor social.”

Aflându-m! în unul din cele dou! grupuri de romi, am pus aceea$i întrebare. R!spunsul a 
fost pu#in diferit. „Sunt romi care lucreaz!, doamn!. Da’ !ia au $coal!. Noi dac! n-avem, nu ne 
ia nimeni.” (cet!#ean de etnie rom!)
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aceast! atitudine a generat întârzieri în furnizarea datelor cerute de consultant pen-
tru întocmirea dosarului, ulterior au ap!rut amân!ri în raport!ri;

 •  schimbarea primarilor pe durata unui proiect în colaborare, respectiv ne-angaja-
mentul noilor primari fa#! de proiectul în cauz!, inclusiv fa#! de contribu#ia finan-
ciar! la care s-a angajat precedentul edil;

 •  „lipsa de personal calificat în chestiunile astea. Asta-i… o problem! general!”; „noi 
am vrut s! facem foarte multe dar am fost pu#ini. De multe ori am stat peste pro-
gram $i tot nu am reu$it s! face raport!rile la timp” (contabil); la întrebarea mea de 
ce nu angajeaz! $i alte persoane, contabilul a r!spuns „suntem o comun! mic! $i nu 
ne permitem s! cre$tem grila de personal, ca s! nu creasc! cheltuielile de personal 
pentru a ne r!mâne bani pentru servicii $i pentru investi#ii”;

 •  comunicare dificil! în colaborarea cu partenerii din Ungaria, datorit! faptului c! nu 
vorbesc aceea$i limb!;

 •  inexisten#a speciali$tilor la nivel de jude# (pentru scrierea proiectului de colectare 
selectiv! a gunoaielor, dup! multiple încerc!ri e$uate de colaborare cu exper#i din 
institu#ii de stat $i private, s-a ajuns la colaborarea cu un consultant din Pite$ti);

 •  g!sirea unor consultan#i sau a unor firme de consultan#! care s! accepte s! întoc-
measc! studiile de fezabilitate, s! fac! documenta#ia pentru avize, s! scrie cererea de 
finan#are „… s! fac! tot împreun! cu noi, pân! la depunerea dosarului” (contabil);

 •  absen#a unei echipe de consultan#i la nivel de Consiliu Jude#ean care s! informeze $i 
s! asiste primarii în elaborarea $i implementarea proiectelor, respectiv s! monitori-
zeze derularea proiectelor;

 •  cofinan#area;
 •  cheltuielile neeligibile;
 •  TVA-ul care trebuie pl!tit (se ramburseaz! ulterior) „v! gândi#i la un proiect de 

600 000 EU 20% ce înseamn!?” (primar);
 •  bani pentru ini#ierea proiectului, în condi#iile în care decont!rile se fac trimestrial 

sau la sfâr$it; 
 •  neasumarea responsabilit!#ii termenelor de c!tre finan#atori (guvernamentali sau ges-

tionari ai fondurilor europene) „numa’ tu te #ii de termene. Ei nu. Niciodat!. […]dac! 
în ghid scrie «termenul de evaluare a proiectelor este de 30 de zile», la ei o fost $i de 90. 
Da’ pe cine s! trag io de ureche, c! io-s mic. Mie-mi pare bine c!-mi d! banii, nu?”;

 •  „am dep!$it o linie bugetar! cu 300 000 lei vechi, un bon de benzin!. +i-o trebuit 
s! refac toat! documenta#ia.” Ca s! evite deplas!rile inutile „când fac raportarea, 
m! duc cu dosarul, cu contabilul, cu fata ceea care mai m-ajut!, plus dou! rânduri 
de hârtii, plus un laptop, o imprimant!… 4 rânduri de $tampile… […] Dac! e ceva, 
contabilul modific!, le scoatem, le schimb!m acolo pe loc… io am $i scul! de-aia de 
legat, de desf!cut [dosare] în ma$in! […] o dat! mi-am dus $i xeroxu’ cu mine… acu’ 
vreo 8 ani de zile”;

 •  au f!cut chiar adrese c!tre ministere, cu privire la condi#iile de accesare a fondurilor 
structurale, îns! f!r! vreo m!sur! concret! deocamdat!.

namentale (OG 7). Dintre proiectele care au fost finan#ate unele s-au încheiat (extinderea re#elei 
de ap! pe 14,8 km, asfaltarea a 4 km de str!zi), altele sunt în faz! de derulare (colectarea selectiv! 
a gunoaielor din N-V Aradului, înfiin#area serviciului de eviden#! a persoanelor din Socodor). 
Pentru redactarea documenta#iei necesare, reprezentan#ii prim!riei au apelat la servicii de con-
sultan#! specializat!, de$i primarul afirm! c! „eu am pove$ti frumoase în cap $i conving!toare”.  

Fiind o institu#ie „cu vechime” în accesarea fondurilor europene, reprezentan#ii prim!riei 
au descris o serie întreag! de dificult!#i pe care le-au întâmpinat în proiectele finan#ate prin 
fonduri europene, din faza de scriere a proiectelor, pân! în cea de raportare:

 •  „modalitatea de accesare e super-greoaie… uit!-te la proiectul !sta care e gata, 
numa’ s!-l depun… 368 de pagini [proiect pentru sistem de canalizare ape menajere 
pe 19 km $i sta#ie de epurare aferent!, M!sura 322; ac#iunea secundar! 2 – organi-
zarea unui festival local];

 •  e greu de ob#inut avizele aferente: „pentru fiecare ac#iune dintr-un proiect, am alt 
set de avize”; 

 •  uneori se cer avize pe care nu le po#i ob#ine $i care nu depind de primarii locali 
„pentru a depune proiectul de canalizare ni se cere aviz pe sistemul de ap! exis-
tent… momentan noi apar#inem de Chi$ineu Cri$. +i pentru c! ei nu au mai f!cut 
lucr!ri de investi#ii de 20-30 de ani, nu primim avizul. +i st!m cu proiectul scris. 
[…] am pierdut deja dou! sesiuni [de depunere de proiecte] din aceast! cauz!” 
„M!, da#i-mi autoriza#iile voastre de func#ionare!… Care autoriza#ii?! C! n-avem. +i 
m-am apuca s! le fac lor autoriza#ii, ca s!-mi pot depune proiectul. +i acuma lucru’ 
ca dobitocu’ pentru ei”; 

 •  lipsa de suport din partea altor institu#ii „am r!mas profund indignat de faptul c! la 
nivel de jude#ul Arad, pân! în luna noiembrie [2008] la sfâr$it, nu a existat nici o au-
toriza#ie de func#ionare [de mediu] pe nici un microsistem de alimentare cu ap!… 
nici m!car municipiu. […] la începutul lunii decembrie au reu$it 3 colegi s! ob#in! 
un fel de început de autoriza#ie, o dovad! cu care s!-$i poat! depune proiectele pe 
M!sura 322”;

 •  avizele ob#inute sunt valabile doar pe o perioad! limitat! de timp, ceea ce înseamn! 
c! unele le solici#i de mai multe ori, dac! nu ai reu$it s! le ob#ii pe toate la timp;

 •  „trecerea de la SAPARD la fondurile structurale s-a f!cut cu aceea$i oameni, f!r! a fi 
preg!ti#i corespunz!tor […] n-or $tiut s! explice clar $i de-aia or r!mas foarte multe 
fonduri neaccesate, p!rerea mea”;

 •  „de la o sesiune la alta, se schimb! $i criteriile […] mai bag! câte o chichi#!, dou!”;
 •  uneori criteriile pe baza c!rora e respins un dosar sunt absurde: cererea din dosar 

nu era la num!rul corespunz!tor din cuprins, dosarul s-a predat legat $i nu spiralat, 
dosarul de aproximativ 300 de file nu a fost împ!r#it în dou! dosare mai sub#iri. 
Astfel de motive au determinat prim!ria s! piard! peste un miliard de lei vechi, bani 
cheltui#i cu scrierea proiectului $i întocmirea dosarului; 

 •   „colaborarea e deosebit de greoaie” (primar); „la proiectul de colectarea selectiv! 
a gunoaielor am fost $ef de proiect. Nu v! spun ce greoi a mers pân! l-am depus. 
C! la implementare î#i vine s! te dai cu capul de pere#i. […] De ce? P!ntru c! la noi 
termenul de seriozitate, de punctualitate… are ni$te caren#e – ceea ce n-a#i v!zut.”; 
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Târgu C!rbune%ti
Melinda Dinc!

Ora$ul Târgu C!rbune$ti, jude#ul Gorj, cu satele apar#in!toare: Blahni#a de Jos, C!rbune$ti Sat, 
Cojani, Cre#e$ti, Flore$teni, Curteana, M!ce$u, Pojogeni $i +tef!ne$ti de#ine o suprafa#a de 137 
km, probabil cea mai întins! a$ezare urban!, dup! capitala #!rii. Acest aspect surprinz!tor se 
datoreaz! transform!rii C!rbune$tiului în ora$ (1968), moment în care i se al!tur! cele peste 
dou!zeci de comune, sate $i c!tune, r!spândite de jur împrejurul localit!#ii Târgu C!rbune$ti, 
la distan#e de câ#iva kilometri.

La confluen#a Gilortului cu Blahni#a, Târgu C!rbune$ti este situat în partea de sud-est a 
jude#ului Gorj, în zona subcarpatic! a Olteniei, la 25 km fa#! de municipiul Târgu Jiu, 80 km 
fa#! de municipiul Craiova, 100 km fa#! de municipiul Râmnicu Vâlcea, 40 km de sta#iunea 
Rânca, 20 km de sta#iunea balneoclimaterica S!celu $i 20 km de Vladimir. Leg!tura cu aceste 
localit!#i se face prin c!i rutiere: DN67 (Târgu Jiu – Filia$i – Craiova), DE97 (spre estul ora$ului, 
Râmnicu Vâlcea) sau feroviare (Craiova – Târgu Jiu). Ora$ul Târgu C!rbune$ti este str!b!tut de 
aceast! $osea na#ional! (DN67), pe când satele apar#in!toare o m!rginesc de-o parte $i de alta, 
în ambele direc#ii: c!tre Târgu Jiu $i c!tre Craiova. Aproape toate satele $i c!tunele apar#in!toa-
re C!rbune$tiului se abat perpendicular de la $oseaua na#ional! cu câ#iva kilometri $i se g!sesc 
la distan#e apreciabile de ora$.

Cu o popula#ie de aproape 10.000 de locuitori, dintre care jum!tate locuiesc în satele apar-
#in!toare, în Târgul C!rbune$ti putem vorbi mai degrab! de comunit!#i s!te$ti $i mai pu#in 
despre o singur! comunitate urban!. Desigur, centrul administrativ se g!se$te în ora$ul Târgu 
C!rbune$ti, la fel $i pu#inele locuri de munc!, preponderent „la stat”, în institu#iile publice din 
ora$, îns! via#a social! a jum!tate dintre locuitori se desf!$oar! în satele apar#in!toare. Dis-
tan#ele între ora$ $i sate, lipsa locurilor de munc! din ora$ care, de$i pu#ine îi atrag pe s!teni $i 
lipsa mijloacelor de transport în comun, fac ca $i dup! jum!tate de secol de la transformarea 
comunei Târgu C!rbune$ti în ora$ aceasta s! nu reprezinte decât „o treab! pe hârtie, de-a lui 
Ceau$escu”, cum ne prezint! sugestiv situa#ia unul dintre locuitori.

Cu acces la minime utilit!#i pentru mare parte din imobilele ora$ului (electricitate, drumuri 
asfaltate, re#ea de ap!, canalizare, iluminat stradal) $i aproape lipsa total! a acestora din sate, cu 
o criz! acut! a sectorului privat $i a locurilor de munc! în general, C!rbune$tiul este în prezent 
o localitate destul de slab dezvoltat! economic $i din punct de vedere al infrastructurii. 

Poten#ialul de dezvoltare al localit!#ii este promi#!tor $i se reflect! în: pozi#ionarea avanta-
joas! pe hart!, cu leg!turi rutiere $i feroviare importante, cu resurse naturale înc! explorabile 
(petrol $i c!rbune), cu deschidere c!tre facilitarea inser#iei investitorilor din partea autorit!#ilor 
locale, cu for#! de munc! disponibil! (popula#ie relativ tân!r! $i în majoritate educat! – studii 
medii), cu poten#ial de dezvoltare turistic! (cl!diri în patrimoniul cultural na#ional, numeroase 
loca$e de cult, vechi de secole, din lemn, posibil de inclus în turismul ecumenic, prezente în 
toate localit!#ile componente). 

Micul târg C!rbune$ti dispune de tot aparatul administrativ necesar $i o re#ea de institu#ii 
publice bine populat! cu personal calificat. În centrul ora$ului se g!sesc Prim!ria, Consiliul Lo-

Experien#a pozitiv! de pân! acum îi face pe cei din Prim!ria Socodor s! încerce ca $i în viitor s! 
caute diferite oportunit!#i (de exemplu FEADR M!sura 322) pentru a ob#ine fondurile necesare 
pentru a r!spunde $i celorlaltor nevoi cu care se confrunt!. Avantajele pe care le au, experien#a, 
cunoa$terea consultan#ilor competen#i pe diferite tipuri de proiecte, existen#a unei echipe de 
lucru (primar, contabil, asistent social), spiritul întreprinz!tor sunt resurse incomensurabile 
în acest caz. Astfel, în momentul de fa#! au proiect scris pentru canalizare $i sta#ie de epurare, 
proiect de reabilitare C!min Cultural, proiect pentru a construi câte o capel! în dou! din cele 
patru cimitire din Socodor, un proiect în faza de explorare, cu partenerii din Ungaria, pentru 
turnarea unui strat de uzur! pe 4 km de str!zi. 

Concluzii
Reflectând asupra situa#iei din Socodor $i a factorilor care au generat succesul lor în scrierea 
$i implementarea proiectelor finan#ate din fonduri europene nu pot s! nu remarc ponderea pe 
care o are primarul. Spiritul s!u întreprinz!tor, perseveren#a chiar $i atunci când drumurile 
par a fi înfundate, capacitatea de a motiva $i pe al#ii s! i se al!ture, abordarea comunit!#ii $i a 
problemelor ei dintr-o perspectiv! strategic!, spiritul inovator, gândirea de tip „think out of the 
box” sunt calit!#i care, fiecare în parte, au f!cut ca de banii europeni s! poat! beneficia localnicii 
din Socodor $i din împrejurimi. Urm!rindu-l, am avut uneori impresia c! îl v!d pe L!pu$neanu 
înaintea ochilor mei. „Dac! voi nu m! vre#i, eu v! vreu” pare a fi motto-ul primarului, chiar dac! 
el nu l-a verbalizat. Deloc de neglijat sunt contribu#iile contabilului $i ale asistentului social, 
precum $i ajutorul specializat primit de la diferitele firme de consultan#! cu care a colaborat. 
La finalul acestui studiu de caz nu pot spune altceva decât „+i totu$i fondurile europene sunt 
accesibile!”
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Leg!tura între ora$ $i satele apar#in!toare este realizat! prin 15 c!i de acces (totalizând 
aproape 55 km), formate din drumuri comunale sau s!te$ti, în majoritate pietruite $i doar unele 
asfaltate par#ial. 

Un singur sat, recent str!mutat dintr-o zon! cu inunda#ii la marginea satului apar#in!tor 
Cojani - arie aflat! înc! în construc#ie, beneficiaz! de drumuri betonate $i asfaltate. „Da, este, 
de la sinistra#i, printre ei, au pus ciment. Deci la ei e” (s!tean, Cojani). Construc#ia noului sat 
se realizeaz! din ajutor guvernamental. În afara acestui caz special, toate drumurile satelor $i 
cele care fac leg!tura cu ora$ul $i localit!#ile urbane din regiune sunt pietruite. Starea acestor 
drumuri necesit! reabilit!ri frecvente, cel pu#in anual, pentru a fi utilizabile. 

„Toate îs pietruite, prin sate. Dar se fac gropi, plou! "i se fac gropi, pe urm! iar! 
se pietruiesc. Dac! n-ar fi pietruite, nu s-ar trece pe aici. Dup! fiecare an se fac 
gropi. $i prim!vara "i la început de iarn! iar!, "i tot trebuie reparate” (s!teanc!).

Prim!ria face eforturi pentru reconstruirea drumurilor comunale $i a drumurilor s!te$ti din 
toat! localitatea. Deocamdat!, reabilitarea $i reconstruc#ia drumurilor se afl! în stadiu de pro-
iect, iar sursele de finan#are pentru acest proiect nu sunt accesibile, din cauza neclarit!#ilor 
referitoare la statutul localit!#ilor apar#in!toare planului urbanistic. 

„În ora" sunt, în toate satele sunt c!i de acces, dar sunt neasfaltate. Par#ial 
asfaltate sunt, $tef!ne"tiul e cam trei sferturi. Pojogeniul, par#ial, "i atât. Celelalte 
sunt prev!zute, sunt f!cute studii de fezabilitate, c! a fost "i Consiliul European, "tiu 
situa#ia bine.” (consilier local) „Deci nu se pot accesa fonduri pentru infrastructur! 
pentru satele arondate. De ce? Ei, aceste sate arondate din punct de vedere admi-
nistrativ, ele figureaz! ca ora". Dar nomenclatura este trunchi comunal, "i este un 
nonsens. Deci eu nu pot s! accesez pe fonduri europene nimic pentru infrastructur!, 
care este o chestiune primordial!” (reprezentant autoritate public! local!).

Toate gospod!riile din ora$ $i din satele apar#in!toare, cu excep#ia satului Rugi, sunt electrifi-
cate: 

„De fapt într-un singur sat nu este curent, da-n rest este peste tot. Satul acesta, 
Rugi, este undeva într-o p!dure izolat!. Acolo nu pot duce nici ap!, c! nu rentea-
z! pentru distan#a aia "i pentru pu#ini oameni” (reprezentant autoritate public! 
local!). 

„Da, peste tot, majoritatea locuin#elor au lumin!.” (s!tean)

În toat! localitatea exist! iluminat stradal, dup! cum ne asigur! administra#ia local!: 

„100 % este, este, cum s!-i zicem, prerogativele care le-am avut, din urgen#ele 
care le-am avut, "i la sate este” (reprezentant autoritate public! local!).

cal, Centrul Cultural, Colegiul Na#ional Tudor Arghezi ($coal! general! $i liceu), Muzeul Tudor 
Arghezi, Punct de Informatic! (acces la Internet, cu o re#ea de 10 calculatoare, în sediul Prim!-
riei), toate aflându-se în cl!diri renovate sau în curs de reabilitare ($coala). Prim!ria C!rbune$ti 
are nu mai pu#in de 190 de angaja#i, organigrama dezv!luindu-ne departamente specializate, 
fiecare cu $efi de compartiment, consilieri, referen#i, responsabili, secretari $i personal auxiliar. 
Alte institu#ii care func#ioneaz! pe aria C!rbune$tilor $i care absorb mare parte din popula-
#ia activ! ocupat! a localit!#ii sunt: Poli#ia Comunitar!, Spitalul Or!$enesc Târgu C!rbune$ti, 
Direc#ia Jude#ean! de Asisten#! Social! $i Protec#ie a Copilului Gorj – un centru de asistare a 
persoanelor cu handicap u$or, $colile primare, gr!dini#ele $i cre$ele, unsprezece l!ca$e de cult 
ortodox (M!n!stirea Sf. Ioan Botez!torul fiind cea mai mare pe raza ora$ului), dispensarele 
medicale umane, cazarma militar! $i sta#ia SNCFR.

Din perspectiva administra#iei locale, nou venit! în fruntea urbei odat! cu ultimele alegeri 
locale (iunie 2008), ora$ul Târgu C!rbune$ti se prezint! cu un poten#ial imens, îns! deocamda-
t! neexploatat în cote maxime: 

„Dom’le, avem ni"te atuuri mari. În ce sens: unu, am gaze, trece linia de 40.000 
de vol#i pe deasupra, cale ferat!, sta#ie de accelerat, trece drumul european, drumul 
na#ional. Cu apa, stratul de ap! freatic! pe undeva pe-acolo este la 2 metri (…) 
Ora"ul Târgu C!rbune"ti, un or!"el de vreo zece mii de locuitori, pân! la zece mii, 
nou! mii "i vreo "ase sute, aceast! localitate este binecuvântarea Lui Dumnezeu! De 
ce? Suntem la sudul municipiului Târgu Jiu, la distan#! de 24 de kilometri, la 80 de 
kilometri de Craiova nord, la 40 de kilometri de sta#iunea Rânca, suntem în Podi"ul 
Getic, la o altitudine de 360 – 420 de metri. Nu trebuie s! uit!m c! suntem la con-
fluen#a celor dou! mari râuri atât de cântate, atât de frumos cântate de folclorul 
nostru! Nu cred c! exist! român care s! nu aud! melodia celebrei Maria L!t!re#u, 
$i te-am dus, neicu#!, la Gilort. Gilortul trece… suntem la confluen#a Blahni#ei cu 
Gilortul. Nu trebuie s! uit!m c! este ora"ul lui Tudor Arghezi, marele poet care a 
avut un drag extraordinar, la primii ani ai copil!riei, care i-a petrecut pe undeva 
pe-aci prin C!rbune"ti.” (reprezentant autoritate public! local!)

Localit!#ile rurale apar#in!toare ora$ului nu par s! atrag! în aceea$i m!sur! aten#ia edililor. 
Acestea sunt mai pu#in dezvoltate, au o infrastructur! precar! sau uneori practic inexistent!, 
iar popula#ia de vârst! activ! fie migreaz! c!tre marile ora$e din regiune (Târgu Jiu, Râmnicu 
Vâlcea, Craiova), fie pleac! la munc! în str!in!tate, l!sând în urm! gospod!rii s!race $i o popu-
la#ie îmb!trânit! $i lipsit! de $anse pentru o via#! mai bun!. 

Oamenii î$i descriu localitatea prin calitatea vie#ii pe care o tr!iesc aici: lipsa acut! a lo-
curilor de munc!, câteva drumuri reabilitate de primarul de dinainte sau de primarul actual, 
speran#a schimb!rii în bine, izvorât! din promisiunile $i activit!#ile nou-instituitei administra#ii 
locale, falimentul companiei lui Columbeanu, ce las! în urm! cca. 200 de $omeri.

Ora$ul totalizeaz! aproape 20 km de drum asfaltat, însumând toate cele 18 str!zi ale urbei. 
Dintre acestea, unele reprezint! drumuri na#ionale sau jude#ene care str!bat ora$ul (DN67B 
– str. Trandafirilor, DN675 – str. P!durea Mamului, DJ661 – Str. Eroilor). 
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„Numai în ora". Nu cred c! la toate gospod!riile, c! s-a mai extins, dup! Revo-
lu#ie, mai cu proiect, mai f!r! proiect, cum face românul. Dar e pu#in, cred c! 80 % 
este” (reprezentant institu%ie public! local!). 

Chiar $i a$a, deserve$te majoritatea gospod!riilor din ora$, mai pu#in pe cele aflate pe str!zile 
secundare. Satele C!rbune$tiului nu sunt legate la sistemul de canalizare. 

„Canalizare în niciun sat nu avem, decât la nivelul ora"ului, dar nici în ora" 
nu avem pe toate str!zile, "i suntem într-un program cu APAREGIO, pentru cana-
lizare, dar trebuia s! ne apuc!m de anul trecut, am ratat” (reprezentant autoritate 
public! local!). 

„Canalizare este în ora", în sate noi nu avem” (s!tean).

Re#ea de gaz g!sim numai în ora$, conectate fiind majoritatea locuin#elor. În sate nu este acces 
la gaze. 

„Nu, niciunde în sate nu este gaz. În ora" este, în tot ora"ul. Dar cred c! l-a#i 
v!zut ora"ul: e o str!du#!, atât. Care ora" s! fie?” (reprezentant autoritate public! 
local!)

Problema salubriz!rii $i a colect!rii gunoiului menajer este acut!, îns! administra#ia local! a 
realizat demersuri pentru redresarea situa#iei. Ora$ul are groap! de gunoi. În prezent colec-
tarea gunoiului se realizeaz! cu persoanele din localitate care beneficiaz! de ajutor social, sub 
coordonarea direct! a consilierului local pentru minorit!#i. Gunoiul este colectat de pe aria 
ora$ului o dat! – de dou! ori pe s!pt!mân!. 

La nivelul jude#ului sunt demarate lucr!rile pentru colectarea gunoiului $i realizarea unei 
gropi ecologice în Târgu Jiu. În cadrul acestui proiect jude#ean, Prim!ria Târgu C!rbune$ti a 
prev!zut un spa#iu, la distan#! de 4 km de ora$, la marginea satului Cojani, pentru amenajarea 
unei sta#ii de transfer - groap! de colectare unde se vor procesa de$eurile $i transmite mai de-
parte c!tre centrul de colectare $i groapa ecologic! de la Târgu Jiu (aflat! la cca. 25 km distan#!). 
De asemenea, administra#ia local! are în proiect extinderea sistemului de colectare a gunoiului 
spre dou! dintre satele apar#in!toare, C!rbune$ti Sat $i Pojogeni.

Satele apar#in!toare nu beneficiaz! de serviciu de salubrizare $i gestioneaz! în regim pro-
priu aspectele legate de reziduurile menajere. Gunoiul se arde, se arunc! în afara gospod!riei, 
practici curente $i obi$nuite, neremarcate ca o problem! real! de c!tre nici unul dintre locui-
torii intervieva#i. 

„Din câte "tiu, se duce gunoiul la groapa de gunoi, e colectat, se duce. Cu tractor, 
cu remorc!. Sigur, avem o Direc#ie de Servicii Comunale care execut! aceste servicii 
de salubritate, în ora" este grafic de ridicare a de"eurilor menajere, de la popula#ie. 
În sate, mai pu#in, anul acesta se încearc! o extindere a sistemului de colectare a 
de"eurilor la C!rbune"ti Sat, la Pojogeni "i cam atât. Restul s!tenilor din celelalte 

„Exist!. Între sate nu prea e, în sate este. Satele sunt mai îndep!rtate unele de 
altele, "i pe câmp, a"a, nu prea sunt, "i-a"a, românu-i dispus s! le sparg! decât s!…” 
(reprezentant institu%ie public! local!).

„Majoritatea au iluminat public, satele, da” (reprezentant autoritate public! 
local!). 

În fapt, centrul $i str!zile ora$ului au o re#ea de iluminat stradal bine între#inut!, îns! în sate 
situa#ia se prezint! sensibil diferit. S!tenii beneficiaz! de iluminat stradal pe str!zile principale 
ale satului $i mai pu#in pe str!zile $i în c!tunele care deviaz! de la calea de acces principal!. 
Naveti$tii sunt nemul#umi#i de starea re#elei de iluminat public din satele lor. 

„Eu "tiu fiecare bec: acia este, mai la col#ul str!zii "i mai unu la Niculina. Asta 
de acolo s-a ars "i îl puse vecina de st! acolo. Prim!ria nu face. Acolo în vale, vezi, 
în cap!t (la cap!tul str!zii principale din satul Cojani) stau oameni b!trâni, vezi? 
Acolo nu sunt becuri. Ce v!d oamenii !ia? Nu merge nimeni la ei, c!-i bezn! (s!-
teanc!).”

Cu toate c! re#eaua de ap! a localit!#ii este accesibil! doar gospod!riilor or!-
"ene"ti "i foarte pu#in în unele dintre sate, to#i locuitorii au posibilitatea de a se 
alimenta cu ap! potabil!. Pânza de ap! freatic! se g!se"te la un nivel superior, facil 
de exploatat, iar oamenii au forat pu#uri în propriile gospod!rii "i se pot alimenta 
"i de la fântânile publice, administrate de prim!rie. 

 „Noi avem fântâni în curte, una, dou!, depinde. Majoritatea au fântâni. Mai e 
ici, colea câte unu care n-are fântân!, dar majoritatea cam sunt” (s!tean). 

„Deci par#ial îs f!cute (re#ele de ap!), deci dac! le lu!m nominal, ar fi ora"ul, 
C!rbune"ti Sat, Curteana, M!ce"ul, Cre#e"ti, se lucreaz! la Flore"teni, deci astea-s 
patru… Cojaniul, dar n-are re#ea, dar se alimenteaz! din fântâni publice” (repre-
zentant institu%ie public! local!). 

„Da, da, ap! au to#i c! au fântâni oamenii” (reprezentant autoritate public! 
local!). 

„La noi, vede#i, de la troi#! "i pân! aicea, e re#ea de ap!, care acolo sus la intrare 
se vede ceva. Acum, ne-a pus s! pl!tim apa de la strad!, noi "tim c! apa stradal! nu 
se pl!te"te. Nu zic, c! poate a" pl!ti-o, dar…” (s!tean)

Sistemul de canalizare al ora$ului este învechit, ie$it din perioada de func#ionare, suprasolicitat 
$i ar trebui înlocuit. Unii dintre locuitori s-au conectat la canal f!r! un proiect prealabil $i f!r! 
avizele necesare: 
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Mul#i dintre naveti$tii care lucreaz! în mediul privat, în comunele limitrofe sau în Târgu Jiu, în 
special la mari unit!#i economice de produc#ie, au asigurat transportul pân! la locul de munc! 
de c!tre firma angajatoare. 

„Mai e câte o firm! care asigur! transport angaja#ilor, mai sunt, mai e câte-o 
firm! de-asta de termopane.” 

„Ba, vin !"tia de pe la Prigoria (firm! în Târgu Jiu unde lucreaz! unii dintre 
s!teni), cu autobuzele, dar de la strad!” (s!tean). 

Elevii care studiaz! la $colile din ora$ beneficiaz! de transport $colar, $coala având în dotare 
dou! microbuze.

Ceilal#i, al!turi de persoanele vârstnice au ca variante de transport apelul la cei la care asi-
gur! transportul muncitorilor, tocmindu-i pentru o c!l!torie pân! la drumul principal, s!tenii 
care au autoturisme personale sau, cel mai frecvent, pentru satele cu cresc!tori de animale 
mari, la c!ru#a cu cai.

În ora$ul Târgu C!rbune$ti g!sim un spital în plin! dezvoltare, cu personal calificat $i cu 
speciali$ti în domenii majore ale medicinii, cu echipamente $i aparatur! de ultim! genera#ie în 
dotarea fiec!rui compartiment $i cu o organizare excep#ional!. 

„(…) când am venit director, aveam patru sec#ii: interne, chirurgie, ginecologie, 
pediatrie. De atunci… am f!cut cabinet de ORL, am f!cut compartiment de cardi-
ologie, am f!cut compartiment de neurologie, am început cu 5 paturi, acum avem 
sec#ie. Fizioterapie: am început cu 10 paturi, acum avem sec#ie de fizioterapie. $i am 
mai f!cut o chestie care la un  moment dat nici eu n-o credeam: am adus un tomo-
graf. Da, "i din tot jude#ul vin la tomograf la noi, îi facem pe baz! de programare. 
(…) Încerc s! aduc din alt! parte cadre specializate pentru spital. I-am motivat c! 
au aici un loc de munc!. Suntem în rela#ii destul de bune cu Prim!ria, le-am dat un 
apartament, care este foarte bun pentru ei. Am doi medici moldoveni (din Republica 
Moldova), care au venit de la Târgu Secuiesc "i din 15 august (2008) sunt angaja#i 
aici. El este anestezist, iar ea, so#ia, lucreaz! la Urgen#!” (reprezentant institu%ie 
public! local!).

Îns! spitalul deserve$te nou!sprezece comune $i dou! ora$e, adic! asigur! asisten#! medical! 
pentru o popula#ie de 80.000 de persoane, iar ca suprafa#!, pentru o treime din jude#ul Gorj. În 
afar! de volumul impresionant de pacien#i, cadrele medicale se confrunt! cu prevederile legale 
care privesc asigur!rile de s!n!tate. Astfel, aproximativ jum!tate dintre cei care ajung la spital 
sunt persoane neasigurate, în mare parte vârstnici f!r! venituri. 

Popula#ia întregii localit!#i este arondat! celor cinci cabinete medicale de medicina familiei 
care se g!sesc în ora$. La nivelul satelor nu exist! cabinete medicale, dispensare sau alte forme 
de asisten#! medical!. Câ#iva asisten#i medicali locuiesc în satele apar#in!toare $i ace$tia mai 
acord! informal asisten#! la domiciliu, în caz de nevoie. 

opt sate ce fac? Mare parte, c! de-asta zic c! e prost în#eleas! ideea asta la noi, zice: 
nu produc de"euri, nu produc gunoi, "i ceea ce produc în mare îmi ard în gospod!rie, 
am acolo o groap! "i îl distrug. Îl "i arunc!, de ce s! nu fim corec#i?” (reprezentant 
institu%ie public! local!)

Peste jum!tate dintre locuin#ele ora$ului Târgu C!rbune$ti au instalate posturi de telefonie fix!. 
Pentru celelalte adrese $i cele de la sate nu sunt condi#ii tehnice de instalare (nu exist! re#ea de 
telefonie fix!). În schimb, majoritatea au instalate antene cu transmisiune digital! $i deci au 
acces la posturile TV, radio, telefonie $i internet. Nu exist! îns! o statistic! la nivelul localit!#ii 
referitoare la num!rul de abona#i pentru fiecare dintre aceste servicii. 

Pentru accesul la Internet, administra#ia local! a implementat $i finalizat un proiect de 
construc#ie de centre informatice ora$ $i în satele apar#in!toare care au $coli. În incinta fiec!rei 
$coli $i la prim!rie se g!sesc astfel de centre dotate cu aparatur! IT $i conexiuni la Internet, 
unde locuitorii pot avea acces necondi#ionat. 

„$i internet. La "coli. Pentru cunoa"tere, s-au f!cut ni"te centre de informare 
pentru locuitorii din fiecare centru din acesta, cum e Cre#e"tiul, Pojogeniul, unde 
sunt "coli generale, unde are acces orice cet!#ean” (reprezentant institu%ie public! 
local!).

Transportul în comun este practic inexistent pe toat! aria localit!#ii. 
Ora$ul se întinde pe o suprafa#! mic!, însumeaz! câteva str!zi nu prea lungi, între 0,1 km $i 

1,7 km lungime fiecare. Problema acut! o reprezint! lipsa mijloacelor de transport între satele 
apar#in!toare $i ora$, aria de cuprindere a întregii localit!#ii fiind foarte mare, de 137 km, iar 
distan#a medie între sate $i ora$ de 4,5 km (maxim 11 km $i minim 1 km).

În ultimii ani s-au introdus experimental câteva autobuze $i microbuze pentru transportul 
oamenilor din dou!-trei sate mai mari pân! în ora$. Toate aceste încerc!ri au e$uat datorit! 
costurilor prea mari, în raport cu posibilit!#ile s!tenilor. 

„Nu, s-a încercat de actuala conducere a Prim!riei s! fac! o re#ea de transport 
acolo, în special în satele astea mai mari, Flore"teni, $tef!ne"ti, dar n-a fost rentabil. 
V! spun "i motivul, datorit! s!r!ciei, când a f!cut studiul de fezabilitate firma asta 
de transport, a încercat cu 20 lei, cu 30 lei, dar… mai bine m! duc pe jos, nu se urca 
în ma"in!. Cu 3 lei m!nânc! 3 pâini. (la are pensie de 300 de lei, ce s! faci cu ei?” 
(reprezentant institu%ie public! local!) 

„Cam toate satele au la fel, "i ce spuser!#i? La Rogojeni cum se face trecerea? Sunt 
5 km pân! la Rogojeni, din ora". E puntea, "i se trece "i prin râul Blahni#a. Pân! la 
Flore"teni 18 km. Au b!gat ma"ini. $tef!ne"ti, C!rbune"ti Sat. Da, au b!gat, dar a 
e"uat, pentru c! nu li se p!rea rentabil!, "i îi mult 20 de lei, care trebuia s!-i dea pe 
transport "i normal c! au renun#at” (reprezentant institu%ie public! local!).
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Existen#a lucr!rilor $i a muzeelor dedicate celor dou! personalit!#i artistice din regiune: 
Tudor Arghezi în localitate $i Constantin Brâncu$i la Târgu Jiu, face ca în via#a social! a locu-
itorilor latura cultural-artistic! s! imprime o not! de specificitate asupra comunit!#ii. Astfel, 
ora$ul g!zduie$te anual o s!rb!toare a arti$tilor $i o tab!r! de crea#ie artistic!, unde sunt invitate 
personalit!#i din lumea artistic! româneasc!. Îns! din lips! de fonduri $i ini#iative, evenimentul 
r!mâne unul de mic! însemn!tate, atât pentru locuitori, cât $i la nivel regional sau na#ional.

Pentru comunitatea din Târgu C!rbune$ti aceast! simbolistic!, sublinierea tuturor aspec-
telor pozitive $i etalarea lor cu fal!, constituie împreun! o strategie identitar! a locului $i înt!-
resc convingerea c!: „a fi bogat înseamn! s! ai ce ar!ta”, cum ne pov!#uie$te filosofic primarul 
localit!#ii. În acest fel, C!rbune$tiul ne prime$te cu toat! bog!#ia sa. 

Casele de locuit sunt în majoritate bine îngrijite, v!ruite în culori (predomin! cele gri, al-
bastre, în tonuri de ro$u-roz, în tandem cu alb), sunt spa#ioase $i în!l#ate de la sol atingând 
o în!l#ime de cca. 3,5 m pân! la $arpant!, pentru o cas! cu un singur nivel. Aria gospod!riei 
dep!$e$te semnificativ suprafa#a de locuit, incluzând de obicei o fântân! $i anexe gospod!-
re$ti destinate cre$terii animalelor. Toate casele sunt înconjurate de cur#i $i au garduri atât la 
frontonul stradal, cât $i împrejurul întregii gospod!rii. Doar pe strada principal! din interiorul 
ora$ului se g!sesc câteva case cu fa#ade ce fac front comun la strad!, f!r! gard $i poart! care s! 
delimiteze gospod!ria de spa#iu public.

Num!rul autoturismelor personale este mic în cadrul localit!#ii, iar cele mai multe ma$ini 
le g!sim în interiorul ora$ului.

Ora$ul este pres!rat cu societ!#i comerciale care acoper! necesarul local în suficient! 
m!sur!. Localuri, baruri, magazine alimentare, magazine care comercializeaz! materiale de 
construc#ii, îmbr!c!minte $i înc!l#!minte la mâna a doua, magazine mixte. Aceste mici maga-
zine sunt amplasate concentrat în zona central! a ora$ului, pe dou! str!zi care str!bat întreaga 
lungime a ora$ului. Al!turi de acestea g!sim $i câteva societ!#i prestatoare de servicii: birou 
notarial, un hotel, o pensiune, farmacie, etc. 

Satele sunt mai s!race în firme particulare, în fiecare sat g!sindu-se doar unul-dou! maga-
zine mixte, care au de obicei anexat! $i o teras!-bar.

În interiorul ora$ului func#ioneaz! zilnic $i o pia#! cu produse agroalimentare $i produse 
nealimentare (predominând hainele la mâna a doua). Pân! în urm! cu doi ani în pia#! se or-
ganiza s!pt!mânal un târg de animale, mult regretat in special de c!tre s!tenii care veneau de 
fiecare dat! la acest târg. 

Pe raza ora$ului Târgu C!rbune$ti func#ioneaz! doar câteva mici firme de produc#ie cu 
capital privat:

1. O firm! produc!toare de materiale de construc#ie $i ciment, de#inut! de binecunoscutul 
om de afaceri Irinel Columbeanu avea circa 300 de angaja#i, îns! recent, în cursul anului 2008, 
productivitatea firmei s-a restrâns pân! în prezent, când au fost f!cute disponibiliz!ri masive, 
iar oamenii spun c! firma urmeaz! s!-$i înceteze activitatea: 

„V! spuneam c! domnul Columbeanu are o firm! pe raza ora"ului Târgu C!r-
bune"ti. $i a mers, a mers bine "i acum, hop-#op… E în faliment. Deci au fost perioa-
de când… dar acum, cu criza asta financiar!…” (s!tean, C!rbune"ti Sat)

”Vede#i, acum aicea… sunt medici de familie, sunt 5 medici de familie în ora", 
care au tot ora"ul. $i cei din sate, la fel, la medicii din ora". Eu am apucat "i alte tim-
puri, în care în fiecare sat exista cel pu#in un asistent. Care era doctorul de-acolo. 
Acum s-a schimbat, nu "tiu, în bine, pentru oameni în r!u” (reprezentant institu%ie 
public! local!).

Oamenii spun c! înainte fiecare comun! $i sat avea medicul propriu $i mai peste tot existau dis-
pensare medicale, când medicul locuia în sat $i oricând putea s! acorde ajutor. Acum oamenii 
ajung mai greu la medic $i doar pentru cazuri de urgen#! cheam! salvarea de la spital, f!r! s! 
viziteze regulat medicul de familie. 

„Vine vreun medic? P!i ce s! caute? Punct sanitar la sat… Nu e, doamn!!” (s!tean)

Dincolo de aceste aspecte îngrijor!toare pentru s!n!tatea popula#iei, personalul medical al spi-
talului reclam! $i o nevoie impetuoas! a educa#iei sanitare $i pentru igien! personal! pentru 
locuitorii C!rbune$tiului.

Cet!#enii localit!#ii au acces la educa#ia de baz!. Îns! sc!derea num!rului de copii de vârst! 
$colar!, fie ca efect al sc!derii natalit!#ii, fie ca efect al emigra#iei familiilor tinere, face ca din 
timp în timp s! se mai desfiin#eze posturi de educatori $i înv!#!tori, clase de elevi $i s! se mai 
închid! câte o $coal! din satele apar#in!toare Târgu C!rbune$tiului. 

„Deci în comuna (satul) Cre#e"ti sunt aproape în fiecare sat. Dar acum par#ial 
s-au mai închis, copiii au mai plecat la ora", s-au mai… erau câte 4-5 copii în clas!, 
au mai plecat din ei "i s-a închis. Sub 4 nu ai voie s! lucrezi cu ei la simultan. Avem 
dou! "coli "i dou! gr!dini#e. Trei "coli închise. M!ce"u, Com!ne"tii "i? Com!ne"tii 
"i Du#e"tii. Du#e"ti, de unde-"i trage r!d!cinile Tudor Arghezi. E "i monument în 
curtea "colii” (reprezentant institu%ie public! local!).

Nivelul de $colarizare al locuitorilor arat! studii medii pentru majoritatea locuitorilor.

Situarea socio-economic! a popula#iei
Realizat! ca material publicitar $i totodat! ca element identitar local, harta ora$ului în format 
stilizat, ca obiect de decor, este prezent! în birourile tuturor edililor locali: în birourile prim!-
riei, la spital, în $coal! $i la gr!dini#!. Citate ale poetului Tudor Arghezi (descendent al unei fa-
milii gorjene, care, îndr!gind locurile s-a stabilit pentru câ#iva ani într-un sat al C!rbune$tiului) 
sunt expuse de asemenea în toate institu#iile locale, dar cu prec!dere în prim!rie $i în $coal!. 
Alte elemente identitare ce apar frecvent în comunitate sunt reproduceri dup! lucr!rile lui 
Constantin Brâncu$i, cum sunt cele dup! „poarta s!rutului”, ce decoreaz! întreg Hotelul Gilort 
(simbol regional), tabloul cu imaginea sabiei lui +tefan cel Mare, ce str!juie$te biroul informativ 
al prim!riei (simbol na#ional), steagul României $i steagul Uniunii Europene, aflate la intrarea 
tuturor institu#iilor locale. 
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„Marea majoritatea lucreaz! pe la institu#ii publice din ora". În sate o parte 
lucreaz! pe la petrol la )icleni, cea mai mare parte e pe acas!” (reprezentant auto-
ritate public! local!). 

„Deci avem sistemul de s!n!tate, pe urm! sistemul de înv!#!mânt cu "colile, 
gr!dini#ele, pe urm! prim!ria "i aparatul consiliului local, pe urm! asisten#a soci-
al! – cei cu formarea "i asistarea handicapa#ilor. Avem Poli#ia Comunitar!. Mai 
sunt la Centrul Cultural, la bibliotec!, deci acia lucreaz! to#i” (reprezentant auto-
ritate public! local!).

În afara bugetarilor, cei care lucreaz! în localitate sunt angaja#i ai firmelor private care î$i des-
f!$oar! aici activitatea: magazine alimentare, chio$curi/buticuri, alte magazine de desfacere 
pentru produse nealimentare, firme prestatoare de servicii (un hotel, o pensiune, un restaurant, 
o cofet!rie-patiserie, câteva baruri) $i mici întreprinderi de produc#ie (fabrica de pâine, fabrica 
de cherestea, o fabric! de confec#ii, fabrica de ciment aflat! în regres economic). 

Pia#a agroalimentar! $i pentru produse de îmbr!c!minte $i înc!l#!minte reprezint! o surs! 
de venit esen#ial!, în special pentru persoanele de etnie rom! din localitate.

În apropiere, în ora$ul .icleni, este schel! de exploatare a gazelor $i foraj petrolier. Unii 
dintre s!teni g!sesc pe acolo de munc!, îns! foarte pu#ini. 

„În câmpul mare, e schel! de exploatare a gazelor” (s!tean). 

„Par#ial mai lucreaz! "i în petrol, pentru c! suntem în apropiere de ora"ul )i-
cleni, sunt sondori "i mineri, care mai sunt. Locuri de munc! nu prea sunt” (locuitor 
de la ora").

Al#ii î$i pun speran#e în viitoarea dezvoltare economic! a localit!#ii $i în proiectele deja dema-
rate: 

„Acum v!d c! aicea, deasupra noastr!, se face o groap! ecologic!. Cred c! lo-
curi de munc! în viitor vor fi, da. E o groap! ecologic! "i vor s! mai fac!, oricum, 
s-au extins mult, e pe mai mult de jum!tate din islazul nostru aicea. S! fac!, s! 
angajeze personal, c! sunt atâ#ia care nu au serviciu, s! fie locuri de munc!, "i e 
aproape, eu ies din gr!din! "i e aproape, nu mai dau zece mii (lei vechi) sau cin"pe 
mii pe ma"in!, fiindc! noi lu!m tot drumul acesta în picioare pân! sus la strad!” 
(s!teanc!, Sat Cojani). 

Pe teritoriul localit!#ii, pe un teren ce m!rgine$te $oseaua care leag! ora$ul Târgu C!rbune$ti 
de Târgu Jiu, s-a finalizat recent (2008) o ferm! de vaci. Ferma a fost construit! prin imple-
mentarea unui proiect SAPARD demarat în anul 2006 $i în prezent are $ase angaja#i din sat. 
Proprietarii fermei sunt din Târgu Jiu, au în proiect dezvoltarea fermei $i vor angaja $i în viitor 
lucr!tori dintre s!tenii C!rbune$tiului.

2. Fabrica de cherestea „a turcilor, da’-i micu#!, vreo 60 – 70 de muncitori are”. (reprezentant 
institu%ie public! local!) Aceast! mic! întreprindere de exploatare a lemnului este îns! produc-
tiv!, locuitorii apreciind activitatea sa ca fiind înfloritoare: 

„Cherestea lucreaz!, au contracte cu… Germania… O duc tare bine, la to#i le 
place s! lucreze la ei.” (locuitor din ora")

3. Un alt exemplu îl reprezint! fabrica de produse de panifica#ie $i patiserie care este, de ase-
menea, o unitate de produc#ie bine organizat!, cu utilaje $i aparaturi noi $i moderne. Fabrica 
are în incint! un punct de desfacere, organizat într-o sal! de cofet!rie $i un chio$c de vânzare 
al produselor proprii.

Cu toate c! mul#i dintre locuitorii satelor apar#in!toare se ocup! cu cre$terea animalelor mari 
(vite, ovine, cabaline) $i cu albin!ritul, pe raza ora$ului Târgu C!rbune$ti nu exist! nici o firm! 
de colectare – procesare a produselor animaliere sau a produselor apicole.

Principalele surse de venit ale celor 10.000 de locuitori din Târgu C!rbune$ti se g!sesc în 
mare parte în afara localit!#ii, în marile ora$e din regiune (Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, Craiova) 
$i Bucure$ti sau în alte #!ri, cu tradi#ie în acest sens (în topul preferin#elor se g!sesc Spania $i 
Italia). Oamenii tineri migreaz! în aceste zone, unde î$i g!sesc un loc de munc!, unde câ$tig! 
suficien#i bani încât s! le asigure un trai decent $i s!-$i poat! ajuta familia - p!rin#ii $i, uneori, 
copiii r!ma$i acas!. De cele mai multe ori, astfel de familii tinere se stabilesc acolo. Îns! sunt 
mul#i care fac naveta în ora$ele limitrofe sau care presteaz! munci sezoniere în domeniul agri-
col în alte #!ri $i care, pe sezonul rece se întorc acas!.

S!tenii angaja#i în marile ora$e dimprejur sunt fie muncitori (califica#i sau necalifica#i), lu-
crând în firme de produc#ie, fie personal în sectorul ter#iar (vânz!tori, paznici $i personal de 
paz! în localuri, $oferi etc.).

Cei care pleac! la munc! în str!in!tate, în general lucreaz! în ferme agricole, în horticultu-
r!, legumicultur!, pomicultur! sau în construc#ii.

În interiorul localit!#ii este o penurie a locurilor de munc!, iar pu#inele op#iuni care exist! 
în acest sens sunt distribuite în institu#iile publice locale $i în cadrul câtorva firme de produc#ie 
sau comer#. Toate aceste unit!#i lucrative sunt situate în ora$ $i lipsesc din satele apar#in!toare 
aproape în totalitate, cu excep#ia câtorva magazine mixte mici (buticuri $i baruri). 

„Fiecare pe unde-apuc!. P!i de exemplu, lucr!m pe la C!rbune"ti (în ora"), ba 
vânz!tor, ba agent de paz!, e "i foarte mult tineret care… Majoritatea au plecat, 
sau au r!mas prin ora"e, sau pleac! cu firme de construc#ii, pe unde apuc!, sau se 
duc "i pe dincolo. Vânz!tori, "i fabrica de pâine, deci nu mai sunt… dou! mai sunt 
în C!rbune"ti. Jos la blocuri îi a lui domnul C!lina, cu cofet!rie cu tot, "i mai e la 
spital (s!teanc!).”

Institu#iile publice de pe raza ora$ului absorb o parte însemnat! din for#a de munc! local!: 



210 TÂRGU C%RBUNE(TI   |   Studii de caz 2008 211Funda#ia Soros România

din via#a economic! a localit!#ii. Odat! cu acestea, alte domenii de activitate care se dezvoltase-
r! în special pe raza ora$ului, au fost nevoite s!-$i restrâng! activitatea. Majoritatea oamenilor 
au r!mas f!r! locuri de munc!. Astfel, C!rbune$tiul, pân! nu demult zon! activ! industrial!, 
ast!zi g!zduie$te o comunitate s!r!cit!, cu un nivel de trai în general sc!zut. 

Datorit! traiului sub medie, generalizat la nivelul comunit!#iii, dar $i speran#ei într-o reîn-
florire a industriei în viitor, reprezentan#ii autorit!#ilor locale nu reclam! o îngrijorare puter-
nic! în sensul acesta: 

„Probleme sociale deosebite nu sunt, deci eu v-am spus, este un mic segment s!-
rac, dar care-i treaba? S!rac la limita de existen#!, adic!, cum s! v! zic eu, nu sunt 
cazuri sociale deosebite, dom’le, moare de inani#ie, de subnutri#ie "i a"a mai depar-
te. (…) Sunt s!raci: popula#ia rom! "i putorile. Numai putorile, care au fost toat! 
via#a, care n-au muncit, !ia sunt s!raci. C! acum de ce s! n-o vorbim p-a dreapt!, 
dac! e"ti într-adev!r, vrei s! faci treab! "i e"ti om ca lumea, n-ai voie s! mori de 
foame, mai ales în condi#iile actuale” (reprezentant autoritate public! local!). 

„N-a" "ti s! v! spun ce înseamn! s!r!cia. To#i au o pâine aici, nicicare nu moare 
de foame, nu sunt s!raci. Majoritatea popula#iei nu e s!rac!. În ora" sunt câ#iva 
care au bani, în rest sunt medii "i s!raci. Iar în sate sunt majoritatea medii "i s!raci” 
(reprezentant autoritate public! local!). 

Îns! supu$ii, majoritarii satelor urbei C!rbune$tilor cred altfel. Ei simt greutatea fiec!rui ban în 
minus $i le st! în gând permanent grija zilei de mâine. Pentru ace$tia este important c! firma 
lui Columbeanu nu mai merge, este important c! groapa de gunoi se va construi în satul lor, iar 
daca vor lucra acolo vor avea avantajul c! nu pl!tesc transportul pân! la locul de munc! $i îna-
poi, este necesar! siguran#a locului de munc! pentru cei care au în prezent unul $i este esen#ial! 
evolu#ia fermei cu $ase angaja#i pentru viitorul lor. Oamenii nu au perspectiva unei dezvolt!ri 
pe termen mediu $i lung, a$a cum apare ea în proiectele strategice ale edililor urbei. Ei sunt 
cantona#i în nevoile vie#ii de zi cu zi, care contureaz! o imagine mai pu#in încurajatoare.

Nivelul s!r!ciei este egal distribuit în întreaga comunitate. Doar câteva sate $i c!tune apar-
#in!toare au ceva mai multe animale pe cap de locuitor $i se spune c!, din pricina aceasta, o duc 
mai bine, au un nivel de trai mai ridicat. 

„Adic! nu e s! zici c!-n partea aialalt! s-au unit to#i am!râ#ii "i stau acolo. 
Sunt dispersa#i pe toat! suprafa#a, atât a satelor arondate, cât "i în C!rbune"ti” 
(reprezentant autoritate public! local!). 

„S!racii locuiesc peste tot, nu e o zon! a s!racilor.” (reprezentant autoritate pu-
blic! local!)

Cu toate acestea, edilii locali în#eleg c! s!r!cia ar fi diminuat! prin crearea de locuri de munc!. 
Administra#ia local! consider! c! se pot crea locuri de munc! prin investi#ii, în principal în 
unit!#i economice de produc#ie. Aceste unit!#i economice puternice ar ajuta la revitalizarea 

În satele apar#in!toare, dar $i în unele gospod!rii din ora$, oamenii fac agricultur! de sub-
zisten#!. Se cultiv! în general furaje pentru cre$terea animalelor. În general, b!trânii îngrijesc 
animalele $i lucreaz! p!mântul, iar tinerii pleac! în c!utarea unui loc de munc!. Agricultura 
$i cre$terea animalelor se face numai pentru uz personal. Pe aria ora$ului $i a celor zece sate 
apar#in!toare nu exist! nici o asocia#ie agricol!. 

„Mai cresc animale, #in o capr!, o vac!, pentru uzul personal "i eventual, mai 
vinde un procent, câteodat!. Dar nu e nicio, cum îi zice, o ferm! de-asta privat!, 
sau asocia#ie” (s!tean). 

„Da, da, aia-i munca lor în agricultur!. Cu cai, cu boi. La #ar! au, majoritatea 
au animale, pentru c! cu aia muncesc agricultura” (reprezentant autoritate public! 
local!). 

„Sunt terenuri cultivate, dar empiric. În ce sens? F!r! s! fie o asocia#ie. Este 
agricultura aia de subzisten#!” (reprezentant autoritate public! local!).

Veniturile vârstnicilor din C!rbune$ti sunt formate, pe lâng! agricultura de subzisten#!, $i din 
pensii de CAP. În câteva dintre sate, unde nu s-a f!cut colectivizarea, b!trânii nu au pensii, îns! 
tradi#ional se ocup! cu cre$terea vitelor $i cabalinelor $i, în general, veniturile acestora sunt 
mai mari. 

„O parte din b!trâni au pensie (de CAP) pentru c! au fost zone colectivizate, 
dar cealalt! parte n-au, acolo unde n-au fost zone colectivizate: Flore"teni, Cre#e"ti, 
Curteana, M!ce"u. $i altele, cum ar fi pe dealurile astea pe aicea, Cojani, Plavni#a 
de Jos, Pojogeni, $tef!ne"ti au fost zone colectivizate” (s!tean). 

„Animale… cai "i vite. Deci majoritatea au, în special în zonele necolectivizate, 
au animale.” (reprezentant autoritate public! local!)

Unii dintre locuitorii satelor amplasate în zona deluroas! se ocup! $i cu albin!ritul, îns! este o 
activitate tot mai pu#in profitabil! $i din ce în ce mai rar practicat! din cauza defri$!rilor din 
zon! $i a lipsei unei pie#e de desfacere. 

„Aveau, erau mul#i, la un sat mai la $tef!ne"ti. Dar nu mai, n-a mers, nu mai 
sunt salcâmi, nu i-a mers, p!durile au cam disp!rut.” (s!tean)

Num!rul persoanelor de vârst! activ! f!r! ocupa#ie $i num!rul persoanelor care tr!iesc din aju-
tor social cumuleaz! un volum însemnat de persoane neocupate $i f!r! surse de venit suficiente 
pentru un trai decent. La ace$tia se adaug! persoanele vârstnice cu pensie de CAP $i cele f!r! 
pensie $i f!r! surse de venit adi#ionale.

În ultimele dou! decenii, Târgu C!rbune$ti a suferit schimb!ri esen#iale. Cele mai impor-
tante surse de venit ale popula#iei - mina de c!rbuni $i exploatarea #i#eiului - au disp!rut practic 
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Desigur, pre#ul locuin#elor în ora$ul Târgu C!rbune$ti variaz! sensibil în func#ie de zon! 
$i dot!ri: în zona de centru a ora$ului apartamentele $i casele au acces la utilit!#i $i sunt mai 
scumpe cu circa 40% decât cele situate în zonele periferice ale ora$ului, unde locuin#ele nu au 
acces la utilit!#i. 

În satele apar#in!toare nu exist! o pia#! imobiliar!, nu prea se cump!r! case la sat, iar din 
aceast! cauz! pre#urile de vânzare sunt foarte mici.

”Sunt mai scumpe în ora", dar sunt jum!tate decât la Târgu Jiu sau la Vâlcea. 
Un apartament cu dou! camere cam 800 de milioane(lei vechi). Iar la Târgu Jiu 
poate ajunge "i la 2 miliarde (lei vechi). O cas! la sat nici nu se mai caut!, nu "tiu 
s! v! spun pre#urile. Dar aici în ora" cam ajung scump. O cas! cu un pic de teren pe 
lâng! ea, cu gr!dini#!, 800 – 1 miliard (lei vechi) în zona asta a ora"ului (centru)” 
(reprezentant autoritate public! local!).

Principalele probleme ale comunit!#ii din Târgu C!rbune$ti sunt lipsa locurilor de munc! $i 
problemele legate de infrastructur!.

Ambele categorii de probleme sunt stringente pentru locuitori $i se g!sesc pe agenda pu-
blic! a prim!riei localit!#ii. 

Lipsa locurilor de munc! a adus ca efecte majore: un nivel sc!zut de trai; cre$terea num!-
rului naveti$tilor în comunele $i ora$ele limitrofe; migra#ia familiilor tinere în c!utarea unui loc 
de munc! în regiune, în zonele mai îndep!rtate ale #!rii $i în str!in!tate; persoane f!r! asigur!ri 
medicale (circa jum!tate dintre cei care apeleaz! la serviciile medicale, conform declara#iei 
directorului spitalului din Târgu C!rbune$ti); un num!r semnificativ al persoanelor asistate: al 
celor care tr!iesc din ajutor social în baza Legii Venitului Minim Garantat (2,4% din popula#ia 
total!) $i al persoanelor care primesc ajutor pentru înc!lzire (20,17% din popula#ia total!); un 
nivel al $omajului (17,8%) de patru ori mai mare decât media na#ional! (4,4% în decembrie 
2008) $i de 2,5 ori mai mare decât nivelul $omajului din jude# (7,4% în jude#ul Gorj, în decem-
brie 2008)34.

Lipsa unor actori economici importan#i în localitate duce, pe de-o parte, la lipsa locurilor 
de munc! $i, pe de alt! parte, la sc!derea bugetului local (format în mare m!sur! din taxe $i 
impozite aplicate agen#ilor economici). Astfel, evolu#ia economic! intr! sistemic într-un cerc 
vicios: problemele de infrastructur! care ar putea fi solu#ionate din bugetul local r!mân pe 
agenda public! la fel de stringente $i nerezolvate, iar lipsa infrastructurii $i accesului la utilit!#ile 
de baz! nu atrage investitori. 

Problemele de infrastructur! sunt multe $i acoper! cea mai mare parte din suprafa#a locali-
t!#ii. Pe raza ora$ului este acces la utilit!#i $i c!i de acces asfaltate, îns! utilit!#ile sunt învechite 
$i necesit! repara#ii capitale în cele mai multe dintre cazuri (canalizarea subdimensionat!, re-
#eaua de ap! cu #evi $i conducte vechi). În localit!#ile rurale apar#in!toare, unde locuiesc aproxi-
mativ jum!tate dintre locuitori, infrastructura lipse$te cu des!vâr$ire: drumuri neasfaltate, lipsa 

34 Rata "omajului, ponderea celor care primesc ajutor social "i a celor care primesc ajutor pentru înc!lzire în Târ-
gul C!rbune"ti au fost calculate conform datelor furnizate de Prim!ria Târgu C!rbune"ti la nivelul anului 2008, iar 
ratele "omajului la nivel na%ional "i la nivelul jude%ului Gorj au fost preluate de la Agen%ia Na%ional! Pentru Ocu-
parea For%ei de Munc!, http://www.anofm.ro/851_rata-somajului-in-luna-decembrie-2008 (site accesat la 01 febr. 
2009). Rata $omajului este determinat! prin raportarea num!rului total al $omerilor la popula#ia activ! civil!.

întregii localit!#i, la dezvoltarea ora$ului $i a satelor apar#in!toare, iar pentru acest deziderat 
exist! suport real din partea Prim!riei $i a Consiliului Local. 

„$i posibilitatea de a da unui investitor o anumit! suprafa#! de teren compact!, 
cu toate utilit!#ile. $i acum am hot!rât, am hot!rât (Consiliul Local) ni"te facilit!#i 
ce pot s! le fac la un investitor care vine. Adic! s! nu toace banii pe hârtii, adic! pe 
aprob!ri. Am zis s! îmi dea banul pentru autoriza#ia de construc#ie "i o mul#ime 
de avize, s! mi le dea dup! ce începe produc#ia. Asta e lucru mare” (reprezentant 
autoritate public! local!).

Locuitorii apreciaz! c! fenomenul emigra#iei din C!rbune$ti s-a înte#it în ultimii ani, de când 
$i-au încetat activitatea $i ultimii angajatori puternici pe teritoriul localit!#ii. Î$i amintesc cum, 
înainte Târgu C!rbune$ti era atractiv pentru imigran#i care lucrau în min! sau la #i#ei $i gaze. 
Ast!zi se întâmpl! invers.

„De când pleac!? Cam de vreo trei ani mai puternic. De ce pleac!? Nu sunt 
alte obiective, nu s-au creat obiective industriale ca la dumneavoastr!. Investitori 
nu sunt. Adic! e domnul !sta, cum s! zic, domnul Columbeanu, dar !sta cump!r! 
lebede lu’ nevasta, "i alte chestii, nu…” (reprezentant autoritate public! local!) 

„În principiu, cum s! v! zic eu, a fost fenomenul de migra#ie invers!, veneau 
aici din alt! parte, fiindc! aici a presupus locul de munc!. Se va întoarce aceast! 
chestiune înapoi. De ce? S! v! spun un exemplu: dac! lucrurile merg ca lumea, o s! 
am vreo 200 locuri de munc! în toamn!-iarn!, anul acesta. (…) $i zic eu c! va fi o 
migra#ie încoace, fiindc! terenurile fiind ieftine, zona fiind, eu "tiu, elegant!, acces 
la tot, sunt la 40 de kilometrii de Rânca, la 24 de kilometrii de Târgu Jiu” (reprezen-
tant autoritate public! local!). 

„A fost perioada, imediat dup! disponibiliz!ri… Da, imediat dup! ce au disp!-
rut multe dintre întreprinderi. Acum cinci-"ase ani, cam a"a. Deci atunci au plecat 
câ#iva, care nemaiavând loc de munc!…” (s!tean)

Autorit!#ile locale ofer! facilit!#i eventualilor investitori $i speciali$ti care ar veni s! se stabileasc! 
aici. Astfel, Prim!ria $i Consiliul Local au luat câteva hot!râri în acest sens: percep taxele $i impo-
zitele aferente deschiderii unei noi afaceri doar dup! un an de la instalare, iar speciali$tilor care 
doresc s! se stabileasc! în Târgu C!rbune$ti le ofer! o locuin#!, apartament de bloc în chirie, cu 
posibilitatea de a cump!ra locuin#a cu un pre# redus (apartamente din fondul locativ urban).

Pre#ul locuin#elor în ora$ul Târgu C!rbune$ti este în medie jum!tate din pre#ul unei locuin-
#e similare din ora$ele mari din regiune: Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, Rovinari, Motru. În ora$ul 
Târgu C!rbune$ti un apartament cu dou! camere cost! 80.000 lei (/ 18.600 euro), o cas! între 
80.000 $i 100.000 lei (/ 18.600 pân! la 23.000 euro), în timp ce la Târgu Jiu (25 km de C!rbu-
ne$ti) un apartament cu dou! camere mediu are pre#ul de 200.000 lei (/ 46.500 euro), iar casele 
situate în cartiere medii (necentrale, dar nici la periferia ora$ului) la fel.
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„Persoane în vârst! care nu au nici un venit.” (reprezentant autoritate public! 
local!) 

„Problem!: popula#ia rom!, copiii romi. Sunt în jur de 50 în clasele I-IV. ("tia 
nu fac decât patru clase, de pe la a cincea, a "asea, ei se c!s!toresc. În total în I-IV 
sunt 300 de elevi. Ei renun#! la "coal!, în V-VIII nu-s! (…) Solu#ii? Deci, legislativ, 
dom’le, e copilul t!u, nu mi-l la"i pe câmp. Cineva trebuie s! se ocupe "i de ei. Dac! 
p!rintele nu m! las!, trebuie constrâns p!rintele.” (reprezentant institu%ie public! 
local!) 

„Ce s! mai cu s!racii? Dac! ar fi locuri de munc!, ar fi, am rezolva, eu "tiu, 
70 – 80 la sut! din cazuri. Moda a"a a fost pân! acum: 416 s! fie poman!. Ei, ori 
poman! nu exist! pe lumea asta. Fie îmi dai din ghear!, din gheru#!, ca s! justifici 
aceast! poman!, î#i dau banul !la de la legea 416, ajutorul social, ca s! te ajut la 
limita existen#ei. Nu, tat!, mie îmi munce"ti pentru asta! Conform legii, nu î#i cer 
mai mult!” (reprezentant autoritate public! local!).

Personalul administrativ din celelalte institu#ii publice locale $i majoritatea oamenilor identific! 
îns! cu u$urin#! grupurile cele mai dezavantajate care locuiesc în Târgu C!rbune$tilor. Acestea 
sunt: (1) popula#ia de vârst! activ! cu venituri foarte mici, (2) romii $i (3) b!trânii cu pensie de 
CAP sau f!r! venituri. Primele dou! categorii se suprapun cvasi-integral în ce prive$te popu-
la#ia din interiorul ora$ului: majoritatea celor care tr!iesc din ajutor social în baza Legii Veni-
tului Minim Garantat sunt de etnie rom!. Probabil din acest motiv tocmai consilierul pentru 
minorit!#i (de asemenea de etnie rom!) organizeaz! colectarea gunoiului menajer împreun! cu 
persoanele asistate, care în acest fel presteaz! orele de munc! în folosul urbei. 

În satele apar#in!toare, ponderea romilor este nesemnificativ!, în timp ce în interiorul ora-
$ului totalizeaz! 18% din popula#ie.

Popula#ia s!rac!, format! din tineri $i vârstnici cu venituri mici sau f!r! venituri se întâlne$-
te în toate satele apar#in!toare, cât $i în ora$, în mod egal distribuit! spa#ial. 

O aten#ie aparte în acest sens o avem asupra popula#iei rome, concentrat! cu deosebire în 
zona Str!zii Pie#ii care porne$te din centrul ora$ului, m!rgine$te zona g!rii $i a pie#ei, continu-
ându-se pân! la ie$irea estic! a localit!#ii. De asemenea, gospod!riile romilor se situeaz! $i pe 
Strada G!rii, al!turat! Str!zii Pie#ei $i pe Strada Plopilor, la limita de est a ora$ului. 

„Zona Pie#ei, undeva aici. C!tre pia#!. )iganul a stat tot în pia#!. (…) În sate 
prea pu#in. La sat nu sunt c! e de munc! "i era proverbul !la Cine dracu’ a mai v!-
zut un cuc clocind "i-un #igan muncind” (reprezentant autoritate public! local!). 

„Pe Strada Pie#ei, aici în ora". În sate nu sunt #igani, numai aici, în ora". Pe 
Strada G!rii, Strada Pie#ei. $i c!-mi adusei aminte "i pe Strada Plopilor, aici” (re-
prezentant autoritate public! local!).

re#elei de ap!, cu excep#ia câtorva str!zi din interiorul a dou! sate, lipsa canaliz!rii, a re#elei de 
gaze, starea precar! a re#elei de iluminat stradal, lipsa unui sistem de salubritate, etc.

„Probleme sunt destule, vede#i "i dumneavoastr!, de când intrar!#i în el, cum 
arat!. Bine, promisiuni sunt multe, dar acum, eu "tiu, a"tept!m s! vedem… Ne-a 
promis c! ne bag! ap!, ne asfalteaz!… acum a"tept!m…” (s!teanc!) 

„Lipsa locurilor de munc!. Infrastructura, atât la sat, cât "i la ora". La ora"… e 
vechi.” (reprezentant institu%ie public! local!) 

„Principal e lipsa locurilor de munc!. Mul#i dintre oameni sunt neasigura#i. 
Norocul lor este c! este legea care zice c! e"ti obligat s! asiguri asisten#! medical! la 
orice om care se prezint! la spital. Câ#i sunt oamenii neasigura#i care vin la spital? 
Cam jum!tate. Cei mai mul#i sunt b!trâni, sunt pensionari, n-au nici un venit.” 
(reprezentant institu%ie public! local!) 

„P!i cele mai importante probleme astea ar fi: apa, canalu’ "i drumu’. $i locurile 
de munc!. Atragerea investitorilor ar mai fi una” (reprezentant autoritate public! 
local!).

Situa#ia grupurilor vulnerabile 
Administra#ia local! nu identific! grupuri vulnerabile la nivelul localit!#ii $i nu a cuprins în vre-
un proiect strategic de dezvoltare local! solu#ionarea problemelor acestora decât indirect. Spre 
exemplu, dezideratul atragerii investitorilor puternici din exteriorul localit!#ii, tradus în proiec-
tele de ac#iune ale administra#iei, prin m!suri de facilitare a ob#inerii avizelor de func#ionare de 
c!tre poten#iali investitori $i prin acordarea avantajului de a pl!ti taxele $i impozitele aferente 
investi#iei doar dup! un an de la demararea lucr!rilor, implic! crearea de locuri de munc! $i 
o dezvoltare ulterioar! a infrastructurii localit!#ii. Îns! proiecte de dezvoltare destinate direct 
grupurilor dezavantajate, care s! aib! ca grup #int! categorii sociale vulnerabile sau care s! 
ating! în mod direct problemele socio-economice ale acestora, nu sunt. 

„S!racii? Ce-nseamn! s!r!cia? S! tr!iasc! de azi pe mâine, da… deci s! se 
descurce… Majoritatea popula#iei, fiind îmb!trânit! la sat, care mai au pensii, "i 
tr!iesc din pensia aia. Romii? Categoric! Reprezint!. Problema… veniturile. Ei n-
au, vând haine vechi pe tarab!, pe acolo pe jos, dac! ia bani azi, m!nânc!, dac! 
nu, fur!. Deci oricum, ce "tiu eu s! v! spun, e c! sunt 900 (romi)” (reprezentant 
autoritate public! local!). 

„Înainte de revolu#ie nu lucrau în fabrici, deci aveau, se duceau la Tulcea, la 
Babadag, era porumbul atunci, cu agricultur!, agricultur! pân! la revolu#ie. Era 
munc!” (reprezentant autoritate public! local!) 
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În cadrul Prim!riei, angaja#ii departamentului de asisten#! social!, prin natura muncii lor, se 
ocup! de problemele curente ale persoanelor dezavantajate. Departamentul nu acord! asisten-
#! sau ajutor acestor persoane dincolo de prevederile legale care se aplic! la nivel na#ional, nu a 
facilitat formarea unor grupuri de ini#iativ! comunitare $i nu a dezvoltat proiecte de dezvoltare 
pentru oamenii afla#i în dificultate: 

„Sigur, în cadrul prim!riei. În cadrul prim!riei este un departament de !sta: 
Asisten#! Medico-Social!. $i ce face? Ce s! fac!? Fac "i ei anchete sociale "i… deci, 
n-au solu#ii. Nici prim!ria n-are solu#ii, c! n-are unde s!-i duc!, s!-i cazeze, s! le 
dea mâncare” (reprezentant institu%ie public! local!).

Casele de locuit $i anexele gospod!re$ti ale s!racilor, fie ei romi sau români, sunt îngrijite, au 
acces în aceea$i m!sur! la utilit!#i. Nu exist! o zon! a nevoia$ilor, izolat! de sat sau de ora$, 
dup! caz. Casele s!racilor nu sunt noi, nici nu sunt proasp!t v!ruite, îns! sunt construite din 
acelea$i materiale $i dup! tiparul casei obi$nuite din zon!. 

Pentru c! înainte vreme, când în Târgul C!rbune$ti func#iona mina de c!rbune $i se ex-
ploatau în apropiere #i#ei $i gaze, localitatea era atractiv! pentru mul#i, veni#i din împrejurimi. 
Între ace$tia se g!sesc $i mare parte dintre romii $i românii s!raci. Din acest motiv, ace$tia ($i 
locuitorii satelor care nu au fost colectivizate) nu au fost reîmpropriet!ri#i cu p!mânt, conform 
Legii Fondului Funciar nr. 18/19 februarie 1991. A$adar, ace$tia nu de#in terenuri agricole $i nu 
au op#iunea de a folosi p!mântul ca surs! de venit. 

„Nu au p!mânt. V! spun, aici, în C!rbune"tiul !sta, îs parveni#i cam to#i, nu-s 
get beget. De vreo patruzeci, cinzeci de ani care are cas!, atât. Curtea. Dup! Revo-
lu#ie au primit înapoi p!mântul, au primit dac’or avut, dar ei (romii) cum au venit, 
parvenit, n-or avut de unde” (reprezentant autoritate public! local!).

Sintetizând, principalele probleme ale grupurilor vulnerabile sunt legate de lipsa locurilor de 
munc!. De aici decurge tot ansamblul de efecte nefaste asupra vie#ii oamenilor în cauz!: ve-
nituri insuficiente pentru un trai decent, acces restrâns la resurse, acces limitat la educa#ia de 
baz!, la igiena personal! $i la educa#ia sanitar!, la informare, $i nu în ultimul rând, lipsa de 
perspectiv! $i orientarea c!tre problemele zilei de azi.

„Problema cea mai stringent! a romilor? Existen#a!” (reprezentant autoritate 
public! local!) 

„Care sunt problemele principale ale romilor din C!rbune"ti? N-au venituri. 
Vând haine pe acolo pe jos. Dac! iau bani azi, m!nânc!, dac! nu, nu m!nânc!. 
Fur!.” (reprezentant autoritate public! local!). 

„Care sunt problemele romilor? Nu-s locuri de munc!, "ti#i. Cine n-ar vrea s! 
se duc! la munc!, s! aib! serviciu "i s! ia un ban? Dar n-ai unde munci. În str!i-
n!tate, atât, mai pleac! dincolo, mai câ"tig! un ban. Ce lucreaz! în str!in!tate? În 

În sate, gospod!riile cele mai s!race se întâlnesc distribuite pe toat! aria, îns!, tradi#ional, aces-
tea sunt concentrate îndeosebi la marginea satelor: 

„P!i uite din capul satului "i pân! în capul cel!lalt mai se face un canal, "i mai 
este, noi îi zicem Mahala, "i acolo îi mai… sunt mai b!trâni, au cam plecat to#i "i 
au r!mas numai b!trânei din !"tia care… Iar ce mai e mai în fund acolo, unele-s 
pleca#i copii prin Italia, "i-s (r!ma"i) b!trânii” (femeie, Sat Cojani).

Pia#a reprezint! actualmente singurul real $i poten#ial loc de munc! pentru popula#ia rom! a 
ora$ului. Gospod!riile romilor din Târgu C!rbune$ti sunt dispuse concentrat împrejurul pie#ei 
localit!#ii. Pia#a are un spa#iu generos (cca. 2000 mp) m!rginit de gara ora$ului într-un cap!t $i 
de Strada Pie#ei în cel!lalt. Pia#a propriu-zis! se organizeaz! în mod tradi#ional duminica, îns! 
zilnic tarabele $i mesele pie#ei sunt populate cu negu#!tori. Pân! în urm! cu doi ani duminica se 
organiza tot aici târg de animale $i gospodarii satelor apar#in!toare veneau s!pt!mânal s! vând! 
produse animaliere $i s! se tocmeasc! pentru cele necesare casei. Acum, produsele cel mai frec-
vent etalate în pia#! sunt îmbr!c!mintea $i înc!l#!mintea second-hand $i abia apoi produsele 
alimentare $i alte obiecte de uz gospod!resc. Romii sunt principalii comercian#i din pia#!. Ei 
aduc marfa de mâna a doua tocmai din Horezu, din Râmnicu Vâlcea, de la Ha#eg, din Petro$ani, 
de departe. O achizi#ioneaz! en-gros, adic! la kilogram $i o revând în pia#a din C!rbune$ti, la 
bucat!. Aceasta e sursa principal! de venit a popula#iei rome de aici. Unii mai au ajutor social $i, 
în consecin#!, lucreaz! zilnic la Prim!rie. Activit!#ile pe care le presteaz! în folosul comunit!#ii 
sunt: între#inerea cur!#eniei ora$ului $i colecterea gunoiului menajer. Prim!ria i-a dotat în acest 
sens cu un camion, cu o roab! $i lope#i $i le-a asigurat organizarea muncii, delegând consilierul 
pentru minorit!#i s! se ocupe de asistarea lor în teren. 

„Ce lucreaz! romii? Muncesc. Dar ce muncesc? N-au de lucru, to#i cu 416 acela 
(ajutorul social), atât, în rest, cu haine vechi. În sate, tot 416. Nu mai e nici o între-
prindere la noi în C!rbune"ti, deci e ora" mort. $i n-au meserie? Meserie nu, ei se 
ocupau, erau c!r!midari, f!ceau c!r!mid!, acum nu se mai cump!r!. $i tabl!? Nu. 
Nu. Nu-s de-!ia, !ia-s de la Târgu Mure", care se-ocup!, de !ia cu p!l!rii mari. (…) 
Asta-i meseria lor, cu asta se ocup! (vând haine second hand la pia#!). Le aduc de 
la Petro"ani, Horezu, Vâlcea, Ha#eg. În fiecare zi, duminica e pia#a mare” (reprezen-
tant autoritate public! local!).

Angajat pentru problemele minorit!#ilor din cadrul Compartimentului de Asisten#! Social! a 
Prim!riei Târgu C!rbune$ti, G.P. a fost implicat, la ini#iativa unei organiza#ii jude#ene a romilor, 
în elaborarea unui proiect de construc#ie de locuin#e sociale pentru romi. Proiectul nu a fost 
aprobat, îns! cu aceast! ocazie începe s! existe o oarecare preocupare a câtorva dintre angaja#ii 
prim!riei în acest sens: 

„Io’-s angajat, am zece ani acia, pentru minorit!#ile !"tia ale mele. La noi, v! 
spun sincer, oamenii !"tia din C!rbune"ti, nu-s mul#i, am vreo 900 de romi. Da’s 
b!ie#i cumin#i, nu se întâmpl! evenimente, nu ca-n alte ora"e. Nu-s tâlh!rii, nu-s 
minuni, nu. Sunt b!ie#i lini"ti#i” (reprezentant autoritate public! local!).
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Prim!ria
Prim!ria $i Consiliul Local Târgu C!rbune$ti dispun de o cl!dire construit! în 1940 $i renovat! 
în anul 2007, înc! suficient de înc!p!toare pentru cele cincisprezece compartimente $i 190 de 
angaja#i ai s!i. Prim!ria are în subordine $i câteva servicii adiacente urbane: Compartimentul 
Salubritate, Biblioteca $i Muzeul Tudor Arghezi, Poli#ia Comunitar!, Serviciul de Voluntari 
pentru Situa#ii de Urgen#!, Ap!rare Civil! $i Transport +colari, Administra#ia Pie#ei $i Centrul 
Cultural Tudor Arghezi. Cl!direa Prim!riei g!zduie$te în holul de la intrare un Centru Infor-
matic pentru accesul locuitorilor la Internet. 

Prim!ria dispune de personal specializat, angaja#i permanent, cu studii superioare sau stu-
dii medii, în cadrul fiec!rui departament, iar birourile institu#iei sunt dotate cu mobilier $i echi-
pamente IT performante. Din punct de vedere al structurii organigramei, al resurselor umane $i 
al dot!rilor, institu#ia prim!riei din C!rbune$ti se g!se$te între cote optime.

„Avem acoperite toate birourile necesare unei prim!rii, zic eu, europene, în-
cepând de la Contabilitate, Legea 18, Urbanism, Taxe "i Impozite, Integrarea Eu-
ropean!… "i cu toate c! nimeni nu s-a n!scut înv!#at, ni"te copii tineri, dar într-
adev!r, dac! îi stimulezi, unu, suflete"te, doi, cu bani, eu zic se poate” (reprezentant 
autoritate public! local!).

Bugetul Prim!riei C!rbune$ti este s!rac. Taxele $i impozitele cumuleaz! anual o sum! insigni-
fiant! de la contribuabili. Sumele de bani din TVA sunt ceva mai semnificative ca pondere în 
totalul bugetului local. Banii din bugetul local în cea mai mare parte vin îns! din sume atrase de 
la Consiliul Jude#ean Gorj $i din banii acorda#i prin hot!râri guvernamentale. În general, sume-
le de bani de la Consiliul Jude#ean $i de la Guvern vin ca urmare a unor m!suri de dezvoltare (în 
general a infrastructurii) $i având destina#ii precise, implicarea Prim!riei în gestionarea acestor 
fonduri fiind minimal!.

În localitate neexistând agen#i economici importan#i, activit!#ile acestora aduc venituri re-
strânse bugetului local. Astfel c!, în prezent, dezvoltarea urbei se bazeaz! pe posibilit!#ile de 
acces la fonduri guvernamentale, la fonduri europene, pe ajutorul oferit de Consiliul Jude#ean 
$i mai pu#in pe taxele $i impozitele provenite din mediul de afaceri local.

La nivel declarativ, dar $i în fapt, perspectivele administra#iei publice sunt cât se poate de 
optimiste. 

Târgu C!rbune$ti a fost cooptat într-un proiect jude#ean de reorganizare a colect!rii $i 
proces!rii de$eurilor $i a gunoiului menajer. Prim!ria C!rbune$ti a alocat un spa#iu la patru 
kilometri de ora$, pentru amenajarea unei sta#ii de transfer. La finalizarea acestui proiect vor fi 
create cca. 50 de locuri de munc!. 

În cursul anului 2008 s-au realizat negocierile cu firma produc!toare de materiale de con-
struc#ii S.C. Soceram Bucure$ti, pentru deschiderea unui punct de lucru - hal! de produc#ie în 
localitate. Prim!ria a alocat deja un spa#iu la intrarea în ora$, dinspre Târgu Jiu.

De asemenea, toate celelalte proiecte ale Prim!riei au între obiective crearea de locuri de 
munc! $i reabilitarea sau construirea infrastructurii. În acest sens, administra#ia local! ne asi-

agricultur!. În Portugalia, în Spania, în Italia a n!v!lit toat! lumea. Acolo merge 
agricultura. Banane, portocale… Ce face Prim!ria pentru romi? Ce s! fac! pentru 
ei? Decât cu-ajutorul !sta social, care ei muncesc, ia bani, atât. Ce s! le fac!? N-are 
ce s! le fac!. Doar n-o s! le fac! Prim!ria o construc#ie!” (reprezentant autoritate 
public! local!) 

Atmosfera politic! de la nivel local 
Consiliul Local din Târgu C!rbune$ti este format din 15 membri, a c!ror apartenen#! politic! 
este distribuit! între partidele cele mai importante din peisajul politic românesc: PNL (5), PSD 
(5), PDL (4), PRM (1).

Primarul ora$ului este la primul mandat (din iunie 2008), luând locul fostului primar, care 
a administrat comunitatea trei mandate consecutive. Schimbarea actorilor pe scena politic! 
local! atrage speran#a locuitorilor într-un viitor înfloritor al comunit!#ii. Ace$tia a$teapt! re-
alizarea promisiunilor electorale cât mai curând, iar administra#ia local! se bucur! înc! de un 
nivel ridicat al încrederii electoratului s!u.

În Târgu C!rbune$ti nu sunt prezente asocia#ii agricole, asocia#ii profesionale, grupuri de 
ini#iativ! local!, organiza#ii neguvernamentale sau alte forme de asociere. Cu totul excep#ional 
$i doar la ini#iative externe, unele dintre institu#iile locale colaboreaz! cu asocia#ii sau organi-
za#ii din afara ora$ului sau sunt cuprinse în organisme neguvernamentale regionale, jude#ene 
sau na#ionale. Spre exemplu, la ini#iativa Funda%iei Soros, prin Centrul Educa#ia 2000+, $coala 
din Târgu C!rbune$ti a fost inclus! în programul „Economia bazat! pe cunoa$tere”. Tot astfel, 
o organiza#ie jude#ean! pentru romi a cooptat comunitatea rom! din Târgu C!rbune$ti într-un 
proiect de dezvoltare pentru romi, care îns! nu a fost aprobat.

În C!rbune$ti, despre ini#iativa locuitorilor de a se asocia, de a participa la activit!#i ale 
asocia#iilor sau organiza#iilor, de a c!uta consultan#! sau sprijin în sectorul neguvernamental 
nu se cunoa$te $i nu s-a auzit pân! acum. Avem un singur exemplu, al unei persoane din Târgu 
Jiu, care a cump!rat 2 hectare de teren în localitate $i a dezvoltat o ferm! cu sprijin SAPARD. 
Acesta a apelat pentru accesarea fondurilor $i pentru îndrumare în perioada implement!rii la 
consultan#!, în Târgu Jiu: 

„Da, eu l-am f!cut, dar am avut consultant, din Târgu Jiu. Am luat de la Pre-
fectur! ni"te numere de telefon, am luat ni"te firme, au mai venit fiecare, m-am 
mai întâlnit cu unul altul, consultan#i, "i-am ales în func#ie cam "i de om. (…) Am 
cump!rat p!mânt, de la persoane fizice. Consultan#! de la Prim!ria din C!rbu-
ne"ti a#i primit? Sincer? Nu. Le putem spune noi cam cum e, noi am înv!#at multe” 
(antreprenor local).
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Fonduri europene
Identificarea problemelor sociale ale comunit!#ii, din agenda public! local!, ordonarea $i prio-
ritizarea acestora, identificarea solu#iilor $i alegerea strategiei de ac#iune, se realizeaz! exclusiv 
de c!tre administra#ia local!. În general nu se organizeaz! dezbateri publice sau consult!ri cu 
al#i agen#i sociali din localitate $i nu sunt cerute opiniile administratorilor celorlaltor institu#ii 
publice. Prim!ria î$i arog! total aceste aspecte: $tie din capul locului care este pulsul opiniei 
publice, $tie dintotdeauna care sunt problemele esen#iale cu care se confrunt! oamenii $i locali-
tatea, pentru c! Prim!ria cu siguran#! cunoa$te toate eventualele dolean#e ale acestora. Iar când 
se elaboreaz! un plan de ac#iune $i când se implementeaz!, primarul va fi prezent s! monitori-
zeze fiecare activitate, s! evalueze finalizarea $i s! corecteze eventualele erori. 

„Îl iau pe !la începând de la vice, terminând cu !la de la Integrare, terminând 
cu !sta, cu !la de la Social, terminând cu Auditul, terminând cu secretara: b!i, fra-
#ilor! Dar bine, eu consider c! cel mai bine "tie un primar, care "tie ordinea priorit!-
#ilor! (…) Nu "tiu dac! v!zur!#i, la mine se d! din ghear!, c!-i a dreapt!! Eu "i dac! 
stau, gândesc, c! am cu ce! $i gândesc pentru ei! (…) Asta este arta managerului care 
st! în capul mesei. Fiindc! "i prim!ria este o întreprindere, cu intr!ri, cu ie"iri, cu 
etc.” (reprezentant autoritate public! local!) 

Cele mai recente proiecte finan#ate din fonduri europene, aprobate $i implementate sau în curs 
de implementare în localitate sunt pentru infrastructur!: (1) realizarea unei sta#ii de transfer 
de$euri în satul Cojani $i (2) modernizarea unei baze sportive.

Sta#ia de transfer de$euri trebuia finalizat! în cursul anului 2008. Îns! termenul de execu#ie 
a lucr!rilor s-a prelungit cu $ase luni din cauza unor avize de scoatere a terenului destinat sta#iei 
din circuitul agricol $i transformarea lui în teren intravilan. Acest fapt a întârziat lucr!rile $i 
construc#ia, în prezent, se afl! înc! în stadiu de început. 

Modernizarea bazei sportive din incinta $colii s-a realizat cu succes.
Un proiect esen#ial pentru comunitate, care viza reabilitarea $i asfaltarea unor drumuri co-

munale $i s!te$ti de pe raza localit!#ii (ce fac accesibil! leg!tura între câteva sate apar#in!toare 
$i ora$) nu a fost considerat eligibil. Proiectul a fost realizat de Prim!ria Târgu C!rbune$ti $i a 
fost adresat Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural! (FEADR). Direc#ia de finan-
#are AXA 3, c!reia i se adresa proiectul c!rbune$tenilor, vizeaz! calitatea vie#ii în zonele rurale 
$i diversificarea economiei rurale, prin M!sura 322: renovarea $i dezvoltarea satelor. Cu alte 
cuvinte, linia de finan#are viza solu#ionarea problemelor de infrastructur! pentru comunit!#i 
rurale, iar în acest caz, aplicantul principal, respectiv Prim!ria Ora$ului Târgu C!rbune$ti ar fi 
fost eligibil doar pentru apelarea de fonduri în mediul urban.

Un alt proiect propus de Prim!ria Târgu C!rbune$ti în anul 2008 $i care a fost respins în 
ultima faz! de evaluare tehnico-economic!, a avut ca obiectiv principal asfaltarea drumului 
comunal M!ce$u – Flore$teni. De aceast! dat! linia de finan#are vizat! era pentru infrastruc-
tur! în mediul urban. Evaluatorii au identificat ca principale lipsuri ale proiectului: deficien#e 
în studiul de fezabilitate $i alegerea ca obiectiv principal realizarea unui drum comunal $i nu o 
strad! din interiorul ora$ului.

gur! c! în cursul anului viitor se vor demara lucr!rile pentru repararea re#elei de ap! din ora$ $i 
pentru construirea re#elei de ap! în dou! dintre sate (Flore$teni $i Pojogeni). 

În urma discu#iilor cu ApaRegio $i a studiilor de fezabilitate realizate deja, în cursul anului 
2009 va începe s!parea $an#urilor $i construirea întregului sistem de canalizare în alte dou! sate 
apar#in!toare. 

În acela$i trend, se vor relua discu#iile legate de organizarea evenimentelor cultural-artisti-
ce, sub egida Muzeului Tudor Arghezi $i a Casei de Cultur!.

Prim!ria a dezvoltat câteva colabor!ri cu organiza#ii neguvernamentale în domeniul socio-
cultural. Astfel, o organiza#ie din Fran#a sprijin! Centrul Pilot pentru Persoane cu Handicap 
Minor (Direc#ia de Asisten#! Social! a Jude#ului Gorj) care func#ioneaz! pe raza localit!#ii, la 
intrarea în ora$ul Târgu C!rbune$ti. De doi ani, Târgu C!rbune$ti prime$te voluntari str!ini de 
la Etrangers sans les frontieres (Str!ini F!r! Frontiere), care vin pentru schimburi etno-cultura-
le pentru perioade de dou! s!pt!mâni, vara.

Prim!ria Târgu C!rbune$ti are în componen#! un Compartiment de Integrare European!. 
De la înfiin#are, departamentul are ca obiectiv principal accesarea de fonduri europene. Struc-
tura departamentului este format! din doi consilieri principali $i un consilier asistent. Nici unul 
nu a absolvit cursuri de specializare $i nu a participat la sesiuni de comunic!ri, traininguri sau 
alte cursuri de formare în domeniu, îns! membrii au ini#iative $i au reu$it s! elaboreze câteva 
proiecte, dintre care unele au fost de succes. 

În principal datorit! lipsei de experien#! în accesarea proiectelor, compartimentul de inte-
grare a apelat la consultan#! extern!. Cu experien#! $i CV în scrierea de proiecte în special pe 
accesarea de fonduri pentru infrastructur!, cei doi parteneri externi, Consiliul Jude#ean Gorj $i 
Funda#ia Dialog Social (din Rovinari, jude#ul Gorj), au adus contribu#ii esen#iale în parteneri-
atul cu Prim!ria Târgu C!rbune$ti. În acest fel au fost elaborate $i depuse spre evaluare urm!-
toarele proiecte: 1) modernizarea DC 56 M!ce$u – Flore$teni $i DN 67B (program opera#ional 
regional 2007 – 2013); 2) extinderea aliment!rii cu ap! în satul Flore$teni; "i 3) reamenajare loc 
de joac! în zona de blocuri, ora$ul Târgu C!rbune$ti.

În acela$i mod, au fost aprobate $i se afl! în derulare $i urm!toarele proiecte:1) sta#ia de 
transfer de$euri în ora$ C!rbune$ti, sat Cojani – PHARE 2005, Coeziune Economic! $i Social!, 
ADR 4 SV Oltenia (1.000.000 euro); 2) reabilitare sisteme de alimentare cu ap! $i canalizare, 
Master Plan Jude#ul Gorj, M!sura ISPA 2003. Proiect derulat în parteneriat cu Consiliul Jude-
#ean Gorj $i localit!#ile: .icleni, Sadu, Târgu Jiu, Motru; "i 3) reabilitare str!zi ora$ C!rbune$ti 
(Str. Pie#ii, Str. G!rii), MDLPL (cu studiu de fezabilitate finalizat).

În prezent, Prim!ria Târgu C!rbune$ti dore$te specializarea Compartimentului de Inte-
grare European!, a$a încât în viitor accesarea fondurilor externe s! nu mai fie condi#ionat! de 
participarea unor ter#i din afara ora$ului. Dincolo de ajutorul binevenit în elaborarea $i mai 
apoi implementarea proiectelor derulate, medierea $i consultan#a extern! prim!riei implic! 
costuri suplimentare. Aceasta a fost $i menirea principal! a configur!rii Compartimentului din 
cadrul Prim!rie, de a reduce costurile. Pentru acest deziderat, membrii Compartimentului vor 
urma începând cu anul 2009 cursuri de specializare $i vor participa la prezent!rile organizate 
de ADR sau alte organisme de administrare a fondurilor europene.
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În leg!tur! cu acest aspect, unii dintre administratorii celorlaltor institu#ii publice locale 
($coala, spitalul, gr!dini#a etc.) pot accesa anumite linii de finan#are din fonduri europene doar 
prin intermediul autorit!#ii locale (prim!rie). Ace$tia sunt dependen#i de disponibilitatea $i 
nivelul de preg!tire al membrilor Compartimentului de Integrare al Prim!riei, fapt care poate 
limita accesul la fondurile respective.

Alte probleme reclamate în accesarea fondurilor sunt legate de reglement!rile achizi#iilor 
publice (licita#ii $i termene) procedurile anevoioase $i costul foarte ridicat pentru ob#inere a 
avizelor.

„Cadastru, "i bani cheltui#i, pe la ministere, s-au împ!r#it. Avem contract de 
parteneriat cu o firm! de consultan#! din Târgu Jiu, care mai vine pe la noi din 
când în când "i… colabor!m cu ei pentru c! pe CV-ul domnului director de-acolo, 
ca manager de proiect, am depus pân! acum. E un CV stufos, "i cred c! a prins bine. 
Deci asta, sta#ia de transfer a de"eurilor, în aceast! dat!, suntem în faza de licitare 
a lucr!rii de construc#ie efectiv!. (…) Proiectele mai sunt luate "i pe criterii politice.” 
(reprezentant autoritate public! local!) 

„$ti#i cum? Simplu. Fiecare pe buc!#ica lui, s! justifice obiectul muncii. Am zis, 
c! cel pu#in o dat! pe an, bine, acum sunt o mul#ime de firme care fac specializ!ri, 
unele mai de"tepte, unele mai pu#in de"tepte, dar oricum sunt acreditate.” (repre-
zentant autoritate public! local!) 

„Piedici? Nu. Pur "i simplu e procedur! mai grea, asta este, cu fondurile: timp, 
hârtii, dar totul a fost ok pân! la urm!, dac! vrei s! faci ceva, faci, "i nu e… E în 
regul!, noi chiar o s! mai acces!m, tot în domeniul acesta, FEADR, fondurile care 
sunt acum. (…) P!i procedurile. Foarte grele. Documenta#ie mult!. $i o hârtie anu-
leaz! alta, greu. Multe. Ar fi bine s! fie mai pu#ine. E mult! pierdere de timp. Noi 
tot am mai vrea s! facem ni"te cursuri de… s! facem ni"te cursuri…” (reprezentant 
autoritate public! local!) 

„Da. Eu am participat la multe consf!tuiri din astea, în cadrul Ministerului 
s-au f!cut mai multe consf!tuiri din astea, n-am putut eu s! m! duc la toate. Plus 
c! exist! acest calculator, Internet, pe care dac! îl folose"ti, te informezi. (…) P!i 
asta a fost prima problem!. Ca institu#ie eu n-am voie, decât prin prim!rie. E nor-
mal cumva, pentru c! legile care s-au dat "i care am în#eles c! intr! în vigoare de 
la 1 decembrie, c! suntem aronda#i, din punct de vedere administrativ, prim!riei, 
normal” (reprezentant institu%ie public! local!)

A$adar, terminologia utilizat! în documentele administrative înregistrate juridic, ale lo-
calit!#ii reprezint! un impediment major: Târgu C!rbune$ti este ora$, dar administreaz! o in-
frastructur! rural! format! în principal din drumuri comunale, intra- $i inters!te$ti. Din acest 
motiv, fondurile externe destinate infrastructurii în mediul rural, nu pot fi accesate. Pe de alt! 
parte, denumirea c!ilor de acces $i a drumurilor dintre ora$ $i sate sau din interiorul satelor se 
numesc „drumuri comunale” sau „drumuri s!te$ti”, adic! neeligibile $i pentru accesarea fondu-
rilor destinate infrastructurii din mediul urban.

În urma acestor e$ecuri, administra#ia local! a ini#iat demersuri de solu#ionare $i clarificare 
a situa#iei, prin realizarea unor memorii informative c!tre autorit!#ile centrale $i c!tre forurile 
care administreaz! fondurile externe (FEADR).

„Aci, cei care au f!cut metoda de accesare a fondurilor europene, zic eu c! au 
f!cut-o din birou. Fiindc! ne confrunt!m, atât eu cât "i colegii de la ora"ele mici "i 
mijlocii, o s! v! ar!t memoriul care l-am f!cut. Pe M!sura 322 se acceseaz! fonduri 
pentru infrastructur! pentru mediul rural, deci pentru sat. Eu nu pot s! le accesez 
pentru sat. Am f!cut un memoriu, am adus la cuno"tin#! aceast! chestiune care 
este o treab! de bun sim# tehnic. (…) „P!i bariera cea mai important! îi aia care 
v-o zisei adineauri, fonduri pentru urban în rural” (reprezentant autoritate public! 
local!). 

„Am f!cut un memoriu pentru asfaltarea drumurilor. C! nu primim fonduri 
pentru asfaltarea drumurilor din satele apar#in!toare pentru c! suntem ora" (…) 
Un proiect care nu a mers bine, drumul comunal M!ce"u – Flore"teni, am fost res-
pin"i la faza aia, ultima, de evaluare tehnico-economic!, au g!sit ni"te deficien#e "i 
în studiul de fezabilitate, dar ne-au spus c! îns!"i no#iunea de drum comunal… "i ei 
finan#eaz! str!zi din ora"e.” (reprezentant autoritate public! local!)

Alte probleme întâmpinate în accesarea fondurilor europene, pe care administra#ia din C!r-
bune$ti le reclam! sunt legate în principal de documenta#ia necesar! $i de costurile mari ale 
studiilor de fezabilitate, proiect!rii, avizelor premerg!toare aplic!rii.

În ceea ce prive$te neajunsurile în întocmirea propunerii de proiect, acestea provin din 
lipsa experien#ei anterioare în accesarea de fonduri europene a membrilor în proiect. Ca $i so-
lu#ii pentru aceast! problem!, au fost identificate $i utilizate dou! c!i principale: includerea în 
echipa de proiect a unor persoane cu experien#! în accesarea fondurilor europene, doar pentru 
a da greutate echipei prin anexarea memoriului de activitate $i CV-ului acestora $i apelarea la 
consultan#! extern!. Persoanele incluse în echipa proiectului pentru „imagine”, cât $i consultan-
#a provin din afara comunit!#ii, în principal din municipiul Târgu Jiu. 

Unii dintre subiec#i ne spun c! pe lâng! „un CV bun” persoanele incluse în proiect doar pen-
tru imagine au $i influen#! politic!, iar acest lucru ar atrage suplimentar succesul proiectului.

În ceea ce prive$te consultan#a extern!, în anul 2009 Prim!ria dore$te s! renun#e la servi-
ciile de consultan#! la care a apelat în trecut. Pentru aceasta, membri Compartimentului de In-
tegrare din cadrul Prim!riei vor urma cursuri de specialitate pentru a deveni abilita#i în munca 
de concep#ie $i implementare a proiectelor europene. 
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La re#eaua de ap! sunt racordate 160 de gospod!rii din Izvoarele $i Bahna, îns! apa este 
improprie consumului casnic, din cauza st!rii de degradare a instala#iilor. Re#eaua are peste 40 
de ani vechime $i a apar#inut fostului CAP din localitate.

Pentru gaz metan exist! o instala#ie $i re#ea vechi, care ar putea fi reabilitate, îns! investi#ia 
nu s-ar justifica decât în cazul în care ar exista cereri din partea unor companii care ar dori s! 
dezvolte activit!#i în zon!. Raportat la popula#ie nu au fost suficiente cereri de racordare pentru 
a investi în refacerea re#elei.

Pre#ul caselor este ridicol de mic, ca de altfel $i num!rul tranzac#iilor. Casele b!trâne$ti au 
un pre# de aproximativ 10.000 lei, în vreme ce o cas! între#inut! poate ajunge $i la 50.000 lei. 
Dup! 1990 au fost construite numai câteva case noi, proprietarii fiind familii care au lucrat în 
str!in!tate. Mai sunt alte câteva care au fost extinse sau reabilitate.

Prim!ria
Primarul a candidat din partea PDL $i se afl! la primul s!u mandat. A câ$tigat alegerile în turul 
II, în dauna fostului primar sus#inut de PSD.

La prim!rie sunt angajate 12 persoane dintre care dou! au studii superioare. Personalul 
contractual cuprinde asisten#ii personali pentru persoanele cu handicap (16).

Bugetul local se constituie din taxe $i impozite la care se adaug! $i aloc!rile de la Consiliul 
Jude#ean (CJ). Fondurile sunt insuficiente, iar pentru lunile noiembrie $i decembrie nu sunt 
bani decât pentru acoperirea a 60% din banii necesari salariilor. Pentru venitul minim garantat 
nu vor exista resurse pentru ultimele dou! luni ale anului. Comparativ cu 2008, bugetul din 
acest an al prim!riei este mai mic cu 300.000 lei. Chiar $i în aceste condi#ii, primarul se declar! 
mul#umit de sumele alocate de la CJ, având în vedere situa#ia de criz!.

Rela#ia cu CJ este apreciat! ca bun!, de$i au existat $i unele probleme cu privire la finan#a-
rea din bugetul CJ a unor proiecte la nivel local. Spre exemplu, drumul jude#ean finan#at de CJ a 
fost obiectul unor lucr!ri de reabilitare începute în urm! cu trei ani, îns! nu a fost turnat asfalt 
decât pe o suprafa#! de 2 km, fiind necesar! o sum! de 110.000 lei pentru finalizarea lucr!rilor. 
Întreruperea acestora pune în pericol întreaga lucrare de reabilitare, existând deja indicii ale 
degrad!rii suprafe#elor reabilitate.

„În alte comune se asfalteaz! drumuri ref!cute acum 3-4 ani, dar pe noi ne-au 
cam uitat” (reprezentant autoritate public! local!).

În comun! nu activeaz! nici un ONG $i nu au existat activit!#i sus#inute de c!tre ONG-uri 
active la nivel jude#ean.

Strategia de dezvoltare local! „spune multe, dar pu#ine se pot $i realiza” (secretar prim!rie). 
Documentul, întocmit de ECO ZONE SRL din Piatra Neam#, a fost realizat pentru a respecta 
condi#iile accesului la fonduri nerambursabile. Îns!, dac! în privin#a solu#iilor propuse sau a 
priorit!#ilor localit!#ii, strategia nu întrune$te consensul opiniilor reprezentan#ilor institu#io-
nali, problemele men#ionate sunt considerate ca fiind corect identificate. Reprezenta#ii prim!-
riei consider! c! alternativele strategice propuse nu mai pot fi de actualitate în condi#iile în care 

Bahna
Daniel Arpinte

Descrierea localit!#ii
Bahna este o comun! situat! în zona de sud-est a jude#ului Neam#, aproape de grani#a cu jude-
#ul Bac!u. Are în componen#! 8 sate: Bahna, Br!ne$ti, B!hni$oara, Bro$teni, Izvoarele, Liliac, 
Tu$cani de Vale, Tu$cani din Deal. Cele mai mici sate sunt Tu$canii de Deal $i Liliac cu 70, 
respectiv 120 de locuitori, iar cel mai mare este Izvoarele, care num!r! 1431 de locuitori. De 
altfel, în 2008, dup! alegerile locale a fost organizat un referendum pentru ca satul Izvoarele s! 
devin! comun!. Principala motiva#ie a comitetului de ini#iativ! a fost facilitarea accesului la 
fonduri europene. Bahna, satul centru de comun!, are aproape 800 de locuitori, celelalte sate 
având câte aproximativ 400 fiecare.

Popula#ia comunei este îmb!trânit!, locuitorii cu vârste de peste 60 de ani reprezentând 
aproape o treime din totalul de 3758 locuitori ai comunei.

Distan#a fa#! de cele mai apropiate ora$e este de 10 km (Buhu$i), 22 km (Roman), 45 km 
(Piatra Neam#). Leg!tura cu ora$ele este asigurat! de curse permanente ale unor companii pri-
vate de transport.

Comuna este dependent! de activit!#ile agricole. Un num!r nesemnificativ de localnici 
practic! naveta pentru a lucra în ora$ele din apropiere. Casele localnicilor, de$i modeste, au un 
aspect îngrijit, fiind vizibile lucr!rile periodice de între#inere. Câteva gospod!rii contrasteaz! 
prin dimensiunea caselor, acestea apar#inând proprietarilor de societ!#i agricole sau unor fami-
lii care au investit resursele din munca în str!in!tate.

Comuna are 5 km de drum asfaltat (drum jude#ean), 11 km de drumuri pietruite $i 40 km 
de drumuri comunale $i s!te$ti. Cu excep#ia celor jude#ene, celelalte drumuri sunt par#ial în-
tre#inute, starea lor fiind deteriorat!. Drumul care leag! satul Izvoarele de drumul european, în 
zona dintre Roman $i Bac!u are o lungime de aproximativ 3 km.

Exist! iluminat public, îns! numai pe unele sec#iuni ale principalelor drumuri din localitate, 
în special în zona principalelor institu#ii ale comunei ($coal!, poli#ie, po$t!, prim!rie). La re-
#eaua de curent electric sunt conectate aproape toate locuin#ele. Excep#ie fac 20 de gospod!rii, 
toate din Izvoarele, unde se afl! o important! comunitate de romi.

Serviciile de salubritate sunt asigurate de o firm! din Roman, din cauza faptului c! groa-
pa de gunoi din localitate a fost închis!. Serviciul presupune costuri considerabile din cauza 
transportului, motiv pentru care se inten#ioneaz! identificarea unor surse de finan#are pentru 
o groap! de gunoi ecologic! în apropiere, eventual prin asocierea cu alte localit!#i limitrofe. De 
altfel, prim!ria este membr! a Asocia#iei Dezvoltare Intercomunitar! „ECONEAM.”, care are 
ca scop gestionarea comun! a serviciilor de colectare, transport, tratare $i depozitare a de$eu-
rilor municipale. Asocia#ia a fost creat! dup! intrarea în vigoare a normelor europene privind 
gestionarea de$eurilor $i a spa#iilor de depozitare, în urma c!rora au fost introduse restric#ii 
severe cu privire la gropile de gunoi ale localit!#ilor.
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O alt! prioritate ar fi construc#ia dispensarului din Bahna. De$i în sat exist! deja trei biserici, 
nu este asigurat înc! accesul la servicii medicale, fiind necesar! deplasarea la Bro$teni sau Iz-
voarele, unde func#ioneaz! cele dou! cabinete medicale ale comunei. La Bro$teni mai exist! 
$i un cabinet stomatologic $i o farmacie. Pentru Bahna, înfiin#area unui cabinet medical este 
cu atât mai necesar! cu cât popula#ia este îmb!trânit!, iar deplasarea la unul dintre cabinetele 
medicale din cele dou! comune este dificil! $i costisitoare. 

„La noi nu vine doctorul de familie. Are cabinet la Izvoarele, dar e greu la etatea 
noastr! s! batem atâta amar de drum. Ar trebui s! vin! "i aici, m!car o dat! pe 
s!pt!mân!.” (localnic)

Pentru priorit!#ile men#ionate nu au fost înc! identificate oportunit!#i de finan#are. Cel mai 
important partener al prim!riei, Consiliul Jude#ean (CJ), a alocat sume mai mici în 2009 sau 
chiar a suspendat finan#area pentru proiectele în curs de realizare.

Precaritatea resurselor alocate de la CJ a determinat prim!ria s!-$i intensifice eforturile 
pentru atragerea de fonduri din alte surse. De$i se adreseaz! unui domeniu considerat a fi ne-
prioritar pentru comun!, a fost accesat ”Programul na#ional de îmbun!t!#ire a calit!#ii mediu-
lui” prin realizarea de spa#ii verzi în localit!#i, gestionat de Ministerul Mediului. Finan#area 
programului este asigurat! de sumele provenite din colectarea taxei de poluare pentru autove-
hicule. La nivel local nu se cunosc detaliile cu privire la structura programului, având în vedere 
c! la elaborarea celor dou! cereri de finan#are au colaborat exper#i $i persoane resurs! de la 
nivel jude#ean. Documentele cuprind $i studii de prefezabilitate, fezabilitate $i geotehnic, iar 
costurile pentru elaborarea acestora au fost de aproximativ 100.000 lei, sum! considerat! foarte 
mare având în vedere c! pentru o localitate rural! bugetul unui proiect nu trebuie s! dep!$easc! 
500.000 lei pentru realizarea unui parc nou $i 200.000 lei pentru reabilitarea unuia existent. În 
cazul comunei Bahna, de$i cele dou! proiecte au o valoare cumulat! de aproape 1.000.000 lei, 
au fost discu#ii aprinse în consiliul local cu privire la costurile mari pentru elaborarea cererii de 
finan#are, considerându-se c! ar fi fost mai potrivit! alocarea banilor pentru lucr!ri urgente de 
infrastructur!. Documenta#ia a fost trimis! la minister, îns! r!spunsul întârzie s! apar!, de$i, 
conform ghidului de finan#are, au fost dep!$ite cu mult termenele de anun#are a rezultatelor 
evalu!rii.

Grupul de ini#iativ! (GI)/Grupul de ac#iune 
local! (GAL)
În comun! exist! dou! grupuri locale, ambele având componen#! similar!. Îns!, nici m!car 
membrii numi#i în cele dou! grupuri nu cunosc faptul c! au fost numi#i membri. Însu$i prima-
rul nu cunoa$te membrii acestora.

GI a fost creat special pentru proiectul PHARE depus pentru îmbun!t!#irea situa#iei romi-
lor, iar GAL a fost în#eles ca o obliga#ie pentru depunerea unor eventuale cereri de finan#are $i 

aloc!rile bugetare s-au redus semnificativ, iar atragerea de resurse extrabugetare se dovede$te a 
fi un proces dificil, costisitor $i lipsit de certitudini.

Principalele probleme în comun!
Alimentarea cu ap!. Fântânile existente au un nivel redus al apei, iar unele au început chiar s! 
sece. De asemenea, cele mai multe au foraje la mic! adâncime, iar apa este improprie consu-
mului fiind infestat! cu nitri#i $i nitra#i. Re#eaua de ap! existent! are o capacitate redus! $i, din 
cauza vechimii, lucr!rile de între#inere sunt practic inutile. Întreaga re#ea ar trebui înlocuit! $i 
extins!, cel pu#in pentru cele mai mari sate ale comunei. Pentru perioada imediat urm!toare 
se apreciaz! ca pu#in probabil! realizarea unei investi#ii pentru re#eaua de ap! $i canalizare, 
având în vedere c! localnicii consider! ca prioritar! interven#ia în alte domenii, ca între#inerea 
drumurilor sau îmbun!t!#irea serviciilor medicale.

Starea drumurilor. Calitatea acestora este proast!, iar suprafa#a asfaltat! este redus!. Prin-
cipala leg!tur! cu $oseaua dintre Roman $i Bac!u este practicabil! doar în perioadele în care 
nu plou!. Singurul drum care asigur! leg!tura cu ora$ul Roman este asfaltat, îns! a ajuns la un 
nivel de degradare care face mai atractiv! deplasarea pe drumul din Izvoarele pentru leg!tura 
cu drumul european dintre Roman $i Bac!u, având în vedere c! distan#a de parcurs pe un drum 
de p!mânt nu dep!$e$te 3 km.

Starea proast! a drumurilor descurajeaz! eventualii investitori $i constituie principala do-
lean#! a principalilor operatori economici din zon!, în special a societ!#ilor din domeniul agri-
culturii. Ace$tia au nevoie de acces rapid $i independent de starea vremii la rutele principale 
ale jude#ului $i se plâng c! infrastructura precar! le poate afecta planurile de dezvoltare (ex. 
înfiin#area de unit!#i de prelucrare a produselor agricole etc.). De asemenea, distan#a relativ 
mare fa#! de principalele ora$e, dar mai ales lipsa de atractivitate a zonei pentru operatori de 
transport, reduc $ansele de navet! pentru localnicii afla#i în c!utarea unui loc de munc! în ora-
$ele din apropiere. În acest moment, singurii care fac navet!, dar în sens invers, sunt profesorii 
care predau la $colile din Bahna.

„Avem drumul acesta care ne leag! de E85 ["oseaua care asigur! leg!tura dintre 
Roman "i Bac!u] care nu este practicabil decât pe vreme bun!. Cum plou! un pic, 
nu se mai poate trece pe acolo.” (reprezentant institu%ie public!)

Independent de priorit!#ile pe termen lung men#ionate în strategie $i apreciate ca pu#in feza-
bile, la nivel local se consider! c! reabilitarea drumului de leg!tur! dintre comun! $i $oseaua 
E85 ar asigura $anse reale pentru comun!, prin cre$terea atractivit!#ii zonei pentru investitori, 
având în vedere leg!turile rutiere excelente cu principalele ora$e din jude#ele limitrofe.

„Avem în comun! câ#iva produc!tori agricoli care au solicitat s! se repare dru-
mul, dar nu sunt bani. Dac! s-ar asfalta bucata aia de trei km, am crea condi#ii "i 
pentru alte investi#ii în Izvoarele.” (reprezentant autoritate public! local!)
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lucru) $i unul de resurse pentru cadrele didactice dotate cu echipamente moderne. Spa#iile sunt 
îngrijite, iar utilit!#ile au fost înlocuite în totalitate.

Singura problem! o reprezint! slabele competen#e ale profesorilor în ICT (tehnologii 
informa%ionale de comunicare), motiv pentru care laboratorul de informatic! nu poate fi utili-
zat în mod optim. Exist! $i conexiune la internet, îns! calitatea serviciului este una slab!. 

„Avem internet de la Romtelecom, dar are vitez! slab!. Îl mai folosim pentru 
email, pentru c!utare pe internet.” (reprezentant institu%ie public! local!)

Proiectul a fost implementat f!r! probleme semnificative, responsabilitatea gestion!rii acestuia 
revenind în totalitate I+J Neam#.

În opinia ambilor directori, astfel de proiecte cu finan#are extern! ar trebui implementate 
prin I+J, având în vedere c! la nivelul $colii nu exist! capacitatea de a elabora cereri de finan#are 
$i de management al proiectelor.

+coala din Izvoarele are un num!r de 280 de elevi, dintre care peste 60% sunt de etnie 
rom!. Abandonul $colar înregistrat în anul $colar 2008-2009 a fost de 2%, fa#! de 6-7% în anii 
anteriori. Motivul sc!derii ratei este dat de beneficiile oferite în cadrul proiectului (în special 
masa cald! pentru elevi). De asemenea, mediatorul $colar a avut un rol important, fiind înt!rit! 
leg!tura dintre $coal! $i familie.

„Munca mediatorului se vede la participarea "colar!. )ine leg!tura cu p!rin#ii 
"i dac! un copil lipse"te de la "coal!, imediat ia leg!tura cu familia.” (reprezentant 
institu%ie public! local!)

O prioritate pentru $coal! în perioada imediat urm!toare este formarea cadrelor didactice în 
ICT. Au fost f!cute demersurile la Casa Corpului Didactic Neam# $i urmeaz! s! fie negociat! 
organizarea unui curs în zon!, având în vedere c! exist! un num!r mare de cereri pentru parti-
cipare, iar deplasarea cadrelor didactice în alt! zon! ar presupune costuri mari.

În comun! func#ioneaz! patru gr!dini#e, în anii urm!tori dou! dintre acestea riscând a fi 
desfiin#ate, din cauza efectivelor reduse de copii.

Bahna, cu 27 de copii înscri$i, func#ioneaz! în spa#ii improprii, cl!direa fiind degradat!. De 
asemenea, dot!rile $i materialele educa#ionale sunt precare. 

B!hle$ti, o gr!dini#! pentru 18 copii înscri$i, func#ioneaz! într-un spa#iu aflat în condi#ii 
mai bune.

Tu$canii din Vale, cu 15 copii înscri$i, este pe cale de a fi desfiin#at!. 
Izvoarele – este singura gr!dini#! supra-aglomerat!. Starea cl!dirii este precar!, îns! se 

implementeaz! un proiect de c!tre Inspectoratul +colar Jude#ean (I+J) pentru reabilitarea spa-
#iilor. Lucr!rile sunt necesare având în vedere c! gr!dini#a actual! nu are suficient spa#iu, iar 
starea celor existente este improprie. Proiectul este suspendat, pentru c! lucr!ri în valoare de 
60.000 lei nu au fost înc! achitate companiei implicate în renovare.

nu ca o structur! util!. Astfel, în func#ie de cerin#ele finan#atorilor, la nivel local exist! disponi-
bilitatea pentru crearea oric!rui tip de grup.

Grupurile la nivel comunitar au avut mai mult succes atunci când au fost construite ultime-
le biserici din comun!. Membrii acestor grupuri, numite grupuri operative, aveau ca principal! 
responsabilitate colectarea de resurse care puteau fi utilizate pentru ridicarea l!ca$elor de cult. 
În prezent, comuna are nu mai pu#in de 10 biserici, apreciate ca utile având în vedere c! popu-
la#ia este îmb!trânit!, iar distan#ele dintre sate sunt considerabile.

Înv!#!mânt
În comun! exist! $coal! la Bahna (clasele I-VIII) $i Izvoarele (clasele I-VIII), ambele având per-
sonalitate juridic! proprie.

Cele dou! $coli au beneficiat în ultima perioad! de resurse semnificative pentru îmbun!-
t!#irea condi#iilor, finan#area fiind asigurat! prin fonduri PHARE, proiectul fiind gestionat de 
Inspectoratul +colar Jude#ean (I&J) Neam#. 

La Bahna au fost realizate repara#ii capitale la acoperi$ $i au fost realizate lucr!ri pentru 
izolare termic!, inclusiv înlocuirea tâmpl!riei. De asemenea, au fost ref!cute grupurile sanitare 
$i racordat! la re#eaua de ap!, costurile totale ale lucr!rilor fiind de aproape 300.000 lei. 

Abandonul $colar este atribuit dezinteresului familiei, îns! valorile sunt relativ reduse 
comparativ cu anii anterior. Numai patru copii au abandonat $coala în anul $colar 2008-2009, 
îns! sc!derea abandonului nu trebuie atribuit! cre$terii performan#elor $colare sau a calit!#ii 
procesului de educa#ie ci mai degrab! pruden#ei profesorilor. Din cauza sc!derii constante a 
num!rului de elevi, determinat! de sc!derea accentuat! a natalit!#ii sau a migra#iei familiilor 
de tineri, s-a ajuns la sc!derea num!rului de elevi înscri$i la $coal!. Dac! în 2008 au fost 217, în 
acest an $colar sunt înregistra#i 207. De asemenea, se estimeaz! c! trendul se va accentua în anii 
urm!tori. Astfel, elevii care r!mân repeten#i nu revin la $coal! în anul urm!tor, motiv pentru 
care profesorii au hot!rât s! nu-$i pun! posturile în pericol. 

„Trebuie s! fim aten#i pe cine l!s!m repeten#i.” (reprezentant institu%ie public! 
local!)

Sc!derea efectivelor de elevi la $colile din comun! este determinat! de sc!derea natalit!#ii sau 
a migra#iei familiilor de tineri. „Nu $tiu dac! gr!dini#ele mai rezist! 2-3 ani” (reprezentant 
institu%ie public! local!). Numai 2-4 copii se nasc anual în comun!. 

+coala Izvoarele. În perioada 2007-2008, a beneficiat de fonduri PHARE (Accesul la edu-
ca#ie pentru grupurile dezavantajate). Proiectul a fost gestionat de I&J si a cuprins 8 $coli din 
jude#. În proiect au fost realizate: renovare $i utilare $coal!, achizi#ionare de material didactic, 
formare cadre didactice, acordare de servicii de mas! pentru elevi, activit!#i de remediere $co-
lar! $i angajarea unui mediator $colar. 

În prezent, $coala ofer! condi#ii pe care pu#ine $coli din mediul urban le au. Exist! un la-
borator de informatic! AEL (sistem educa%ional informatizat) pentru elevi (20+1 posturi de 
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„La alegeri suntem buni, dar socialul se d! la jumate.” (localnic)

„N-am ce s! pun la copii în picioare. Degeaba e frumoas! "coala, cu ce s!-l 
trimit?” (localnic) 

Alte categorii vulnerabile sunt persoanele vârstnice care au pensie mic! $i familiile cu suprafe#e 
mici de p!mânt, insuficiente pentru sus#inerea autoconsumului. La $coala Izvoarele, pentru 
anul $colar 2009-2010, au fost aprobate 5 burse sociale, în sc!dere fa#! de anul trecut. Au mai 
fost acordate rechizite $i se implementeaz! programul cornul $i laptele, apreciat ca util având 
în vedere c! finan#area pentru acordarea unei mese calde a fost epuizat!. Nu au fost acordate 
decât dou! vouchere pentru achizi#ionarea de calculatoare.

În Izvoarele activeaz! un mediator $colar. Activitatea acestuia este apreciat!, având în ve-
dere rezultatele concrete ob#inute. 

Migra#ie
Migra#ia are cote reduse $i îi cuprinde numai pe cei care revin de la ora$ unde $i-au pierdut 
locul de munc! $i pe cei cu vârst! de pensionare care primesc mo$tenire cas! în localitate. Nu 
au fost înregistrate veniri ale familiilor tinere în ultimii ani. 

Cei care pleac! sunt, în general, tinerii, iar destina#ia predilect! este Italia sau Spania. Foar-
te pu#ini dintre ace$tia investesc în localitate sumele câ$tigate în str!in!tate, semn c! inten#ia 
de a reveni în sat este aproape nul!.

Finan#!ri nerambursabile
Cu excep#ia proiectului PHARE implementat de I+J Neam# pentru cele dou! $coli din comun!, 
institu#iile publice locale nu au mai atras alte tipuri de fonduri externe.

Pentru PHARE a fost depus un proiect, îns! rezultatul evalu!rii a fost unul defavorabil. 
Proiectul a avut o sum! solicitat! de 177.264 lei (90% din valoarea total! a proiectului) $i a fost 
depus pentru PHARE 2006, Îmbun!t!#irea situa#iei romilor (2006/018-147.01.01). Activit!#ile 
principale au vizat reabilitarea unui drum $i formarea profesional! a romilor afla#i în c!utarea 
unui loc de munc!.

Întreaga documenta#ie a fost întocmit! la nivelul prim!riei cu suportul unei firme care ar fi 
trebuit s! se ocupe de reabilitarea drumului din comunitatea de romi $i de furnizarea cursurilor 
de formare (în dosarul cu documenta#ia proiectului exist! documente care certific! competen-
#ele companiei în formare profesional!). Aceasta a creat grupul de ini#iativ! $i a angajat persoa-
ne cu experien#! relevant! pentru tipul proiectului. Majoritatea dintre acestea nu au domiciliul 
în localitate, fiind imposibil! identificarea persoanelor cu profil $i experien#! specific! solicitat! 
de finan#ator.

Costurile elabor!rii cererii de finan#are au fost în întregime suportate de c!tre prim!rie. 
Primul r!spuns oferit de c!tre comisia de evaluare a fost o solicitare a unui document elibe-

Ocupare
Agricultura este principala activitate în comun!. Salaria#i se afl! numai în serviciile publice 
(administra#ie local!, po$t!, culte).

La $colile din localitate numai 50% dintre profesori sunt localnici, restul fiind din Roman. 
Sursele de venit ale popula#iei provin cu prec!dere din munca p!mântului, pensii sau $omaj 

(90 de persoane). Pentru venitul minim sunt înregistrate 230 de dosare.
Exist! $i aproximativ 50 ha nelucrate, îns! suprafa#a este apreciat! ca fiind mic!, având în 

vedere c! suprafa#a comunei dep!$e$te 3600 ha. Terenurile nelucrate apar#in, de regul!, persoa-
nelor vârstnice, care nu î$i permit costurile lucr!rilor agricole. +i romii sunt afecta#i de reduce-
rea volumului de lucru în agricultur!.

„Oamenii nu mai au bani ca s!-i pl!teasc! cu ziua, mai ales cei b!trâni.” (repre-
zentant autoritate public! local!)

„Agricultura nu ne las! s! murim, dar nici s! tr!im” este zicala prin care cei mai mul#i localnici 
definesc nivelul de trai din comun!. Cele mai multe gospod!rii tr!iesc din agricultur!. Se culti-
v! preponderent floarea soarelui, porumb, grâu. Asocia#iile agricole au $i culturi de rapi#! pân! 
în luna iulie, dup! care se cultiv! porumb. 

Efectivele de animale au sc!zut constant în ultimii ani. Dac! în primii ani dup! 1990 local-
nicii nu aveau loc pe p!$unile comunei, acum, un hectar de p!$une este alocat pentru dou! vaci. 
Num!rul efectivelor de bovine s-a redus la jum!tate în ultimii patru ani. 

Cea mai important! activitate economic!, dup! agricultur!, este comer#ul. Câteva maga-
zine $i baruri rurale supravie#uiesc prin vânzarea celor mai ieftine sortimente ale produselor 
strict necesare. 

Grupuri vulnerabile
Romii din Izvoarele, care constituie peste 60% din popula#ia satului, reprezint! principala cate-
gorie vulnerabil!. Num!rul de romi din sat este de 229 conform datelor de la recens!mânt, îns! 
secretarul prim!riei estimeaz! c! sunt peste 800. Familiile de romi din sat sunt, în majoritate, 
la limita s!r!ciei. Starea material! este precar! $i nu au condi#ii pentru sus#inerea copiilor la 
$coal!. Majoritatea familiilor de romi sunt beneficiare de ajutor social. 

Prin proiectul I+J s-a reu$it angajarea a doi mediatori comunitari (unul în Bahna $i unul în 
Izvoarele) $i a unui mediator $colar în Izvoarele. De$i activitatea acestora este pozitiv apreciat! 
de c!tre autorit!#i $i, mai ales, de c!tre profesori, cei mai mul#i dintre cei intervieva#i consider! 
c! m!surile de suport $i ajutor pentru romi ar trebui temperate, având în vedere c! pot genera 
dependen#! fa#! de ajutor sau discriminarea celor care se afl! în situa#ie similar! dar au o alt! 
etnie decât cea rom!. De altfel, este $i motivul prin care este justificat! lipsa de ini#iativ! în iden-
tificarea altor surse de finan#are pentru romi. Pe de alt! parte, întârzierile în acordarea venitului 
minim garantat creaz! nemul#umire în rândul familiilor de romi. 



234 BAHNA   |   Studii de caz 2009 235Funda#ia Soros România

consider! ca inacceptabil! cererea firmelor de consultan#!, apreciind c! plata serviciilor ar tre-
bui s! se realizeze numai sub forma unui comision de succes. Motivul principal invocat este 
faptul c! bugetul prim!riei nu poate suporta asemenea costuri, iar consilierii nu sunt de acord 
cu alocarea unor sume în condi#ii de incertitudine cu privire la succesul demersului.

Instabilitatea politic! din aceast! perioad! este un alt motiv pentru care se opteaz! pentru 
pruden#!. Întârzierile r!spunsului la cele dou! cereri de finan#are pentru Ministerul Mediului 
sunt atribuite mediului politic tulbure din aceast! perioad!. Se consider! c! elaborarea unor 
noi cereri de finan#are pentru alte tipuri de proiecte ar trebui amânat! pân! la clarificarea re-
zultatelor de la alegerile preziden#iale.

Dac! institu#iile publice din Bahna sunt în a$teptarea unor condi#ii mai favorabile absorb-
#iei de fonduri structurale, societ!#ile din domeniul agricol au ob#inut deja o serie de finan#!ri. 
O societate din Izvoarele a atras 500.000 Euro prin programul SAPARD pentru înfiin#area unei 
ferme de procesare a produselor vegetale. Aplicând la fondurile europene, Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rural! (FEADR), Agroemi SRL a ob#inut finan#are pentru un proiect 
cu o valoare de 155.000 lei, prin M!sura 112 (Instalarea tinerilor fermieri). Proiectul a fost în-
tocmit de o firma de consultan#!, care a solicitat $i primit un comision de 24.000 lei. Societatea 
are 240 ha în arend!, cultivate cu floarea soarelui, porumb, soia, grâu, iar fondurile au fost uti-
lizate pentru achizi#ionarea de utilaje agricole. +i în cazul societ!#ilor agricole se consider! c! 
procedurile pentru accesarea fondurilor sunt dificile, fiind impuse condi#ii care implic! costuri 
mari în faza de elaborare a cererii de finan#are. Este $i motivul pentru care suportul firmelor de 
consultan#! este apreciat ca indispensabil. Pe de alt! parte, serviciile acestora sunt costisitoare, 
motiv pentru care fondurile nu pot fi accesate decât în condi#iile în care societatea are resursele 
necesare.

Concluzii
Comuna Bahna este dependent! de activit!#ile agricole "i are popula#ia îmb!trânit!. Izolarea 
relativ! fa#! de principalele ora$e din regiune limiteaz! oportunit!#ile de angajare. Investi#iile 
în infrastructur! par a fi op#iunea major! pentru dezvoltarea comunei. Finan#area acestora este 
posibil!, în opinia reprezentan#ilor institu#ionali, numai prin aloc!ri bugetare sau prin proiecte 
gestionate la nivelul institu#iilor jude#ene. Elaborarea de proiecte cu finan#are european! este 
perceput! ca o activitate costisitoare, cu rezultate incerte.

Atitudinea general! fa#! de tot ceea ce înseamn! finan#are extern! este una de respingere. 
Simpla men#ionare a sintagmei „fonduri europene” a însemnat identificarea cercet!torului ca 
fiind reprezentant al unei firme de consultan#!, motiv pentru care reprezentan#ii prim!riei au 
manifestat disponibilitate redus! pentru discu#ii sau reticen#! cu privire la subiectele abordate.

Atitudinea reprezentan#ilor institu#ionali reflect! mai degrab! atitudinea de respingere fa#! 
de ceea ce însemn! activitate de consultan#! în domeniul atragerii de fonduri europene. Expe-
rien#ele anterioare în rela#ionarea cu finan#atorii sau firmele de consultan#!, completate de cos-
turile mari alocate pentru cereri de finan#are care nu au avut succes, au descurajat autoritatea 
local! în a considera fondurile europene o op#iune pentru proiectele de dezvoltare local!.

rat de c!tre Direc#ia de Finan#e Publice, copia ini#ial ata$at! nefiind lizibil!. În solicitare era 
men#ionat faptul c! în lipsa documentului procesul evalu!rii nu poate avea loc, iar cererea va fi 
declarat! ineligibil!. Documentul a fost trimis conform solicit!ri, îns! urm!toare comunicare 
din partea finan#atorului a fost înso#it! de regrete, având în vedere c! din dosarul cererii de 
finan#are lipsea un alt document (certificatul de urbanism). F!r! a face aprecieri asupra logicii 
procesului de verificare a eligibilit!#ii sau a celui de evaluare, modul de comunicare a finan#ato-
rului cu solicitantul a generat o serie de suspiciuni, a doua scrisoare fiind unanim interpretat! 
ca fiind o invita#ie de a oferi mit! membrilor comisiei de evaluare. „E clar, faxul !sta înseamn! 
c! te-au chemat cu diplomatul la ei” a fost concluzia unuia dintre membrii echipei care a elabo-
rat documenta#ia de proiect.

Ca probleme în atragerea fondurilor au fost indicate personalul insuficient (situa#ie deter-
minat! de blocarea posturilor) $i lipsa resurselor pentru întocmirea documenta#iei cererii de 
finan#are.

Personalul prim!riei este insuficient $i pentru activit!#ile curente, îns! estimez o slab! ca-
pacitate a acestuia de a se implica în atragerea $i gestionarea independent! a fondurilor externe 
nerambursabile. În prim!rie nu exist! persoane cu competen#ele necesare pentru a participa la 
un proces de elaborare a unei cereri de finan#are. Se lucreaz! înc! rudimentar, cel pu#in în ceea 
ce prive$te gestionarea documentelor. De asemenea, în prim!rie nu exist! decât un calculator 
care are $i conexiune la internet. Din acest motiv, pentru toate cererile de finan#are depuse pân! 
în prezent s-a lucrat cu exper#i sau firme din afara comunei, inclusiv pentru proiectele care au 
ca surs! de finan#are bugetul de stat (ex.: cele dou! proiecte depuse la Ministerul Mediului). De 
altfel, la nivelul prim!riei, cu dificultate au fost indicate sursele de finan#are pentru proiectele 
depuse, implicarea personalului în elaborarea cererilor de finan#are fiind limitat! doar la ob#i-
nerea documentelor necesare.

Un alt motiv al reticen#ei în elaborarea de proiecte pentru finan#are nerambursabil! este 
slaba capacitate de a suporta costurile necesare pentru întocmirea documenta#iei. Spre exem-
plu, pentru cele dou! proiecte depuse la Ministerul Mediului, costurile au fost de aproximativ 
100.000 lei, banii fiind aloca#i din bugetul local. Un eventual e$ec ar avea consecin#e negative, 
la nivelul Consiliului Local fiind exprimate deja nemul#umiri cu privire la banii aloca#i pentru 
întocmirea cererilor de finan#are. Consilierii prefer! realizarea unor lucr!ri de infrastructur! 
urgent!, cu rezultatele vizibile imediat, considerând c! participarea la competi#iile pentru fon-
duri externe, pe baz! de proiecte, echivaleaz! cu achizi#ionarea de bilete la loterie. Nemul#u-
mirile sunt alimentate $i de procedurile greoaie dar, mai ales, de perioada mare de timp scurs! 
pân! la anun#area rezultatelor.

Experien#a realiz!rii cererilor de finan#are pentru cele dou! proiecte depuse la Ministerul 
Mediului sau pentru cel cu finan#are PHARE, care a fost respins, a generat o atitudine de res-
pingere pentru tot ceea ce însemn! activitate de consultan#! $i preg!tire a cererilor de finan-
#are. În permanen#!, la prim!rie sosesc invita#ii de la firme de consultan#! pentru proiecte cu 
finan#are din fondurile structurale, care sunt îns! declinate, având în vedere condi#iile pe care 
le implic! un asemenea parteneriat.

Toate firmele de consultan#! solicit! un comision care acoper! costurile scrierii cererii de 
finan#are $i ale întocmirii dosarului de candidatur!, suma ajungând $i la 5.000 Euro, la care se 
adaug! $i pl!#ile ulterioare, în cazul în care proiectul este elaborat. Reprezentan#ii prim!riei 
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Botiza
Daniela Munteanu

Comuna Botiza, jude%ul Maramure" este a$ezat! în zona central! a jude#ului, la poalele mun#i-
lor .ible$ului. Comuna este format! dintr-un singur sat, dispus de-a lungul a dou! ape: Botiza 
$i Valea Sasului. De$i comuna este str!b!tut! de dou! drumuri jude#ene, din pricina calit!#ii 
acestora, Botiza este oarecum izolat!, fiind un cap!t de drum $i nu o localitate de trecere. Cel 
mai apropiat ora$ este Vi$eu de Sus, la 50 de km. Cea mai apropiat! gar! se afl! în Iza, la 25 de 
km de Botiza. Pentru a ajunge în municipiul re$edin#! de jude#, locuitorii comunei trebuie s! 
ocoleasc! prin Sighetul Marma#iei, distan#a total! fiind de 110 km. 

Comuna are aproximativ 2900 de locuitori înregistra#i, acestea fiind datele de la recens!-
mântul din 2002. Mul#i dintre tinerii $i persoanele apte de munc! pleac! în str!in!tate în c!u-
tare de loc de munc!, astfel încât este greu de estimat popula#ia care tr!ie$te efectiv în comun!. 
Primele aspecte remarcate o dat! ce ajungi în Botiza sunt drumurile într-o stare avansat! de 
degradare, amestecul arhitectural ce denot! un proces de dispari#ie treptat! a arhitecturii tra-
di#ionale, num!rul mic de autoturisme, frecven#a foarte mare a atelajelor trase de cai de povar! 
$i folosirea unor componente ale portului tradi#ional în vestimenta#ia zilnic! obi$nuit! (fuste 
încre#ite sau zadii, batic $i chiar opinci cu noji#e). 

Infrastructura este perceput! a fi la un nivel mediu de dezvoltare. Majoritatea gospod!riilor 
au electricitate, alimentare cu ap! $i telefon fix. Multe din gospod!riile care sunt $i pensiuni 
agroturistice au $i acces la internet. Problema cea mai spinoas! care afecteaz! atât confortul 
zilnic al locuitorilor cât $i via#a economic! este problema drumurilor. De$i numite drumuri 
jude#ene, odat! ce ai trecut de centrul comunei asfaltul dispare, iar pe unele por#iuni din cauza 
alunec!rilor de teren dispare chiar o band! a drumului. Un afi$ anun#! c! urmeaz! o por#iune 
de drum calamitat. 

„Dar vine cineva în comun! s! colecteze laptele.
Nu. Parc! vine cineva în centru, o ma"in!. Eram aici sus care avem câte 2-3 vaci 

"i am fi dat. Dar nu urca ma"ina pân! aici.
$i din cauza drumului. Eu când am vorbit cu ei, "tiam mai sus o familie, du-

cea diminea#a la Poienile Izei. $i am zis: M!i de ce nu veni#i "i mai sus c! "i acolo 
sunt vaci "i … Nu se merit! din cauza drumului r!u.” (întreprinz!tori – pensiune "i 
apicultur!)

Pe de-o parte locuitorii se simt vitregi#i $i uita#i de autorit!#ile jude#ene, dar se consoleaz! cu 
ideea c! nici restul drumurilor din jude# nu sunt bune. De$i evit! s! fac! afirma#ii directe, ace$-
tia cred c! lipsa investi#iilor în infrastructura rutier! ce str!bate comuna este legat! de culoarea 
politic! a primarului, care este de 9 ani în opozi#ie fa#! de conducerea jude#ului.

Alimentarea cu ap! a gospod!riilor a permis cre$terea confortului în gospod!rii $i dezvol-
tarea agroturismului. Totu$i, în lipsa unui sistem centralizat de canalizare, fiecare gospod!rie a 
g!sit o solu#ie proprie de gestionare a apei menajere. 

De asemenea, exist! un mare grad de neîncredere cu privire la procesul de selec#ie a ce-
rerilor de finan#are. Cu proceduri greoaie, dificil de parcurs, cu cerin#e apreciate ca imposibile 
sau ira#ionale, fondurile europene sunt privite ca o surs! de venit pentru firmele de consultan#! 
$i mai pu#in pentru solicitantul fondurilor. Experien#a ultimului proiect PHARE depus pentru 
linia de finan#are dedicat! îmbun!t!#irii situa#iei romilor a fost una nefericit! pentru prim!rie. 
Motiva#ia de respingere a unit!#ii de management, interpretabil!, în condi#iile în care au fost 
investite sume considerabile pentru elaborarea cererii de finan#are, a fost o surs! a suspiciunii 
reprezentan#ilor prim!riei cu privire la corectitudinea procesului de evaluare.
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o activitate conex! a fiec!rei gospod!rii, dar practicat! la o scar! mic!. Dup! dispari#ia princi-
palelor surse de venit, locuitorii s-au v!zut nevoi#i s! se reprofileze, cele dou! solu#ii g!site care 
func#ioneaz! $i azi fiind migra#ia temporar! pentru munc! în Occident $i agroturismul. 

„Comuna e o localitate într-o astfel de zon! de munte unde s-ar preta, s! zicem, 
agricultura ca îndeletnicire a cet!#enilor. Dar fiindc! înainte de revolu#ie exista 
mina de la B!iu#, foarte mul#i locuitori erau angaja#i la min! "i de acolo foarte 
mul#i î"i asigurau existen#a. Dar "i agricultura era dezvoltat! într-un mod destul 
de acceptabil, s! zic a"a.” (reprezentant institu%ie public! local!)

„Mai este înc! mult! popula#ie beneficiar! de pensie, din urma activit!#ii la 
min!. $ti#i, c! mai sunt respectiv pensiile care ajut!. Încet-încet, când vor dispare 
"i pensionarii !"tia lucrurile se vor mai complica.” (reprezentant institu%ie public! 
local!)

Premisele dezvolt!rii agroturismului au ap!rut înc! dinainte ca minele s! se închid! în Mara-
mure$. Datorit! tradi#iilor p!strate în comunit!#ile maramure$ene a existat un interes major 
din partea unor asocia#ii (organiza#ii neguvernamentale) din Occident, pentru a p!stra $i a crea 
o re#ea turistic!. Acestea au adus o serie de fonduri în localitate, care i-au ajutat s!-$i dezvolte 
agropensiuni. În comun! exist! aproximativ 60-70 de agropensiuni. În plus, acestea au creat 
o re#ea cu agen#ii de turism din România $i din str!in!tate, prin care au organizat aducerea 
periodic! a unor grupuri de turi$ti. Oamenii vorbesc de agen#ii de turism ale unor francezi sau 
germani. În aceste condi#ii, datorit! suportului primit din partea acestor asocia#ii, agroturismul 
a devenit o surs! important! de venit. De altfel, oamenii recunosc cu mândrie c! Botiza a fost 
printre primele comune maramure$ene unde s-a dezvoltat agroturismul.

„Cum e Botiza fa#! de celelalte comune dimprejur?
Noi o vedem un pic mai frumoas! cu oameni mai gospodari. Fiecare î"i vede 

satul.
O început … deci "i pe linie de agroturism e cu un pas mai în fa#!. De celelalte 

nu "tiu, parc! Poienile mi"c! pe urm!, dar s-o cam dus. E cu un pas mai în fa#! de 
celelalte, cel pu#in cu agroturismul. 

Dar oamenii sunt mai boga#i sau mai s!raci?
A, nu. Tot la fel. Pot s! v! spun "i de Ieud. Era renumit pentru mull#i copii. Pe 

vremea lui Ceau"escu f!ceau "i câte 14 copii. $i acuma sunt mu#i pleca#i "i de acolo. 
S! vede#i ce vile au "i ce … vai. Am fost s!pt!mâna trecut! joi, am fost la o s!rb!-
toare "i am fost. Sunt mul#i pleca#i. A’nchis u"a "i a plecat cu mama, tata. To#i copiii 
sunt pleca#i.” (întreprinz!tori – pensiune "i apicultur!)

 „Lucr!m cu o agen#ie din Sucevi#a, Spa#ii "i cultur!. Cu ei am început. El un 
francez c!s!torit în Bucovina "i cu el am început cu str!ini. Doamna, doamna se 
ocup! de clien#i …

El este cel care "i-a f!cut satul de vacan#!?

„$i ca infrastructur!, cum o vede#i?
P!i, s! zicem, a"a, mediu, a" aprecia-o eu.
Ce i-ar mai trebui?
P!i i-ar mai trebui drumuri, trotuare, o canalizare ar fi absolut obligatorie mai 

ales c! multe locuin#e au aduc#iune de ap! "i este chiar la nivel de comun! aduc#i-
une de ap!, sunt racordate multe familii la coloana principal!. Evident c! au baie, 
au o serie de …

Facilit!#i?
Facilit!#i, da "i atunci ar fi obligatoriu "i o canalizare. Oamenii au c!mine, fos! 

septic!, se descurc! fiecare cum poate "i atunci ar fi nevoie de o canalizare.” (repre-
zentant institu%ie public! local!)

Alte servicii existente în comun! sunt cele de colectare a gunoiului menajer $i iluminatul public 
existent pe majoritatea str!zilor $i uli#elor din comun!.  

Transportul în comun! sau c!tre alte destina#ii se face fie cu mijloace proprii (autoturism sau 
c!ru#!), fie cu microbuzele existente. Exist! microbuze care fac naveta din centrul comunei c!tre 
Rozavlea (aceasta aflându-se pe un drum jude#ean ce face leg!tura între Bor$a $i Sighet) dar $i 
microbuze zilnice, care leag! Botiza direct de Sighet $i Baia Mare. Pentru copiii din comun! care 
au de str!b!tut distan#e mari pentru a ajunge la $coal! (6-8 km) exist! un microbuz $colar. 

„Pentru copii am rezolvat problema transportului cu microbuz "colar. Localita-
tea e a"ezat! pe firul a dou! ape care se intersecteaz! în partea de jos a localit!#ii. 
Pe partea dreapt! avem copii care vin de la aproximativ 6 km. Pe partea stâng! vin 
de la 2 km.” (reprezentant institu%ie public! local!)

Este greu pentru un str!in de comunitate s! aprecieze nivelul de trai al locuitorilor comunei la 
o prim! vedere, deoarece indicatorii observabili sunt contradictorii. Pe de-o parte construc#i-
ile noi, mari, utilizând materiale moderne arat! investi#ii importante $i un nivel al veniturilor 
destul de ridicat. Construc#iile noi, case cu parter $i etaj, se reg!sesc în toate zonele comunei, 
reprezentând principala investi#ie a migran#ilor. Pe de alt! parte, îmbr!c!mintea modest! a 
oamenilor $i faptul c! se deplaseaz! mai mult pe jos sau cu c!ru#a ar sugera un nivel mai sc!zut 
al veniturilor. Comer#ul în localitate este destul de pu#in dezvoltat, fiind în principal axat pe mic 
comer# cu alimente $i alte produse necesare unei gospod!rii. 

Totu$i, din discu#iile cu s!tenii afli c! majoritatea au în gospod!rie câte un pensionar fost 
miner (ceea ce înseamn! un venit constant semnificativ) sau tineri pleca#i la munc! în str!i-
n!tate, care trimit uneori $i bani celor r!ma$i acas!. Experien#a $i resursele migran#ilor $i-au 
pus amprenta nu numai asupra m!rimii $i aspectului locuin#elor nou construite ci $i asupra 
dot!rilor din gospod!rii. Nu e exclus s! g!se$ti chiar $i în locuin#e mai modeste electrocasnice 
moderne (robot de buc!t!rie, cuptor cu microunde etc.). 

Sursele de venit ale popula#iei sunt relativ pu#ine. Botiza este o fost! comunitate de mineri. 
Pân! în 1989 majoritatea locuitorilor lucrau fie la exploatarea minier! B!iu#, fie la exploatarea 
forestier!. Dup! revolu#ie, mina a disponibilizat treptat din oameni, pentru ca ulterior s! fie 
închis! definitiv. La fel $i exploatarea forestier!. Pe vremea când func#iona mina, agricultura era 
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Migra#ia temporar! pentru munc! nu este o noutate pentru aceast! comunitate. Dup! cum 
recunosc chiar ei, $i înainte de 1989, o parte din popula#ie era nevoit! s! mearg! s! munceasc! 
în agricultur! în alte zone din #ar! sau în construc#ii. Acum s-au format re#ele mai mult sau mai 
pu#in formale, prin care locuitorii merg $i lucreaz! în construc#ii, în agricultur!, sau munci ne-
calificate precum menaj casnic sau industrial. O re#ea formal! este sus#inut! chiar de prim!rie 
$i parteneri str!ini din Fran#a $i Germania, astfel încât grupuri de 200-300 de persoane pleac! 
pentru 2 luni la munc! în agricultur!. Pe lâng! efectele economice benefice, oamenii v!d în 
acest fenomen $i efecte îngrijor!toare: copii care r!mân cu bunicii sau care schimb! sistemul de 
înv!#!mânt; sau p!r!sirea definitiv! a comunei de c!tre o parte din migran#i.  

„Sunt "i cazuri în care au plecat ambii p!rin#i "i "i-au l!sat copilul cu…?
Sunt. Sunt familii în care au plecat pe o perioad! mai îndelungata chiar, familii 

mai tinere "i copiii sunt r!ma"i la p!rin#i. Sau unele familii "i-au luat "i copiii cu 
ele, în Italia, Fran#a, Dumnezeu "tie. Au început s! se întoarc!, a fost perioada asta 
de criz!, unii s-au întors. Au revenit "i copiii acas! …

$i i-a#i reînscris aici la "coal!?
I-am reînscris, sigur.
Au fost probleme în a-i reintegra?
Nu. Am f!cut o adres! c!tre Minister cu dosarele, cu toate actele care se cer, 

pentru a li se echivala studiile. S-a aprobat, deci n-au fost probleme în privin#a 
asta.” (reprezentant institu%ie public! local!)

Agricultura practicat! este una la scar! mic! $i datorit! pozi#ion!rii geografice a comunei, re-
spectiv într-o zon! muntoas!. Singurele culturi care se pot practica la o scar! relativ mai mare 
sunt cele de cartofi $i fasole. Nu exist! terenuri agricole pe care s! se fac! o agricultur! cu 
culturi mari (suprafa#a total! a terenului arabil este de 410 ha). Cea mai mare parte a terenului 
de#inut de oameni o reprezint! p!$unile, acestea totalizând 2093 de ha. 

Atunci când discu#i cu oamenii, prima reac#ie este s! spun! c! agricultura reprezint! o 
surs! de venit pentru locuitori $i asta pentru c! fiecare gospod!rie are animale pe care le cre$te 
(g!ini, porci, vaci, cai). Produsele care nu sunt folosite pentru consumul propriu al gospod!riei 
sunt comercializate pe plan local (la pia#a s!pt!mânal! din comun!, la alte târguri din zon! sau 
turi$tilor care viziteaz! comuna). Problema pie#ei de desfacere, o problem! a agriculturii ro-
mâne$ti, este accentuat! în Botiza din cauza pozi#ion!rii geografice a comunei $i a drumurilor 
de acces. 

„Cum vede#i dumneavoastr! viitorul comunei? Ce ar trebui s! fac!?
E o problem! mai complicat! aici … Ar trebui în primul rând nivelul de dez-

voltare s! înregistreze o cre"tere pentru a se asigura strictul necesar locuitorilor "i 
în privin#a alimenta#iei "i în privin#a îmbr!c!min#ii "i a serviciilor. S! ne apropiem 
mai mult, ca nivel de trai, de ora". Sunt foarte multe cazuri când locuitori trebuie 
s! se deplaseze în ora"ele apropiate pentru a-"i rezolva anumite probleme, lucru pe 
care b!nuiesc c! l-a#i constatat "i dumneavoastr!.

Ce fel de probleme?

Da, are mai sus. Are, are c!su#e. Are frumos "i acolo "i în Bucovina.
Ce v-a determinat s! v! apuca#i de o astfel de întreprindere?
Un câ"tig pe care aici nu avem de unde s! …
Veneau deja turi"ti?
P!i mai veneau, De atunci au început s! vin! "i în zona noastr!. 2001, 2002, 

2003.” (întreprinz!tori – pensiune "i apicultur!).

Dezvoltarea spectaculoas! a turismului a fost încurajat! de str!ini, dar s-a bucurat $i de o mare 
deschidere din partea proprietarilor de pensiuni. În plus, efectul de contagiune social! a f!-
cut ca ini#iative noi s! fie multiplicate rapid (de exemplu promovarea pensiunilor pe internet). 
Criza economic! s-a resim#it destul de tare în acest domeniu, astfel c! în ultimul an num!rul 
turi$tilor a sc!zut dramatic. În aceste condi#ii, cel mai, probabil pensiunile mici vor disp!rea. O 
solu#ie pentru atragerea turi$tilor, din perspectiva celor care au investit mult în aceast! afacere, 
ar fi dezvoltarea de activit!#i recreative suplimentare în comun!. 

„Ce poate s! fac! un turist care vine aici? 
Plimbare. Depinde "i în ce sezon vine. De exemplu, dac! vine în perioada de 

var! foarte mul#i pleac! la Vi"eu pe Vaser, cu moc!ni#a. Îs 47 de km. Se duce dimi-
nea#a "i revine seara la 5. Au prin împrejurimi. Sunt stabilite 2 trasee turistice pe 
care le face pe jos de face leg!tura Botiza cu Ieud-ul, "i este un traseu turistic care 
merge Botiza, Poienile Izei, Glodul "i merge pân! la Bude"ti, Breb, face leg!tura 
pân! sub Gutîi.  

Iarna?
Plimb!ri cu sania, sunt mân!stiri, bisericile din lemn S!pân#a, Sighet, acolo e "i 

memorialul (astea se fac "i vara) casa lui Elisee, Muzeul Satului. Cea mai apropiat! 
pârtie este la Cavnic. Ne-am dori "i noi s! avem în apropiere dar dac! nu s-a g!sit 
nimeni s! fac!. 

S-a discutat la nivel de comun!?
I-am zis la Doamna primar, dar zice c! nu se g!se"te s! vie s! investeasc!, totul 

se rezum! la bani. 
V-a#i asociat cumva cei care sunte#i cu pensiunile, sau sunte#i pe cont propriu?
Nu, fiecare pe cont propriu… S-a f!cut un curs pentru administratori, pe vre-

mea aceea nu era obligatoriu, acuma se cere. Agen#ia de Turism, Spa#ii "i Cultur! 
- a"a se cheam!, cu aia faci un contract - nu cu toate pensiunile din Botiza c! erau 
46 în 2007 - lucreaz! cu câteva, aproape c! aia ar fi o asocia#ie.

De unde v-a venit ideea s! v! promova#i pe internet?
Am v!zut "i la !la "i la !la, am mai întrebat…
Din comun!?
Din comun! nu, c! atunci când a început în comun! cu promovarea pe internet 

au început to#i. A fost o explozie, am mai v!zut pe la televizor cum se face prin îm-
prejurul Bra"ovului, Sinaia…” (întreprinz!tori – pensiune "i apicultur!)
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Da, culori vegetale. Cu flori de tei, cu sun!toare, cu cru"in.” (întreprinz!tori 
– pensiune "i apicultur!)

Despre $omaj e greu de vorbit, din moment ce majoritatea popula#iei de vârst! activ! nu are 
un loc de munc!. Fiind disponibiliza#i acum cel pu#in 10 ani, $i neavând nicio alt! slujb! legal! 
între timp, au ie$it din eviden#ele sistemului de asigurare. 

Pre#urile caselor sunt relativ ridicate în percep#ia oamenilor. De când afacerea cu agrotu-
rismul a înflorit, pre#urile au avut o evolu#ie ascendent! continu!. În plus, treptat, casele b!trâ-
ne$ti, tradi#ionale, din lemn au fost înlocuite de case mult mai mari, din beton, dotate cu toate 
facilit!#ile pentru un trai ca la ora$. 

Problemele localit!#ii
Trei sunt problemele cel mai frecvent men#ionate de oameni: drumurile care îi izoleaz! într-o 
anumit! m!sur! sau le îngreuneaz! activit!#ile zilnice, lipsa locurilor de munc! $i a pie#elor de 
desfacere. 

„Probleme … problemele comunei sunt foarte, foarte mari, nu numai pe partea 
social! "i … Nu "tiu a"a, s! zic. Mai sunt probleme … ar fi partea de structur!, 
terminarea drumurilor ar fi … la noi satul nu e desf!"urat numai pe lâng! drumul 
auto, ci se desf!"oar! pe o raz! mai mare, unde sunt str!zile care ar trebui nu nu-
mai îmbun!t!#ite, chiar "i asfaltate, unde sunt atâtea "i atâtea pensiuni frumoase 
"i case frumoase la care e foarte greu de ajuns, sunt … "tiu eu … avem … suntem 
singura comun!, cred c! "i din Maramure", pe care o str!bat dou! ape: B!i#a "i Va-
lea Sasului. Cam peste tot e una singur! care trece prin ele. La noi se duc dou! "i ar 
fi frumos îndiguirea râului "i aranjarea "i cur!#eniea care toate astea se adun! tot 
din cauza lipsei de fonduri "i nu avem … când au fost în 2006 inunda#ii foarte mari 
au distrus case, terenuri, cur#i. Am avut undeva la vreo 90 "i ceva de gospod!rii 
inundate … nici n-au fost mor#i "i animale moarte "i din astea, dar…” (reprezentant 
autoritate public! local!)

Poate una din cele mai importante probleme este aceea c! locuitorii nu mai au încredere în 
$ansele comunit!#ii de a se dezvolta economic. Când vorbe$ti de perspectivele economice ale 
comunei, majoritatea î#i prezint! cazuri de insucces în demararea unor afaceri în agricultur!, 
insuccese nu numai ale locuitorilor comunei, dar $i ale unor str!ini ce veniser! s! investeasc!.  

„Aici, în comuna asta? Aproape nimica, nu se merit!, aici nu #ii o vac! pe un 
hectar. Atunci când mai erau p!duri… acum trebuie a"teptat s! se refac! 50-60 
ani…  o p!dure e o genera#ie de om "i s-a t!iat când eram eu copil… Agricultur! se 
face doar pentru cas!, fasole, cartofi. Aici au fost to#i angaja#i la mina de neferoase. 
Eu am fost angajat "ofer, transportam minerii…

Dar din turism?

De genul !sta …
S! î"i achizi#ioneze anumite bunuri sau …?
Sigur. Produse … alimentare s! zicem. Presupun c! ar fi cineva care ar vrea s! 

se ocupe de cre"terea oilor. Aceast! persoan! ar trebui s! aib! posibilitatea de a-"i 
desface produsele, cât posibil în raza localit!#ii. Ei, înc! nu sunt condi#ii pentru a"a 
ceva, bun!oar! la nivel … A venit o familie din Germania, a încercat a"a ceva. A 
cump!rat teren, animale, prima dat! a început cu bivoli … Nu i-a mers afacerea, 
s-a apucat de cre"terea oilor. Nici cu asta n-a mers. $i acum se pare c! au renun#at.” 
(reprezentant institu%ie public! local!)

„Dar ferme din astea de capre, de oi nu sunt?
Cineva aici sus, Mugurel o încercat cu oi. Nu "tiu dac! i s-o aprobat. Asta e 

singura. Are el oile lui "i o încercat, dar el e în Fran#a, p!rin#ii sunt aici… ce fac ei. 
El vine foarte rar acas!, lucreaz! acolo. Nu ai desfacere nici la ei. Asta s-o plâns din 
start. $tiu sigur c! am discutat cu el. Nu ai desfacere. Ce faci cu laptele, cu brânza. 
Trebuie s! fii mare "i renumit. Cu brânza nu a avut contract s-o deie. C! s! stea în 
pia#!…” (întreprinz!tori – pensiune "i apicultur!)

Apicultura este o activitate ce poate aduce profit $i care nu necesit! suprafe#e întinse din partea 
proprietarului. Totu$i sunt pu#ini apicultori în comun! $i ace$tia se plâng de pre#ul $i pie#ele de 
desfacere. O pia#! nu foarte extins! o reprezint! comuna – cu locuitorii $i turi$tii, dar aceast! 
pia#! poate asimila o cantitate mic! de produse. În ciuda faptului c! locuitorii au o mare mo-
bilitate când este vorba de c!utarea unui loc de munc!, atunci când vorbim de c!utarea unei 
noi pie#e de desfacere se poate constata o oarecare rigiditate $i atitudine conservatoare: cineva 
ar trebui s! vin! s! le ia produsele din comun!. Atunci când g!sesc un intermediar dispus s! 
vin! s! ia produsele nu mai încearc! s! g!seasc! $i alte variante de desfacere mai profitabile 
economic. Aceea$i abordare se constat! $i când vorbim despre produse artizanale: cât! vreme 
se puteau desface la nivelul comunei era considerat! o afacere de succes. Acum când turi$tii nu 
mai sunt dispu$i s! achizi#ioneze astfel de produse, renun#! la aceast! afacere. 

„Latura artizanatului nu este dezvoltat! de"i aici exist! o tradi#ie a confec-
#ion!rii covoarelor vegetale (colorate natural), fiecare gospod!rie având produse 
tradi#ionale, dar la scar! foarte mic! pentru nevoile pensiunilor. Nu exist! pia#! 
de desfacere pentru aceste produse, omul investe"te, face "i când e la vânzare nu 
g!se"te, nu exist! pia#! de desfacere.” (reprezentant asocia#ie agricol!)

„Dar cu covoare nu se poate face o afacere din asta?
Pân! acum s-a mai putut, s-a mai vândut dar acuma … Ia uita#i-le au stat aici 

de s!rb!tori nu o vrut nimeni. Str!inul, pân! acum pe timp de var! 2006 – 2007 
erau c!utate, c!utate. Deja când o ap!rut "i criza asta. Se uit!, e frumos, e scump. E 
scump, dar un covor din !sta trebuie s! stai 3 femei aproape o lun!. Plus c! trebuie 
lâna toars!, lâna vopsit!, 

Astea sunt vopsite cu culori vegetale?
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P!i nu prea au viitor în comun!. Copiii care nu merg mai departe s! î"i continue 
studiile, s! realizeze o preg!tire corespunz!toare pentru a avea o profesie, mai de-
parte s! î"i asigure existen#a, aici în Botiza nu … În înv!#!mânt, atât. Dar colectivul 
e destul de tân!r…” (reprezentant institu%ie public! local!)

Grupuri vulnerabile
Fiind o comunitate relativ omogen! din punct de vedere etnic $i religios, locuitorii Botizei obi$-
nuiesc s! se compare cu celelalte sate $i comune vecine, $i s!-$i promoveze comuna drept una 
de oameni mai gospodari. Oamenii evit! s!-i eticheteze pe ceilal#i membri ai comunit!#ii drept 
mai s!raci, mai în nevoie sau mai vulnerabili. Exist! o anumit! mândrie când discut! despre 
ceilal#i locuitori, chiar dac! ace$tia se afl! într-o situa#ie economic! mai precar!.

„Sunt oameni mai s!raci pe aici?
Majoritatea, dar se mai duc, mai lucreaz!, nu stau; "i pe vremea lui Ceau"escu 

noi strângeam tot porumbul prin #ar!. $i acum lucreaz! în construc#ii pe la Bucu-
re"ti "i mai avem norocul cu Germania, altfel ar muri de foame.

În Germania cine pleac!?
Tineretul, dar "i peste 50 de ani… care sunt buni de lucru” (apicultor)

Pentru familiile mai s!race exist! venitul minim garantat oferit prin intermediul prim!riei, iar 
pentru copiii acestora exist! burse sociale. Pentru familiile s!race, cu copii, problema studiilor 
apare în momentul în care ace$tia finalizeaz! 8 clase $i doresc s! studieze în continuare. Orice 
variant! ar alege, aceasta presupune cel pu#in naveta zilnic!, deci resurse financiare. 

„Cum a#i aprecia nivelul de trai al popula#iei, aici, în comun!?
Mediu. Mediu, da.
Mediu. Sunt "i categorii mai s!race?
Sunt "i familii care tr!iesc la un nivel ridicat dar sunt "i familii s!race, da, care 

tr!iesc zilele de ast!zi pe mâine, adic! …
$i care ar fi problemele cu care se confrunt!? Cele mai importante.
P!i nu au un loc de munc!. Posibilitate s! mearg! în afar! nu are oricine "i… 

primesc ajutor social de la Prim!rie.
Sunt "i burse sociale pentru copii, pentru copiii ace"tia?
Avem, da, avem burse.
Cam câ#i?
Avem vreo, în jur de 30 de copii la burse.
[…]
Cam câ#i merg mai departe?
To#i. Deci to#i absolven#ii clasei a VIII-a, pân! în prezent, am reu"it s!-i înscri-

em în înv!#!mântul superior, treapta superioar! de înv!#!mânt. Nu "tiu ce va fi de 
aici încolo. Dar depinde foarte mult frecventarea cursurilor de situa#ia material! 

Da se poate, cum e la Aurica, pentru cine are posibilit!#i, dar nu vin turi"ti, c! 
"i noi am avut aici la etaj trei camere. Am zis la so#ie s! mearg! s! desfiin#eze, c! 
am auzit c! trebuie s! pl!te"ti impozit 500 Euro.” (apicultor)

Descurajarea, în condi#iile unui capital educa#ional redus, conduce la lips! de ini#iativ! chiar $i 
atunci când dispun de anumite resurse financiare (cei mai mul#i dintre migran#ii care se întorc 
investesc în case care r!mân în mare parte neocupate). 

„Oamenii pleac! 2-3 luni în Germania "i cu banii pe care îi strâng investesc în 
dezvoltarea caselor, a pensiunilor de aici, dar ar trebui s! aducem contractori ca 
s! facem ceva aici c! este mai bun terenul nostru ca acolo c! am fost "i eu "i am 
v!zut…” (reprezentant asocia#ie agricol!)

„$i atunci aici ce s-ar putea face? Dac! a#i putea deschide o afacere ce a#i face? 
Ceva s! mearg!.

Eu m-am gândit, c! sunt aproape de pensionare, dup! pensionare ce afacere a" 
putea în Botiza s! încep. $i v! spun c! nu am g!sit înc! un r!spuns. Sunt departe 
de a g!si r!spunsul. Mi-am pus problema c! pot dispune de o anumit! sum!, sub-
stan#ial! …

Înc! nu vede#i?
Nu.” (reprezentant institu%ie public! local!)

Noile genera#ii de tineri au un nivel mai înalt de preg!tire decât p!rin#ii lor, care finalizau cel 
mult gimnaziul. Totu$i, cei care reu$esc s! termine liceul $i s! mearg! mai departe la facultate 
nu se mai întorc în comun!, încercând s!-$i fac! un viitor în alte zone, cu o pia#! a muncii mai 
dezvoltat!. 

„De obicei tinerii cam câte clase fac, aici?
În ultimul timp, s! zic a"a în ultimii 10 ani, 20 ani … dac! a" putea zice 10, nu 

"tiu dac! a" putea zice, au încercat s! termine "i 12 clase. Avem aici, aproape, al 12 
km, Rozavlea, comuna Rozavlea unde e liceul de arte "i meserii "i … grup "colar cu 
arte "i meserii "i …

$i ies "i cu calificare de acolo?
Da, ies cu calificare. B!ie#ii ies mecanici auto, cu strung, cu … fiecare în ce do-

meniu vrea s! se axeze, iar fetele cu din astea de … ca un fel de #es!torie, deci croi-
torie, #es!torie, tot ce se poate folosi în gospod!rie. 

Am în#eles. Pe urm!, mai departe cam câ#i ar merge, s! zicem a"a, procentual, 
c!tre facultate?

C!tre facultate, deci care se duc, se duc cam pân! în 35%. Cam pân! în 35% se 
duc dintre ei pentru c! acum … cum s! zic eu, fiecare se str!duie"te ca copilul lui s! 
ajung! undeva, mai departe. Dac! tata a lucrat la p!dure mie îmi spunea m!car 
eu s! nu lucrez acolo. Dar odat! "i odat! unul tot trebuie s! lucreze acolo. (repre-
zentant autoritate public! local!)

$i pentru copii, tinerii de azi cam care ar fi viitorul în comun!. 
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am mai discutat, care suntem înfr!#i#i cu ei "i … cam asta a fost.” (reprezentant au-
toritate public! local!)

Atmosfera politic!
Primarul comunei este o femeie de aproape 60 de ani, ce a avut o preg!tire ini#ial! de educatoa-
re, completându-$i ulterior studiile, urmând o facultate de drept. Face parte din Partidul Social 
Democrat $i îndepline$te func#ia de primar de 14 ani. 

Activit!#ile $i ini#iativele se învârt în jurul prim!riei. Organiza#ia neguvernamental! care a 
deschis centrul de zi pentru copii a fost creat! la ini#iativa prim!riei, fiind condus! în principal 
de oamenii din prim!rie. Asocia#ia agricultorilor este condus! de asemenea de oameni din 
prim!rie, deoarece ace$tia $tiu s! „umble” $i s! completeze acte.  

A existat o filial! a organiza#iei Operation Village Roumaine, care media leg!tura cu agen#i-
ile de turism ce aduceau turi$ti str!ini. În comun! exist! 2 biserici ortodoxe $i una greco-cato-
lic!. De$i biserica joac! un rol important în via#a locuitorilor, nu exist! ini#iative în plan social 
din partea acestora. 

Cele mai vizibile sunt pensiunile agroturistice (aproximativ 60), dar acestea nu sunt aso-
ciate în vreun fel pentru a avea o ini#iativ! comun!, acestea fiind centrate în principal pe propria 
activitate. 

Perspectiva prim!riei asupra comunei
În termeni de infrastructur!, comuna are o situa#ie relativ unitar! în toate zonele acesteia. Re-
#eaua de alimentare cu ap!, proprie comunei, acoper! întreaga suprafa#! a comunei. Aceasta 
este o realizare a actualului primar, pe care o men#ioneaz! cu mândrie. De asemenea, re#eaua 
de electricitate. Primarul aminte$te de o gospod!rie locuit! care nu are electricitate prin voin#! 
proprie, deoarece încearc! s! p!streze stilul tradi#ional de via#!. 

„Re#eaua de alimentare cu ap! de unde …?
Din creierul mun#ilor, de la 18 kilometri - Poiana M!rului, o ap! curat!, co-

respunde din toate punctele de vedere "i, pe parcurs, deci am f!cut prima dat! o 
alimentare cu ap! par#ial! "i, dup! aceea, ne-am tot extins, în fiecare an câte un 
pic, pân! am prins toat! suprafa#a localit!#ii "i acum are toat! lumea acces la ap! 
"i avem 24 din 24 ap! destul!.” (reprezentant autoritate public! local!)

„Electricitate exist! în toat! comuna sau …?
Avem toat! comuna.
N-ave#i …
N-avem nicio cas! …
Gospod!rii f!r!.

a familiei. $i avem familii care au situa#ie material! mai dificil!, pentru care e o 
problem! s! î"i trimit! copilul la "coal!. 

Cam cât cost! pe lun! s! î#i trimi#i copilul la liceu?
P!i care merg la Rozavlea fac naveta. Din fericire exist! microbuze care pleac! 

diminea#a înspre Sighet, Baia Mare, toate p!r#ile "i este la ora 1 dup! mas!, din Si-
ghet, microbuz care vine la Botiza, cu care s! se întoarc!. Deci posibilitate de navet! 
au dar trebuie s! pl!teasc! …

$i cam cât cost!, pe lun! s! zicem, drumul copilului? Cu aproxima#ie, a"a.
P!i un drum e 2 lei …
4 lei …
4 lei pe zi, 4 ori 22 de zile … 88. Cam 90 de lei ar fi. 900.000.” (reprezentant 

institu%ie public! local!)

Pentru copiii din familii s!race a existat un proiect al unei organiza#ii neguvernamentale, creat! 
de lucr!tori din cadrul prim!riei, prin care a fost realizat un centru de zi. În cadrul acestui cen-
tru copiii primeau o mas! pe zi, î$i f!ceau temele $i petreceau timpul liber sub supravegherea 
unei educatoare. 

„Pentru copiii care au probleme, vin din familii mai s!race, vin cu ceva sprijin 
cei de la biseric! sau cine îi mai ajut!?

Din informa#iile mele, noi cu burs!, ce avem aici "i Prim!ria. 
Cam atât.
Biserica nu. Da. $i cam astea sunt "i singurele institu#ii de pe raza localit!#ii, 

care func#ioneaz!. $i cu Centrul Ionic!. Acolo sunt copii din familii mai nec!jite, 
care merg, le d! o mas! la amiaz!, este o educatoare acolo care îi supravegheaz!, îi 
ajut! s! î"i preg!teasc! lec#iile, temele … e ok pentru …

Colabora#i cumva cu Centrul Ionic!, ave#i vreo leg!tur!?
Da. Avem cadre didactice care fac voluntariat acolo.” (reprezentant institu%ie 

public! local!) 

De$i unii din actorii sociali au tendin#a de a vorbi despre acest proiect ca fiind în derulare, s-a 
dovedit c! odat! cu criza au disp!rut $i fondurile necesare pentru sus#inerea acestui centru. 

„Am avut atunci … 6 luni de zile am fost pl!ti#i educatoarea "i eu "i înc! o ju-
m!tate de norm! o educatoare care a fost tot de c!tre Fondul Român de Dezvoltare 
angajat!. $i dup! 6 luni de zile trebuia s! intr!m în subordinea Prim!riei, adic! 
Prim!ria s! ne ajute cu fonduri dar, din p!cate, deci n-am putut pentru nc! -au 
fost fonduri. Am intrat doar eu ca asistent social, educatoarea a intrat în … la În-
v!#!mânt, la Inspectoratul $colar "i am continuat pân! la sfâr"itul lui 2009, adic! 
la sfâr"itul lui 2009 vorbesc an "colar, deci în iunie, 15 iunie când s-a terminat. In 
2009 - începutul lui septembrie, 15 septembrie deci n-am prea avut fonduri pentru 
educatoare "i a"a mai departe, ne-a ajutat, timp de doi ani de zile, ne-a ajutat cu 
suplimentul copiilor "i cu o parte din bani o comunitate de comune din Fran#a, care 
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Apelor "i Mediului pân! când … apoi când au v!zut c! deja e problematic "i am 
sunat toate p!r#ile "i au venit aici "i au v!zut în ce hal sunt oamenii, a doua zi au 
venit cu dolarii, pân! atunci …” (reprezentant autoritate public! local!)

Iluminatul public a fost realizat pe întreaga suprafa#! a comunei. Primarul spune c! este un lux 
minim pe care îl poate asigura locuitorilor. Posibil ca motiva#ia dezvolt!rii unui astfel de sistem 
public de iluminare s! fi avut în vedere dorin#ele $i a$tept!rile turi$tilor. 

„Iluminatul public ajunge în toat! comuna?
Da, pe toate uli#ele am extins, pentru c! erau oamenii, s!racii, b!trâni "i s! 

intre într-o uli#a plin! de noroi, s! nu aib! … mie mi s-a p!rut absolut … $i vedeam 
colegii mei c! sting noaptea becurile "i r!mâne tot satul în bezn! din cauza fonduri-
lor. $i prima dat! le-am spus, "i contabil "i la to#i, “eu n-o s! sting, cât tr!iesc eu aici, 
niciodat! lumina”. Dac! … atâta s! avem "i noi, dincolo poate le stinge altcineva, 
dar atâta lux, pentru un om care e muritor, mai are câteva zile "i e la groap!, s! vie 
to#i "i s! orb!c!ie ca "i în secolul nu-"tiu-care, nu mi se pare normal.” (reprezentant 
autoritate public! local!)

La nivelul comunei exist! telefonie fix! accesibil! tuturor gospod!riilor, televiziune prin cablu, 
internet $i semnal pentru telefonie mobil!. Re#eaua de gaze se afl! înc! departe de comun! 
(la Sighet) $i nu a constituit o prioritate, din moment ce locuitorii se descurcau foarte bine cu 
lemnele. 

Problemele importante ale infrastructurii sunt interconectate: canalizarea $i drumurile. 
Dac! problema drumurilor este considerat! de to#i ca fiind cea mai vizibil! $i cea mai deranjan-
t!, aceasta depinde în mare m!sur! de realizarea unui sistem centralizat de canalizare. Odat! 
finalizat acest sistem se justific! $i realizarea unor lucr!ri de consolidare $i asfaltare a drumuri-
lor. Altfel, investi#ia în lucr!ri la drumuri ar fi pierdut! în momentul în care s-ar începe lucr!rile 
la sistemul de canalizare $i toate drumurile ar fi s!pate.

Din 2006 prim!ria a demarat proceduri pentru accesarea fondurilor  guvernamentale pen-
tru a realiza sistemul de canalizare (Ordonan#a 7/2006). De 3 ani se lupt! cu diverse proceduri 
birocratice, astfel încât estimarea momentului în care lucr!rile vor începe efectiv este imposibil 
de f!cut. În 2009 prim!ria a primit un mic avans pentru aceste lucr!ri $i a demarat procedurile 
de licita#ie pentru desemnarea firmei ce va realiza lucr!rile. Din cauza unor contesta#ii ce sunt 
în viziunea primarului neîntemeiate, Consiliul Na#ional pentru Solu#ionarea Contesta#iilor a 
anulat la final de an licita#ia realizat!. Explica#ia primarului în aceast! situa#ie este c! de fapt nu 
s-a dorit trimiterea fondurilor câ$tigate prin Ordonan#a 7. 

„Putea#i s! merge#i cu un jurist, s! contesta#i cumva decizia?
Trebuie s! dau în instan#!.
Numai în instan#!?
$i în instan#! dureaz! vreo "ase luni "i oricum nu m! încadram pân! în decem-

brie, oricum ne lua banii înapoi, c! intru în instan#!, c! repetam licita#ia …
$i anul acesta vor mai fi fonduri?

Avem una care nu vrea, e chiar în centru, una micu#!, micu#!, ca un … o femeie 
singur! care face "i masaje "i a"a, "i vrea ea pentru str!ini, probabil c! o viziteaz!, "i 
cu p!mânt pe jos, asta î"i men#ine … nu vrea. Dar în rest …” (reprezentant autoritate 
public! local!)

Salubritatea comunei reprezint! o problem!, mai ales c! este str!b!tut! de dou! ape, iar lo-
cuitorii aveau obi$nuin#a s! arunce parte din gunoaie în ap!. Primarul amenajase o groap! de 
gunoi, dar cum aceasta nu îndeplinea standardele minime de func#ionare, a fost închis!. Deoa-
rece terenul de#inut de comun! nu se preteaz! la realizarea unei gropi special amenajate, solu#ia 
g!sit! a fost s! apeleze la serviciile de salubritate oferite de cel mai aproape ora$: Vi$eu.

„Îmi spunea#i de p!strarea apelor. Aici exist! o problem! cu …
Salubritatea?
Gunoaiele care se adun!, da, sau …
Pân! de vreo trei luni noi aveam un tractor "i o remorc! "i aveam un loc amena-

jat pentru depozitarea lor. Acum, fiind obligatoriu s! se închid!, avem contract cu o 
firm! de salubrizare pe care le duc la Vi"eu, la Sighet, acolo au contract cu …

Exist! groap! special amenajat!?
Au gropi cum erau înainte la ora"e, dar vede#i c! proiectul !sta pe Maramure" 

… eu mi-am f!cut un proiect separat pentru pubele "i pentru a"a, dar au zis c! m! 
suprapun cu proiectul jude#ului pentru c! era deja prin faza de aprobare a proiec-
tului general pe jude# "i atunci n-am … n-am mai f!cut eu "i acum au probleme cu 
oamenii din localit!#i unde voiau s! amplaseze gropile c! oamenii nu pricep c! o 
groap! de gunoi, dac! e a"a f!cut! cum trebuie, e o min! de aur, c! vedeam la ei, 
am participat "i la "edin#e de analiz!, fiecare pl!te"te c! î"i duc la kilogram, la a"a 
"i aduc o sumedenie de bani comunit!#ii. Aici nimeni nu vrea. Eu nu am zon! "i 
teren pentru c! e prea aproape de ap! "i n-am un teren întins, dar dac! ar fi fost 
mi-a" fi dorit din suflet s! am a"a ceva.

Dar oamenii din comun! pl!tesc o tax! pentru serviciul !sta?
Da, pl!tesc. Pl!tesc o tax! destul de mic!, de abia acoperim taxa pentru a le 

transporta pe …” (reprezentant autoritate public! local!)

Referitor la apele care traverseaz! comuna, aceasta a fost confruntat! în 2006 cu inunda#ii se-
vere. Ca urmare a acestor inunda#ii s-au realizat lucr!ri de îndiguire la unul din cele dou! râuri, 
în zona în care acesta $i-a ie$it din matc!. Primarul poveste$te c!, pentru ob#inerea fondurilor 
necesare acestor lucr!ri a trebuit s!-$i foloseasc! influen#a în diverse foruri europene. 

„Adic! noi suntem pe malul râului a"eza#i "i avem probleme, aici am avut "i 
probleme foarte serioase cu inunda#iile. Atunci am avut, în 2006 "i în 2007, parte 
din aval a satului era toat! sub ape "i atunci ne-au aprobat un proiect de regulari-
zarea apelor de 4 ani de zile "i nu mi-a dat niciun ban. $i eram trecut! "i în Monito-
rul Oficial. Pân! când am intervenit eu pe la Comisia Împotriva Dezastrelor, pe la 
Bruxelles "i Bruxelles-ul a luat leg!tura cu Ministerul Dezvolt!rii … cu Ministerul 
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Alte lucr!ri importante pentru infrastructur! ce trebuie realizate sunt cele de creare a unor 
drumuri ocolitoare în zonele în care exist! alunec!ri de teren. Fiind a$ezat! într-o zon! mun-
toas!, pres!rat! cu mine, roci de sare, izvoare minerale $i sulfuroase, problema alunec!rilor de 
teren este una foarte serioas!. În plus, drumul de acces auto este unul singur, paralel cu albia 
râului, fapt ce nu ofer! prea multe op#iuni în cazul unor alunec!ri de teren, izolând practic o 
parte din comun!. 

„Dac! a#i vedea pe Sasu, unde e drumul !la jude#ean spre Bude"ti "i spre Sighet 
"i este o roc! de sare care se tope"te tot timpul. Dar acolo, sus pe un deal, sunt case. 
Casele alea vin în amonte "i vin în pârâu, se r!stoarn! acolo c! ea se tot tope"te "i tot 
vin. $i acolo e obligatoriu s! fac ceva c! nu mai putem trece, atât avem drumul. $i 
e pericol "i în!l#ime foarte mare pân! în albia râului. Dac! acolo, se duce o ma"in! 
se nenorocesc, în veci, noaptea, necunoscând drumul sau a"a. $i exist! o insuli#!, 
un deal mare cu o cas! în vârf, aia care se vede "i a" putea face … c! eu aici nu am 
unde s! intru în ap!, nu am unde s! intru s! l!rgesc drumul. Atunci a" putea face 
ocolitor, pe o alt! strad!, un drum accesibil pentru ma"ini, s! nu blocheze o parte 
de sus unde am peste 20 de pensiuni, cele mai frumoase "i apele minerale "i a"a "i 
"coala e acolo "i m!n!stiri. $i nu am cum c! nu am nici bani "i m! gândesc dac! 
a" face "i dac! a" avea câ#iva bani a" face eforturi pentru a devia drumul, cândva, 
când o s! fie canalizare iar o s! se sparg! c! e îngust între uli#ele astea, nu sunt ni"te 
drumuri late, poteci late.

Dar pe fonduri europene pentru infrastructur! nu s-au g!sit astfel de oportu-
nit!#i?

Erau drumurile … doar drumurile forestiere. $i aici am avut o problem!, cu 
drumurile forestiere, c! pân! când nu am intrat în posesia p!durilor … aici la Boti-
za au vreo "ase localit!#i p!duri, pe terenul nostru. $i pân! nu am intrat în posesia 
p!durilor, nici drumurile nu erau ale noastre, erau ale Romsilva. Romsilva nu a 
f!cut proiecte, eu nu am putut, c! nu eram proprietar. $i toate se învârt a"a.” (repre-
zentant autoritate public! local!)

Botiza este o comun! cu un singur sat $i o popula#ie de doar 2900 de persoane. Nu exist! sta-
tistici actualizate cu privire la structura pe vârste a popula#iei. Totu$i, din cei 2900 de locuitori 
înregistra#i, aproximativ 600 sunt pensionari $i 800 sunt inactivi. Comparându-se cu alte comu-
ne din zon!, afectate de îmb!trânirea popula#iei, autorit!#ile apreciaz! c! popula#ia tân!r! este 
ceva mai numeroas! decât în alte p!r#i.  

„Ce îmi pute#i spune despre popula#ie, a"a, ca vârste, cum sunt?
La noi, fa#! de alte comunit!#i, s! "ti#i c! avem "i popula#ie tân!r!. Din p!cate 

acum merg "i spre afar! dup! bani, c! în perioada când era exodul acela în afar! 
Botiza st!tea destul de bine, nu prea aveam pleca#i. Acum normal c! se duc "i fa-
milii mai tinere. Mie, ce îmi pare mai r!u c! pleac! "i tinerii dar "i familiile tinere, 
care nasc copii acolo "i nici nu mai au nicio tangen#! cu tradi#ii, cu obiceiuri, cu 
s!rb!tori, cu port popular.” (reprezentant autoritate public! local!)

Da’ de unde s! "tiu eu ce vor mai fi?
N-a#i fost înc! informat!.
Nu ne-a informat nici într-un fel, nici în altul. Atât doar c! nu mai avem bani. 

$i a"a, ne d!dea numai 4 miliarde, numai c! începeam lucrarea, ag!#am "i puteam 
s! fac ceva pe uli#ele pe care ar fi … s! zicem a" fi ob#inut apoi prin 577 sau ceva, 
fonduri pentru amenajarea uli#elor pe Omu. S!racul om din mediul rural, el tot pe 
uli#a aia mocirloas! iese, tot problemele astea le are "i mie mi se pare c! ar trebui "i 
satele noastre s! î"i schimbe un pic înf!#i"area. )i-e groaz! când mergi într-o alt! 
#ar! "i vezi cum arat! un sat "i cum arat! la noi.” (reprezentant autoritate public! 
local!)

Problema drumurilor nu depinde numai de realizarea sistemului de canalizare ci $i de regimul 
juridic al acestora. Cele dou! drumuri principale ce str!bat comuna sunt drumuri jude#ene, 
fiind deci de competen#a consiliului jude#ean. 

„Mul#i turi"ti se plâng c! ar mai veni pe la noi, dar avem drumurile foarte rele. 
Nu e vorba numai de Botiza, e peste tot în Maramure". De la Târgu Mure" încolo nu 
este nicio problem!, dar când veni#i încoace vede#i ce problem! e.

(sta e cel mai mare defect. Noi nu avem ce s! facem c! "i drumul pe care a#i 
intrat, de la intersec#ie în dreapta este drum jude#ean. Este plin de gropi, mai pune 
doamna primar ce poate în gropi, dar nu putem s! ne b!g!m dac! este drum jude-
#ean. Dac! ar fi drum comunal …ar fi alt! problem!

Cum a#i vedea rezolvat! problema asta?
Nu "tiu, de la consiliul jude#ean. S! se ia în partea asta, valea Izei facem dru-

mul, dup! care Valea Marei, dup! care s! zicem c! în câ#iva ani ar trebui s! fie 
f!cut.” (reprezentant autoritate public! local!)

Consolidarea $i asfaltarea acestor drumuri ar aduce nu numai un anumit confort locuitorilor, ci 
ar reduce $i izolarea comunei, prin restabilirea unor leg!turi mai directe cu Cluj $i Baia Mare.  

„Am în#eles. Deci nici pentru drumurile astea nu pute#i accesa pentru c! sunt 
jude#ene?

Nu, sunt jude#ene, da. Acum, pentru !sta, am f!cut o hot!râre de Consiliu Local 
s!-l declasific pentru c!, de 14 ani de când sunt eu primar, nu mi-a dat nimeni nicio 
pietricic! "i atunci m-am gândit c! pe 577 poate a" primi ni"te fonduri de pietruire 
"i s! trecem la Cluj, ori de aici pân! la Cluj am scurta drumul cu 90 de kilometri, 
pentru un om bolnav care vrea s! mearg! la o clinic! ar fi extraordinar de bun. 
I-am cerut declasificarea lui "i acum a venit, prin Monitorul Oficial, c! l-au f!cut 
comunal, dar nu o s!-mi dea nimeni nimic. Nu mi-a dat nici c! a fost jude#ean … 
nu "tiu ce a dat, nici nu te-ai duce dincoace c! #i-ar da de la jude#, dincoace … "i 
l-am declasificat. Acum sunt … vedem dac! pot, pe 577, s!-l facem accesibil c! n-ai 
… chiar v! spun, pe vremea cealalt! se circula cu ma"ini mici pân! la Glod "i pân! 
la Cluj.” (reprezentant autoritate public! local!).
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pleac! cu contracte de munc!, în Germania, spre exemplu, în agricultur!, pe dou! 
luni, revin, iar pleac! în Italia apoi, apoi în Spania, pe unde cum apuc!. 

Cu contracte sau, mai degrab!, informal?
Nu, cu contracte (reprezentant autoritate public! local!).

„Exist! o asocia#ie sau cum pleac! mai concret? Prim!ria are vreun rol în 
acest…

Da, doamna primar aprob! plecarea, f!r! semn!tura ei nu pot s! plece. 
Deci, în Germania pleac!?
Da
$i pleac! to#i cam în acela"i loc sau în localit!#i diferite?
Majoritatea în acela"i loc, pe toat! perioada anului, sunt împ!r#i#i, fiecare lun! 

este ocupat!.” (reprezentant autoritate public! local!)

Una din problemele semnalate de autorit!#i este faptul c! de$i migran#ii se întorc $i aduc bani 
în comunitate, ace$tia se concentreaz! to#i asupra unui singur tip de investi#ie: casa. Astfel, 
comunitatea nu are de câ$tigat pe termen lung. 

„Tinerii care pleac! se mai întorc?
Unii se întorc, al#ii r!mân o perioad! mai mare de timp, se întorc "i singurul 

lucru pe care "tiu s! îl fac!, "i le-am mai #inut aceast! discu#ie, e s! î"i investeasc! 
într-o cas!. $i le-am spus: casa trebuie s! fie pe ultimul loc, s!-#i investe"ti într-o 
afacere care s!-#i aduc! bani. Investindu-#i to#i banii "i tot ce ai câ"tigat într-o cas!, 
r!mâi la acela"i stadiu, c! locuie"ti în cas! "i nu faci nimic. Inten#ia mea e de a-i 
stimula s!-"i deschid! o mic! afacere, un ceva, ca s! poat! r!mâne acas!, s! aib! 
ce lucra dup! aceea.” (reprezentant autoritate public! local!)

Dimpotriv!, spun autorit!#ile, prin stilul haotic de a construi, comuna î$i pierde treptat din 
patrimoniul care o f!cea atât de valoroas! pentru turi$ti. Iar acest lucru se întâmpl! în condi#iile 
în care principalul domeniu de activitate perceput ca având $anse de succes este agroturismul. 
Primarul afirm! c! încearc! s! men#in! tradi#iile, s! încurajeze men#inerea tradi#iilor adev!rate 
$i s! evite pe cât posibil înlocuirea autenticului cu kitch. 

„Tocmai îi premiez pe cei care p!streaz! costume populare, le poart! tot anul, 
pentru folclorul autentic, încerc s! p!strez câte ceva pentru c!, altfel, degeaba facem 
turism, dac! nu are ni"te puncte forte de atrac#ie …

Am v!zut c! femeile poart! fusta tradi#ional!.
O poart!, a"a, dar mai o … a intrat "i la noi civiliza#ia asta prost în#eleasa. Tot 

felul de materiale "i […] "i tot felul … tocmai am dat … una din componente este 
costumul autentic popular, s! fac! diferen#ierea între kitch "i între … s! î"i p!streze 
ce mai au. Mai "tiu, mai exist! "i fiecare om are un costum popular dar nu îl mai 
poart!, ca "i alt! dat!, în fiecare zi, "i la munc! "i la … la s!rb!tori mai mult.” (re-
prezentant autoritate public! local!)

Dac! înainte de 1990 familiile aveau câte 5-6 copii sau chiar 7-8, în cei 20 de ani ce au tre-
cut, modelul adoptat de tinerele familii a devenit cel al unei familii mai mici, cu doar 2-3 copii. 
Sc!derea natalit!#ii în condi#iile migra#iei pentru munc! în str!in!tate conduce pe termen lung 
la o reducere a popula#iei. 

„Nu e o popula#ie care s! zic … totu"i scade, deci scade, scade datorit! … "tiu 
eu … nivelului de trai mai sc!zut "i problemelor care se ivesc zilnic, scade. Pentru 
c!, s! zic, în anii ‘80, ‘70 erau multe familii cu 7-8 copii, acum foarte rar g!se"ti cu 
5-6, foarte rar. Deci nu "tiu dac! avem vreo 5 familii care dep!"esc peste 5 copii, în 
toat! comuna.

$i acum cam câ#i copii fac tinerii? Cam care e modelul?
Modelul e 2, 3, maxim 4, hai s! zic 5 dac! e o … a"a, care nu se p!streaz! sau 

care nu folosesc o m!sur! de protec#ie.” (reprezentant autoritate public! local!)

Din punct de vedere etnic, popula#ia este omogen!, to#i locuitorii comunei fiind declara#i ro-
mâni. Din spusele autorit!#ilor $i din discu#iile cu oamenii rezult! c! nu exist! vreo comunitate 
sau gospod!rie de romi. În ceea ce prive$te structura confesional!, majoritatea locuitorilor sunt 
ortodoc$i, existând o comunitate foarte restrâns! (sub 100 de persoane) de greco-catolici. 

În comun! exist! un num!r foarte mic de salaria#i, maxim 150, ace$tia lucrând în primul 
rând în institu#iile publice (înv!#!mânt, prim!rie, dispensar, poli#ie) $i comer#. Dac! avem în 
vedere c! înainte de 1990 peste 800 de persoane erau salariate, schimbarea a avut un impact 
social major. 

Cea mai important! surs! de venit o reprezint! banii câ$tiga#i de migran#i. Este greu de 
estimat câ#i locuitori sunt pleca#i la munc!, deoarece mul#i dintre ei pleac! pe perioade scurte 
$i apoi revin în comun!. O estimare a autorit!#ilor ar fi c! aproximativ jum!tate dintre locuitori 
pleac! cel pu#in temporar la munc! în str!in!tate. Prim!ria mediaz! într-o anumit! m!sur! 
aceste plec!ri masive la lucru în agricultur!, cei care doresc s! plece trebuind s! ob#in! apro-
barea primarului. 

„În general, în afar! pleac! b!rba#ii?
$i femeile pleac!.
Pleac! "i femeile?
Mai multe femei pleac! decât b!rba#i, c! noi avem aici "i pensionari mul#i de 

la min!. Mul#i, exist! în fiecare familie cel pu#in unul, un pensionar de min!. $i 
atunci pleac! femeile, c! pensionarii nu merg "i … ele în general, câte 160 odat!, 
câte 200, câte 130 … 

Am în#eles.
Mai sunt mul#i, lucreaz! în construc#ii, construiesc case, pleac! "i în #ar! "i în 

alte jude#e "i în afar!.”  
[…]
V-am spus: cre"terea animalelor, mai #in un porc, o vac!, mai acum cu … mai 

aveau "i trei prin jude#ele astea dar s! … nu "tiu ce vor mai face în continuare. Unii 
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putea fi viitoarea comun!, aveau unde s!-"i construiasc! tinerii. De unde, cum "i nu 
"tiu necum, c! a început s! î"i cumpere terenuri de acolo. A cump!rat atât de mult 
teren de"i i-am adunat pe oameni "i într-o adunare le-am spus “nu face#i cea mai 
mare prostie: s! trece#i pe lâng! gardul unui neam#, numai s! v! uita#i în curtea 
lui s! vede#i cele mai bune terenuri pentru copiii vo"tri”. Dar oamenii, ca "i oamenii, 
pentru câ#iva bani, nici nu mul#i, î"i cump!ra mobil! de buc!t!rie sau ceva, "i-au 
vândut terenurile “da#i-ne dumneavoastr!, c! v! revine dumneavoastr!”. $i au vân-
dut enorm de mult în cea mai bun! zon! a noastr!. Acum mai e "i un francez care 
a venit "i "i-a cump!rat acolo nu "tiu cât teren la Valea Sasului "i case din lemn "i 
le-a amplasat acolo, foarte multe "i a f!cut un sat de vacan#!. Mai sunt italieni care 
au venit "i au cump!rat terenuri, din Bucure"ti au venit "i s-au amplasat aici "i stau 
"i locuiesc la Botiza, dup! de a lucrat 40 "i ceva de ani la ambasada Danemarcei, a 
venit "i locuie"te la …” (reprezentant autoritate public! local!)

„$i cam care e pre#ul unei case aici?
Depinde de locul unde e amplasat!. De exemplu, aproape aici de "coal! s-a 

vândut o cas! cu 4 ari de teren, o cas! cu o singur! camer!, cu o teras! sus, cu, în 
bani vechi, 2 miliarde jumate. 

Destul de mult.
Da
Au crescut pre#urile în ultimii ani sau …?
La noi, nu "tiu, c! în alt! parte tot scade "i la teren "i la case, la noi tot timpul 

sunt destul de mari, dup! cum … Cred c! lipsa terenurilor construibile.” (reprezen-
tant autoritate public! local!)

Pe lâng! agroturism, o surs! de venituri o constituie agricultura, în special cre$terea animalelor. 
Totu$i nu exist! ceea ce s-ar putea numi ferme, agricultura fiind dintotdeauna o activitate care 
asigur! consumul gospod!riei.  

„,Sunt mul#i s! le zicem a"a fermieri, cei care au mai multe animale "i care 
reu"esc s! "i vând!?

Aici cred c! nu exist! om care s! nu aib! animale acas!. Aproape toat! lumea 
are. Al#ii au 3 vaci "i 4 vaci ca s! primeasc! subven#ii. 

$i to#i vând din produse?
)in produsele "i pentru propriul consum "i le "i comercializeaz!. Cum ar fi lap-

tele, îl comercializeaz! ca s! primeasc! subven#ia.” (reprezentant autoritate public! 
local!)

De$i autorit!#ile cred c! aceast! activitate ar putea fi realizat! $i la o scar! mai mare, pân! în 
prezent nu s-a g!sit un investitor care s! aib! succes în acest sens. Oamenii î$i cultiv! terenurile 
sau le cosesc pe cele care sunt doar p!$uni. Recent, ace$tia s-au asociat pentru a primi o subven-
#ie european! pentru dezvoltare durabil! a mediului rural, pentru sprijinirea zonelor agricole 
cu valoare natural! ridicat!. 

„Foarte pu#ini acum î"i construiesc din lemn "i, din p!cate, fac mastodon#ii !"-
tia din BCA-uri "i nici nu în concordan#a cu arhitectura maramure"ean! pentru c! 
"i aici exist! un vid în legisla#ie "i nu s-a impus, la nivel na#ional "i apoi la nivel de 
hot!râre de Consiliu Local, p!strarea, cât de cât, a unei p!r#i sau a unei construc#ii, 
ad!ugare la o construc#ie, ceva din lemn, pentru a p!stra arhitectura Maramure"u-
lui. $i apar aceste case care … numai în stil de Asie de, nu "tiu, Americ!, de pe unde 
aduc modelele, încât nu le po#i interveni s! le opre"ti "i chiar e o construc#ie haotic!, 
neordonat!, nepus! la punct. $i mai aveam eu materiale în pres!, în presa mara-
mure"ean! "i la radio, eram cea mai acerb! strig!toare s! opreasc! exodul caselor 
de lemn. Sup!rarea cea mai mare era pentru c! nu exista în legisla#ie premise nici 
s! opreasc! la grani#! casele foarte vechi "i frumoase "i arhitectura lor "i veneau 
!"tia din afar! cu tiruri întregi "i le colectau din fiecare sat. La noi nu exist! o curte 
s! nu aib! "i o cas! veche. $i am v!zut c! se întâmpla aceast! nenorocire "i am f!cut 
apel parlamentarilor "i !"tia: “m!i oamenilor, gândi#i-v! c! r!mânem f!r! nimic” 
"i cum ei "tiu ceea ce nu au, s! î"i duc! de la noi "i s! î"i organizeze un sat de vacan#! 
"i s! fac! tot felul de festivaluri "i bani "i le iau pe nimica toat! "i le duc. În schimb 
se pare c! nimeni … toat! lumea a r!mas insensibil!, am f!cut demersuri pe la di-
rec#ia de cultur!, peste tot, toate le-au cules, foarte greu am g!sit o singur! cas! s! o 
aduc, s! o amplasez aici, sup!rat! c! le duc toate. Nici nu le-am dat autoriza#ie de 
demolare "i a"a le-au dus, nu "tiu cum puteau s! treac! grani#a, demontate "i apoi 
le montau înapoi "i au adev!rate sate de vacan#a din Maramure". Noi r!mânem cu 
BCA-ul.” (reprezentant autoritate public! local!)

De cealalt! parte, locuitorii spun c! este mult mai scump $i mai dificil s! faci case de lemn 
tradi#ionale. Unei astfel de case trebuie s!-i la$i timp s! „se a$eze”, astfel c! ar putea dura $i 5 
ani pân! s-o finalizezi. În plus, parcelele fiec!rei gospod!rii sunt mici, neexistând suficient loc 
pentru o cas! nou! $i una b!trâneasc!. Dac! acele case b!trâne$ti nu ar fi cump!rate de str!ini, 
oricum ar sfâr$i demolate $i folosite ca lemn de foc. Argumente sunt de ambele p!r#i, dar cert 
este c! patrimoniul cultural care atrage turi$ti dispare încet încet, iar comunitatea î$i va pierde 
practic singura activitate aduc!toare de venit. 

Pe lân! casele care se vând str!inilor, a înflorit $i vânzarea de terenuri. Odat! cu extinderea 
intravilanului au început s! fie c!utate terenuri de c!tre str!ini de comunitate - din alte #!ri sau 
din alte zone ale #!rii. Acest lucru a contribuit $i la cre$terea pre#ului terenurilor $i caselor. Cei 
care au achizi#ionat terenuri pentru a investi au mers tot pe dezvoltarea agroturismului, pl!nu-
ind s! construiasc! mici sate de vacan#! cu case tradi#ionale, încercând s! creeze un spa#iu cât 
mai aproape de imaginea idilic! a satului tradi#ional. 

„Vreau s! v! spun c! "i aceast! boal! a intrat "i la Botiza, de achizi#ionare a 
terenurilor de c!tre oamenii din alte #ari. De exemplu, avem un neam# care a cum-
p!rat peste 80 de hectare de teren. Dar tâmpenia este c! eu am înscris în urm!torul 
PUG, fiind zona aceasta atât de aglomerat! "i f!r! spa#iu construibil, am prins în 
PUG o zon! aparte în care nu sunt nici alunec!ri de teren "i nici inunda#ii. $i aia 
m-am gândit c!, printr-o "osea "i trecând "i curent electric pe acolo "i apa "i toate, ar 
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„Prim!ria, ca "i construc#ie, este cea mai veche cl!dire din localitate, una dintre 
cele mai vechi, aproape al doilea r!zboi mondial. Când eu am venit la Prim!ria 
noastr! mai erau c!r!mizile "i du"umelele, dac! aveai tocuri sau ceva nu mai pu-
teai s! le sco#i. Bineîn#eles c!, într-o localitate, gospodarul se vede dup! casa lui, 
deci mi s-a p!rut c! la Prim!rie vine "i badea Gheorghe "i ministrul "i toat! lumea 
vine la aceast! institu#ie "i am încercat s!-i schimb "i acoperi" "i interioarele erau 
toate surupate "i toate a"a … am mai reparat, am schimbat, am f!cut înc!lzire 
central!, aparaturi în toate birourile. A" fi vrut o Prim!rie mai nou! "i s! … mai 
spa#ioas! pentru c! noi nu avem spa#iu destul, noi st!m "i câte trei-patru într-un 
birou, nu avem spa#iu. Am "i proiect pentru construc#ie nou!, n-am teren unde s-o 
amplasez, atâta ar fi fost, parcul !sta în care am încercat din r!sputeri s! aduc 
cea mai veche cas! din localitate, s! o achizi#ionez, s! mai p!strez în ea ce se poate 
p!stra, ca "i un muzeu pentru cei care vin s! viziteze "i am f!cut o construc#ie, un 
complex din lemn cu poart!, cu cas!, cu "opron de joc "i a"a mai … dar dac! ar fi 
fost bani ne-am fi mutat la Centrul Social, acolo jos, la etajul I "i am fi d!râmat "i 
am fi construit o … în concordan#a cu linia satului "i nu grandomanii, c! vedeam "i 
prim!rii din sticl! "i nu "tiu mai ce.” (reprezentant autoritate public! local!)

Ca dot!ri tehnice, exist! calculatoare, re#ea de internet, imprimante, copiatoare, acest aspect 
nefiind o problem! pentru colectivul destul de restrâns al prim!riei. Din punctul de vedere 
al resurselor umane, echipa este format! atât din persoane vârstnice ce se apropie de vârsta 
pension!rii, dar $i din tineri selec#iona#i de primar. De altfel doamna primar chiar distinge între 
„vechea gard!” mo$tenit! odat! cu func#ia de primar, conservatoare $i lipsit! de ini#iativ! $i 
angaja#ii mai tineri, mai bine preg!ti#i $i mai implica#i. 

„Am în#eles. Dar în ceea ce prive"te oamenii, ca num!r de angaja#i?
Nu am mai mul#i decât ar trebui, dimpotriv!, pentru c! eu, de la început, am 

"tiut fiecare om la locul lui, s!-l a"ez "i nici s! nu se calce unul pe altul pe picioare "i 
s! nu fac! treaba. Dar nu "tiu acum cât va prevedea sau cât trebuie s! r!mân!.

Câ#i sunt acum?
P!i, a"a, 11 angaja#i. Bine, în afar! de cultur!, de Centrul Social "i de celelalte 

servicii … de ap! "i a"a …”

[…]

„Câ#i sunt cu studii superioare în Prim!rie?
Acum avem "i cu studii superioare, to#i cu Spiru Haret. Înainte eram eu "i ingi-

nerul, cu studii superioare, acum sunt to#i. 
To#i cei 11.
Dar dac! le dau materie de clasa a IV-a … unora care i-am prins aici mai 

vechi "i n-ai ce s! faci cu ei, unde s!-i arunci acas!, mai r!mân patru ani pân! la 
pensie, tot atâta "tiu, din p!cate "i dac! cineva nu în#elege … ar trebui mai înnoite 
"i persoanele din Prim!rie pentru c! mo"tene"ti ni"te oameni care nu "tiu decât ce 

„Exist! terenuri care nu sunt cultivate dar care ar putea fi?
Nu, dar vreau s! v! spun c!, în compara#ie cu alte localit!#i, chiar am fost 

da#i exemplu, noi am constituit o asociere a celor care au terenuri "i am fost prima 
în Maramure", pentru c! ne-am dat seama c! imediat primesc ni"te fonduri mai 
multe dac! e fiecare parcel! "i dac! era mai mic! de 30 de ari, dac! intrau în aso-
cia#ie ei primeau bani "i pentru aceea. Ori ceilal#i, care erau individual, primeau 
numai de la 30 de ari în sus. $i am primit "i cei mai mul#i bani din jude#. $i la noi 
mai exist! o mod!: e o ru"ine s! la"i terenul necosit sau nelucrat. Chiar dac! nu 
are animale, îl cose"te, îl face plai acolo "i dac! are posibilitatea vinde sau ceva, 
dar s! r!mân! a"a … rar, care sunt mai departe, foarte departe "i dac! tinerii au 
plecat "i au r!mas b!trânii … dar a"a cum pot ei "i b!trânii "i tinerii.” (reprezentant 
autoritate public! local!)

Nici me$te$ugurile tradi#ionale nu mai par o solu#ie pentru crearea unei afaceri. Prelucrarea 
lemnului, #eserea covoarelor vegetale sunt îndeletniciri individuale, pe care locuitorii le practi-
c! în speran#a c! turi$tii vor cump!ra astfel de produse. 

„Ca perspective de dezvoltare? Ce vede#i dumneavoastr! ca dezvoltare econo-
mic! a comunei?

Asta, în primul rând am pus accent pe turism. Asta deja avem început. Apoi, 
mi-a" dori o … a"a cum a#i spus "i dumneavoastr!, o fabric!, de dimensiuni chiar 
"i mai mici, unde ar putea lucra cei care lucreaz! în lemn, spre exemplu dac! i-a" 
putea aduna aici. $i mi-a" fi dorit, dar n-am avut "anse pentru cerin#e, deci ofert! 
ar fi fost de un atelier de #es!torie. Mai înainte parc! înc! mai interveneau din alte 
#!ri "i ar fi dorit … dar acum nimeni nu se mai arat! doritor s! facem un contract "i 
s! … deja noi confec#ion!m "i nu avem unde s! export!m.” (reprezentant autoritate 
public! local!)

Dup! cum recunosc $i autorit!#ile, încet, încet se desprinde o p!tur! de oameni mai înst!ri#i, 
în timp ce restul localnicilor se men#in la un nivel de trai destul de sc!zut. Din p!cate aceast! 
categorie de oameni cu resurse financiare considerabile nu investesc în activit!#i care ar putea 
crea locuri de munc! la nivel local. 

Situa#ia prim!riei ca institu#ie
Prim!ria se afl! într-un sediu renovat relativ recent, dar foarte limitat ca spa#iu. În total pri-
m!ria are vreo 7 înc!peri, din care una este sala de consiliu, iar alta este cabinetul primarului. 
Dup! cum men#ioneaz! primarul, cl!direa este una din cele mai vechi din comun!. Exist! un 
proiect pentru construirea unui sediu nou, dar lipsesc banii pentru achizi#ionarea terenului $i 
construc#ia efectiv!. 
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Grupuri vulnerabile
Prima reac#ie a autorit!#ilor când discut! despre grupuri vulnerabile este s! men#ioneze c! 
au un num!r mic de familii s!race, cu mul#i copii. Extinzând discu#ia la proiecte pe care le-au 
implementat sau inten#ioneaz! s! implementeze afli c! b!trânii r!ma$i singuri reprezint! o 
categorie care are nevoie de interven#ie din partea comunit!#ii. De asemenea, în comun! exist! 
persoane cu dizabilit!#i atât fizice cât $i mentale, care au nevoie de programe de interven#ie. 
Indiferent de care dintre grupuri vulnerabile vorbim, nu exist! o localizare spa#ial! în comun! 
a acestora. Dat fiind c! spa#iul pentru construc#ii noi este foarte limitat, cei care au dobândit 
mai multe resurse financiare au fost nevoi#i s!-$i construiasc! o cas! pe locul l!sat mo$tenire 
de p!rin#i. 

„Sunt "i persoane mai s!race în comun!?
Ar fi "i mai s!race, familii cu mul#i copii. Se face tot posibilul ca ceilal#i oameni 

s! le ajute. Când avem cu f!in!, zah!r 
Cam despre câte familii vorbim?
Nu "tiu, în jur de 5. 
Sunt ace"tia localiza#i într-o anumit! zon! a comunei?
Nu” (reprezentant autoritate public! local!)
„Exist! ni"te grupuri mai vulnerabile, oameni mai … care ar avea nevoie de 

ceva sprijin?
Exist! grupuri de oameni care i-am prins "i în ajutorul social dar din p!cate 

de trei luni de zile n-am mai primit niciun ban. Mai sunt oameni în vârst!, oameni 
care nu au cine s!-i între#in!, nu sunt capabili de munc! … 

$i au vreo surs! de venit?
N-au. Au surs! de venit ajutorul social sau dac! au vreun copil sau undeva 

plecat, trimit ei, între#in ei. Sunt care nu au nici pensie, n-au nici nimic. 
Deci, în general, sunt oameni în vârst!, r!ma"i singuri. Am în#eles. Sunt oare-

cum mai grupa#i, în anumite zone ale comunei, sau sunt …?
Nu, s! "ti#i c! nu este o zon! mai populat! de cei mai bine pu"i sau … fiecare 

unde a mo"tenit. A"a "i-au construit casele, c! nu au unde s! î"i cumpere c! nu exis-
t! unde "i atunci unde au mo"tenit de la p!rin#i acolo "i-au construit, cam dispersat 
peste tot.” (reprezentant autoritate public! local!)

„Sunt multe persoane cu handicap aici în comun!?
P!i avem, cu gradul I, avem 17, cu gradul II avem vreo 23 "i cu gradul III vreo 

10, cam a"a sunt. Aproximativ, c! nu "tiu … de la o zi la alta se modific! certificatele 
"i toate astea.

E vorba de handicap fizic sau mental? 
$i fizic "i mental "i psihic "i toate … deci nu e neap!rat o linie care s! zicem c! nu 

mai poate s! … nu, sunt mai multe. Accidente de munc! "i atâtea "i atâtea care se 
întâmpla deci nu neap!rat de la na"tere sau, "tiu eu, din copil!rie s! fi dobândit. $i 
dup! un accident de munc! "i dup! atâtea "i atâtea. $i nu cred c! este comunitate 

au "tiut "i la început "i nici nu au inten#ia de a mai înv!#a din mers sau a schimba 
"i atunci trebuie tu, ca "i primar, s! "tii "i contabilitate "i secretariat "i … altfel nu 
po#i s! faci aproape nimic "i s!-i supraveghezi pe fiecare e destul de greu. Nu po#i 
s!-i dai “tu, c! e problema ta, te descurci, hai c! e ini#iativ!, e"ti cu buget …” “nu 
mi-a spus s! fac a"a, dar nu mi-a zis s! schimb asta, nu mi-a zis …”. Ei nimic, numai 
dac! s-au obi"nuit, sau s-au format, sunt forma#i pe sistem vechi "i trebuie numai 
s! spun! cineva, s! le trimit!, s!-i dai ce s! fac! c! altfel nu merge mai departe.” 
(reprezentant autoritate public! local!)

Bugetul prim!riei este foarte mic, reflectând de altfel $i activit!#ile economice ale comunei. 
Impozitele pe construc#ii au fost mult! vreme scutite, având în vedere c! zona avea statut de 
zon! defavorizat!, în urma disponibiliz!rilor de la mine. În plus, comuna are o suprafa#! mic! 
în intravilan din cauza a$ez!rii sale pe v!i în zon! muntoas!, astfel încât sumele alocate de con-
siliul jude#ean sunt la rândul lor foarte mici. 

„Ce-mi pute#i spune despre bugetul Prim!riei? 
C! este foarte mic.
Care sunt sursele de venit pentru Prim!rie?
Veniturile proprii, v! da#i seama c! avem doar din taxe "i impozite pe construc-

#ii. Nu mai avem nimic aici, nici unit!#i mari sau … care ar putea ajuta bugetul. 
Avem câteva birturi "i baruri "i magazine "i, v-am spus, din turism n-am ob#inut 
nimic pentru c! la început eram … eu eram cea care voiam s!-i stimulez, numai s! 
se dezvolte "i "tiam c! mai au "i… era "i legea aceea c! erau scuti#i de impozit nu 
"i … Dup! aceea am încercat, prin hot!râre de Consiliu Local, s! impun o tax! de 
dezvoltare, m!car pentru a strânge gunoaiele "i mizeria dup! ei, dar niciunul nu a 
dat niciun ban pân! la ora actual! "i nu "tiu dac! o m!sur! coercitiv! sau pot s! 
g!sesc o alt! modalitate c! banii pentru un singur turist pe un an "i tot ai putea 
s! … s! colectezi ceva pentru a înfrumuse#a anumite zone "i a ajuta s! ai … Iar un 
miliard "i vreo 300 de milioane lei vechi, atât era venitul … sunt veniturile proprii 
"i v! da#i seama c! se scoate "i iluminatul public din ei "i nu-#i ajunge. $i atunci 
din fondurile de echilibrare care tot a"a se dau, dup! cum e culoarea înghe#ului "i 
suntem destul de nevoia"i acum "i …

$i cum îl împ!r#i#i, care sunt priorit!#ile?
Prima dat! mi-am asigurat utilit!#ile astea publice, cu iluminat, ap!, curent 

func#ionale
De la jude# primi#i fonduri?
De la jude# "ti#i c! exist! o formul! de reparti#ie a fondurilor "i formula aceea 

nu e cea mai fericit!. Exist! localit!#i care au în intravilan nu-"tiu-cât teren "i nu 
se dezvolt! deloc, r!mân a"a "i primesc bani mai mul#i. Exist!, cum suntem "i noi, 
îngr!m!di#i "i deluros "i a"a, intr!m în formul! cu mai pu#in teren "i primim destul 
de pu#ine fonduri, dup! formul!. Dup! taxa pe valoare ad!ugat!, iar se repar-
tizeaz! de c!tre conducerea Consiliului Jude#ean, acolo nu prea …” (reprezentant 
autoritate public! local!)
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V-am zis, cea mai arz!toare mi-ar fi canalizarea tras!, s! pun la punct pentru 
c! este zon! turistic! "i ar putea dup! aceea s! vin! "i infrastructura, uli#ele. Restul 
ne-am descurca a"a, ne-am putea noi descurca pe plan local, f!r! prea mult sprijin, 
dac! a" putea pune aceste lucruri la punct. A" putea s! intru "i s! … "i am cum s! 
fac lobby "i a" putea face "i în afar! "i a" aduce mai mult turism dar, pentru mine, 
spaima de câte ori vine un neam# sau ceva "i îmi arat! drumul eu nu pot s! stau s!-i 
explic c! e drum jude#ean "i … fiecare om, "i dac! îi explic cu asta nu îl înc!lze"te 
nimica.  

Sunt aceste probleme prinse în strategia local! de dezvoltare?
Sigur. Sigur, avem "i strategie "i prinse toate problemele pân! în 2013 care ar fi 

priorit!#ile.” (reprezentant autoritate public! local!)

Reducerea s!r!ciei este considerat! în strategie prin crearea de oportunit!#i pentru activit!#i 
economice generatoare de locuri de munc!. Problema b!trânilor r!ma$i singuri este men#iona-
t! specific, unul din proiecte propunându-$i s! creeze un azil de b!trâni. De altfel reprezentan-
tul prim!riei responsabil cu accesarea fondurilor guvernamentale $i europene men#ioneaz! c! 
proiectul a fost deja depus pe un program opera#ional. 

Rela#iile dintre prim!rie 
%i ceilal#i actori sociali
Dup! cum a fost men#ionat mai sus, la nivel local, re#eaua de actori sociali este foarte limitat! $i 
se concentreaz! în jurul prim!riei. Organiza#ia neguvernamental! care a implementat proiecte 
sociale $i asocia#ia agricol! a proprietarilor de terenuri au în componen#! oameni ai prim!riei. 
Proprietarii de pensiuni nu sunt organiza#i în niciun fel pentru a-$i promova interesele la nivel 
local, iar ceilal#i actori economici sunt foarte pu#ini.  

„Ce institu#ii se implic! mai mult aici în comun!?
În afar! de prim!rie, nu, "coala î"i vede de problemele ei c! are "i ea, biserica 

nu, se implc! in felul ei s! atrag! tineretul la biseric!, alte organiza#ii nu sunt. […]
Exist! o asocia#ie OVR? Mai func#ioneaz!?
Nu "tim… Când o început cu agroturismul cu francezii atunci mergea "i OVR-

ul, ei lucrau cu str!ini, aduceau turi"ti, aveau un birou de informare, mai trimiteau 
turi"ti la pensiuni.” (întreprinz!tori – pensiune "i apicultur!)

„Din partea celor care au pensiuni a venit vreun ajutor c!tre prim!rie, vreo 
ini#iativ!?

N-au, din p!cate. Asta le lipse"te "i am încercat s!-i adun o dat! "i s! le spun c! 
ei a"teapt! totul de la Prim!rie. Deci sunt forma#i, sau sunt, cum am zis "i înainte, 
deforma#i, înclina românul s! fac! Prim!ria. Dac! au o bucat! de "an# s! fac! pri-
m!ria, dac! … trebuie s! fac! Prim!ria, dac! … Ei nu mai "tiu, ca "i în str!in!tate, 
voluntariat deloc.” (reprezentant autoritate public! local!)

f!r! persoane din astea cu handicap. Eu fiind localnic de aici, din Botiza, când am 
venit aici am crezut c! nu o s! am cu ce s! lucrez, c! nu o s! am cu cine s! lucrez, 
deci am crezut c! toat! lumea o s! … "i nu a fost a"a. Chiar am r!mas a"a, un pic 
uimit "i surprins c! sunt atâtea persoane cu nevoi speciale "i cu probleme.” (repre-
zentant autoritate public! local!)

O problem! ce tinde s! aib! caracter social în comun! o constituie consumul excesiv de alcool 
$i problemele ce rezult! de aici: violen#e domestice, neglijarea copiilor, neintegrarea pe pia#a 
muncii. Autorit!#ile au încercat s! dezvolte un centru de servicii pentru persoanele dependente 
de alcool $i cele afectate de violen#a domestic!. Ini#iativa nu a avut succes deoarece presiunea 
social! de a nu recunoa$te $i de a nu discuta public despre astfel de probleme a fost prea mare. 
Oamenii s-au temut de oprobriul public $i nu au venit la centrul de Îngrijire. 

„Mai avem un proiect, în colaborare cu FRDS-ul, pentru un Centru de Îngrijire 
"i Ocrotire a Persoanelor Dependente de Alcool "i Violen#! în Familie, la etajul doi 
"i !la nu a func#ionat pentru c! … deci s-a terminat, am finalizat proiectul, am 
îmbun!t!#it spa#iul, am tot, n-am avut beneficiari pentru c!, fiind la #ar!, lumea se 
cunoa"te "i a"a mai departe …

N-au vrut s! …
Le-a fost cam … ru"ine s! vin!. Dar în schimb … deci n-am … a fost foarte fain 

aici. 
Este consumul de alcool o problem!, aici în comunitate?
Da, avem. Deci cele mai multe cazuri pe care le-am cunoscut eu, deci le cunosc, 

cunosc toat! comuna, e cam cauza alcoolului. 
În rândul b!rba#ilor sau "i al femeilor?
Paralel!. Deci nu e diferen#! între feminin "i masculin dac! se consum! … chiar 

din contr!, am observat, de multe ori, c! unde femeia nu consum! "i încearc! s! îl 
îndrepte pe b!rbat, se opre"te, ea din contr!, îl ajut! s! consume "i acolo deja fami-
lia a ajuns la …” (reprezentant autoritate public! local!)

Strategia local! de dezvoltare
Comuna are o strategie de dezvoltare pentru perioada 2008–2013, în care sunt fixate 4 direc#ii 
prioritare de urmat: dezvoltarea infrastructurii de baz!; protec#ia mediului; înt!rirea coeziunii 
sociale "i reducerea s!r!ciei; regenerarea rural!.

Strategia con#ine $i schi#e ale unor proiecte concrete, 30 la num!r. Problemele care sunt 
considerate în prezent o prioritate sunt men#ionate în aceast! strategie, mai ales c! prioritizarea 
acestora în strategie a avut în vedere $i opiniile locuitorilor care au fost chestiona#i în leg!tur! 
cu aceste probleme. 

„Care ar fi principalele probleme ale localit!#ii, dac! ar fi s! le sintetiza#i? Cele 
mai arz!toare.
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Pe fonduri guvernamentale am primit astea pentru îndiguire "i regularizarea 
apelor, pe o perioad! de 3 ani, 150 de miliarde este valoarea total! a lucr!rilor pân! 
când sunt gata "i, tot a"a, atât am avut pentru între#inere "i repara#ii pentru "coli "i 
c!minul cultural …” (reprezentant autoritate public! local!)

Prim!ria a atras fonduri necesare unor investi#ii în comun! prin intermediul unor autorit!#i 
locale franceze dintr-o localitate cu care comuna este înfr!#it!. Rela#iile stabilite prin înfr!#iri cu 
alte localit!#i din Occident pare s! le fi adus nu numai o alt! viziune $i idei pentru dezvoltarea 
local!, dar $i fonduri necesare în anumite momente. 

„A fost o comunitate foarte bun!, v!zând c! vreau s! fac "i c! a"a, efectiv ne-a 
ajutat "i a zis “cu ce te pot ajuta? dar vezi s!-mi preg!ti#i un tân!r, s! fie "i la noi, 
când va fi, s! am un tân!r preg!tit pentru accesare de fonduri "i a"a "i la voi …”. 
L-au pl!tit ei doi ani de zile, v!dit comunitatea francez!, salariul, l-au dus la ei 
la cursuri, a venit aici la noi, a v!zut necesit!#ile noastre, bineîn#eles dup! ce am 
intrat în Uniunea European! a fost "i mai … altele am priceput "i noi … "i mi-a mai 
pl!tit un … v!zând la ei protec#ia social!, cum sunt b!trânii, cum sunt copiii, pen-
tru mine a fost a"a un "oc c! la unul din Centre, probabil c! mi-au dat a"a lacrimile 
"i au zis “dar de ce e"ti trist!?” "i am zis c! "i noi atâ#ia copii s!raci avem pe care 
nu îi bag! nimeni în seam! "i la ei era o infirmier! la doi-trei copii "i ni"te condi#ii 
extraordinare. $i, zic, ce mi-a" dori s!-i pot ajuta "i eu, fiind înv!#!toare de meserie, 
normal c! am lucrat cu copiii o via#a "i am a"a, ceva pentru copii, am afinit!#i. […]  
$i apoi a"a am înfiin#at eu … a fost un bloc de locuin#e d!râmat, aveau toate satele 
de pe la IGO, date a"a la primari "i erau numai ruinele unde a fost bloc "i … al#ii le-
au "ters de pe fa#a p!mântului, al#ii … "i m-am gândit s! fac un proiect "i am f!cut 
un proiect "i l-am întregit, i-am pus acoperi" "i l-am pus la punct, l-am amenajat 
a"a cum trebuie "i am f!cut un Centru Social Multifunc#ional de Zi "i acum arat! 
ca "i Centrele lor c! toate condi#iile le am. Ei, dar dup! 6 luni "i-au luat mâna de 
pe noi, s-a terminat proiectul "i au r!mas f!r! salariu oamenii salaria#i "i tot ei 
mi-au aprobat un asistent social "i i-au dat salariu, tot a"a doi ani …” (reprezentant 
autoritate public! local!)

Fiind o comunitate fost! minier! afectat! de disponibiliz!ri, comuna a reu$it cu ajutorul Fun-
da#iei Române pentru Copii, Comunitate $i Familie s! acceseze fonduri gestionate de Fondul 
Român de Dezvoltare Social!, prin care a fost creat un centru social multifunc#ional. Dup! 
încheierea finan#!rii, o parte din cheltuieli au fost preluate de Inspectoratul +colar Jude#ean $i 
de partenerii din Fran#a, prin intermediul prim!riei.

Dintre micii investitori, doar asocia#ia agricol! a reu$it s! primeasc! subven#ii europene, 
respectiv pl!#i de agromediu, prin m!sura 214. De$i agroturismul este foarte dezvoltat, nu s-au 
accesat fonduri europene pentru pensiuni agroturistice. Apicultorii au încercat s! acceseze fon-
duri pentru sus#inerea fermelor de subzisten#! prin m!sura 141, iar în domeniul cre$terii ani-
malelor, un tân!r din comun! a încercat s! acceseze fonduri în cadrul m!surii 112 – instalarea 
tinerilor fermieri. 

În ceea ce prive$te rela#iile dintre autorit!#ile locale $i cele jude#ene, acestea par a fi destul 
de tensionate din cauza amestecului politicului în actul de administrare. Primarul actual, o fe-
meie membr! a Partidului Social Democrat, se afl!, dup! cum men#ioneaz!, de 9 ani în opozi#ie 
fa#! de conducerea jude#ului, iar acest lucru face ca Botiza s! nu se afle pe agenda priorit!#ilor 
Consiliului Jude#ean. 

„Care ar fi obstacolele care v! împiedic! s! v! pune#i toate aceste proiecte în 
aplicare, principalele obstacole?

Cred c! toat! lumea spune asta, amestecul politicului în politica administra-
tiv!. Ar fi ok dac! noi am face numai politica cet!#eanului "i nu altfel de politic!, 
dac! nu am fi taxa#i ca "i politicieni de c!tre politicieni "i dac! ar fi o împ!r#ire 
echitabil! a surselor "i gândindu-se la nevoile cet!#enilor "i a comunit!#ilor "i nu 
pe criterii politice "i s! nefericeasc! o comunitate întreaga pentru c! unul face de 
… primar sau …

A#i spus mai înainte c! nu a#i prea avut sus#inerea Consiliului Jude#ean. Care 
ar fi, în general, rela#ia cu Consiliul Jude#ean?

Deci eu am o rela#ie groaznic! pentru c! nu sunt un om care s! se comporte nu-
"tiu-cum s! … tot îmi atrag oprobriul "i pre"edintele tot timpul spune c! e pre"edin-
tele tuturor maramure"enilor "i chiar am f!cut un apel: “dac! sunte#i pre"edintele 
tuturor maramure"enilor, începe#i cu drumurile din Botiza ca s! da#i dovad! c! 
chiar a"a este”. În general n-am nici … numai c! strig în zadar a"a "i … câteodat! … 
Vreau s! v! spun c! aici, la Botiza, "i nu numai la Botiza, "i în localit!#i, sunt date 
de fapt … oamenii nu se gândesc nici c! sunt alegeri parlamentare, c! sunt … ei dau 
voturile primarului. Ei sunt al!turi de mine, "tiu s! m! sprijine, s! m! ajute "i ei 
"tiu c! trebuie s! fie al!turi de primar dac! î"i aleg primarul, vreau s! v! spun c! 
de fiecare dac!, de"i era 11-9 sau nu "tiu cât, am fost aleas! din primul tur.” (repre-
zentant autoritate public! local!)

Experien#a acces!rii fondurilor europene
Experien#a acces!rii fondurilor europene în comun! este foarte limitat!, atât la nivelul autori-
t!#ilor, cât $i la nivelul micilor întreprinz!tori. Prim!ria a implementat pân! în acest moment 
proiecte cu fonduri guvernamentale $i se afl! în curs de accesare a fondurilor europene, prin 
m!sura 322 $i prin programe opera#ionale. Fondurile guvernamentale au fost accesate pentru 
lucr!ri de îndiguire $i de regularizare a cursului apei, pentru renovarea prim!riei, a $colii $i a 
c!minului cultural. Conform Ordonan#ei 7/2006, prim!ria a depus o cerere de finan#are pentru 
demararea lucr!rilor la sistemul de canalizare, dar accesarea s-a dovedit a fi extrem de anevo-
ioas!, pân! în prezent primind doar 15% din fondurile aprobate. 

„$i de primit, pe ce a#i primit fonduri?
Nu prea am primit. 
Pe fonduri europene au venit …



264 BOTIZA   |   Studii de caz 2009 265Funda#ia Soros România

s! "i-l poat! derula. $i nu da la un primar, c! e al meu, îi dau la 10 proiecte "i la 
cel!lalt nu i-am dat deloc. Vi se pare normal a"a?

Au dat pân! acum cofinan#!ri?
Da, au dat cofinan#!ri cu duiumul "i de bani grei.
Dar la dumneavoastr! mai pu#in sau …?
Mai deloc.
Deloc? Nu v-au dat deloc?
Nu. $i aveam primari cu care suntem prieteni, c! noi suntem primari prieteni "i 

îmi spunea la un moment dat, înainte de decembrie, zice: “eu am primit atâ#ia bani 
dar nu pot, înainte chiar de a se închide anul financiar, nu pot cheltui legal "i mi-e 
fric!. Dac! se schimb! guvernarea "i vin "i m! iau !"tia?”. Deci tu i-ai cheltui "i ile-
gal dac! ai "tii c! nu se schimb!? N-ar conta c! e ilegal, numai dac! s-a schimbat.” 
(reprezentant autoritate public! local!)

Prim!ria se învârte într-un cerc vicios din care nu poate ie$i decât cu ajutorul autorit!#ilor de 
la nivel jude#ean: bugetul local este mic, deci au nevoie de fonduri europene pentru investi#ii, 
având un buget mic, nu pot asigura co-finan#area implement!rii unor proiecte cu fonduri eu-
ropene. De$i acum se informeaz! permanent asupra oportunit!#ilor $i $i-a stabilit o serie de 
priorit!#i la nivel local, în mod practic decizia de a accesa anumite fonduri se face luând în 
calcul criteriile financiare: pot acoperi co-finan#area?

„Ce v-a determinat s! accesa#i aceste fonduri?
P!i veniturile pe plan local foarte mici, nu am avut cum s! facem anumite in-

vesti#ii care presupuneau foarte mari sume de bani "i de care nici Guvernul nu lua 
nicio m!sur! ca s! ne poat! ajuta. 

Cum a#i aflat despre aceste oportunit!#i de finan#are?
Prin mass-media, "i de la firme de consultan#!. Televizor, internet. Am accesat. 

P!i avem acum, "tim direct site-ul cu finan#are.
Cel cu finan#are european!?
Fonduri structurale”. (reprezentant autoritate public! local!)

„Cum a#i defini priorit!#ile? In func#ie de ce fonduri, de tipuri de fonduri ap!-
reau sau a#i încercat dumneavoastr! s! c!uta#i, pentru o anumit! lucrare, o surs! 
de finan#are?

Eu am încercat s! caut dup! priorit!#ile noastre, dar v!zând c! n-avem acces 
a"a, am c!utat "i unde vedeam c! se poate "i oricum necesit!#ile sunt enorme într-o 
comunitate "i aveai oricum, de la orice finan#are, aveai nevoie "i neavând ceea ce 
mi-am dorit, am luat "i ce am putut, nu numai ce mi-am dorit. 

În proiectele pe care le-a#i depus pân! acum cum a#i rezolvat problema asta, 
a cofinan#!rii? 

P!i numai ce am putut, a"a, prin formula aia ce am primit la Prim!rie "i dac! 
am pus unde erau proiectele mai … c! "i asta m-a#i întrebat mai înainte, acum îmi 
aduc aminte, cum prioritiz!m. Prioritiz!m "i unde nu e cofinan#area, numai 2% 

Prim!ria a început s! depun! eforturi pentru accesarea fondurilor europene în ultimii 2 
ani. Motivul principal a fost lipsa informa#iilor despre sursele existente $i condi#iile de eligibi-
litate. Primarul apreciaz! c! motivul a #inut de resursele umane existente la nivelul prim!riei, 
respectiv de activitatea persoanei responsabil! de g!sirea surselor de finan#are. Lipsa de interes 
$i proasta în#elegere a condi#iilor de eligibilitate a f!cut ca prim!ria s! piard! oportunit!#i im-
portante pentru accesarea fondurilor.

„Din p!cate am avut o fat! … am dat "i acolo gre" c! a venit comisia din Fran#a 
"i a f!cut un fel de interviu, cum se f!cea la ei "i s-au prezentat mai mul#i tineri. $i 
una din fete era tân!r!, tân!r!, c!s!torit!, cu studii superioare "i vorbea mai bine 
franceza. $i "i-a preg!tit un discurs în francez!, mama soarelui. Bine, "i eu o "tiam 
pe fat! c! e bun!, francezii au înclinat spre ea, bineîn#eles c! mie mi-a fost jen! s! 
zic nu, nu ea c! nu "tiu cum, c! pun baza … c! zice c! noi totdeauna influen#!m "i 
i-am l!sat s! aleag!. Ori, fata dup! ce-a venit, a crezut c! e grozav!, c! e bun!, c! 
nu mai trebuie s! "tie nimic, am trimis-o "i la ei, a stat o lun! la cursurile lor "i a"a, 
dar orice o întreba când veneau ei în vizit!, “dar România a"a, pe ce m!suri pute#i 
accesa fonduri, dar pe ce ax!, pe ce …” “a, nu, nu intr!m acum” “dar de ce?” “c! nu 
poate, noi nu putem …”, dar ea nici nu "tia ce are … $i a venit la un moment dat 
Olivier, îmi transmite, zice: “Ioana, dar fata ta zice c! voi nimic nu pute#i” “dar cum 
s! nu putem, da câte axele astea "i noi ne încadram, cum s! nu e încadr!m, de ce?” 
"i le-a dat ei seama, c! deodat! am fost, am preluat-o eu "i la un moment dat le-am 
f!cut o analiz! împreuna cu ei, dar între ei "i le-am ar!tat cum stau problemele, 
c! f!ceam … scriam proiect, bine, le-am pus eu s! scrie tehnic proiect, dar s! aduni 
datele "i s! faci "i s! vezi ce oportunit!#i are localitatea, faci […]. C! la un moment 
dat, vorba lor “prietenul e prieten dar tu trebuie s! î#i cau#i un om, dac! tot … s! 
lucreze”. $i am înlocuit-o cu alt! fat!, i-am spus nu po#i, nu corespunzi … ei, i-au 
spus "i ei, f!r! niciun fel de jen!, poate nu-i loc, altundeva te potrive"ti mai bine, 
aici nu. $i acum am o fat! care lucreaz! foarte bine. Chiar se intereseaz!, merge 
dac! e vorba pân! în Bucure"ti, pân! nu-"tiu-unde, d! telefoane, întreab!, nu st! 
s!-i spun “f! asta, f! asta, vezi ce e nou, vezi ce putem face, vezi unde putem intra…” 
(reprezentant autoritate public! local!)

O piedic! în accesarea fondurilor o constituie partea de co-finan#are. În condi#iile unui buget 
local foarte mic $i a lipsei de parteneri locali cu putere financiar!, unele din liniile de finan#are 
au r!mas inaccesibile. De$i Consiliul Jude#ean aloc! fonduri prim!riilor pentru co-finan#!ri, 
Botiza nu s-a num!rat printre acestea, singura explica#ie a primarului pentru aceast! situa#ie 
fiind culoarea politic! a celor de la jude#.  

„La nivel de jude# v! pot sprijini la partea asta de cofinan#are?
Sigur, vin bani prin Consiliul Jude#ean numai pentru cofinan#are, în toate jude-

#ele #arii. $i când se împart banii !ia, dac! atunci ar zice: “ce proiecte ai tu "i cât ai 
cofinan#area? tu cât ai? tu cât ai? "i hai s! d!m la fiecare fr!#e"te”. M!car un proiect 



266 BOTIZA   |   Studii de caz 2009 267Funda#ia Soros România

Informa#iile despre oportunit!#i le parvin prin intermediul re#elelor sociale din care fac parte 
(vecini, cuno$tin#e, prieteni). 

În plus, majoritatea încearc! s! acceseze fonduri care nu presupun co-finan#are, mai ales 
subven#ii. Interesul pentru fonduri mici, f!r! co-finan#are, pentru agricultur! de subzisten#! 
este explicat prin lipsa de încredere în $ansele de dezvoltare a unei afaceri în comun!, prin 
lipsa unei viziuni asupra modului în care ar putea func#iona o afacere de mai mari dimensiuni 
$i a$tept!ri prea mari fa#! de autorit!#i în acest proces de accesare a fondurilor (percep#ia c! 
autorit!#ile trebuie s! vin! s! le spun! ce s! fac! înc! persist! în rândul întreprinz!torilor).  

„Exista un b!iat care "i-a cump!rat acuma "i "i-a înscris oi… atâta întâmpin! 
ni"te greut!#i; ca s! primeasc! fonduri, trebuie s! se înscrie in asocia#ia oierilor, s! 
pl!teasc! cotiza#ii "i multe d!ri "i pân! la urm! nici nu a primit nimic… La noi în 
comun! sunt oameni care "tiu s! se ocupe de animale, de terenuri si eu v!d viitorul 
dac! se va încerca s! se fac! ceva, dac! omul va primi subven#ie pentru p!mânt, 
pentru #inut animale atuncea se merit!… s! am unde s! dau carnea, laptele, brân-
za; p!i acuma s! cre"ti un vi#el pân! la vârsta de 6-8 s!pt!mâni "i s!-l dai cu 7-8 
milioane.“ (reprezentant asocia#ie agricol!)

Lipsa unor informa#ii corecte conduce la aplicarea pe linii de finan#are necorespunz!toare $i 
ulterior la o lips! de încredere în întregul proces de accesare. Exemplul unui apicultor care a 
încercat s! acceseze fonduri europene este relevant. Având un num!r mare de familii, nu se 
încadra în m!sura 141 de finan#are a fermelor de subzisten#!, ci în m!sura 121, de modernizare 
a exploata#iilor agricole. Din informa#iile pe care a reu$it s! le afle despre cele dou! m!suri 
reie$ea c! nu se putea încadra în m!sura 141 deoarece avea prea multe familii de albine, iar 
pentru m!sura 121 nu putea aplica deoarece nu avea studii medii. Acesta a încercat s! g!seasc! 
solu#ii pentru a accesa la oricare dintre m!suri: s! ob#in! certificate de produc!tor retroactive 
pe numele s!u $i al fiicei sale sau s! ob#in! o adeverin#! de liceu pentru fiica sa, care finalizase 
doar 10 clase. În ambele demersuri a dat gre$, fapt care a condus la o atitudine negativ! fa#! de 
autorit!#i $i fonduri, iar situa#ia acestuia a devenit un model de nereu$it! citat $i de al#i între-
prinz!tori ai comunei. 

„Eu de fapt am foarte multe familii. Nici nu m! încadram, c! trebuie s! ai un 
num!r mic de familii, cam 25 de familii în sus pentru subzisten#!…

Dar pentru cei cu mai multe familii nu erau fonduri?
Ba da, m!sura 112, pân! la 30 mii Euro, dar nu ne încadram, c! trebuie s! ai 

studii, minim liceul. Am mers s! trec fata la liceu dar o fost prea târziu "i n-am mai 
putut-o înscrie. Pentru programul de subzisten#! primeai 1500 Euro pe an ca s! te 
dezvol#i, trebuia s! te înmul#e"ti, de la 20 trebuia s! ajungi la 80 în 3 ani de zile… 
eu m-a" încadra pân! la vârsta de 62 de ani "i a" înscrie "i fata. […] 

Cei din $ieu au reu"it, au "tiut cum s! fac! "i au f!cut din noiembrie 2007 "i 
au pus vizele pe trei luni pe dosul certificatului, de produc!tor "i o fost bun… eu am 
mers la inginer s!-mi schimbe certificatul s! îl anuleze "i s! îmi fac! din acel an, c! 
nu pot intra cu dosar "i el nu mi-o f!cut. 'i am r!mas f!r! certificat corespunz!tor, 

sau 5% c! acolo te mai po#i mi"ca "i unde e 10-15 r!mâi iar de c!ru#a.” (reprezen-
tant autoritate public! local!)

Dup! ce rezolv! problema co-finan#!rii, singura barier! pe care o percep reprezentan#ii prim!-
riei o reprezint! ob#inerea tuturor avizelor în timp. Chiar dac! documenta#ia pare greoaie, au 
înv!#at o dat! cu scrierea primelor cereri, de la firmele de consultan#! la care au apelat. 

„P!i prima dat! nu am prea "tiut s! complet!m o cerere de finan#are, s! … cele 
mai multe probleme au fost legate de ob#inerea avizelor. Alte probleme: documenta-
#ie f!cut!, "i foarte multe avize. 

Care au fost principalele bariere în accesarea acestor fonduri?
Ob#inerea avizelor. A durat foarte mult "i a necesitat o munc! iar!"i dubl!, 

documenta#ia "i …” (reprezentant autoritate public! local!)

Prim!ria constituie în comun! $i o poten#ial! surs! de informare. Locuitorii interesa#i de astfel 
de oportunit!#i vin s! caute informa#ii mai detaliate. Din p!cate, singurul rol pe care-l poate 
îndeplini în acest moment prim!ria este acela de redirec#ionare c!tre institu#iile responsabile 
pentru implementarea programelor de finan#are. 

„Vin oameni din comun! s! v! întrebe care ar fi disponibile, de exemplu pentru 
turism, sau pentru agricultur!?

Da, au fost "i anul trecut pe m!sura cu tinerii fermieri dar din p!cate, or trebuia 
s! ai foarte multe animale sau foarte mult p!mânt, ceea ce aici nu se încadreaz! 
fiind o zon! mai muntoas!, de-a lungul apei. $i posibilitatea de a face, de a cultiva 
legume pe suprafe#e imense.

În general cam ce fel de informa#ii vin s! solicite?
Legate de agricultur!. 
$i îi pute#i ghida, le pute#i da cereri de finan#are?
Cereri de finan#are nu le putem da
Nu, ca modele
Ca modele da, dar nu "tie un om de rând s! completeze o cerere de finan#are. 

Degeaba vin "i-i dai la badea Ion c! … Îi ghid!m c!tre unde s-ar putea s! le dea 
mai multe informa#ii. De exemplu, la Baia Mare, la direc#ia agricol! sau a fost o 
m!sur! cu oamenii care au avut s! primeasc! subven#ii cu miere de albine "i au fost 
depuse în jur de 5 proiecte la nivelul comunit!#ii

$i au primit? 
Ca "i m!sura 322, înc! sunt în a"teptare, verificare de documenta#ie.” (reprezen-

tant autoritate public! local!)

La nivelul micilor întreprinz!tori, problema accesului la informa#ie în timp util este cheia pro-
cesului de accesare. Cu excep#ia asocia#iei agricultorilor, care avea în componen#! persoane ce 
lucreaz! în cadrul prim!riei, întreprinz!torii nu caut! activ informa#ii despre surse de finan#are. 
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în comun. Diferen#a este format! din cei care nu sunt înscri"i în registrul agricol, 
deoarece au prea pu#in teren.

Cum vede#i în continuare desf!"urarea lucrurilor, dup! ce v! transforma#i în 
personalitate juridic!?

Ne gândim cum s! facem în continuare, "i la o firm!, pentru c! vor fi fonduri de 
la UE care s! ne permit! s! pl!tim "i o firm!, c! sunt acolo prev!zute fonduri care 
spun c! atâta la sut! sunt pentru scrierea de proiecte, dar vom cere "i ajutorul de la 
Direc#ia agricol!, "i Prim!rie pentru consultan#!, pentru elaborarea &i scrierea…. 
Ce e mai r!u e c! nu vin ei s! ne pistoneze, s! vin! cu ni"te detalii… c!, de exemplu, 
eu am citit, noi am citit, care suntem citi#i, dar un om de rând nu st! el s! citeasc! 
pe Internet, a"a c! trebuie s! vin! s! încurajeze omul; noi când am început am avut 
vocifer!ri, fiind trecutul comunist "i CAP-uri le-a fost fric! c! dac! se trece la forma 
asociativ! o s! li se treac! locurile "i le-am explicat c! contractul îl semneaz! pe 1 
an de zile "i dac! nu le mai convine anul viitor v! pute#i face dosar separat pentru 
subven#ii; am avut persoane care s-au înscris singure "i acum au venit la noi, pentru 
c! la noi s-au accesat mai multe fonduri, s-au luat mai mul#i bani.” (reprezentant 
asocia#ie agricol!)

În ceea ce prive$te organiza#ia ne-guvernamental!, aceasta fiind creat! în principal pentru a pu-
tea aplica la diverse fonduri, nu are o gam! variat! de surse de finan#are. Astfel, dup! accesarea 
fondurilor de la FRDS (unde contribu#ia proprie a fost sprijinit! de funda#ia partener! – FRCCF 
– $i prin considerarea muncii voluntare drept contribu#ie în proiect) organiza#ia nu a mai reu$it 
s! ob#in! alte proiecte, din cauza lipsei fondurilor proprii. +i în prezent caut! oportunit!#i de 
finan#are, criteriul principal de selec#ie fiind nivelul co-finan#!rii.   

„De obicei unde c!uta#i astfel de informa#ii?
De obicei c!ut!m informa#ii … deci avem persoane care ne ajut!, de la Protec-

#ia Copilului, de la anumite asocia#ii pe care le cunoa"tem "i mai întreb!m, c! ele 
lucreaz! cu proiecte "i din astea "i întrebam, mai … "i "tiu "i ei. Ne mai spun: “uite, 
pute#i s! …”, dar nu am avut, efectiv nu am avut. Tot timpul ni s-a dat “dac! vre#i s! 
face#i asta trebuie s! ave#i aia, aia, aia …” deci nu f!ceam …

Ce anume v! lipsea în mod obi"nuit?
În mod obi"nuit, de cele mai multe ori deci partea de finan#e.
Cofinan#area?
Da. Deci era, de cele mai multe ori … când am f!cut proiectul !sta ni s-a cerut 

10%, dar l-am putut valorifica "i în munca pe care am depus-o noi. Când am f!cut 
proiectul de la etajul doi, unde e Centrul pentru femei "i copii abuza#i în familie "i 
astea, ni s-a cerut extras de cont. Nu i-a mai interesat munc! "i a"a, au zis “nu, !la 
e voluntariat, aduce#i extras de cont, exact câ#i bani ave#i în cont. 10% din valoarea 
proiectului "i atunci putem s! v! d!m”. $i plus c! am pl!tit "i TVA, TVA tot de noi 
a fost pl!tit.” (reprezentant ONG)

c! îmi trebuia cu un an înainte. La !&tia trebuie dat bani, care are un miel, o vac! 
[…]

La noi în #ar! nu "tiu cum, c! nu ajut! pe cine trebuie, c! ar porni oamenii, nu 
ajut! pe cel ce vrea s! fac!… "i cu banii europeni îi las! s! se duc! înapoi, cred c! 
de ur!, nu vor s! tr!im, nu "tiu care este treaba. P!i banii atâ#ia #ine-i, vrei s! faci 
a"a p!i ia banii "i dac! nu faci î#i iau dublu înapoi. De ce trebuie atâta hârtie, de 
ce trebuie s!-i dau 3 milioane ca s! fac proiectul cela… vai de mine, c! e atâta de 
mare, c! eu "tiu cum se face, da” nu vreu, nu vreu…“ (apicultor)

Pentru pensiunile agro-turistice, fondurile europene sunt de asemenea o necunoscut!. Acest 
lucru se întâmpl! deoarece, pe de-o parte apeleaz! la re#ele informale pentru informare, iar pe 
de alt! parte le-au fost accesibile alte resurse financiare: banii trimi$i de migran#i sau împru-
muturi de la cuno$tin#e. De asemenea, un alt sprijin financiar a venit de la parteneri str!ini 
(francezi, germani) care au investit în dezvoltarea acestor pensiuni. În aceste condi#ii, fondurile 
europene unde „trebuia s! pui to#i banii la început” sau s! apelezi la b!nci $i unde trebuia s! 
completezi documenta#ii stufoase au devenit mai pu#in interesante. 

„Când am început era 2005. Partea de funda#ie. $i am zis atunci dac! … era "i 
flux atunci, mergea "i turismul "i zic s! demar!m un pic mai repede, ori s! prinzi 
ceva fonduri ori … Am întrebat pe cineva, o mers foarte greu. Zice prima, trebuie s! 
depui banii înainte. Eu de unde s! depun c! deja eram apucat! de construc#ii, de 
unde s! depun. Ne-am chinuit a"a. Cu împrumuturi.

Deci nu o fost ceva sigur. Uite, în juma’ de an, într-un an depui proiectul "i …
La cine a#i fost s! întreba#i?
O venit cineva de la Bucure"ti. Cineva de la Bucure"ti, tot printr-o cuno"tin#!, o 

venit, o v!zut, v-am zis, era proiect, era numai funda#ia când am discutat cu el. Nu 
o fost ceva concret s! te legi, s! fii sigur: domle’ dau … A zis poate dureaz! juma’ de 
an, poate dureaz! un an …

A#i mai mers s! întreba#i "i în alte p!r#i?
Nu.” (întreprinz!tori – pensiune "i apicultur!)

O alt! barier! în accesarea fondurilor o reprezint! dificult!#ile presupuse de asocierea formal! 
a proprietarilor de terenuri agricole. Lipsa de încredere în formele asociative, dar $i num!rul 
mare de proprietari ce trebuie convin$i s! ia decizii constituie bariere reale în accesarea unor 
astfel de fonduri. Exemplul asocia#iei agricole ne arat! cât de important! este informarea $i ne-
cesitatea unui proces de comunicare mai eficient, de la nivel central c!tre local $i c!tre oameni 
cu un nivel educa#ional mai sc!zut. 

„Am aflat de pe internet, fiind zon! defavorizat! avem 76% din partea Uniunii 
Europene, iar noi ca contribuabili doar 25%. Dar ne încurc! legea asta s! trans-
form!m în persoan! juridic! deoarece este atât de mult! popula#ie, practic toat! 
comuna este în asociere (mai pu%in 6-7 familii) 620 de gospod!rii din 890 existente 
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„Nu trebuie s! vin! nimeni s! fac! în locul nostru, doar documentele s! fie clare, 
s! fie mai u"or - ai primit desf!"ur!torul cu ce documente i#i trebuie, l-am întocmit, 
am adus toate documentele, le-am depus; atunci prime"ti hârtia c! o s!-#i prime"ti 
banii, nu dup! ce ajungem acolo cu ceea ce-mi spune, î#i mai trebuie aia dup! ce o 
duci i#i mai trebuie aia, de  acolo s! o scoate#i, s!-mi demonstra#i nu "tiu ce, dom-
nule la început trebuia tot atunci omul "tie clar, se uit!, cite"te "i zice: da, nu m! 
încadrez, nu mai cheltuiesc banii. Dar dup! ce a cheltuit banii "i a depus dosarul îi 
spui c! nu e eligibil pentru c! nu "tiu ce.” (reprezentant asocia#ie agricol!)

Pentru zonele care sunt mai izolate, o sugestie a fost crearea unor centre de informare locale, 
unde s! fie profesioni$ti care pot oferi sfaturi concrete $i complete. 

„Ce ar trebui f!cut pentru a u"ura accesul la fonduri?
În primul rând partea de informare; acum te duci întrebi din stânga-dreapta "i 

renun#i, c! e prea mult. Centrul de informare ar trebui s! fie mai aproape, eu am 
ma"in!, dar al#ii iau rata. Exist! ma&ini ale unei firme care a licitat anumite trasee. 
Prin sat lumea se deplaseaz! în principal pe jos sau cu ocazii sau dac! vecinul are 
ma"in!.” (întreprinz!tori – pensiune "i apicultur!)

În cazul autorit!#ilor locale, o prim! sugestie este legat! de timpul de evaluare foarte lung, fapt 
ce îngreuneaz! procesul de planificare a activit!#ilor la nivel local. 

„Vede#i c! noi am depus proiectul integrat din iulie "i înc! nu ne-au dat niciun 
r!spuns. Perioada asta e foarte lung!. Din partea noastr! s-au ob#inut toate avize-
le, pe care doamna primar trebuie s! mearg! s! le ob#in!, nu firma de consultan#!. 
V-am zis c! dureaz! foarte mult. Am f!cut tot posibilul "i e din partea lor a"tepta-
rea.” (reprezentant autoritate public! local!)

De asemenea, autorit!#ile locale v!d o solu#ie într-o mai mare implicare a autorit!#ilor jude#ene 
sau regionale, în gestionarea $i distribuirea fondurilor la nivel de jude#. Astfel, dac! autorit!#ile 
jude#ene $i-ar stabili ni$te priorit!#i $i ar direc#iona fondurile c!tre acestea, ar avea acces la fon-
duri $i comunit!#ile unde problemele sunt mai grave sau acelea care ar produce efecte pentru o 
zon! mai mare sau chiar la nivelul întregului jude#.  

„'tiind c! vin aici atâ#ia oameni din atâtea #ari "i c! ei merg cu o imagine "i cu 
o impresie despre România, ei nu zic Botiza, “am fost în România, nu? în vacan#a”. 
Vin, New-York-ul de exemplu, am o agen#ie de turism care vine de dou! ori pe an 
cu grupuri enorme. Vin din Germania, vin din Olanda, din Belgia, vin de peste tot, 
francezii. $i nici nu spun, vara parc! suntem în Fran#a, mai mult! lume vorbe"te 
francez!, atâ#ia vin. $i atunci ar trebui s! se gândeasc!: sta#i c!, de fapt, dac! noi 
dezvolt!m aici infrastructura, normal c! s-or stabili aici în Botiza la pensiuni, dar 
de aici, v-am spus, ei merg spre încolo, încolo, încoace, vin, las! banii, viziteaz! tot 

Perspective de viitor
La nivelul prim!riei exist! un interes foarte mare pentru fondurile europene care vor fi disponi-
bile în continuare, pentru a investi în infrastructur! $i servicii sociale. Singura condi#ie pentru a 
aplica va fi ca prim!ria s! g!seasc! resursele necesare pentru a asigura co-finan#area. 

„Care ar fi inten#iile fa#! de accesarea fondurilor?
P!i accesarea fondurilor. V-am zis c! avem un num!r foarte mare de proiecte 

pentru care deja au fost elaborate studiul de fezabilitate, devizele. Vede#i c! deo-
camdat! sunt deschise foarte pu#ine m!suri de accesare, de linii de finan#are. Sun-
tem în a"teptare.” (reprezentant autoritate public! local!)

Aceea$i atitudine de a$teptare a unor oportunit!#i se reg!se$te $i în rândul întreprinz!torilor 
din domeniul agriculturii. Pentru întreprinz!torii individuali, interesul cel mai mare îl prezint! 
subven#iile sau fondurile unde nu trebuie s! asigure co-finan#are. Asocia#ia agricol! vede un 
poten#ial ridicat în agricultura ecologic! $i în crearea unor mici ferme, dar se vede înc! departe 
de momentul în care va putea accesa astfel de fonduri. 

„Gospod!riile de aici au tot ce le trebuie, cresc animale, p!s!ri, totul natural, 
ecologic; terenul se cultiv! f!r! adaosuri chimice doar cu îngr!&!mânt natural ani-
malele doar cu cartof, porumb &i sfecl! furajer!. Când nu sunt bani este dureros, 
dar când sunt bani "i nu se face nimic ceva miroase r!u "i nu "tiu care este problema 
noi ne pl!tim rata la Uniunea European! &i de ce nu zic ia m!’, ia-%i cât î#i trebuie 
ca s! faci treaba asta, nu în#eleg ce fac oamenii !&tia acolo. […] Am discutat &i cu 
reprezentan#ii de la APIA, de la Ocna $ugatag, de care apar#inem "i sunt proiecte 
de care putem s! beneficiem, s! ob%inem fonduri pentru mici ferme, de ex. cres-
c!torie de animale, de oi s! cump!r!m tancuri de r!cire pentru lapte de capr!, 
pentru c! la noi, fiind zona de munte defavorizat! se cresc multe capre… noi avem 
posibilitatea de a accesa fondurile astea, acum trebuie s! demar!m încet încet. Nu 
putem dintr-odat! mai întâi trebuie s! ne constituim în persoana juridic!. Apoi 
o s! c!ut!m o persoan! care s! se ocupe numai de asta, de accesarea fondurilor”. 
(reprezentant asocia#ie agricol!)

Sugestii pentru îmbun!t!#irea accesului la 
oportunit!#ile de finan#are
Cea mai men#ionat! sugestie este de a u$ura accesul la informa#ie detaliat!, complet! $i într-o 
form! accesibil!. Cei interesa#i de aplicarea la astfel de fonduri doresc s! cunoasc! de la început 
care sunt condi#iile ce trebuie îndeplinite $i toate actele necesare, astfel încât s! nu piard! timp 
$i bani c!utând detalii în mai multe locuri. 
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liz!rilor din sectorul minier $i cel forestier nu a fost exploatat în atragerea de noi investi#ii sau 
de fonduri externe. 

+i autorit!#ile locale au manifestat o anumit! pasivitate fa#! de accesarea fondurilor euro-
pene, mai ales c! aveau acces la fonduri externe, venite din rela#iile de înfr!#ire cu localit!#i din 
vestul Europei, f!r! impedimentele birocra#iei specifice. 

Se poate spune c!, la toate nivelurile, accesarea fondurilor europene este la început de 
drum, având în vedere c! pân! acum au avut alte mecanisme de dezvoltare. Interesul exist!, dar 
este nevoie de exemple de succes, de informa#ii detaliate $i corecte $i sprijin pentru preg!tirea 
$i dezvoltarea unor antreprenori locali.  

jude#ul, e altceva. $i adic! ei s-ar gândi "i la asemenea priorit!#i: este zon! turistic!, 
este zon! vizitat! de mai mult! lume, ar trebui luat! în considerare […]

Dar la nivel de jude# propun: sunt atâtea, s! zicem atâ#ia bani pe mediu, la nu-
"tiu-ce. Vedem: tu ca primar, ce ai pe mediu? Tu ce ai? Tu ce ai? Care e mai impor-
tant? Hai s! te ajut!m. La cofinan#are de asemenea. Eu degeaba sunt o comunitate 
cu 100 de proiecte scrise "i bune toate dac! eu nu am posibilitatea de a cofinan#a 
proiectele "i ei nu îmi dau. $i atunci r!mân a"a "i m! uit la al#ii care au putere 
economic! mai mare, c! spre deosebire de Recea, dau un exemplu, de Baia Mare, ei 
aproape sunt lega#i de Baia Mare. P!i Recea are terenuri "i a vândut într-un singur 
an sau au concesionat în valoare de vreo 80 de miliarde de lei. E normal c! are cu 
ce s! î"i cofinan#eze ni"te proiecte, dar eu de unde s! dau? C! nu am niciun ban. $i 
dac! nu îmi d!? Nu c! sunt primar prost sau nu vreau, sau indolent sau a"a. Dar 
nu pot s! m! duc mai încolo. $i va r!mâne discrepan#a asta dintre zone "i dintre 
regiuni foarte mare.” (reprezentant autoritate public! local!)

Concluzii
Comuna are o infrastructur! medie dezvoltându-$i facilit!#ile minime pentru practicarea agro-
turismului: re#ele electrice, alimentare cu ap!, re#ele de comunica#ii, iluminat public. Totu$i, 
starea deplorabil! a drumurilor constituie un factor negativ pentru turism $i are $i un rol de izo-
lare a comunit!#ii, de sc!dere a interesului unor poten#iali investitori sau parteneri de afaceri.  

Popula#ia care tr!ie$te efectiv în comunitate este îmb!trânit!, majoritatea celor care sunt 
ap#i de munc! alegând s! plece la munc! în str!in!tate sau în alte zone ale #!rii. O problem! ce 
va afecta pe termen lung popula#ia comunei este faptul c! mul#i tineri tind s! nu se mai întoarc! 
în comun!, neavând încredere c! ar putea avea un trai decent acolo.

Cele mai multe dintre gospod!rii au venituri constante din pensiile fo$tilor mineri dispo-
nibiliza#i $i, de asemenea, primesc bani de la migran#i. Chiar dac! aceste resurse financiare 
nu sunt foarte mari, determin! totu$i o iner#ie în dezvoltarea de noi activit!#i economice în 
comun!. 

Cea mai important! surs! de venituri este agroturismul, mai ales c! Botiza este o destina#ie 
cunoscut! în #ar! $i str!in!tate. Din p!cate, valoarea turistic! a zonei scade odat! cu dispari#ia 
caselor tradi#ionale $i înlocuirea stilului de via#! tradi#ional cu unul modern. Acest fenomen 
este con$tientizat doar la nivelul prim!riei $i mai pu#in la nivelul proprietarilor de pensiuni sau 
locuitorilor comunei. 

Exist! o lips! de viziune la toate nivelurile, privind viitorul economic $i a$tept!ri mari fa#! 
de autorit!#i. Se a$teapt! solu#ii concrete din partea unor foruri superioare, care s! le spun! ce 
au de f!cut. Dorin#a $i puterea de munc! exist!, lipsesc doar ini#iativele $i cuno$tin#ele. 

Poten#ialul economic al zonei este prea pu#in exploatat. De$i exist! toate condi#iile naturale 
pentru practicarea agriculturii ecologice, f!r! eforturi suplimentare pentru schimbarea meto-
delor de a face agricultura, ideea de a dezvolta o astfel de agricultur! ecologic! $i de a solicita 
fonduri este doar într-un stadiu emergent. Statutul de zon! defavorizat! ca urmare a disponibi-
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Satele din comun! sunt electrificate pe toat! aria. Iluminat stradal exist! pe toate str!zile prin-
cipale, pe c!ile de acces spre sate, iar majoritatea zonelor m!rgina"e sunt prev!zute cu iluminat 
public.

„Avem, avem.“ (reprezentant autoritate public! local!); “(iluminat public): da, 
avem. Peste tot, este bec pe fiecare stâlp.“ (reprezentant autoritate public! local!) 

“(lumin!?): pe orice strad!, cât %ine linia. C! lumin! pe strad! exist! &i unde nu 
mai ajunge linia, acolo unde stau %iganii, la ie&ire, spre p!dure.“ (s!tean)

Comuna Brusturi nu are re%ea de canalizare, re%ea de gaze "i re%ea de alimentare cu ap!. Între 
acestea, realizarea re%elei de ap! "i a canaliz!rii reprezint! priorit!%i stringente pentru comu-
nitatea din Busturi. Aceste nevoi sunt larg reclamate în rândul comunit!%ii "i men%ionate între 
priorit!%ile de dezvoltare a comunei, asumate de autorit!%ile locale (prin strategia de dezvoltare 
local!).

În prezent, accesul la apa potabil! se realizeaz! în regim propriu, oamenii având propriile 
fântâni construite în gospod!rii "i având acces la câteva ci"mele publice construite pe str!zi. 
Problema aliment!rii cu ap! potabil! nu rezid! în limitarea accesului la ap!, ci în calitatea 
proast! a apei. Pânza freatic! în zon! se g!se"te la un nivel ridicat (u"or accesibil!) "i din acest 
motiv infiltr!rile frecvente cu diverse substan%e toxice reduc calitatea apei. Calitatea apei din 
fântânile oamenilor "i din pu%urile publice este testat! cel pu%in anual, pentru evitarea infest!-
rilor "i periclitarea st!rii de s!n!tate a locuitorilor.

În vara acestui an, administra%ia local! a concretizat un proiect de remediere a serviciului 
de salubrizare în comun!, încheind un contract de prest!ri servicii cu o firm! dintr-o comun! 
învecinat!, specializat! pe colectare de gunoi menajer "i închizând "i ecologizând groapa de 
gunoi comunal!. Astfel, firma de salubrizare colecteaz! bilunar gunoiul menajer din toate sa-
tele apar%in!toare.

„(salubrizare): da. Ne-am asociat cu o firm! de salubrizare &i din dou! în dou! 
s!pt!mâni vine ma&ina &i ridic! sacii. Firma e din Chislaz, o comun! vecin!. (înain-
te era groapa de gunoi?): da, &i s-a închis de vreo trei luni.“ (reprezentant autoritate 
public! local!) 

„e foarte bine acum c! vine ma&ina de gunoi &i ne ia gunoiul, e foarte bine.“ 
(s!teanc!)

Terenul comunei Brusturi este predominant deluros (circa 70%), în parte împ!durit (5%) "i 
compactat de-a lungul drumului principal care str!bate satele comunei. Calitatea relativ s!-
rac! a solului permite cultivarea de cereale "i fâne%uri. Datorit! parcel!rii terenului agricol în 
suprafe%e mici (de pân! la 1 hectar/parcela) "i a situ!rii terenului agricol în continuarea celui 
intravilan, practic este greu realizabil! o asociere în vederea dezvolt!rii unei ferme agricole. 
Astfel, în comuna Brusturi nu activeaz! nici o asocia%ie agricol! "i nici nu sunt dezvoltate ferme 
agricole sau de cre"tere a animalelor. Din lips! de resurse "i din cauza produc%iei slabe, terenul 
agricol este cultivat în propor%ie de 60%, dup! cum relateaz! referentul agricol din prim!rie. 
Culturile de baz! sunt cerealele: grâu, porumb, ov!z "i, mai rar, fâne%uri. Oamenii cresc în pro-

Brusturi
Melinda Dinc!

Comuna Brusturi, jude%ul Bihor este compus! din satele: Brusturi, P!ule"ti, Picleu, 'ig!ne"ti, 
Cuie"d, Orvi"ele "i c!tunele: Varas!u "i Loranta. Localit!%ile apar%in!toare comunei sunt dispu-
se de-a lungul unei "osele de 15 km, care leag! drumul jude%ean 767 înspre Marghita de drumul 
european E60 Oradea-Cluj. Comunit!%ile s!te"ti de mici dimensiuni care formeaz! comuna 
sunt amplasate de o parte "i de alta a drumului, una în continuarea celeilalte sau „cap în cap”, 
cum spun s!tenii, f!r! s! existe o demarca%ie clar! între ele. Ici-colo, unele mai sunt semnalizate 
prin indicatoare rutiere, cum este Picleu sau Cuie"dul. Accesul c!tre câteva dintre c!tune devia-
z! de la drumul principal, la cea mai mare distan%! aflându-se c!tunul Loranta, la 5km. 

Ca situare geografic!, comuna Brusturi se g!se"te într-o regiune deluroas!, la poalele 
mun%ilor Plopi"ului, la 35km NE de municipiul Oradea, la 12 km de drumul european E60 care 
leag! Oradea de Cluj Napoca, la nord de comuna Derna "i la sud de comuna Tileagd.

Comuna Brusturi g!zduie"te 4250 de locuitori "i 2200 de gospod!rii.
Drumul care traverseaz! comuna "i toate drumurile principale din interiorul satelor 

apar%in!toare comunei sunt asfaltate. În prezent se desf!"oar! ample lucr!ri de reabilitare pe 
drumul principal al comunei, în special la intrarea în comun! dinspre Uileac, din direc%ia dru-
mului european Oradea-Cluj "i pân! aproape de centrul satului Picleu. Drumurile secundare 
sunt pietruite "i compactate "i se g!sesc în stare foarte bun! în toate satele comunei. Toate 
drumurile sunt prev!zute cu "an%uri de scurgere a apei pluviale, de$i comuna nu beneficiaz! de 
sistem centralizat de canalizare. 

În ultimii doi ani s-au asfaltat 9 km de drum comunal "i s!tesc în localitate, dup! cum ne 
relateaz! reprezentan%ii autorit!%ilor locale.

S!tenii consider! c! repararea, pietruirea tuturor c!ilor de acces "i asfaltarea drumurilor 
principale din sate este cea mai mare realizare la nivel local a autorit!%ilor din ultimii ani. 

„(drumuri pietruite, asfaltate?): da, toate. (reprezentant autoritate public! lo-
cal!); (drumul principal este asfaltat?): da. (reprezentant autoritate public! loca-
l!); (&i în c!tune?): pietruite. (reprezentant autoritate public! local!); (în interiorul 
satelor?): asfaltate, majoritatea. În ultimul timp, s-au asfaltat. Cam 1,5 km, plus 
3,5km, plus 2km (Cuie&d), plus 2 km. Ace&tia s-au f!cut în decurs de doi ani.“ (repre-
zentant autoritate public! local!) 

„(cum descrie%i comuna ca infrastructur!? are drumuri bune, este acces peste 
tot, la orice cas!?): da, numai c! acum, din cauza autostr!zii au circulat ma&inile 
mari &i s-a stricat iar!, dar se repar!. Înainte a fost dezastru, c! nu erau drumuri, 
acum s-au f!cut, e bine. Drumul e de 2-3 ani. A mai fost &i înainte, dar nu se ocupa 
nimeni.“ (s!teanc!)
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Popula%ia comunei Brusturi, totalizând 4250 de persoane prezint! ca elemente specifice struc-
tural urm!toarele: 

 •  tendin%a de îmb!trânire a popula%iei; 
 •   un stoc educa%ional destul de ridicat: majoritatea adul%ilor au pân! la 10 - 12 ani de 

"coal!. Aceast! particularitate e dat! "i de accesul la educa%ie, prin prezen%a "colilor 
în satele comunei "i prin prezen%a unei "coli de arte "i meserii („"coal! profesional!”, 
în limbaj vechi) cu specializarea tâmpl!rie, în centrul de comun!;

 •   în structura etnic! a locuitorilor domin! cei de na%ionalitate român! (3310 persoa-
ne), dar sunt reprezentate "i alte grupuri etnice: romi (circa 10%), maghiari (1%), 
slovaci (2%);

 •   mobilitate relativ sc!zut! a popula%iei: o slab! tendin%! de imigra%ie a locuitorilor 
din mediul urban care se stabilesc în comun! (în general, familii de pensionari din 
Oradea cump!r! gospod!rii "i se stabilesc în comun! – cca. 5 cazuri anual); un grad 
ridicat al navetismului persoanelor active din comun! (destina%ia favorit! în acest 
caz fiind municipiul Oradea); aproximativ 5-6% din popula%ie pleac! temporar în 
c!utarea unui loc de munc! în str!in!tate (Italia, Spania, Germania, Austria).

Locurile de munc! disponibile pe raza comunei sunt în principal în cadrul institu%iilor publice 
(prim!rie, "coli, poli%ie etc.), în cele aproximativ 15-18 societ!%i comerciale (în majoritate mici 
afaceri de familie în regim PFA) "i în cadrul singurei firme de produc%ie din comun!, care are în 
prezent 65 de angaja%i (majoritatea dintre locuitorii din comun!). 

Aceast! succint! prezentare a absorb%iei for%ei de munc! în localitate relev! ca principale 
surse de venit ale popula%iei: 

 •  navetismul (în principal la Oradea, atractiv! prin disponibilitatea de locuri de mun-
c! mult superioare celorlaltor centre urbane din regiune); 

 •   pensia pentru cei vârstnici; 
 •   migra%ia temporar! în str!in!tate, în c!utarea unui loc de munc! (care acoper! cca. 

5-6% din popula%ia total!). În general, persoanele care pleac! la munc! în str!in!-
tate presteaz! munci în domeniul agriculturii sau al construc%iilor "i mai rar ob%in 
ocupa%ii calificate în alte domenii de activitate. Destina%iile favorite sunt Italia, Spa-
nia "i Germania. Nu se remarc! o distribu%ie etnic! anume între cei care pleac! la 
munc! în str!in!tate, aceast! variant! de câ"tig fiind accesat! deopotriv! de persoa-
ne apar%inând tuturor grupurilor etnice din comun!;

Legea Venitului Minim Garantat (beneficiarii de ajutor social însumând circa 6% din totalul 
popula%iei).

„(structura popula%iei pe vârste): mai mul%i b!trâni. (reprezentant autoritate 
public! local!); (nivel &colarizare): cel pu%in pân! la clasa a X-a. Avem &coal! cu 
ucenicie: arte &i meserii. (reprezentant autoritate public! local!); (migra%ie): mai 
sunt case de vânzare &i mai vin. Cam 5-6 pe an. Cam din Oradea, ora&e de obicei. 
Familiile sunt în general de pensionari, î&i vând apartamentele &i vin aici. (repre-
zentant autoritate public! local!); (pleac! la munc!?): da, în str!in!tate. Peste 
200: Italia, Spania, Germania. Lucreaz! în agricultur! &i construc%ii.“ (reprezentant 

priile gospod!rii p!s!ri, porcine "i într-o m!sur! mai mic! (sub 10% dintre gospod!rii) bovine 
"i cabaline.

„(terenuri cultivate): da. Porumb, grâu, fâne%uri. (reprezentant autoritate publi-
c! local!); (asocia%ii?): nu. (reprezentant autoritate public! local!); (motive necul-
tivare): lipsa banilor pt. Lucr!ri. (reprezentant autoritate public! local!); (terenul 
arabil al comunei este cultivat?) p!i, terenurile noastre neîns!mân%ate au crescut de 
la an la an; in ultimii 10 ani a crescut procentul de hectare necultivate: din totalul 
arabil, 40% r!mâne nelucrat. (ce s-ar putea face?) pai, cred c! îs scumpe lucr!rile 
agricole si nu merit! s! cultivi &i-atunci se las! totul în paragin!. (sunt asocia%ii 
agricole?) nu, îs persoane fizice. Pentru c! terenurile sunt parcele mici, 30-50 ari, 
sub 1 ha &i sigur c! în Asocia%ie se merge cu parcele mai mari. N-a venit nimeni inte-
resat s! zic! “haide%i la mine în asocia%ie”. (ferme de animale?) nu sunt, mai ales c! 
localitatea e concentrat!, &i în incinta satului nu po%i s! faci ferm!. O venit cineva 
cu ini%iativa, dar o tot avut reclama%ii, a&a c! o renun%at, o desfiin%at-o. (animale în 
gospod!rie) bovine, porcine &i cabaline &i p!s!ri. (multe vaci, cai?) a sc!zut drastic 
&i num!rul de animale. (la câte case e un cal/ o vac!?) cam la 10 gospod!rii. (ce se 
cultiv!?) culturile de baz! îs grâul &i porumbul; ov!zul… cam astea predomin! în 
cultura mare.“ (reprezentant autoritate public! local!)

Locuitorii satelor din Brusturi au acces la surse de informare media, la pres! scris!, televiziu-
ne, telefonie "i Internet. Pe raza comunei au p!truns servicii furnizoare de cablu TV "i antene 
digitale (Boom, Digi, Dolce) "i toate re%elele de telefonie mobil! au acoperire în toat! zona. 
Majoritatea caselor sunt conectate la o re%ea de cablu sau au antene, oamenii sunt utilizatori de 
servicii de telefonie mobil! "i fix!, îns! pu%ine gospod!rii au încheiat contracte cu furnizori de 
Internet (circa 5%).

Institu%iile publice sunt dotate cu aparatur! IT. Prim!ria are în dotare 7 calculatoare "i fie-
care dintre "colile comunei au de asemenea PC-uri.

&coala din Brusturi, cea mai mare "coal! din comun!, are o re%ea de 11 calculatoare "i un 
CDI (Cabinet de Documentare "i Informare) înfiin%at în 2008, care include un laborator multi-
media (TV, camer! foto-video, retroproiector "i videoproiector, o re%ea de PC-uri conectat! 
la Internet). Toate dot!rile "colii în materie de aparatur! electronic! "i IT au fost finan%ate de 
ministerul de resort, iar banii au fost ob%inu%i prin proiecte accesate în colaborare cu Casa Cor-
pului Didactic "i Inspectoratul Jude%ean &colar Bihor.

„(&coala are laborator informatic!?): da, cu 11 calculatoare în laboratorul de 
informatic!, dotare de la minister. Plus cele din CDI, care sunt dotare din proiect, 
în num!r de 6. Toate au internet. (reprezentant institu%ie public! local!); (acces 
la surse media: pres! scris!, televiziune): da. (televiziune prin cablu): da. (acces la 
internet): da. (utilizatori): în jur de 70, din 4000 &i ceva de locuitori. (reprezentant 
autoritate public! local!); (cablu TV?) da, avem, cum s! n-avem?“ (s!teanc!)
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de la prim!rie nu a întâmpinat nici un fel de probleme. Firma s-a dezvoltat rapid, ajungând la 
circa 200 de angaja%i "i comenzi permanente (pentru vânzarea produselor în Italia). În urm! cu 
un an "i jum!tate administra%ia de atunci a firmei a adus în pragul falimentului afacerea prin 
delapidare, dup! cum ne relateaz! patronul firmei. Activitatea firmei a fost sistat! pentru o pe-
rioad! de un an, reîncepându-"i activitatea anul acesta (în 2009, în mijlocul crizei economice) 
sub administra%ia direct! a patronului. În prezent firma are 65 de angaja%i dintre s!tenii din 
Brusturi "i din satele apar%in!toare. Patronul se declar! nemul%umit sub dou! aspecte: pentru 
dezinteresul autorit!%ilor locale de a-i facilita deschiderea "i dezvoltarea afacerii, în condi%iile în 
care firma reprezint! singurul agent economic care absoarbe for%! de munc! din comuna Brus-
turi "i pentru slaba eficacitate a autorit!%ilor din sectorul justi%ie "i fiscalitate, care nu au reu"it 
s!-i solu%ioneze cazul de proast! administrare "i furt (al fostului administrator). Din aceast! 
experien%!, patronul firmei consider! c! exist! o important! problem! de corup%ie în justi%ia 
româneasc!.

„(agen%i economici): magazine, comercian%i. Cam 16-17. (reprezentant autori-
tate public! local!); (nr. angaja%i): 65. Din aceast! comun! &i dintr-o comun! în-
vecinat!. Firma a mai fost deschis! &i a fost întrerupt!, cam un an &i ceva nu a 
avut activitate. (proprietar firm!); (unde vinde%i produsele?): în Italia. (proprietar 
firm!); Prima problem! e cu justi%ia, care e corupt!. Pur &i simplu la finan%e nu am 
primit nici un ajutor. Finan%ele nu vorbesc cu noi când le-am prezentat un caz clar 
de furt &i în&el!ciune fiscal!, pentru c! astfel de probleme am întâmpinat cu vechiul 
administrator al firmei. A furat tot: firma, statul român, tot ce s-a putut! Am fost 
nevoi%i s! suspend!m activitatea firmei pentru un an, s! reducem personalul anga-
jat de la 200 la 65 de angaja%i, cu care anul acesta am repornit afacerea. De aceast! 
dat! am decis s! locuiesc aici, s! fiu eu administratorul firmei în continuare, pentru 
c! nu mai am încredere s! angajez alt administrator român &i nu mai am încredere 
în posibilit!%ile statului român de a m! ap!ra, în justi%ie, în FISC. Acestea pot fi co-
rupte &i nici nu au cum s! m! apere în situa%ia asta. Avem peste 1500 de angaja%i în 
total. Acum am fost nevoit s! vin aici, dup! e&ecul cu administratorul român, s! m! 
familiarizez, s! înv!% legisla%ia român! în domeniul meu, s! o iau de la cap!t &i s! 
relansez firma aceasta. Am reu&it anul acesta s! readuc capital, s! pun pe picioare 
firma din nou. (a%i primit ajutor din partea prim!riei din Brusturi, a autorit!%ilor 
locale pentru a v! dezvolta afacerea?) Nu a existat niciun ajutor din partea Pri-
m!riei sau a autorit!%ilor locale pentru dezvoltarea afacerii. Nici m!car pentru 
canalizare, pentru electricitate, pentru ap!, pentru drum. Pentru toate am cheltuit 
bani &i le-am construit noi. N-am avut nici o facilitate, m!car în ce prive&te accesul 
la aceste utilit!%i din partea prim!riei. Am construit aici o firm! mic!, cochet!, cu 
toate dot!rile. Nu numai utilaje, dar &i buc!t!rie, baie, vestiar pentru angaja%i, 
absolut tot ce are omul acas!, ca &i cum am putea locui aici, a&a s! ajungem s! se 
simt! angaja%ii ca acas!. (proprietar firm!); (comuna nu v-a ajutat deloc?): nu, 
ne-a întors spatele, ne-a creat probleme când am deschis.“ (proprietar firm!)

autoritate public! local!); „(naveti&ti): da, avem &i naveti&ti, merg la Oradea. (re-
prezentant autoritate public! local!); (persoane active, ocupa%ie): avem în comu-
n! o firm! italian!. Restul sunt naveti&ti. (reprezentant autoritate public! local!); 
(&omeri): da, avem &i &omeri. În ajutor social: 200 persoane. În &omaj: 27.“ (reprezen-
tant autoritate public! local!)

Pre%ul mediu al caselor din comun! este de 50.000 – 70.000 lei pentru o cas! din chirpici cu 
anexe gospod!re"ti "i curte de cca. 1000 mp. Pre%ul caselor nu difer! mult în func%ie de situarea 
lor relativ la centrul de comun! sau la centrul/periferia satelor, datorit! compact!rii satelor 
de-a lungul drumului principal care le une"te. Pre%ul caselor se poate ridica doar dac! sunt case 
noi, construite din materiale de construc%ie moderne (c!r!mid!, BCA, beton, prefabricate pe 
structur! metalic! sau din lemn etc.), situa%ie în care pre%ul unei case poate atinge un maxim 
de 100.000 lei. 

Aspectul caselor, al cur%ilor "i al drumurilor din comun! este deosebit de îngrijit "i curat. 
Cu foarte rare excep%ii, fa%adele caselor "i gardurile se g!sesc într-o stare bun!, reparate, v!ruite 
"i vopsite, iar cur%ile oamenilor sunt curate "i atent îngrijite, de multe ori nelipsind decora%iile 
ambientale. Se remarc! o preferin%! pentru v!ruirea fa%adelor în culori vii (roz, verde, galben 
strident, albastru) "i pentru decorarea fa%adelor "i uneori a gardurilor de la strad! (cu faian%!, 
aplica%ii de ghips etc.). În general, aspectul caselor "i al uli%elor satelor componente din Brusturi 
reflect! un nivel de trai spre mediu al oamenilor de aici.

„(pre%ul caselor?): Difer! în func%ie de centru sau periferie. Dar nu sunt mari 
diferen%ele. Maxim pân! la un miliard cost!. Majoritatea caselor sunt din chirpici. 
Se construiesc &i case noi, cam cinci pe an, de c!tre tinerii care pleac! pe dincolo &i 
vin cu bani.“ (reprezentant autoritate public! local!)

Agen%ii economici din comun! se g!sesc în num!r foarte mic, f!r! posibilitatea de absorb%ie a 
for%ei de munc! disponibil! în sate. Situarea comunei la 35 km de Oradea "i la distan%e mari de 
oricare alte centre urbane, la 12 km de "oseaua european! E60 (perpendicular pe "oseaua E60 
Cluj-Oradea) face localitatea neatractiv! pentru poten%iali investitori. Administra%ia local! nu 
are în vedere dezvoltarea de parteneriate economice în viitorul apropiat.

Pe lâng! micile afaceri de familie, cum sunt magazinele mixte prezente pe toat! aria comu-
nei "i care însumeaz! 15-18 „buticuri” "i baruri, în satul centru de comun!, lâng! pia%! se afl! 
singura firm! de produc%ie care activeaz! în Brusturi.

SC Mezania Est Europe SRL este o firm! cu capital integral str!in, care are obiectul de 
activitate principal în domeniul produc%iei de înc!l%!minte din piele "i înlocuitori. În prezent 
produce doar piese pentru produc%ia de înc!l%!minte (fe%e de pantofi, bran%uri, c!ptu"eli) "i 
întreaga produc%ie este destinat! desfacerii pe pia%a extern!, în Italia. Firma î"i desf!"oar! 
activitatea într-un spa%iu achizi%ionat de la prim!ria Brusturi (o ferm!/cooperativ! a fostului 
CAP) renovat, extins "i în interior dotat cu utilaje de produc%ie industriale de ultim! genera%ie 
în domeniu. La ini%ierea afacerii, proprietarul nu a beneficiat de nici o facilitate din partea 
autorit!%ilor locale. Accesul la utilit!%ile publice, în spe%! drum "i electricitate au fost realizate 
ca parte a investi%iei, din resursele proprii. Pentru cump!rarea terenului "i ob%inerea avizelor 
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structurii popula%iei romilor din localitate dup! diverse criterii, în general socio-economice 
(câ%i sunt angaja%i, câ%i "omeri, câte familii pe ajutor social etc.).

La nivelul mentalului colectiv "i al autoidentific!rii, romii nu reprezint! o categorie aparte, 
un grup vulnerabil sau dezavantajat social. Mul%i dintre romi, al!turi de mul%i dintre vârstnici, 
sunt considera%i în percep%ia colectiv! ca fiind s!raci "i ducând un trai greu în condi%iile eco-
nomice actuale. 

Localizarea spa%ial! a romilor preponderent la marginea satelor din comun! contureaz! 
tabloul unei practici cu vechime în zonele rurale, în care periferia este destinat! romilor "i 
nevoia"ilor. Ca "i acces la utilit!%i "i infrastructur!, slabele „dot!ri” ale comunei în domeniu 
le sunt accesibile "i acestor dou! categorii sociale. Drumurile pietruite "i electricitatea sunt în 
general accesibile pân! la cele mai m!rgina"e case din comun!.

În orice caz, grupul vulnerabil al s!racilor "i grupul romilor nu atrag în nici un fel aten%ia 
special! a autorit!%ilor locale, iar comunitatea este lipsit! total de grupuri de ini%iativ! local! 
care s! se îngrijeasc! de problemele acestora.

„(nivel de trai): modest. Mai degrab! spre s!raci. (reprezentant autoritate publi-
c! local!); (categorii de popula%ie s!race): b!trânii, pensionarii. (reprezentant auto-
ritate public! local!); (sunt mai mul%i s!raci într-unul dintre sate?): nu cred, poate 
în c!tune. (reprezentant autoritate public! local!); (alte categorii care fac parte din 
grupuri vulnerabile): n-avem. (reprezentant autoritate public! local!); (grupuri 
vulnerabile din localitate) grupurile de romi; cu ei de obicei mai sunt probleme de 
frecven%!, de disciplin!. (cum le rezolva%i?) prin discu%ii. (sunt receptivi?) unii dintre 
p!rin%i sunt mai receptivi, al%ii mai pu%in. (pân! în ce clas!?) pân! într-a X-a, pân! 
acum. De-acum n-o s! mai avem aici, pentru c! clasele de liceu prev!d un num!r 
de minim 28 elevi într-o clas!, iar noi nu reu&im decât în jur de 20 s! strângem. 
De exemplu !&tia care termin! a VIII-a merg la Oradea sau mai aproape. (exist! 
mediator &colar sau mediator sanitar?) nu, numai medicul de familie. Nu ne creaz! 
probleme [romii], sunt intercala%i cu ceilal%i elevi, sunt bine îmbr!ca%i (reprezentant 
institu%ie public! local!); (sunt romi?): da. (reprezentant autoritate public! local!); 
(reprezint! romii un grup vulnerabil?): nu. (reprezentant autoritate public! local!); 
(câ%i?): 5%. (reprezentant autoritate public! local!); (locuiesc într-un anume sat, în 
anumite zone ale satelor?): sunt în fiecare sat, cu excep%ia lui Orvisele &i Loranta. 
(reprezentant autoritate public! local!); (au o zon!?): nu. (reprezentant autoritate 
public! local!); (au probleme sociale?): nu. (reprezentant autoritate public! local!); 
(romii au vreun lider?): nu. (s!teanc!); (creeaz! probleme?): nu, lucreaz! &i ei. Au &i 
ajutor social. Lucreaz!, dar mai depinde &i de sezon. (s!teanc!); (sunt concentra%i 
într-un sat?) da, sunt în c!tune, dar sunt &i r!zle%i prin sate, deja se împânzesc. C! 
or fost în locuri unde numai ei or fost… (unde?) la P!ule&ti, Brusturi &i Picleu. 'i 
vreo 420 persoane la 81 familii. (reprezentant autoritate public! local!); (câ%i sunt 
pe ajutor social?) p!i, vreo 200 persoane sunt beneficiari, din care mai mult de ju-
mate îs agricultori. Deci s! zicem 120 persoane, nu familii. (reprezentant autoritate 
public! local!); (copiii merg la &coal!?) da, frecventeaz! &coala. (cazuri de abandon 
&colar) nu, mai ales c! aloca%ia complementar! e condi%ionat! de asta. (reprezen-

Principalele probleme ale localit!#ii 
Drumul principal al comunei, de-a lungul c!ruia se g!sesc toate satele apar#in!toare, reprezint! 
singura ax! de acces în comunitate.

Cu toate c! drumul principal al comunei  este în curs de reabilitare pe toat! lungimea 
sa (circa 15km), problema st!rii drumului comunal este ridicat! de majoritatea s!tenilor "i se 
g!se"te permanent între priorit!%ile administra%iei locale. Acest lucru este cauzat în special  de 
calitatea precar! a lucr!rilor de reabilitare. Pe drumul principal este permis! circula#ia  mij-
loacelor de transport mari (camioane, TIR-uri, utilaje grele, dar în general este vorba de trans-
porturi de marf! spre grani%a de vest a %!rii) care traverseaz! frecvent comuna pe, înspre sau 
dinspre drumul european Oradea-Cluj. 

O alt! problem! pe agenda public! a comunei Brusturi o reprezint! conectarea la re%eaua 
de ap!. Accesul la ap! este facil, datorit! pânzei freatice aproape de nivelul solului "i a nume-
roaselor fântâni construite de oameni în regim propriu în gospod!rii, îns! calitatea apei las! 
de dorit. Deseori, infiltra%iile în pânza freatic! reduc calitatea apei potabile "i fac inutilizabile 
multe dintre sursele de ap! din gospod!riile locuitorilor.

De asemenea, oamenii se arat! interesa%i de conectarea la re%eaua de gaze "i doresc constru-
irea unui sistem de canalizare în satele lor. Aceste aspecte sunt men%ionate "i de reprezentan%i 
ai autorit!%ilor locale. 

„(problemele localit!%ii): ap!, canalizare, gaz. Suntem în perspectiv!, probabil 
c! o s! b!g!m cât de curând, de&i la pre%ul care se aplic!, nu prea v!d. (reprezentant 
autoritate public! local!); (perspective): drumul care trece prin comun! e clasifi-
cat drum na%ional. Din cauza asta, am f!cut sesizare la prefectur! &i la consiliul 
jude%ean &i sec%ia de drumuri: circul! ma&ini grele, care, pe lâng! faptul c! distrug 
drumul, distrug &i casele oamenilor. (reprezentant autoritate public! local!); (pro-
blemele localit!%ii, prioritizare) 1. dotarea &colilor din comun!; 2. canalizarea &i 
apa (pânza freatic! e sus; oamenii trebuie sa fac! anual analize din fântânile pro-
prii) (director &coal!); (problema cea mai important!?) apa, re%eaua de ap! s! vin! 
&i la noi (s!teanc!); (probleme importante?) drumul acesta, bine c! s-o mai rezolvat 
cu drumul“ (s!tean).

Grupurile vulnerabile
Popula%ia s!rac! a comunei, compus! în general din pensionari "i persoane cu venituri foarte 
mici (circa 6-7% dintre locuitori) este r!spândit! în toate satele apar%in!toare, dar în general 
s!racii locuiesc la marginea acestora, în case mai modeste. 

La nivelul autorit!%ilor locale nu sunt identificate grupuri vulnerabile "i nu exist! o preo-
cupare special! pentru identificarea "i solu%ionarea problemelor acestora. În prim!rie exist! un 
angajat în ale c!rui atribu%ii (pe lâng! multe altele deosebite, cum este cea de „referent agricol”) 
intr! "i monitorizarea dinamicii popula%iei rome, îns! aceast! persoan! nu întreprinde activit!%i 
speciale pentru persoanele de etnie rom!, ci doar înregistreaz! „într-o statistic!” dinamica 
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Prim!ria 
Prim!ria Brusturi are elaborat! o strategie de dezvoltare local!, iar reprezentan%ii Consiliului 
Local "i angaja%ii Prim!riei cunosc priorit!%ile de dezvoltare ale comunei stabilite. În realizarea 
strategiei35 au fost consultate opiniile conducerii institu%iilor locale "i ale consilierilor locali, 
pentru a întregi "i argumenta agenda public!.

Ca resurse materiale, prim!ria are în dotare aparatur! electronic! (7 PC-uri, imprimante, 
TV, copiatoare), o motopomp! de ap! "i un utilaj pentru securitatea incendiilor (nefunc%ional). 
În general, pentru desf!"urarea activit!%ilor de profil, baza material! a institu%iei este aproape 
suficient!, îns! reclam! o actualizare cu aparatur! nou!. 

Personalul angajat al prim!riei prezint! un nivel de educa%ie adecvat (studii medii "i în 
parte studii superioare), îns! num!rul angaja%ilor este considerat insuficient, iar presta%ia 
angaja%ilor slab motivat!. În percep%ia consilierilor locali "i a conducerii prim!riei, angaja%ii 
nu sunt suficient de implica%i în activit!%ile muncii lor. Pe de alt! parte, angaja%ii din prim!rie 
consider! c! rezultatele mai pu%in performante pe care le au se datoreaz! insatisfac%iei muncii, 
recompenselor b!ne"ti slabe "i înc!rc!rii posturilor pe care le ocup!, cu tot mai multe sarcini. 
Ace"tia consider! c! volumul de munc! le dep!"e"te uneori posibilit!%ile "i c! prim!ria ar trebui 
s!-"i m!reasc! num!rul de angaja%i.

Bugetul prim!riei este format din taxe "i impozite, iar sumele colectate sunt întotdeau-
na insuficiente pentru derularea în bune condi%ii a activit!%ilor de administrare a comunei. 
Reprezentan%ii prim!riei nu au identificat surse alternative de m!rire a bugetului prim!riei "i 
nu au stabilit un plan de ac%iune în acest sens. De asemenea, prim!ria nu are un departament 
de investi%ii, un departament de atragere de fonduri europene "i nici nu a desemnat o persoan! 
dintre angaja%ii s!i care s! se ocupe de aceste lucruri.

„(are Prim!ria un plan de dezvoltare local!?): avem un plan de investi%ii, un 
program &i avem strategie. (reprezentant autoritate public! local!); (consultare 
cu Prim!ria pentru planuri de dezvoltare local!?) da. În general ne consult!m, ne 
mai sf!tuim, adic! discut!m, ne consult!m de fiecare dat! în anumite probleme 
&i ce vrem s! facem la &coli, de obicei când sunt probleme mai mari. (reprezentant 
institu%ie public! local!); (dot!ri tehnice): o motopomp!, o ma&ina de… care nu 
func%ioneaz! &i calculatoare. (reprezentant autoritate public! local!); (resurse 
umane: câ%i angaja%i are Prim!ria?): 11. Contractuali: 3. Restul: func%ionari publici. 
(reprezentant autoritate public! local!); (nivel educa%ie la angaja%ii Prim!riei): 
medii &i superioare, jum!tate-jum!tate. (reprezentant autoritate public! local!); 
(grad de implicare): mic. (reprezentant autoritate public! local!); (surse de venit ale 
Prim!riei): impozite &i taxe. (reprezentant autoritate public! local!); (cum se ges-
tioneaz! resursele?): greu, depindem de încas!ri. (reprezentant autoritate public! 
local!); (exist! o persoana in Prim!rie care s! se ocupe de scrierea de proiecte?): nu.“ 
(reprezentant autoritate public! local!)

35 Priorit!%ile de dezvoltare care se constituie în principalele axe ale strategiei de dezvoltare local! sunt men%ionate 
în sec%iunea „principalele probleme ale localit!%ii”.

tant autoritate public! local!); (au vreun ONG care s! se ocupe de problemele lor?) 
n-au în mod special. Mai sunt asocia%ii caritabile care mai vin din când în când în 
cartierul lor, dar nu-i asta o regul!. Funda%ia ”Smiles” de la Cihei de exemplu mai 
vine în comunitatea de romi din comun! &i le mai aduce pachet cu alimente, a&a 
din când în când. (reprezentant autoritate public! local!); (sunt afilia%i la biserici?) 
cultul lor de obicei am v!zut c! e asta penticostal. (&i au biserica lor, a romilor?) nu, 
nu au biserica separat!. Frecventeaz! biserica de la astelalte etnii; (merg la munc! 
în str!in!tate?) da, mai merg. (ce muncesc?) în agricultur!, necalifica%i. Se duc în 
grupuri. În Italia, Spania, am v!zut &i Germania, dar mai mult am v!zut c! %iganii 
aleg Spania. (de cât! vreme pleac!?) cam de patru ani. (pentru ce durat! de timp?) 
scurt!: de la o lun! la trei luni. (reprezentant autoritate public! local!); (actori soci-
ali activi în localitate, lideri informali, b!trânii satului?) nu, a&a ceva nu v! putem 
spune c-ar fi.“ (reprezentant institu%ie public! local!)

Atmosfera politic! local! 
Apartenen%a primarului la PNL "i orientarea politic! „de dreapta” a prim-reprezentan%ilor 
administra%iei locale din Brusturi a facilitat dezvoltarea unor rela%ii preferen%iale în ultimii ani, 
în special cu Consiliul Jude%ean Bihor, de unde comuna a atras fonduri însemnate. Astfel, au 
fost reabilitate por%iuni din drumurile principale din sate, au fost asfaltate câteva dintre drumu-
rile comunale "i dintre str!zile secundare din centrul de comun!.

De asemenea, un alt aspect reglat politic prive"te rela%ia dintre conducerea &colii din Brus-
turi, Inspectoratul &colar Jude%ean Bihor "i Prim!ria Brusturi. F!când parte din partide diferite, 
dar având o rela%ie de cooperare "i prietenie veche, conducerea "colii "i edilii din administra%ia 
local! se consult! "i se sf!tuiesc reciproc în privin%a organiz!rii "i dezvolt!rii celor dou! 
institu%ii locale, îns! ajutorul financiar este limitat (dinspre prim!rie înspre "coal!). Pe de alt! 
parte, rela%ia bun!, dublat! de aceea"i orientare politic! a conducerii "colii din Brusturi "i a 
celor din Inspectoratul &colar atrage "i fonduri de investi%ii guvernamentale via Inspectorat, în 
"coala din Brusturi. 

Cu alte cuvinte, dezvoltarea institu%iilor publice, precum "i extinderea "i modernizarea 
infrastructurii din întreaga comun! sunt determinate de ac%iunile din câmpul politic "i de 
apartenen%a politic! a tuturor actorilor deciden%i, pe lâng! bun!voin%a "i gradul de implicare 
activ! a acestora în solu%ionarea problemelor comunit!%ii pe care o administreaz!.

(rela%ia autorit!%i locale - consiliul jude%ean): bun!, spre foarte bun!. (reprezentant autori-
tate public! local!); (Dot!rile sunt excelente în "coal!. De unde mai primi%i ajutor?): Inspecto-
rat. De la Consiliul local, mai greu. Rela%iile sunt bune cu to%i. Nu suntem din acela"i partid [cu 
edilii locali din administra%ia public!], iar pentru rezultatul !sta nu am avut concediu de trei 
veri. Sunt director de dou!-trei legislaturi. (reprezentant institu%ie public! local!).
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duri europene?) n-avem accesate fonduri europene, nici n-avem în derulare vreun 
contract. Pentru c! trebuie &i o cot! de co-finan%are, ori noi suntem prim!rii care 
abia ne descurc!m. (reprezentant autoritate public! local!); (de ce nu a%i aplicat 
pentru un proiect european?): &ansele sunt destul de mici, puterea noastr! e mic!. 
Normal, pe lâng! proiect, toat! investi%ia se f!cea de Prim!rie &i dup! aceea, dac! 
se aproba proiectul, se puteau primi banii înapoi. Totul trebuie s! faci tu, înce-
pând cu proiectul, care este extraordinar de scump &i !la. Se poate rezolva, dac! iei 
bani din banc!, dar nu e&ti sigur c! î%i aprob! proiectul. (reprezentant autoritate 
public! local!); (&coala a accesat fonduri europene?) da, cred, la Brusturi, Picleni 
"i Cuie&d. (ce programe?) nu pot s! spun exact. (reprezentant institu%ie public! lo-
cal!); (în &coala exist! ini%iativa de a scrie proiecte?) noi avem un responsabil de 
proiecte, de câ%iva ani. Am mai f!cut &i noi ni&te proiecte &i am ajuns la concluzia 
c! am îndeplinit punctajul &i nu au ajuns banii pân! la noi. A&a c!… Bineîn%eles, 
ini%iativa poate apar%ine oric!rui cadru didactic, numai trebuie s! &tim! De obicei, 
sunt proiecte de-astea educative. Pe proiecte de dezvoltare, prea pu%ine. Unul singur 
am avut noi, noi l-am f!cut, pentru înfiin%area CDI-ului - punct de documentare 
&i informare – cu bani de la Minister. (reprezentant institu%ie public! local!); (a%i 
apelat la consultant extern localit!%ii, pentru ajutor in scrierea proiectelor?) nu, nu 
am apelat. (nici Prim!ria?) nu. (reprezentant institu%ie public! local!); (ar trebui 
un angajat special pentru proiecte?) nu. 'i-a&a nu putem angaja oamenii care ne 
mai trebuie. (reprezentant institu%ie public! local!); (a%i accesat fonduri europene 
pentru dezvoltarea afacerii?): nu, totu-i propriu. Nu m! intereseaz! a&a ceva.“ (pro-
prietar firm!)

Administra%ia local! consider! c! inconvenientul principal în accesarea fondurilor europene, "i 
anume bugetul insuficient al prim!riei, s-ar putea rezolva prin regândirea termenelor de plat! 
în diferitele faze din proiect. Prim!riile care înainteaz! propuneri de proiecte trebuie s! fac! 
dovada c! au alocat în bugetul local suma de bani aferent! participa%iei în proiect. De cele mai 
multe ori, prim!riile neavând aceste sume se împrumut! cu bani de la b!nci, iar atunci când 
proiectele nu sunt eligibile "i/sau nu se aprob!, prim!riile trebuie s! achite datoria cu dobânzile 
aferente. Astfel, dac! participarea prim!riilor ar fi necesar! într-un cuantum mai redus sau nu 
ar trebui investit în faza propunerii de proiect, ci dup! aprobarea proiectului, atunci situa%ia ar 
deveni favorabil! implic!rii mai active "i motivate a prim!riilor în accesarea de fonduri euro-
pene.

Reprezentan%ii prim!riei nu identific! alte solu%ii pentru facilitarea accesului la fonduri eu-
ropene, în afara celor legate de bugetul limitat al administra%iilor comunale. 

„(cum a%i putea rezolva inconvenientul banilor?): s! nu ne cear! banii înainte. 
Sau s! ne dea banii înainte. E riscant, s! faci investi%ia &i apoi s! nu prime&ti banii 
înapoi. Am încercat s! ne asociem cu o alt! comun!, s! avem punctajul minim, dar 
&i asta a picat. Asta a fost în prim!var!. Dac! te asociezi cu o comun! mai mare, 
ea vrea s! fac! investi%ia la ea, &i intr! cu 75% s! zicem, dac! vrei s! faci mai mult 
la tine în comun!, trebuie s! intri cu 50% s! zicem. (reprezentant autoritate publi-

Prim!ria nu a dezvoltat leg!turi socio-economice cu agen%i economici (priva%i sau de stat) "i 
nici cu sectorul non-guvernamental. Edilii locali nu au în vedere astfel de colabor!ri în viitor. 

Prim!ria Brusturi a dezvoltat rela%ii de colaborare doar cu alte institu%ii publice.

„(bugetul local a primit ajutor de la consiliul jude%ean în ultimul an?): da. (re-
prezentant autoritate public! local!); (leg!turi autorit!%i locale-organiza%ii nongu-
vernamentale): nu. (reprezentant autoritate public! local!); (leg!turi cu firme): nu. 
(reprezentant autoritate public! local!); (parteneriate): nu. (reprezentant autorita-
te public! local!); (exist! vreo organiza%ie nonguvernamental! sau vreo asocia%ie 
activ! în localitate?): nu. (reprezentant autoritate public! local!); (activit!%i cu 
&coli) concursuri, activit!%i educative extra&colare.“ (reprezentant institu%ie public! 
local!)

Proiecte din fonduri europene 
Prim!ria Brusturi nu a accesat linii de finan%are europene pre- sau postaderare "i nu a participat 
ca membru în vreun astfel de proiect.

Motiva%ia principal! pe care o men%ioneaz! reprezentan%ii administra%iei locale este cen-
trat! în jurul lipsei de fonduri ale prim!riei, necesare contribu%iei proprii în proiect.

Cu toate c! prim!ria nu are un departament specializat "i nici angajat un specialist în atra-
gerea de fonduri europene, totu"i edilii locali nu consider! c! acest lucru arat! o lips! de interes 
în acest domeniu "i nici c! absen%a speciali"tilor ar constitui un impediment în accesarea fon-
durilor europene. Problema scrierii de proiecte s-ar rezolva prin bani. Proiectele, consilierea 
"i managementul proiectelor europene pot fi achizi%ionate, numai c!, bugetul prim!riei fiind 
s!rac, „nu permite” aceast! investi%ie - cred de asemenea, cei de la prim!ria Brusturi.

Pe de alt! parte, accesul la resurse financiare guvernamentale, prin rela%iile pozitive dez-
voltate cu cei de la Consiliul Jude%ean Bihor, rezolv! în mare m!sur! problemele stringente de 
infrastructur! pe care prim!ria din Brusturi le are consemnate prioritar pe agenda public! "i 
astfel lipsa fondurilor este par%ial substituit! de aceast! manier!.

În comun! nu identific!m al%i actori sociali care s! fie direct interesa%i de accesarea de 
fonduri europene. &coala din Brusturi a accesat fonduri guvernamentale pentru dezvolta-
rea unor laboratoare necesare desf!"ur!rii activit!%ilor didactice, iar celelalte "coli din satele 
apar%in!toare au diverse colabor!ri inter-institu%ionale cu CJS Bihor sau cu alte "coli prin care 
atrag fonduri de la stat. Singurul agent economic important din comun! a dezvoltat o afacere 
proprie "i nu este interesat de extinderea acesteia prin accesare de fonduri europene. Cele câte-
va ini%iative private de a dezvolta ferme de animale au fost de asemenea bazate pe capital privat 
"i nu au avut în vedere apelarea la aceste surse de finan%are "i co-finan%are. 

„(a%i accesat fonduri guvernamentale sau linii de finan%are nonguvernamenta-
le?): da, guvernamentale. Un fond. Pentru un drum, între Brusturi &i Orvi&ele. 'i 
unul pentru repara%ii la &coala Brusturi, &coala Picleu. 'i înc!lzirea central! de 
la &coala din Cuie&d. (reprezentant autoritate public! local!); (a%i apelat la fon-
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Ciol!ne$ti
Mihnea Preotesi

Comuna Ciol!ne$ti se afl! în nordul jude#ului Telorman, aproape de grani#a cu jude#ul Arge$, la 
25 de km de Ro$iorii de Vede $i la 60 de km de municipiul Alexandria, re$edin#a de jude#. Unul 
dintre reperele importante în localizarea comunei este locul na$terii lui Marin Preda, Sili$tea 
Gume$ti, localitate aflat! la aproximativ 10 km de Ciol!ne$ti. Un alt reper cultural ar fi existen#a 
în comun!, în satul Baldovine$ti, a unei biserici de secol XVI, inclus! în Patrimoniul na#ional.

Comuna Ciol!ne$ti cuprinde trei sate: Ciol!ne$tii din Deal - satul centru de comun!, Ciol!-
ne$tii din Vale $i Baldovine$ti. Popula#ia comunei este de 370436 locuitori, distribui#i dup! cum 
urmeaz!: Ciol!ne$ti Deal cu 2364 de locuitori; Ciol!ne$ti Vale cu 788 de locuitori "i Baldovi-
ne$ti cu 552 de locuitori.

Relieful este de câmpie, p!mântul $i clima fiind favorabile practic!rii agriculturii, activitate 
ce reprezint!, în mod tradi#ional, o surs! important! de venit pentru locuitorii acestei comune.

Descrierea localit!#ii din perspectiva 
oamenilor %i din observa#iile de pe teren 
Percep#ia actorilor sociali intervieva#i este c! infrastructura comunei s-a îmbun!t!#it în mod 
semnificativ în ultimii 5 ani, odat! cu primul mandat al Primarului reales anul trecut. Cel mai 
des invocat! în acest sens este starea drumurilor care, începând cu drumul jude#ean care vine 
de la Ro$iori $i terminând cu ultima uli#! lateral! din comun!, erau înainte de 2004 într-o stare 
foarte proast!. Drumurile laterale continu! îns! s! reprezinte o problem!, chiar $i mare parte 
din $oseaua principal! fiind într-o stare destul de deteriorat!, în cazul satului Ciol!ne$ti Vale. 
De$i exist! un anumit consens în ceea ce prive$te îmbun!t!#irea st!rii drumurilor, p!rerile sunt 
sensibil diferite, în func#ie de zona în care locuiesc cei intervieva#i. P!rerile sunt din ce în ce mai 
favorabile, cu cât cre$te apropierea de strada principal! a centrului de comun!.

Alimentarea cu ap! a comunei este v!zut! ca o reu$it! a actualului Primar, de$i, în general, 
oamenii nu $tiu exact când au început proiectele de infrastructur!, cine le-a finan#at $i cine le-a 
gestionat.

Pe de alt! parte, oamenii consider! c!, în mare m!sur!, aceste merite materializate în re-
pararea drumurilor, alimentarea cu ap! $i demararea proiectului de realizare a canaliz!rii, sunt 
legate de campania electoral!. În ultimele campanii electorale s-au reparat drumuri, dar s-a luat 
$i hot!rârea ca oamenii s! fie scuti#i de plata taxei pentru bran$area la re#eaua de ap! curent!, 
tax! considerat! prohibitiv! pentru majoritatea locuitorilor comunei. Consecin#a acestui dar 
electoral a fost, conform celor intervieva#i, bran$area a 90% din popula#ia din Ciol!ne$ti-Deal 
$i din Ciol!ne$ti-Vale la sistemul de ap! curent!, în condi#iile în care, pân! atunci, se bran$a-
ser!, contra cost, mai pu#in de 10 % dintre gospod!riile din satele amintite, în care s-a realizat 

36 Sursa datelor: Prim!ria Ciol!ne$ti.

c! local!); (piedici în accesarea fondurilor europene?) banii. Totul porne&te de la 
proiect, exist! echipa de proiect care se ocup! de asta, dar dac! nu ai bani pentru 
proiect, nu te po%i apuca. Nu po%i s! aloci orice proiect la ora actual!, cum a fost 
un proiect de înc!lzire central!, care costa 100 milioane.“ (reprezentant institu%ie 
public! local!)

Concluzii
Administra%ia comunei Brusturi se bazeaz! exclusiv pe re%eaua de cuno"tin%e "i pe rela%iile po-
litice pe care le-a dezvoltat cu institu%iile centrale pentru a asigura o anumit! dezvoltare socio-
economic! în general, "i pentru a atrage fonduri externe bugetului local pentru dezvoltarea 
comunit!%ii în particular.

Problemele sociale "i oportunit!%ile de dezvoltare ale comunit!%ii sunt identificate de 
administra%ia local! în principal cu problemele de infrastructur!: re%ea de ap!, re%ea de gaze, 
asfaltarea drumurilor etc. Capitalul social nu este valorificat în sensul stimul!rii dezvolt!rii 
economice, printr-un plan de atragere de investitori, prin parteneriate cu agen%i economici din 
domeniul privat sau prin valorificarea elementelor ce %in de spirit comunitar "i într-ajutorare. 

Îns! lipsa de experien%! "i ini%iativ! în atragerea de fonduri europene "i în scrierea de pro-
iecte în general face inaccesibil! în prezent aceast! surs! de dezvoltare.
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Sursele de venit ale popula#iei. Percep#ia 
popula#iei asupra nivelului %i evolu#iei 
standardului de via#! în comun!  
Conform celor intervieva#i, lipsa investi#iilor în zon! face ca activitatea economic! de baz! în 
comuna Ciol!ne$ti s! fie agricultura, în condi#iile în care majoritatea locuitorilor comunei au, în 
medie 1-2 ha de teren arabil $i 50-100 de ari de gr!din!. De$i num!rul de animale a sc!zut con-
stant în ultimii ani, majoritatea oamenilor cresc 10-15 p!s!ri în gospod!rie $i cel pu#in un porc. 

De asemenea, conform responden#ilor, „cei care nu au o vac!, au m!car 2-3 capre sau câ-
teva oi“. Exist! $i câ#iva oameni care de#in câteva sute de oi fiecare, cele mai multe oi (în jur de 
800) fiind ale unui localnic care îns! le cre$te la Bolintin, unde, fiind mai aproape de Bucure$ti, 
poate valorifica mai eficient produsele rezultate din aceast! activitate.

Au existat patru Asocia#ii agricole care s-au desfiin#at sau sunt în curs de lichidare, ca ur-
mare a concentr!rii p!mântului arabil la dou! ferme agricole mari: Kaf Agricom $i Tikeromit. 
Procesul de concentrare a terenurilor s-a realizat prin cump!rarea de teren, dar $i prin migra-
rea celor care aveau p!mânt în Asocia#ie c!tre cele dou! societ!#i, în cazul p!mântului dat în 
arend!. 

Despre Kaf Agricom oamenii au, în general, o p!rere, dac! nu bun!, în orice caz, mai bun! 
decât despre celelalte Asocia#ii $i Societ!#i agricole. Argumentele variaz! de la „neam#ul e mai 
cinstit” (patronul fiind german), la „!$tia fur! mai pu#in decât ceilal#i”, în condi#iile în care oa-
menii consider! c! profitul acestora se realizeaz! pe seama în$el!rii oamenilor $i statului, prin 
mecanismul acord!rii subven#iei la hectar f!r! un control riguros al îndeplinirii condi#iei ca 
acest teren s! fie efectiv lucrat. Totu$i, faptul c! ferma agricol! Kaf Agricom de#ine în propri-
etate sau în arend! majoritatea terenului arabil din comun! pare a se datora unor cauze prag-
matice: ace$tia pl!tesc mai bine decât ceilal#i $i pl!tesc constant ceea ce este stipulat în contract 
(400 de kg. de grâu la ha sau 350 de lei pentru fiecare ha de teren arendat). 

Pe lâng! banii sau grâul ob#inut din arendarea p!mântului, cultivarea legumelor în gr!dina 
proprie reprezint! o alt! activitate aduc!toare de venit, al!turi de cre$terea animalelor. Chiar 
dac! rezultatele acestor activit!#i sunt îndreptate cu prec!dere spre autoconsum, o parte din 
produc#ia local! merge, sub diverse forme, $i c!tre pia#!. Exist! o pia#! intern! a produselor 
agricole, formalizat! prin existen#a unui târg s!pt!mânal unde cei care produc pentru pia#! 
vând celor care nu reu$esc s! produc! suficient pentru propriile nevoi.

De asemenea, produsele ajung pe pia#a de la ora$, fie duse direct de produc!tori, fie prin 
intermediar - un asemenea tip de intermediar amintit de c!tre mul#i dintre cei intervieva#i este 
cel al brânz!reselor, care cump!r! brânza de la localnici $i o vând la ora$, direct la familiile cu 
care încheie un fel de contracte neformalizate. 

Exist! $i un punct oficial de colectare a laptelui, într-o comun! apropiat!, la S!ceni, îns! 
pre#ul foarte mic oferit face ca aceast! alternativ! oficial! de valorificare a laptelui s! fie aleas! 
de pu#ini dintre produc!torii locali, existând $i câteva excep#ii de localnici care au mai multe 
vaci $i $i-au permis $i s! investeasc! în asigurarea unor condi#ii de igien! pentru animale, obli-
gatorii, pentru ca laptele s! poat! urma o astfel de  filier! oficial!. 

alimentarea cu ap! curent!. Aceast! situa#ie genereaz! o frustrare oarecum fireasc! a celor care 
au apucat s! se bran$eze la ap! înainte, pl!tind pentru acest serviciu în jur de 7 milioane de lei 
vechi de gospod!rie.

Per ansamblu, percep#ia popula#iei privind infrastructura comunei este concordant! cu re-
alitatea observat! la fa#a locului. +oseaua care vine de la Ro$iori este bun!, "oseaua principal! 
din comun! este asfaltat!, drumurile laterale sunt pietruite, majoritatea gospod!riilor din cele 
dou! sate amintite sunt racordate la re#eaua de ap! curent!. Canalizarea nu este func#ional!, 
oamenii continu! s! aib!, marea lor majoritate, WC-uri în curte, f!r! ap! curent!; destul de 
pu#ini dintre ei $i-au construit b!i.

În Baldovine$ti drumurile laterale arat! ceva mai bine, îns! aici alimentarea cu ap! $i cana-
lizarea sunt deocamdat! doar într-o faz! incipient!, de proiect.

În comun! nu exist! înc! un serviciu de colectare a gunoiului, acesta fiind dus într-o groap! 
improvizat! a comunei sau în propria groap! improvizat! în curte. În general, mare parte din 
gunoi ajunge $i în Pârâul Câinelui unde de altfel este prev!zut! deversarea apei menajere din 
canalizarea comunei, dup! ce va ie$i din sta#iile de epurare. Deocamdat!, aceste sta#ii de epura-
re nu exist!, iar canalizarea nu este func#ional!.

Casele arat! destul de îngrijite, pu#ine dintre ele având mai mult de 2-3 camere $i, de aseme-
nea, o mic! parte dintre ele fiind într-o stare de degradare avansat!. Exist! $i câteva zeci de case 
noi, în jur de 20 dintre acestea fiind construite cu ajutorul Prim!riei, pe terenul celor distruse 
de inunda#iile din 2005 (este interesant de remarcat c! aceast! informa#ie am ob#inut-o de la 
o singur! persoan!, nici reprezentan#ii Prim!riei, nici cei ai $colii, nici ceilal#i actori sociali cu 
care am discutat neamintind de acest aspect). Pe lâng! acestea exist! $i un num!r, estimat de 
c!tre cei intervieva#i la 20-30 de case, construite sau renovate în ultimii 10 ani, apar#inând în 
special celor care au muncit în str!in!tate $i au venit cu ceva bani de acolo.

Iluminatul public acoper! toat! comuna, cel pu#in în ceea ce prive$te existen#a stâlpilor. 
Oamenii spun c! pe uli#ele laterale au mai cump!rat ei becuri ca s! fie $i func#ionali ace$ti 
stâlpi.

Nu par a exista diferen#e semnificative de dezvoltare între satele comunei, localitatea fiind, 
de altfel, destul de compact!. De asemenea, conform celor intervieva#i $i conform celor obser-
vate la fa#a locului, nu exist! o spa#ializare evident! a s!racilor $i a boga#ilor, ace$tia amestecân-
du-se în masa celor cu un standard de via#! mediu la nivelul comunei.

Exist! 11 magazine mixte care vând cam acelea$i m!rfuri alimentare $i nealimentare $i 
dou! cârciumi, majoritatea acestor loca#ii aflându-se la $oseaua principal! din centrul de co-
mun!. Exist! o $coal! cu clasele I-VIII $i una cu clasele I-IV în Ciol!ne$ti-Deal $i una cu clasele 
I-IV în Baldovine$ti.
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celor intervieva#i de la Prim!rie, în jur de 50% din popula#ia activ! este neocupat! sau ocupat! 
doar în activit!#i agricole, în general, practicând o agricultur! de subzisten#!.

Pe lâng! cei 28 de bugetari $i cei 17 asisten#i personali (pentru persoane cu handicap se-
ver), mai exist! foarte pu#ini salaria#i, de ordinul zecilor, conform reprezentan#ilor Prim!riei. 
Pe lâng! cele 11 magazine $i dou! baruri care au 1-2 angaja#i, un angajator mai important ar fi 
Kaf Agricom, aflat! în Ciol!ne$ti Vale $i la câ#iva km schela Poeni-Videle, un punct de lucru al 
OMV-Petrom, unde exist! câ#iva angaja#i din Ciol!ne$ti. 

Popula#ia este îmb!trânit!, sporul natural este negativ: în anul 2009 au avut loc 8 c!s!torii, 
16 na$teri $i 80 de decese. Nu exist! date la nici o institu#ie local! privind structura pe vârste a 
popula#iei, îns! exist! $i al#i indicatori care s! sus#in! existen#a unei tendin#e de îmb!trânire a 
popula#iei, precum evolu#ia num!rului de copii care se înscriu în clasa I la $coal!, num!r în con-
tinu! sc!dere în ultimii ani. La nivelul percep#iei reprezentan#ilor institu#ionali exist! diferen#e 
cu privire la definirea acestei situa#ii. Reprezentanta firmei Kaf Agricom, care este $i profesoar! 
la una dintre $colile comunei consider! c! popula#ia comunei este mai tân!r!, comparativ cu 
cea din comunele învecinate, persoana în cauz! bazându-se în aceast! compara#ie $i pe expe-
rien#a didactic! din câteva dintre aceste comune, unde num!rul de copii de la $coal! este mult 
mai mic decât în Ciol!ne$ti.

În comun! nu prea mai sunt familii cu mul#i copii - exist! 7-8 familii cu 4 copii, în rest 
oamenii au un copil, maxim doi.

În opinia reprezentan#ilor Prim!riei, pensionarii o duc cel mai bine, al!turi de pu#inii sala-
ria#i din comun!, în condi#iile în care au ca surs! de venit complementar! exploatarea gr!dinii 
proprii $i cre$terea animalelor în gospod!rie. Cei care sunt s!raci sunt considera#i în cazul cva-
sitotalit!#ii reprezentan#ilor institu#ionali intervieva#i ca ajungând, în general, în aceast! situa-
#ie „pentru c! sunt puturo$i $i nu vor s! munceasc!”. Ace$tia sunt oameni care nu au p!mânt, în 
general, pentru c! l-au vândut $i nu #in animale, fiindu-le mai comod s! munceasc! cu ziua $i în 
folosul comunit!#ii, cele 72 de ore necesare pentru a beneficia de ajutor social. 

Surse de venit 
Conform reprezentan#ilor institu#ionali intervieva#i, principala surs! de venit a popula#iei o 
reprezint! activitatea agricol!, împreun! cu cre$terea animalelor în propria gospod!rie. Oa-
menii î"i cultiv!, în general, gr!dina proprie, cu legume $i verdea#! pentru autoconsum, o mic! 
parte dintre ei reu$ind s! aib! un surplus pe care s! îl valorifice pe pia#!. Majoritatea oamenilor 
au câteva zeci de p!s!ri $i câte un porc, ceea ce le asigur! o parte important! din necesarul de 
proteine animale. O parte dintre cei care au vaci reu$esc s! vând! lapte, îns! proprietarii de oi 
sunt cei care produc mai mult pentru pia#!, brânza de oaie fiind una dintre m!rcile locale cu 
succes pe pia#!, fie ea formal! sau informal!.

În ceea ce prive$te terenul arabil, din media de 2-3 ha pe gospod!rie, 90% este dat în arend! 
la societ!#ile agricole amintite.

Kaf Agricom, conform unui reprezentant al acestei firme, exploateaz! 3000 de hectare din-
tre care mai mult de jum!tate, luat în arend!, în jur de 35% fiind teren aflat în proprietatea 
acestei Societ!#i Comerciale.

În opinia majorit!#ii celor intervieva#i, cei care reu$esc s! î$i asigure un trai mai bun, dinco-
lo de asigurarea doar a subzisten#ei, sunt cei care au ca surs! de venit principal! un salariu sau 
o pensie, în condi#iile în care p!mântul $i animalele le asigur! autoconsumul. 

Num!rul celor care reu$esc o astfel de combina#ie de surse de venit este mai mare în cazul 
pensionarilor $i mai mic în cazul salaria#ilor, num!rul acestora fiind estimat în prezent, unde-
va între 100-150 de persoane, dintre care o treime sunt bugetari $i peste o treime naveti$ti la 
Ro$iori sau la Bucure$ti. Este adev!rat c! la ace$tia se adaug! $i cei care muncesc f!r! forme 
legale sau în activit!#i sezoniere, îns! criza economic! din ultimul an a dus la restrângerea 
activit!#ii economice, în special în domeniul construc#iilor, unde lucrau majoritatea dintre ei, 
ca naveti$ti.

În opinia locuitorilor nu exist! grupuri vulnerabile, cele 20-30 de familii aflate în situa#ii 
mai vitrege reprezentând cazuri izolate, asigurarea subzisten#ei fiind considerat! neproblemati-
c!, „cu condi#ia s! munce$ti”. S!racii comunei fie nu au avut p!mânt, fie „au f!cut gre$eala $i l-au 
vândut”, îns! perecep#ia majoritar! este c! principal! cauz! a s!r!ciei lor este faptul c! „sunt 
puturo$i $i nu le place s! munceasc!“.

În comun! nu exist! romi $i nu exist! pungi de s!r!cie sau zone cu s!raci $i zone cu boga#i. 
În alt! ordine de idei, nici unul dintre cei intervieva#i nu $tie s! existe vreun ONG care s! fi 
desf!$urat vreo ac#iune în comuna Ciol!ne$ti, nici cu scop social, nici cu scop cultural.

Opinia general! este c!, în prezent, locuitorii comunei reu$esc s! î$i asigure subzisten#a, 
f!r! a putea s! benficieze de un trai îmbel$ugat, sursa principal! de venit fiind activitatea agri-
col! $i cre$terea animalelor, în condi#iile în care „din agricultur! nu prea te îmbog!#e$ti”.

Problema principal! a comunei $i a zonei este considerat! a fi lipsa locurilor de munc!.
Comuna este considerat! a fi în mod tradi#ional una mai curând bogat!, s!r!cirea produ-

cându-se în ultimii ani, percep#ia general! fiind aceea c! $i în perioada comunist! standardul de 
via#! era unul destul de ridicat aici. Argumentele care sus#in aceast! opinie vizeaz! importan#a 
economic! a comunei pentru agricultura socialist!, în condi#iile în care aici exista un CAP foar-
te important, precum $i alte obiective economice de care depindea întreaga zon!: o Sta#iune de 
Mecaniz!ri Agricole (SMA) $i un complex de taurine.  

Percep#ia actorilor institu#ionali asupra 
dezvolt!rii comunei.  
Grupuri vulnerabile. Prim!rie. 'coal!. 
Firme private mai importante 
În opinia reprezentan#ilor Prim!riei, precum $i a celorlal#i actori institu#ionali aminti#i, nu exis-
t! grupuri vulnerabile, ci doar persoane $i familii aflate în situa#ii vulnerabile, care îns! repre-
zint! cazuri izolate.

În comun! nu exist! romi, exist! 50 de persoane cu handicap, 40 de pensionari pe caz de 
boal!, 103 dosare de ajutor social. Exist! 30-40 de $omeri indemniza#i îns!, conform estim!rilor 
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Fondurile guvernamentale au fost ob#inute în baza H.G. 643/2003 pentru alimentarea cu 
ap! $i canalizare în Ciol!ne$ti-Deal $i Ciol!ne$ti-Vale $i în baza O.G. Nr.7/2007, în cazul pro-
iectului de realizare a re#elei de canalizare $i epurare a apelor uzate. 

Cronologia acestor proiecte a fost urm!toarea:
  2003–2004: Baldovine$ti, PROIECT FRDS în valoare de 70.000 de euro pentru reabi-

litare drumuri (pietruire);
  2003–2004: alimentare cu ap! în Ciol!ne$ti-Deal;
  2004–2005: alimentare cu ap! în Ciol!ne$ti-Vale;
  2005–2007 – 2007–2009: Pietruire drumuri în Ciol!ne$ti-Deal "i Ciol!ne"ti-Vale, din 

fonduri proprii de la bugetul local;
  2007 – proiect finan#at de la Guvern prin Ordonan#a de Guvern nr. 7: canalizare 

în Ciol!ne$ti-Deal $i Ciol!ne$ti-Vale, sta#ie de epurare, deversare a Pârâul Câinelui 
– nefinalizat din lipsa banilor.

Pentru Baldovine$ti s-a elaborat un proiect separat de canalizare $i de alimentare cu ap! curen-
t!, nerealizat înc!, din lips! de fonduri.

Strategia de dezvoltare local!, pân! în 2013 a fost elaborat! de Primar, împreun! cu Vice-
primarul, obiectivele fiind stabilite „prin consultarea oamenilor, prin organizarea de întâlniri”, 
fapt neconfirmat de c!tre actorii sociali intervieva#i. Un indicator al faptului c! aceast! strategie 
fixeaz! ca obiectiv prioritar infrastructura, f!r! a aminti m!car de necesitatea rezolv!rii anumi-
tor probleme sociale, la nivel comunitar, este faptul c! asistentul social nu a fost consultat în nici 
un fel, de$i acesta consider! c! ar fi trebuit s! aib! $i el un cuvânt de spus.

Strategia de dezvoltare local! pân! în 2013 cuprinde urm!toarele obiective prioritare: ali-
mentare cu ap! $i canalizare în Baldovine$ti, reabilitare a C!minului cultural al comunei "i 
asfaltare a drumurilor interioare ale comunei.

Bugetul local este constituit în propor#ie de 40% din taxe $i impozite locale $i în propor#ie 
de 60% din redistribuirea de TVA de la Consiliul Jude#ean. Conform aprecierii reprezentan#ilor 
institu#ionali intervieva#i, firmele de pe raza comunei contribuie în foarte mic! m!sur! la con-
stituirea bugetului local. 

Prim!ria
Prim!ria a fost dotat! cu calculatoare $i conectat! la internet printr-un proiect al Ministerului 
Comunica#iilor, numit Economia bazat! pe cunoa$tere, în anul 2006. De asemenea, cl!direa a 
fost renovat! în ultimii doi ani, cu bani de la bugetul local.

În ceea ce prive$te resursele umane, conform reprezentan#ilor institu#ionali intervieva#i, 
acestea sunt considerate insuficiente în raport cu cerin#ele c!rora trebuie s! le r!spund!.

Prim!ria are 8 angaja#i, mult sub schema de personal aprobat!, urmând ca num!rul aces-
tora s! creasc! în raport cu apari#ia noilor servicii la nivelul comunit!#ii locale, precum cel de 
canalizare sau cel de salubritate. În ceea ce prive$te percep#ia actorilor institu#ionali intervieva#i 
asupra nivelului de educa#ie al angaja#ilor Prim!riei, aceasta este diferen#iat!. Reprezentan#ii 
Prim!riei consider! c! ace$tia au un grad de calificare $i de educa#ie corespunz!tor în raport 

Aceast! ferm! agricol!, cu capital privat german este specializat! în produc#ia ecologic! de 
grâu, rapi#! $i mu$tar, peste 95% din produc#ie fiind destinat! exportului. Grâul care este dis-
tribuit oamenilor în baza contractului de arend! este cump!rat de la alte societ!#i sau asocia#ii 
agricole $i nu din cel ecologic, produs pe p!mântul respectiv, luat în arend!.

Cealalt! firm! important!, de#in!toare de teren agricol în proprietate $i în arend!, Tikero-
mit exploateaz! în prezent, conform reprezentan#ilor Prim!riei, în jur de 400 ha. Sunt amintite, 
de asemenea, $i de c!tre reprezentan#ii institu#ionali intervieva#i $i cele patru asocia#ii agricole 
care sunt în curs de lichidare, din cauza reorient!rii proprietarilor de p!mânt c!tre cele dou! 
societ!#i agricole amintite. 

Educa#ie  
Stocul de educa#ie la nivelul comunei este considerat de c!tre actorii institu#ionali intervieva#i 
ca fiind mediu, la nivelul zonei $i al mediului rural românesc, relativ puternic diferen#iat pe gru-
pe de vârst!. Dac! cei peste 70 de ani au un stoc de educa#ie redus, genera#ia de mijloc este cea 
mai educat!, majoritatea celor între dou! vârste având liceul terminat sau cel pu#in 10 clase $i o 
$coal! profesional!. Stocul de educa#ie se precarizeaz! raportat la genera#ia tân!r!, pân! în 30 
de ani, tendin#a general! fiind de sc!dere a perioadei de $colarizare. Conform reprezentan#ilor 
$colii, doar jum!tate dintre actualii absolven#i de gimnaziu merg mai departe la liceu. Cauza 
principal! a abandonului $colar dup! clasa a opta este una economic!, pre#ul sus#inerii unui 
copil la liceu, la ora$, fiind considerat prohibitiv pentru majoritatea p!rin#ilor din comun!. Una 
dintre cauzele principale ce genereaz! dificultatea continu!rii studiilor este relativa dep!rtare 
de cel mai apropiat ora$, aflat la peste 25 de km de Ciol!ne$ti $i costul mare al transportului 
(aproximativ 300 de lei pe lun!, conform celor intervieva#i).

Proiecte de infrastructur! 
Proiectele de infrastructur! de mai mare anvergur!, alimentarea cu ap! $i re#eaua de canalizare, 
au început s! se deruleze începând cu anul 2003 $i s-au realizat, în cea mai mare m!sur! cu bani 
de la Guvern, ritmul lucr!rilor fiind corelat cu ritmul finan#!rii primite.

De asemenea, pentru drumuri, au fost utilizate fonduri de la bugetul local $i de la bugetul 
Consiliului Jude#ean; ca $i în cazul proiectelor amintite mai sus, ritmul lucr!rilor a depins de 
finan#are $i, dup! expresia unuia dintre reprezentan#ii Prim!riei, „s-au f!cut cam cu #ârâita“.

În cazul Baldovine$tiului a existat o finan#are ob#inut! în cadrul unui proiect FRDS (Fondul 
Român de Dezvoltare Social!), accesat în anul 2002, în valoare de 70.000 de euro. În cadrul 
acestui proiect, au fost reabilitate (pietruite) între 2003-2004 toate drumurile laterale din Bal-
dovine$ti. Faptul c! a existat o finan#are pentru toat! lucrarea propus!, f!r! discontinuit!#i, a 
reprezentat unul dintre factorii ce au determinat succesul acestui proiect, rezultatul fiind acela 
c!, în prezent, în Baldovine$ti, în general, drumurile arat! mai bine decât în Ciol!ne$ti-Deal $i 
mult mai bine decât în Ciol!ne$ti–Vale.
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Pe lâng! „compatibilitatea politic!” amintit!, a existat $i o alt! compatibilitate ce a facilitat 
ob#inerea de finan#are pentru proiecte de infrastructur! de la Guvern, la un nivel net superior 
celorlaltor comune din zon!. Este vorba despre rela#iile personale ale viceprimarului care, con-
form propriilor declara#ii, „a fost mereu cu un pas înaintea celorlal#i”, având b!iatul la Bucure$ti, 
într-un post important, la Ministerul Dezvolt!rii, Lucr!rilor Publice $i Amenaj!rii teritoriului.

Prim!ria Ciol!ne$ti are câteva parteneriate, nematerializate înc! prin ac#iuni concrete, cu 
Prim!ria T!t!r!$ti $i cu cea din S!ve$ti - pe proiecte comune de asfaltare a drumului jude#ean, 
precum $i cu Asocia#ia Nord Teleorman. 

Accesarea de fonduri europene
Pân! în prezent, la nivelul autorit!#ii locale nu au fost accesate fonduri europene. Argumenta#ia 
e mai ampl!.

Pe de o parte, accesarea acestor fonduri este considerat! dificil!, greoaie $i având $anse 
minime de reu$it!, conform reprezentan#ilor $colii, în condi#iile inexisten#ei resurselor umane 
calificate în Prim!rie. Responden#ii aminti#i consider! ca necesar! angajarea unei persoane la 
Prim!rie care s! se ocupe cu accesarea acestor fonduri $i care s! fie capabil! s! acorde $i consul-
tan#! celor interesa#i, precum fermierii din Ciol!ne$ti care vor s!-$i dezvolte afacerea.

Pe de alt! parte, proiectele de infrastructur! considerate prioritare la nivelul comunit!#ii 
locale au fost demarate cu finan#are de la Guvern, în contextul favorabil amintit. Pe lâng! faptul 
c! o parte dintre problemele importante legate de infrastructur! s-au rezolvat în modul amin-
tit, un alt motiv pentru care reprezentan#ii Prim!riei spun c! nu au accesat fonduri europene 
este tocmai faptul c! au accesat aceste fonduri guvernamentale, viceprimarul declarând c! pe 
proiecte de infrastructur! nu mai sunt eligibili pentru accesarea de fonduri europene, în situa#ia 
respectiv!. Este probabil c! aceast! neeligibilitate s! se refere la sc!derea drastic! a punctajului, 
în cazul proiectelor accesate pe m!sura 3.2.2. - infrastructur! rural!, în cazul acces!rii anteri-
oare de proiecte de infrastructur!, prioritate având cei care nu au beneficiat de nicio finan#are 
pentru asemenea proiecte. 

În ceea ce prive$te proiectele de dezvoltare a fermelor agricole $i zootehnice, exist! câ#iva 
fermieri care au încercat s! acceseze asemenea fonduri îns!, deocamdat!, f!r! succes. În ceea 
ce-i prive$te pe cei din urm!, sumele care pot fi accesate sunt considerate destul de mici, în 
compara#ie cu dificult!#ile care trebuie dep!$ite pentru a ob#ine succesul în cazul unui aseme-
nea demers. 

Exist! $i firme, precum Kaf Agricom care au apelat la consultan#! specializat! în accesarea 
fondurilor europene, îns! majoritatea celor intervieva#i, inclusiv reprezentan#ii acestei firme, 
sus#in necesitatea de a exista o persoan! calificat! la Prim!rie, specializat! în accesarea acestor 
fonduri, care s! le poat! oferi consultan#!.

cu cerin#ele postului, iar al#i responden#i, precum cei de la $coal! sau de la firma Kaf Agricom, 
consider! c! exist! într-o mai mic! m!sur!, o rela#ie de adecvare, personalul Prim!riei fiind în 
general subcalificat. 

Nu exist! la Prim!rie o persoan! care s! aib! în fi$a postului accesarea de fonduri europene. 
Persoana cea mai competent! în acest domeniu pare a fi viceprimarul, contabil cu experien#!, 
având un fiu care-i poate oferi consultan#!, fiind angajat la Bucure$ti, într-un „post-cheie”, la 
Ministerul Dezvolt!rii. Deocamdat!, „consultan#a” s-a materializat în facilitarea finan#!rii cu 
fonduri de la Guvern, considerat! a fi solu#ia câ$tig!toare, în contextul în care conjunctura poli-
tic! a privilegiat direc#ionarea banilor c!tre jude# $i conjunctura rela#iilor personale ale vicepri-
marului a privilegiat orientarea acestor bani c!tre comuna Ciol!ne$ti, în dauna altor comune. 
Viceprimarul se laud! cu faptul c! au fost cazuri când, „tr!gând ni$te sfori”, a ajuns de pe locul 
28 pe locul 8 pe o list! cu proiecte propuse spre finan#are, ultimul eligibil pentru a primi acea 
finan#are.

În general, percep#ia reprezentan#ilor Prim!riei este una pozitiv! în ceea ce prive$te rela#ia 
cu locuitorii comunei $i cu celelalte institu#ii publice sau private de pe raza comunei. Faptul c! 
actualul Primar a fost reales pentru un nou mandat cu peste 75% din voturi reprezint! un ele-
ment important ce sus#ine existen#a unui nivel relativ înalt de încredere în institu#ia Prim!riei, 
ca baz! a construc#iei unei bune colabor!ri la nivel comunitar. În condi#iile în care nu exist! 
ONG-uri în comun! $i nici nu exist! ac#iuni ale unor ONG-uri în zon!, colaborarea interinsti-
tu#ional! la nivel local se limiteaz! la institu#iile publice $i, în mai mic! m!sur!, la cele câteva 
firme de pe raza comunei. Percep#ia celorlal#i reprezentan#i institu#ionali privind buna colabo-
rare cu Prim!ria este concordant! cu cea a reprezentan#ilor Prim!riei.

Colaborarea cu cele trei $coli de pe raza comunei este una important!, în contextul în care, 
pentru $coal!, Prim!ria este ordonator de credite. A existat un proiect accesat de Prim!rie în 
anul 2006, în parteneriat cu Ministerul Comunica#iilor, numit  Economia pe baz! de cunoa$te-
re, ce a avut ca beneficiari Prim!ria $i "coala. Proiectul a constat în echiparea cu calculatoare a 
Prim!riei, $colii $i a elevilor, pentru acas! $i asigurarea accesului la internet. 

Exist! anumite nuan#e în descrierea rezultatelor acestui proiect. Func#ionarii din Prim!rie 
sus#in c! aproape to#i copiii din comun! au acces la internet $i calculatoare, dar profesorii vin $i 
subliniaz! c! internet exist!, într-adev!r, la $coal! $i în rest, dar doar în centrul comunei $i la cei 
care sunt abona#i la Romtelecom, în Baldovine$ti neexistând deloc. Oricum, to#i cei intervieva#i 
consider! situa#ia de acum net superioar! celei de acum câ#iva ani, când nu exista nici re#ea 
de telefonie în comun!, cu atât mai pu#in, internet. Exist! televiziune prin cablu înc! din anul 
1996. La început, toate posturile erau „în limbi str!ine $i netraduse”, situa#ia reglementându-se 
între timp. În ultimii 6 ani a existat o bun! colaborare între Prim!rie $i Consiliul Jude#ean, în 
condi#iile în care au fost ob#inute cu sprijinul acestei institu#ii fonduri importante pentru pro-
iectele amintite. Buna colaborare a fost facilitat! de „compatibilitatea politic!” a celor doi actori 
institu#ionali, situa#ie identic! la nivelul colabor!rii cu Guvernul, la fel de compatibil politic $i 
la fel de „darnic” în finan#area proiectelor amintite. Odat! stricat! aceast! „compatibilitate”, 
prin ie$irea PSD de la Guvernare, banii de la Guvern pentru infrastructur! au încetat s! mai 
vin!, fapt ce a determinat, în opinia reprezentan#ilor Prim!riei, sistarea lucr!rilor la re#eaua de 
canalizare $i la sta#ia de epurare a apelor. 



296 CIOL%NE(TI   |   Studii de caz 2009 297Funda#ia Soros România

nat. Mai concret, exist! ap! curent!, dar prea pu#ine b!i, exist! canalizare, dar nu func#ioneaz!, 
exist! stâlpi de curent, dar unii dintre ei nu au becuri, exist! asfalt, dar se termin! la jum!tatea 
str!zii. În alt! ordine de idei, încrederea acordat! institu#iei Prim!riei pare a fi dat! la pachet 
cu „pasarea” cvasitotal! a responsabilit!#ii dezvolt!rii comunit!#ii, ca $i când misiunea oame-
nilor s-ar fi încheiat odat! cu votarea reprezentan#ilor autorit!#ii locale. Aceast! „cultur! civic! 
dependent!, cu elemente parohiale“ (în termenii lui Allmond $i Verba), reprezint! contextul 
social ce favorizeaz! un asemenea transfer cvasitotal de responsabilitate. Mai concret, când 
Prim!ria a realizat alimentarea cu ap! a comunei, majoritatea oamenilor au a$teptat ca tot 
Prim!ria s! fac! $i pasul imediat urm!tor, adic! s! ofere gratis bran$area la ap! - în condi#iile în 
care, conform celor intervieva#i, o bun! parte dintre ei $i-ar fi permis s! pl!teasc! aceast! tax!. 
Prea pu#ini au f!cut $i pasul urm!tor, adic! s! î$i construiasc! b!i $i s! foloseasc! apa respectiv!, 
pentru scopul principal c!ruia îi este destinat!, anume, men#inerea igienei, considerând proba-
bil c! apa curent! folose$te, în principal, pentru udat gr!dina. F!r! îndoial!, constrângerile eco-
nomice reprezint! o cauz! important! a acestei situa#ii, îns! iner#ia, de care aminteam mai sus, 
pare a fi o cauz! poate la fel de important!. Dup! cum spune una dintre profesoarele cu care am 
stat de vorb!  „oamenii s-au înv!#at s! se spele la lighean $i vor s! r!mân! a$a în continuare“.

Modelul descris mai sus pare a func#iona $i în ceea ce prive$te Prim!ria care, la rândul ei 
transfer! responsabilitatea mai departe, Consiliului Jude#ean $i Guvernului, care este dator s! 
finan#eze în totalitate modernizarea localit!#ii. 

În plus, a$a cum mare parte dintre locuitorii comunei func#ioneaz! economic în afara unui 
cadru formal, la limita legalit!#ii, preferând s! vând! brânza brânz!reselor, f!r! a avea nevoie de 
analize sau aprob!ri, reprezentan#ii Prim!riei prefer! tot varianta informal!, singura modalitate 
pe care o consider! dezirabil! pentru a ob#ine finan#are pentru comun! fiind apelul la cuno$tin-
#e $i rela#ii, de#inerea unui asemenea tip de capital social devenind criteriul principal de eligibi-
litate, parazitând astfel un sistem construit s! func#ioneze dup! alte criterii de selec#ie.

Accesarea de fonduri europene ar presupune un comportament activ $i respectarea unui alt 
mod de a asuma ni$te responsabilit!#i, riscul de a fi evaluat dup! criterii de performan#! $i nu de 
„cumetrie” $i de a pierde într-o competi#ie în care te-ai obi$nuit s! câ$tigi f!r! prea mare efort.

Faptul c!, în prezent, rela#iile nu mai func#ioneaz! $i finan#area de la Guvern pentru finali-
zarea lucr!rilor nu mai vine poate reprezenta impulsul ce poate genera o astfel de schimbare de 
abordare, în condi#iile în care lucrurile nu pot fi l!sate „f!cute pe jum!tate”. 

Concluzii
Exist! câteva premise care pot favoriza succesul unor proiecte de dezvoltare comunitar! în co-
mun!, fie prin accesarea de fonduri la nivel individual (microferme, SRL-uri etc.), fie la nivelul 
autorit!#ii locale:

 •  spiritul antreprenorial al locuitorilor comunei, care au tradi#ia valorific!rii produ-
selor realizate în propria gospod!rie 

 •  buna colaborare interinstitu#ional! $i rela#iile sociale bune la nivel comunitar, 
absen#a conflictelor majore $i a cauzelor ce ar genera asemenea conflicte la nivel 
comunitar;  

 •  nivelul relativ ridicat de încredere de care se bucur! reprezentan#ii institu#iilor locale;  
 •  în cazul satului Baldovine$ti exist! experien#a proiectului cu FRDS, în care oamenii 

au fost implica#i în mod direct la s!parea $an#urilor din fa#a propriilor case, cât $i 
indirect, prin reprezentan#ii pe care i-au avut în Comitetul de ini#iativ! de 20 de 
persoane ce a participat la gestionarea proiectului. Acest tip de experien#! ar putea 
fi valorificat! în cadrul altor proiecte de dezvoltare comunitar! care impun partici-
parea oamenilor, dar $i ca model de proiect de succes în accesarea de fonduri. 

Premisele ce pot bloca astfel de ini#iative de dezvoltare pot fi reprezentate de anumite moravuri 
tradi#ionale reflectate în anumite comportamente institu#ionale, precum preferin#a pentru ac-
cesarea unor rela#ii personale, informale, în dauna celor formal-impersonale.

În cazul Prim!riei din Ciol!ne$ti, criteriile de selec#ie a unor proiecte câ$tig!toare sunt con-
siderate a fi mai curând subiective, vizând rela#ia cu reprezentan#ii importan#i ai institu#iilor 
care fac aceast! selec#ie $i nu cele obiective, vizând respectarea anumitor proceduri $i atingerea 
anumitor criterii de performan#!.

Lipsa modelelor de succes în accesarea acestor fonduri (exceptând proiectul FRDS amin-
tit) $i a interac#iunii cu persoane calificate în aceste domenii ($i, corelativ, lipsa de informare 
cu privire la oportunit!#ile oferite $i modalit!#ile concrete de aplicare pentru aceste fonduri) 
reprezint!, de asemenea, factori ce pot descuraja accesarea de fonduri europene $i explica#ii 
ale interesului relativ sc!zut pentru asemenea alternative de finan#are a proiectelor, la nivel 
individual $i comunitar. 

Pe de alt! parte, Ciol!ne$tiul pare a fi una dintre multele comunit!#i mai curând tradi#ionale 
ale ruralului românesc, ce dezvolt! o iner#ie puternic! în a adopta strategii noi de via#!, conec-
tate la profilul $i dinamica schimb!rilor sociale.

În pofida prezen#ei masive a unor m!rci ale modernit!#ii, precum televiziunea, internetul 
sau telefoanele mobile, mare parte dintre oamenii din Ciol!ne$ti tr!iesc într-o lume cel mult 
par#ial conectat! la realitatea lumii moderne. Tehnica modern! utilizat! în afara unor principii 
de via#! moderne d! un aer de inadecvare acestui „conglomerat social”, rezultat al unor grefe 
realizate asupra unui corp insuficient preg!tit s! le primeasc! $i s! le adopte, în mod organic.

În Ciol!ne$ti, frapant mi s-a p!rut faptul c! nu te frapeaz! nimic. Casele nu sunt nici fru-
moase, nici urâte, nici mari, nici mici, nici ascetice, nici confortabile, drumurile nu sunt nici 
bune, nici rele, nici murdare, nici curate. Aceast! senza#ie pe care am avut-o, de „nici prea prea, 
nici foarte foarte” nu este una de stabilitate, de omogenitate, ci mai degrab! de lucru netermi-
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Popula#ia comunei Ciucsângeorgiu $i structura etnic! a acesteia
Localitate Români Maghiari Romi Total
 Nr. Nr. % Nr. Nr. % Nr. %
Comuna 
Ciucsângeorgiu

12 0.22 4658 95.24 221 4.54 4891 100.00

Sat Ciucsângeorgiu 5 0.27 1683 90.73 167 9.00 1855 100.00
Sursa: Recens!mânt 2002
Conform datelor Prim!riei Ciucsângeorgiu, num!rul popula#iei comunei a crescut din 2002, 
ajungând la 5048 în 2009. Sursa acestei cre$teri este pe de o parte sporul natural, 2009 fiind 
primul an dup! 1990 când num!rul na$terilor dep!$e$te num!rul deceselor $i pe de alt! parte, 
migra#ia, în special datorit! apropierii de ora$ul Miercurea-Ciuc.

Structura de vârst! a comunei este una echilibrat!, cu un num!r semnificativ de copii $i 
tineri, respectiv persoane peste 70 de ani. Din punct de vedere statistic lipsesc din genera#ia 
dintre 35-50 de ani cei care în perioada comunist! s-au mutat în ora$ în c!utarea unui loc 
de munc! în industrie. Procentul semnificativ de tineri este vizibil $i în faptul c! în comun! 
func%ioneaz! 6 gr!dini#e $i 8 $coli, din care un liceu cu profil industrial.

Nivelul $colariz!rii comunei este unul mediu, majoritatea popula#iei absolvind cele 8 clase 
gimnaziale. Analizând nivelul $colariz!rii în func#ie de vârsta popula#iei, vom observa o dife-
ren#! semnificativ! între popula#ia în vârst! de 25-39, 40-59, respectiv peste 60 de ani. Nivelul 
$colariz!rii cre$te în aceste grupe de vârst!. În timp ce în cazul celor peste 60 de ani majoritatea 
au absolvit 4 clase elementare, majoritatea celor între 40-59 de ani au absolvit 8 clase gimnazi-
ale, iar majoritatea celor cu vârsta între 25-39 de ani au absolvit $coal! profesional! sau liceu. 
Procentul celor cu studii postliceale $i universitare este de 1,12%. 

Privind în ansamblu, infrastructura comunei este una destul de dezvoltat!. Analizând îns! 
în detaliu observ!m o inegalitate semnificativ! între localit!#ile comunei. Cele favorizate sunt 
localit!#ile în$iruite în valea Fi$agului, de-a lungul drumurilor jude#ene, iar localit!#ile defavo-
rizate sunt satele montane, cele aflate la o altitudine mai înalt!.

Comuna are un total de aproximativ 200 km de str!zi, din care 22 km sunt asfaltate $i mai 
mult de jum!tate sunt pietruite. În jur de 65 km din re#eaua de str!zi sunt dotate cu iluminat 
public. Str!zile asfaltate sunt cele principale: DJ123C, DJ123A $i DJ123B. În satele apropiate 
centrului de comun! drumurile sunt de o calitate foarte bun!, iar por#iunea de drum de 45 km 
care duce în satele Eghersec $i Cinod, acum proasp!t pietruit, era înainte aproape impracticabil. 
C!tunele Ghiurche $i Ciob!ni$ sunt legate de centrul de comun! de un drum de munte de o 
lungime de peste 32 km, impracticabil iarna, iar vara doar cu piciorul sau cu c!ru#a. Cei care 
doresc s! coboare din Ghiurche la prim!ria din centrul comunei pe timp de iarn! au de ocolit 
140 km prin Miercurea-Ciuc.

De asemenea, în cazul satelor de la poalele mun#ilor Ciucului $i celelalte dot!ri infrastruc-
turale sunt cu mult mai r!spândite. Fiecare gospod!rie din aceste sate are acces la re#eaua elec-
tric!, de gaz, telefon, cablu tv $i internet. În prezent se lucreaz! la re#eaua de ap! curent! $i 
canalizare, care va fi de asemenea accesibil! doar pentru localit!#ile din aceste sate. În prezent 
apa curent! este asigurat! din izvoare montane. În c!tunele Ghiurche $i Ciob!ni$, îns!, nu 
exist! nici m!car curent electric.

Ciucsângeorgiu
Gyöngyi Pásztor

Comuna Ciucsângiorgiu din jude#ul Harghita se afl! la o distan#! de 22 km de re$edin#a de jude# 
Miercurea-Ciuc, la grani#a de sud-est a jude#ului, fiind învecinat cu jude#ul Bac!u. Comuna se 
afl! la poalele mun#ilor Ciucului, la o altitudine medie de 757m, vârful cel mai înalt fiind Vârful 
Agâs de 1377m. C!i de acces: spre Arm!$eni de pe drumul european E578 pe DN 12 $i DJ 123C, 
sau prin Leliceni pe DJ123B. 

Comuna Ciucsângeorgiu este compus! din urm!toarele sate $i c!tune: centrul de comu-
n! Ciucsângeorgiu, Arm!$enii Nou, Arm!$eni, Potiond, Bancu, Cotormani, Eghersec, Cinod, 
Ghiurche $i Ciob!ni$. Majoritatea satelor (Ciucsângeorgiu, Arm!$enii Nou, Arm!$eni, Poti-
ond) sunt în$iruite în valea Fi$agului de-a lungul drumului principal DJ123C, care trece $i prin 
centrul comunei. Bancu, al doilea sat ca m!rime a comunei se întinde de-a lungul DJ123B, iar 
Cotormani pe un drum secundar, acesta fiind cel mai apropiat sat de ora$ul Miercurea-Ciuc. 
Comuna are patru localit!#i montane, dou! sate (Eghersec $i Cinod), respectiv dou! c!tune 
(Ghiurche $i Ciob!ni$). Comuna se întinde la poalele muntelui, la o distan#! de aproape 10 km 
de drumul principal, într-o zon! retras!, de-a lungul unui drum secundar înfundat. Satul Poti-
ond se afl! în cap!tul v!ii, aproape de grani#a cu jude#ul Bac!u, la „cap!t de drum”.

Centrul comunei a fost men#ionat prima data în mod oficial în anul 1332 în documente 
rege$ti, respectiv mai târziu, în anul 1336 în documentele bisericii romano-catolice dup! ce 
biserica a ars $i a trebuit reconstruit!. Zidurile bisericii fortificate au fost construite în 1673. 
Biserica a fost episcopie o scurt! perioad! de timp, între anii 1703-1704, când religia catolic! a 
fost interzis! datorit! efectului reformei protestante. 

Organizarea administrativ! a comunei a fost stabilit! în anul 1968, în urma reformei admi-
nistrative, unificând trei sate distincte. Ast!zi drumul asfaltat asigur! o leg!tur! bun! cu ora$ul, 
înainte erau îns! sate izolate, unde structura social! str!veche bazat! pe vecin!t!#i37 (numite 
zeci, l.m. tized) s-a p!strat o perioad! lung! de timp, fiind $i ast!zi una din bazele organiz!rii 
sociale.

Conform Datelor Recens!mântului din 2002, num!rul popula#iei în comun! a fost de 4891, 
majoritatea acestora fiind de etnie maghiar!.

37 Vecin!t!#ile sunt o form! de organizare a vie#ii sociale elaborat! in Evul Mediu occidental, introdus! în Tran-
silvania de c!tre secui "i sa$i, existent! formal pân! în secolul XIX, supravie%uind în forme diverse pân! în prezent. 
Conform regulilor nescrise, în jur de zece familii formeaz! o vecin!tate, rolul acesteia în cazul satelor secuie$ti 
fiind în primul rând militar, iar pe timp de pace de organizare social!. Membrii unei vecin!t!#i î$i organizeaz! 
munca împreun!, se ajut! reciproc, organizeaz! între#inerea propriet!#ii publice $i private: între#in drumul afe-
rent, stingerea incendiilor, vecin!tatea fiind responsabil! $i în supravegherea membrilor s!i.
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Situa#ia localit!#ii din perspectiva oamenilor 
Comuna este considerat! de c!tre majoritatea s!tenilor cu care am discutat ca fiind una nor-
mal!, nici s!rac!, dar nici foarte bogat!, unde locuiesc oameni cu frica lui Dumnezeu, care î$i 
p!streaz! tradi#ia $i limba. Referitor la infrastructur!, oamenii apreciaz! progresele f!cute în 
ultimii ani, mai ales legate de drumul de acces c!tre Miercurea-Ciuc. La fel, a fost apreciat mo-
dul în care problema apei potabile a fost solu#ionat!. +i transportul c!tre ora$ este considerat 
satisf!c!tor. 

La o prim! privire se poate observa cum casele vechi se îmbin! cu case noui construite sau 
reabilitate. În satele care se situeaz! aproape de drumul E60 se pot vedea germenii procesului 
de suburbanizare: locuitorii mai înst!ri#i din ora$ul re$edin#! de jude# au început s! cumpere 
case de vacan#! sau au construit case noi de unde fac naveta în Miercurea-Ciuc. Satele Cotor-
mani sau Bancu sunt specifice în acest sens. La cap!tul cel!lalt a comunei, adic! în Potiond sau 
Arm$eni, casele cump!rate sunt mai degrab! utilizate drept case de vacan#!. Procesul nu este 
de amploare, dar este de luat în seam! în viitor. Pre#ul acestor case este estimat de c!tre $eful 
composesoratului din satul Bancu între 50 000 $i 200 000 de RON. În Cotormani mai mult de 
15 case apar#in persoanelor din Miercurea-Ciuc (exist! proprietari $i din Ungaria sau Italia), în 
Bancu – sat mult mai mare – în jur de zece astfel de propriet!#i.

Ca elemente negative în discu#iile cu locuitorii comunei au ap!rut în mod sistematic: lipsa 
locurilor de munc!, lipsa banilor, greut!#ile la nivel personal cauzate de criz!. Imaginea prim!-
riei este bun!, aspectul cl!dirii prim!riei este o surs! de oarecare mândrie – a fost reabilitat! 
relativ recent $i arat! foarte frumos. Nemul#umirile legate de infrastructur! sau mai ales legate 
de volumul investi#iilor în infrastructur! sunt pregnante în Bancu.

Situa#ia socio-economic! a popula#iei
Starea socio-economic! a popula#iei din comun! pare a fi una bun!, cu o diferen#! semnifica-
tiv! îns! între localit!#ile montane $i cele de la poalele mun#ilor. Din acest motiv va fi tratat! 
separat situa#ia localit!#ilor izolate în capitolul categorii defavorizate.

Principalele surse de venit ale popula#iei provin din activit!#ile agricole, în special cultiva-
rea cartofilor $i cre$terea animalelor, exploatarea p!durilor, respectiv venituri salariale. Opinia 
oamenilor despre situa#ia lor economic! este una pesimist!, subliniind sc!derea veniturilor 
în ultimii ani. Cultivarea cartofilor $i cre$terea ovinelor $i bovinelor fiind cea mai important! 
surs! de venit a popula#iei, pre#ul sc!zut de cump!rare al cartofilor, laptelui, a c!rnii este cea 
mai mare problem! care a ap!rut în aproape fiecare discu#ie cu s!tenii. Amploarea exploat!rii 
forestiere, t!ierea $i rânduirea lemnului, care asigura un venit însemnat pe parcursul anilor ’90 
a sc!zut semnificativ datorit! reglement!rilor mult mai riguroase.

Pentru cei care sunt angaja#i în Miercurea-Ciuc, salariul reprezint! venitul cel mai impor-
tant al gospod!riei.

Veniturile formale ale popula#iei de vârst! inactiv! (peste 65 de ani), adic! circa 794 de per-
soane (16%) sunt reprezentate în principal de pensie (pensia normal!, cea alimentar!, respectiv 

Activit!#ile economice specifice zonei sunt: agricultura, bazat! în special pe cultura cartofu-
lui, cre$terea animalelor (ovine, bovine), exploatarea p!$unilor naturale $i a p!durilor, activit!#i 
legate de prelucrarea lemnului $i comer# cu am!nuntul. Analizând datele Recens!mântului din 
2002 privind statutul ocupa#ional al popula#iei de peste 15 ani, al activit!#ilor economice, re-
spectiv loca#ia acestora, se contureaz! o prezen#! semnificativ! în comun! a popula#iei active $i 
de vârst! activ!. Popula#ia activ! se împarte în dou! mari categorii, cea a angaja#ilor, respectiv a 
celor ocupa#i în gospod!ria proprie. Marea majoritate a celor angaja#i lucreaz! în afara localit!#ii, 
în special în ora$ul Miercurea-Ciuc, posibilit!#ile de a fi angajat în comun! fiind neînsemnate.

Al!turi de institu#iile publice (Prim!rie, Consiliul Local, $coli, gr!dini#e etc.) exist! doar 
câteva firme $i acestea cu un num!r sc!zut de angaja#i. Conform bazelor de date ale firmelor 
înregistrate în România ”Vr!jitorul” $i ”Lista Firmelor”, în comuna Ciucsângeorgiu în iunie 2009 
au fost înregistrate 19 firme. Num!rul mediu al angaja#ilor din aceste firme este de 3. Domeniile 
de activitate ale firmelor înregistrate în comun! sunt sintetizate în tabelul urm!tor:

Caracteristici ale firmelor înregistrate în comuna Ciucsângeorgiu

Activitate Nr. Firme Nr. mediu angaja#i Cifra medie de 
afaceri 2008, RON

Comer# cu am!-
nuntul în magazine 
nespecializate

4 4,75 264.938,8

Exploatare forestie-
r!, t!ierea $i rândui-
rea lemnului

4 5,75 336.890,8

Construc#ii 3 2,66 106.730,7
Baruri, restaurante, 
servicii de cazare 3 2 85.649,0

Alte activit!#i 5 1 30.701,2
Sursa: Vr!jitorul 2009, Lista Firmelor 2009

Comuna este bogat! în obiective turistice, motiv pentru care turi$tii obi$nuiesc s! viziteze zona, 
fiind câteva gospod!rii care ofer! servicii de cazare turi$tilor. Posibile obiective turistice: pei-
sajul în sine, zon! muntoas!; B!ile Adorjan; bisericile romano-catolice din satele Ciucsângeor-
giu-Bancu $i Arm!$eni; capelele romano-catolice; monumente istorice; casa memorial! „Gal 
Sandor” din satul Ciucsângeorgiu (1822); gospod!rii #!r!ne$ti; por#ile secuie$ti din anii 1800; 
conacul Adorjan Emeric, din anul 1797 din satul Arm!$eni. 

Situa#ia politic! a comunei, privind indicatorii, este una foarte simpl!. Datorit! faptului c! 
popula#ia de etnie maghiar! reprezint! o majoritatea covâr$itoare în comun! (atât în centru de 
comun!, cât $i în localit!#ile care îi apar#in), în Consiliul local cele 13 locuri de consilieri apar#in 
UDMR-ului. De asemenea primarul György József a fost ales în culorile forma#iunii politice mai 
sus men#ionate pentru al treilea mandat al s!u. Practic singurul partid politic cu reprezentan#i 
formali este UDMR-ul, rivalul s!u, Partidul Civic Maghiar, neavând filial! local! în niciunul 
dintre cele 11 sate din care comuna este alc!tuit!. De$i aproape 5% s-au declarat romi la ultimul 
recens!mânt, nici Partida Romilor nu activeaz! aici.
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Considerentele sunt mai degrab! de ordin economic, reflectate prin lipsa investi#iilor în 
infrastructur!, dar a fost men#ionat! $i lipsa proiectelor ini#iate de prim!rie pentru fonduri 
europene. Potrivit relat!rilor, tensiuni ar exista $i între centrul de comun! "i Arm!$eni, dar 
num!rul relativ mic al popula#iei nu permite declan$area acestui demers.

Situa#ia grupurilor vulnerabile
Potrivit datelor culese de pe teren, putem afirma c! grupurile considerate vulnerabile sunt ur-
m!toarele:

Comunitatea de romi care tr!ie$te segregat! (izolat! spa#ial, cu contacte sporadice cu ma-
joritatea popula#iei de etnie maghiar! din sate), exclus!, tr!ind în s!r!cie lucie.

Locuitorii c!tunelor care tr!iesc la o altitudine mare $i foarte izolat de restul comunit!#ii.

Comunitatea de romi
Din punct de vedere demografic, potrivit datelor oficiale ale Recens!mântul din anul 2002 po-
pula#ia de etnie rom! (autoidentificat!) reprezenta un procent de circa 5% din totalul de 4891 
de persoane din comun!. Potrivit estim!rilor din Registrul Agricol de la Prim!rie, în anul 2009, 
din totalul de 5048 de persoane, aproximativ 8%, adic! 403 persoane, sunt considerate apar#i-
nând comunit!#ii rome (aici este vorba de autodefini#ii, dar $i de heterodefini#iile celor de la 
prim!rie).

În comun! g!sim dou! mari comunit!#i de romi $i altele mai mici. Prima $i cea mai nu-
meroas! (cu circa 16 de case - 160-180 de persoane) este în Ciucsângeorgiu, pe malul estic al 
râului Fi$ag, în spatele Prim!riei. Cea de-a doua comunitate ca m!rime este situat! la nord de 
prima, în satul Arm!$eni Nou (Menasag Ujfalu), în spatele postului de poli#ie, care cuprinde 
aproximativ 100 de persoane (copii, adul#i $i b!trâni laolalt!). Restul romilor din comun! sunt 
r!spândi#i în celelalte sate de pe valea Fi$agului (în localit!#ile montane nu sunt prezen#i). Mai 
exist! dou! comunit!#i mai compacte, relativ numeroase, dar sub 100 de persoane, una în satul 
Bancu, cealalt! în Arm!$eni. Caracteristicile comune ale acestor locuri sunt izolarea total!.

Potrivit declara#iilor oficialit!#ilor, dar $i a membrilor comunit!#ilor de romi (interviuri în 
zona locuit! de ei, supranumit! în general ca ciganysor – „linia caselor #ig!ne$ti”) am aflat c! 
majoritatea sunt localnici. Nu am întâlnit romi veni#i din alte p!r#i. Cartierele de romi sunt 
locuri separate, segregate spa#ial $i social, cu un aspect compact $i foarte s!r!c!cios, cu o infra-
structur! extrem de precar!, de obicei dincolo de linii de demarca#ie fizice $i simbolice evidente 
(râul Fi$ag sau drum nepietruit $i ascuns trec!torului obi$nuit), în locuri greu accesibile. De 
exemplu, dinspre centrul comunei nu exist! deocamdat! un pod peste râu c!tre acest loc, ci 
numai dou! grinzi peste care se face accesul în cartier. (În prezent prim!ria demareaz! lucr!rile 
unui pod normal, aflat la prima faz! a execu#iei).

În principalul cartier locuit de romi nu este curent electric $i acces la apa potabil!. Potrivit 
relat!rilor $i observa#iilor de pe teren, cei de aici folosesc apa din râu, vizibil poluat $i murdar. 

de CAP în cazul v!duvelor care nu au lucrat niciodat!). În gospod!riile unde exist! copii de 
vârst! $colar! aloca#ia pentru copii este unul dintre veniturile b!ne$ti. 

Pentru majoritatea comunit!#ii de etnie rom! din comun! (din fiecare sat), ajutorul social $i 
venitul minim garantat, coroborat cu aloca#ia pentru copii, reprezint! singurele sursele de venit 
formal. Venituri din arend!, vânz!ri ale lemnului $i a scândurii joac! $i ele un rol semnificativ, 
doar c! sunt ciclice $i sezoniere.

Pe lâng! veniturile formale, s!tenii au relatat $i despre alte surse de venit. Autoconsumul re-
prezint! unul dintre cele mai importante dintre ele, care nu se contabilizeaz!, dar care contribuie 
din plin la nivelul consumului ($i al nivelului de trai în general). În cazul comunit!#ilor de romi, 
o surs! de venit informal! este de asemenea comer#ul cu cai, respectiv „legarea” de m!turi care 
sunt comercializate exclusiv local (prin acordul tacit cu poli#ia, pentru c! „mai câ$tig! $i ei ceva 
bani, $i m!car nu fur!”; acest lucru nu este îns! tolerat în afara comunei sau în Miercurea Ciuc).

Munca cu ziua reprezint! forma cea mai important! de venit alternativ!, care de obicei 
poate fi în bani sau în mâncare, haine, articole din gospod!rie.

Veniturile în satele montane sunt mai strâns legate de activit!#i silvice $i p!store$ti. Ponde-
rea venitului nemonetar este mai mare în consumul gospod!riilor. Autoconsumul joac! un rol 
hot!râtor în aceast! ecua#ie.

De$i situa#ia economic! a popula#iei nu este rea, puterea de cump!rare a popula#iei fiind 
semnificativ!, vizibil! $i în num!rul mare de locuin#e noi sau proasp!t renovate, num!rul ma-
gazinelor din comun! este foarte mic - doar mici magazine alimentare. În opinia s!tenilor, 
magazine mai multe nici nu $i-ar avea rostul, deoarece cump!r!turile mai mari le fac în ora$. 
În comun! cump!r! doar lucruri m!runte necesare în gospod!rie, respectiv alimente cum sunt 
pâinea sau zah!rul.

Situa#ia politic! %i percep#ia acesteia
Potrivit relat!rilor de pe teren (a oamenilor simpli cu care am stat de vorb!, respectiv oficiali 
locali intervieva#i) rela#iile sociale nu sunt politizate, respectiv nu au nici o conota#ie etnic!. 
Rela#ia administra#iei locale cu institu#iile centrale din jude# (aici includem $i UDMR-ul) par a 
fi considerate bune $i opera#ionale.

Totu$i, am sesizat tensiuni latente între centrul comunei "i satul Bancu. Satul nu are repre-
zentant în consiliul local (directorul "colii de aici este membrul consiliului, el îns! nu locuie$te 
în sat). Înaintea ultimelor alegeri locale, elitele (conduc!torii composesoratului, antreprenori 
"i profesori locali) au formulat deschis inten#ia de a se separa de comun!, considerându-se 
nedrept!#i#i în rela#ia cu centrul de comun!. Este important de men#ionat c! satele Bancu, 
Cicsângeorgiu $i Cotormani au fost unificate într-o comun! în anul 1968, s!tenii p!strând $i 
ast!zi „memoria autonomiei”. Cu scopul de a se separa de elitele din Bancu, ace"tia au demarat o 
informare a locuitorilor satului respectiv. S-a organizat un „microsondaj” pentru a afla m!sura 
în care popula#ia ar sprijini aceast! idee. Potrivit declara#iilor celor care au ini#iat acest demers, 
majoritatea covâr$itoare a popula#iei ar fi de acord cu separarea de comun! (num!rul popula#iei 
satului Bancu este peste limita minim! pentru a avea statutul de comun!).
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O mic! parte a romilor au reu$it s! evadeze din zonele m!rgina$e segregate $i s-au integrat în 
comunitatea majoritar! locuind printre maghiari, ace$tia reprezentând o punte dintre autori-
t!#i $i romi. Aceste exemple sunt îns! mai degrab! excep#ii. Num!rul lor exact nu este cunoscut, 
potrivit estim!rilor fiind oricum undeva în jurul zecilor în ultimii ani. Practic s!r!cia lor se 
men%ine în continuare, îns! nu s-a înregistrat o explozie a num!rului romilor afla#i în s!r!cie.

Localnicii nu consider! c! romii sunt o problem! pentru comunitatea lor, aderând la fi-
losofia c! „avem $i noi destule probleme” respectiv „nu avem conflicte cu ei”. Atitudinea au-
torit!#ilor este una mai nuan#at!, reprezentan#ii acesteia considerând situa%ia ca f!când parte 
dintr-un pachet clar de probleme care necesit! o oarecare aplecare, dar nici pe departe nu este 
una strategic!, ci mai degrab! una legat! de buget $i de fonduri insuficiente. Atitudinea poli#iei 
este una temperat!, subliniind lipsa conflictelor deschise.

Concluzia este c! exist! latent o problem! cu comunitatea de romi, de$i nu au fost semnala-
te conflicte majore între romi $i majoritatea. Romii sunt exclu$i economic $i social, fiind izola#i 
în ceea ce prive$te interac#iunile cu majoritatea. Principalele surse de venit ale acestei grup 
etnic sunt reprezentate de ajutoarele sociale din partea statului.

Locuitorii c!tunelor
Comuna Ciucsângiorgiu are în componen#! satele Eghersec, Cinod Ghiurche $i Ciob!ni$ (apro-
ximativ 500 de locuitori în total) aflate la o altitudine relativ mare în mun#i $i care sunt greu 
accesibile, în special iarna. Problemele majore ale acestora #in de comunicarea cu centrul de 
comun!, $colarizarea celor care locuiesc aici $i deplasarea pân! la centrul comunei. Harta men-
tal! a celor cu care am intrat în contact din satele din vale relev! faptul c! cele patru localit!#i 
sunt considerate ca fiind locuri foarte îndep!rtate, unde se ajunge greu $i unde tr!iesc persoane 
pe care le cunosc pu#in sau deloc, respectiv unde oamenii se ocup! de activit!#i preponderent 
agrare, respectiv p!storit.

Aceast! izolare fizic! a celor 4 localit!#i contribuie covâr$itor la reproducerea inegalit!#ilor 
sociale între centru $i periferie, fiind înso#it! de lipsa aproape total! a infrastructurii: drumul 
spre cele dou! localit!#i unde locuiesc ceang!i, Eghersec $i Cinod, este unul proasp!t pietruit, 
înainte fiind aproape impracticabil, iar curentul electric a fost introdus doar în anul 1996. C!tu-
nele Ghiurche $i Ciob!ni$ sunt legate de centrul de comun! de un drum de munte de o lungime 
de 32 km, impracticabil iarna, practicabil pe jos sau cu c!ru#a vara. Cele câteva gospod!rii (3 în 
Giurche $i 12 în Ciob!ni$) care au mai r!mas în aceste c!tune nu au nici m!car curent electric. 

Situa#ia localit!#ii din perspectiva prim!riei
Primarul se afl! la al treilea mandat, fiind în aceast! func%ie din 2000, între 1996 "i 2000 în-
deplinind func%ia de viceprimar. Secretarul $i contabilul sunt angaja#i ai prim!riei dinainte de 
anul 2000, astfel se poate considera c! cele trei persoane au putut reda fidel $i bine documentat 
viziunea oficialit!#ilor asupra comunit!#ii.

Casele sunt construite din resturi de materiale de construc#ii, fiind de mici dimensiuni (majori-
tatea lor sunt c!m!ru#e de cca. 4x4m), cu acoperi$ improvizat, în dou! cazuri chiar f!r!.

Membrii acestei comunit!#i au men#ionat sistematic dou! probleme majore legate de in-
frastructur!: lipsa curentului electric $i lipsa apei potabile. De asemenea au fost men#ionate 
urm!toarele probleme: existen#a $obolanilor în zon!, ceea ce îngreuneaz! via#a, mai ales noap-
tea, deoarece în lipsa iluminatului ei sunt practic ataca#i de $obolani, lipsa veniturilor $i s!r!cia. 
Într-adev!r, $obolanii mi$unau $i ziua (când am vizitat zona asta). Nu sunt gr!dini sau garduri 
între case, care îns! sunt construite legal, au num!r $i sunt înregistrate.

Nici un rom din aceste comunit!#i nu este angajat – s!r!cia vizibil! este o norm!, care se 
reflect! $i în condi#iile de trai. Copii romi sunt înscri$i la $coal!, nivelul maxim de absolvire 
este de opt clase, o mare parte a lor terminându-$i studiile îns! mai devreme din lipsa posibi-
lit!#ilor.

Principalele forme de venit sunt ajutorul social, venitul minim garantat $i aloca#ia pen-
tru copii. Al!turi de acestea mai exist! alte dou! importante surse de venit, acestea fiind îns! 
ocazionale. Primul, comer#ul cu cai desf!$urat în sat $i în zon!, respectiv fabricarea manual! 
a m!turilor. În unele cazuri lucreaz! cu ziua în gospod!riile #!ranilor, în grajd sau pe câmp la 
cartofi. Lipsa de încredere a majorit!#ii fa#! de ei (de genul stereotipiilor, „fur!”, sunt „murdari”, 
„neserio$i”) îngreuneaz! mult aceast! leg!tur! economic! interetnic!. Sunt coopta#i doar foar-
te pu#ini dintre ei, ace$tia considerându-se „noroco$i”.

Per total, romii reprezint! un grup exclus social $i economic. Interac#iunile dintre romi $i 
majoritate sunt considerate a fi bune atât de c!tre romi, cât $i de c!tre majoritari. Acest lucru 
pare de fapt s! se refere la lipsa conflictelor deschise dintre romi $i majoritari. Romii au men#i-
onat destul de des aceast! stare de fapt, comparând situa#ia lor cu cea a romilor din comunele 
din apropiere, Sântmartin $i Sântcrai, unde în trecutul apropiat (vara lui 2009) s-au înregistrat 
grave conflicte deschise între maghiari $i romi.

Principalele dolean#e ale comunit!#ii de romi au fost adresate prim!riei: prima $i cea mai 
important! se refer! la alocarea iregulat! a ajutoarelor sociale. Atât buliba$a, cât $i al#ii s-au 
plâns de faptul c! ajutoarele nu sunt distribuite în mod regulat $i nu se pot baza pe ele. A doua 
se refer! la lipsa apei $i a curentului electric, care le-au fost promise de mai multe ori, îns! totul 
a r!mas îns! la nivel de promisiune. Buliba$a totu$i consider! c! rela#ia între romi $i majoritate, 
respectiv autorit!#i, este una relativ bun! $i normal!, în condi#iile în care to#i se confrunt! cu 
probleme $i greut!#i datorit! crizei $i a lipsei de venituri constante $i bune. 

„- Nu, la noi aici în sat nu sunt probleme. Chiar dac! prim!ria nu ne ajut! cu 
tot ce avem nevoie, maghiarii nu au probleme cu noi. $i între ei sunt mul#i s!raci. 

Crede#i c! prim!ria nu v! ajut! suficient? Cu ce v-ar mai putea ajuta?
Ne mai ajut!, c! dac! sunt probleme "i m! duc la dl. pre"edinte (primar) m! 

ascult! "i încearc! s! ne ajute. Da’ nici el nu poate chiar orice. Acuma în var! de 
exemplu o familie m-a rugat s! îi rezolv ceva cu care s! î"i poat! acoperi casa. Dl. 
pre"edinte mi-a spus c! le d! ciripurile vechi de pe prim!rie, care sunt schimbate, da 
i-o cerut "i ceilal#i. Nici el n-are de unde s! le dea la to#i.” (reprezentantul romilor)
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apar probleme cu valorificarea acestora, centrul de colectare a laptelui fiind închis anul trecut, 
iar fabrica de lapte din Miercurea-Ciuc preluând doar laptele de la produc!torii mari, cu care 
are contracte individuale. Pre#ul cartofilor este de asemenea sc!zut, iar cantitatea relativ mic! 
pe care o produce o gospod!rie se constituie în piedic! în valorificare. În prezent se încearc! 
înfiin#area unei asocia#ii de produc!tori care s! încerce vânzarea cartofilor la o scar! mai mare 
$i în cantitate mai mare.

Par#ial, veniturile popula#iei provin din cultivarea cartofilor $i cre$terea animalelor. Cali-
tatea caselor este relativ bun! în compara#ie cu casele romilor, doar câteva fiind considerate 
de c!tre prim!rie p!r!site sau insalubre. De asemenea, num!rul autoturismelor personale din 
comun! este de 680, ceea ce înseamn! un autoturism la 7 locuitori, în medie fiecare a doua gos-
pod!rie de#inând un autoturism. Dintre acestea 200-250 au fost înregistrate în ultimii trei ani.

 „Trebuie s! recunoa"tem, chiar comparativ cu maghiarii, secuii sunt buni gos-
podari, care "tiu s! pun! bani deoparte. Sunt foarte iste#i "i descurc!re#i. Reu"esc s! 
fac! foarte multe lucruri din aproape nimic. Ai crede acu în plin! criz! economic! 
c! oamenii s!r!cesc, dar se pare c! nu. Eu chiar observ o îmbun!t!#ire a situa#iei "i 
în ace"ti ani.” (reprezentant autoritate public! local!)

Locurile de munc! sunt considerate a fi insuficiente în localitate, apropierea ora$ului rezolv! 
îns! situa#ia f!r! a crea mari probleme celor în c!utarea unui loc de munc!. Conform statistici-
lor prim!riei sunt lua#i în eviden#! 220 de $omeri dintre care aproximativ 70 sunt romi. Al!turi 
de munca salariat! permanent! apar $i câteva categorii de munci sezoniere în care sunt impli-
cate grupuri semnificative din comunitate. Pe de o parte func#ioneaz! în comun! cinci grupuri 
a câte 4-6 muncitori califica#i în construc#ii, care obi$nuiesc s! contracteze sau s! subcontrac-
teze munci pe tot teritoriul #!rii, locuind acolo pân! la finalizarea proiectului. Pe de alt! parte 
dou! grupuri a câte 40-50 de persoane obi$nuiesc s! mearg! în str!in!tate lucrând ca sezonieri 
în agricultur!. În anii trecu#i au fost în Germania, Italia $i Spania, la cules de c!p$une, portocale, 
m!sline, mere $i struguri. Aceste grupuri sunt extrem de bine organizate, având un lider care 
contracteaz! de obicei munca $i organizeaz! c!l!toria. Nu exist! niciun rom în aceste grupuri. 

Situa#ia categoriilor defavorizate
Prim!ria comunei are un serviciu social care are un singur angajat. Acest serviciu are în eviden-
#! 78 de dosare de venit minim garantat, 20 de dosare de indemniza#ii pentru cei care îngrijesc 
persoane cu handicap $i 30 de dosare pentru indemniza#iile îngrijitorilor copiilor institu#iona-
liza#i, ceea ce înseamn! aproximativ 350 persoane asistate. Al!turi de aceste ajutoare perma-
nente, prim!ria asigur! plata taxei a opt vârstnici într-un azil, respectiv contribuie cu ajutoare 
materiale $i financiare în situa#ii de urgen#!.

„Totu"i cred c! nu avem probleme sociale foarte mari în comun!, nu este o dis-
crepan#! foarte mare. Avem în mare parte o categorie medie. Nici nu s-au îmbog!#it 
foarte mul#i, dar nici nu avem foarte mul#i nevoia"i. Sigur, avem declasa#i, adesea 

Cei intervieva#i consider! c! localitatea lor (comuna în întregime) are o situa#ie bun!. A$e-
zarea geografic! este considerat! a fi norocoas! din mai multe puncte de vedere. Apropierea 
ora$ului Miercurea-Ciuc a însemnat $i înseamn! pentru comunitate o resurs! important!, o 
mare parte a popula#iei lucrând acolo, f!cându-$i cump!r!turile acolo. Datorit! distan#ei relativ 
mici ora$ul nu a reu$it niciodat! s! atrag! o popula#ie însemnat!, nici în perioada comunist!, 
nici dup!. Cei care lucrau în Miercurea-Ciuc f!ceau zilnic naveta f!r! a se muta din localitate, 
acesta fiind motivul pentru care structura de vârst! a r!mas $i este $i ast!zi echilibrat!. Al doi-
lea avantaj men#ionat #ine de faptul c! localitatea se întinde la poalele unui munte, departe de 
traficul ora$ului, într-o zon! retras!, unde oamenii p!streaz! $i ast!zi obiceiuri str!vechi, îns!$i 
organizarea social! bazându-se pe vechea rânduial! a vecin!t!#ilor.

Se consider! c! infrastructura este $i va fi satisf!c!toare, mai ales c! în 3-4 ani se vor termi-
na lucr!rile începute în prezent.

„Infrastructura va fi în ordine în 3-4 ani. Drumul principal este asfaltat pân! în 
cap!t la Potiond, drumurile l!turalnice acum sunt repietruite. Gaz "i electricitate 
avem peste tot, acum se lucreaz! la re#eaua de ap! potabil! "i canalizare. Avem 
re#ea de telefonie, cablu tv "i internet pân! în cap!tul v!ii. Avem "i un sistem de co-
lectare a de"eurilor foarte eficient, acum, luna trecut! a fost introdus! "i colectarea 
selectiv! a de"eurilor. Hârtia, sticla "i metalele sunt transportate la un centru de 
colectare din Sânsimion, iar cele biodegradabile vor fi compostate. Mai mult de atât 
nu cred c! se poate realiza în zilele noastre într-o comun! asemeni nou!. Aceast! 
infrastructur! cre"te bineîn#eles pre#urile imobiliare. O arie de teren intravilan se 
vinde ast!zi în jur de 10-15 milioane, ceea ce acum cinci ani se g!sea "i la 5 milioa-
ne.” (reprezentant autoritate public! local!)

Dezvoltarea infrastructurii, precum $i situarea geografic! favorabil! atrage noi locuitori în co-
mun!, eviden#iindu-se, chiar dac! $i numai în faz! incipient!, un proces de mutare a or!$enilor 
la sat. Primii care se întorc sunt cei care au plecat la ora$ în perioada comunist!. Nou-veni#ii 
prefer! satul Cotormani.

De$i re#eaua de ap! $i canalizare nu este înc! construit!, majoritatea caselor din satele din 
Valea Fi$agului au ap! curent!. Fiind o zon! montan! bogat! în izvoare montane (unele chiar 
ape minerale), acestea au fost captate în colectoare de ap! construite $i folosite împreun! de 
câte 10-15 gospod!rii. Printr-un sistem de c!dere liber! apa este introdus! în locuin#e, uneori 
chiar $i în grajduri. Construirea pe scar! larg! a acestor tipuri de colectoare demonstreaz! înc! 
o dat!, în opinia primarului, ingeniozitatea locuitorilor zonei.

Oficialit!#ile consider! c!, per ansamblu, locuitorii comunei au o situa#ie material! medie, 
eventual pu#in peste medie. Terenurilor agricole de#inute per familie/gospod!rie sunt în jur de 
4-5 hectare, pu#ini sunt cei care de#in 15-20 de hectare de teren agricol. De asemenea, din cele 
1803 gospod!rii ale comunei, aproximativ 300 de#in mai pu#in de 2 ha teren agricol, din care 
în jur de 60 sunt gospod!rii de romi. Aceste terenuri sunt în marea lor majoritate cultivate, 
suprafe#ele necultivate fiind considerate de c!tre prim!rie nesemnificative. Calitatea acestor 
terenuri este îns! atât de slab! încât nu se pot cultiva decât cartofi. Cartofii, carnea $i laptele 
sunt produsele care reprezint! principala surs! de venit din agricultur!. În prezent se pare c! 



308 CIUCSÂNGEORGIU   |   Studii de caz 2009 309Funda#ia Soros România

Copiii institu#ionaliza#i afla#i în custodia unor familii sunt urm!toarea categorie cu risc 
ridicat. În urma desfiin#!rii casei de copii din comuna al!turat!, Sântmartin, mai multe familii 
din comun! au devenit p!rin#i adoptivi în sistemul de plasament. Datorit! crizei, aceste familii 
nu î$i primesc ajutoarele la termen (sau deloc) din partea statului $i se afl! în imposibilitatea 
de a î$i mai continua activitatea de cre$tere a copiilor. Prim!ria acuz! lipsa acut! a fondurilor, 
iar p!rin#ii se plâng c! nu le mai pot asigura condi#iile stabilite prin lege (îmbr!c!minte, hran!, 
condi#ii de trai). Potrivit declara#iilor viceprimarului, unele familii au anun#at deja autorit!-
#ile c! vor renun#a la plasament, pentru c! altfel risc! amenzi din partea Direc%iei Generale 
de Asisten%! Social! "i Protec%ia Copilului Harghita (DGASPC). Cauza problemei nu este una 
local!, dar efectele ei se manifest! aici, punând în pericol real via#a câtorva copii $i a familiilor 
care îi ad!postesc. 

Problema este îns! tipic!, pentru c! sunt relativ multe familii, în special în Cinod $i Bancu, 
unde sunt îngriji#i copii institu#ionaliza#i. Directorul +colii Generale din Bancu, institu#ia la 
care sunt înscri$i cei mai mul dintre ace$ti copii, afirm! c! nu sunt probleme majore cu ace$ti 
copii.

Prim!ria $i Consiliul Local al comunei Ciucsângeorgiu î$i au sediul într-o cl!dire construit! 
la sfâr$itul secolului XIX, recent renovat!, proasp!t mobilat! $i utilat!. Prim!ria este dotat! cu 
13 calculatoare (desktop) legate într-o re#ea intranet, toate având acces la internet. Pe lâng! 
acestea, Prim!ria mai de#ine 5 laptopuri, astfel fiecare angajat are propriul calculator. Eviden#e-
le sunt #inute atât pe hârtie, cât $i în format electronic. Eviden#a popula#iei este integral digitali-
zat!, Registrele agricole sunt pe parcurs de digitalizare $i ele. Spa#iile cl!dirii sunt suficiente, cu 
birouri mari, astfel maxim trei angaja#i împart în prezent un birou.

„Am renovat cl!direa prim!riei acum în var!, era deja într-o stare foarte de-
gradat!. Sunt chiar pu#in mândru de aceast! realizare, am primit reac#ii pozitive. 
Oamenii au realizat c! primarul lucreaz! pentru comunitate "i nu pentru propriile 
interese. Prim!ria a devenit mai ordonat!, am "i reorganizat-o ca oamenii s! nu 
trebuiasc! s! a"tepte prea mult.” (reprezentant autoritate public! local!)

Prim!ria Ciucsângeorgiu are 15 angaja#i, dintre care 5 sunt func#ionari publici $i 10 angaja#i de 
c!tre Prim!rie, neavând servicii subordonate (angaja#i contractuali). Din totalul de 15 angaja#i, 
3 sunt cu studii superioare. Între 8-10 angaja#i au participat în perioada iunie 2008 – iunie 2009 
la programe de instruire profesional!, a câte 5 zile fiecare. Prim!ria nu are departament specia-
lizat pe proiecte, astfel c! nu are nici angajat preg!tit pentru elaborarea de proiecte finan#ate fie 
din fonduri na#ionale sau europene. Primarul consider! c! deocamdat! nu sunt atât de multe 
proiecte încât s! fie nevoie de angajarea unei persoane, aceast! munc! fiind realizat! de c!tre 
el, cu ajutorul câtorva angaja#i.

Bugetul Comunei în 2009 s-a ridicat la suma de 5,5 milioane lei, din care veniturile proprii 
reprezint! aproximativ 20%. Sursa veniturilor proprii, în procent mai mare de 90% o reprezint! 
impozitele de proprietate (teren, imobil, autoturisme), restul fiind din alte taxe. Restul bugetu-
lui, aproximativ 80% sunt surse jude#ene $i guvernamentale. Majoritatea acestor sume sunt vi-
rate pe proiecte speciale de finan#are. Costul marilor proiecte ale Prim!riei, derulate în prezent 
conform aproxim!rilor primarului sunt urm!toarele: sistemului de canalizare - 10 milioane, 

din propria lor vin!, dar sunt pu#ini. Avem chiar acum o disput! în consiliu privitor 
la problema categoriilor cu risc crescut, pentru c! va trebui s! îi includem în Strate-
gia de Dezvoltare Local!. $i desigur romii, ei sunt îns! o alt! problem!.” (reprezen-
tant autoritate public! local!)

Prim!ria Ciucsângeorgiu nu are în prezent o Strategie de Dezvoltare Local! (SDL), acum se 
lucreaz! la ea. Are îns! un plan de m!suri pentru sprijinirea grupurilor dezavantajate în care 
sunt inclu$i $i romii. În acest plan sunt definite urm!toarele categorii defavorizate:

 •  Romii, num!rul c!rora, conform aprecierii prim!riei, se ridic! la în jur de 400-450
 •   Persoane cu handicap, b!trâni $i bolnavi
 •   Copii institu#ionaliza#i afla#i în grija familiilor din comun!

Situa#ia romilor în comun! este privit! de c!tre autorit!#i ca fiind important!, nereu$ind s! 
g!seasc! solu#ii în rezolvarea acestora. Problema, conform declara#iilor reprezentan#ilor pri-
m!riei, const! îns! nu în situa#ia extrem de grea a acestei popula#ii, ci în faptul c! simpla lor pre-
zen#! în comunitate deranjeaz! majoritatea. Se încearc! c!utarea unor solu#ii de „ascundere” 
a lor, prin segregarea acestora, prin limitarea accesului în spa#iile publice sau prin îngreunarea 
mut!rii acestora în sat. 

„Dup! ’90 num!rul lor s-a dublat, sunt mul#i copii, din ce în ce mai mul#i. Au 
fost adu"i în sat ca slugi, a"a s-au mutat la marginea satului. $i acum tot acolo tr!-
iesc. Casele lor…. Case din chirpici, acoperite cu lemn, carton sau nylon. Nu au nici 
curent, nici ap!. Nu au nimic.” (reprezentant autoritate public! local!)

Astfel situa#ia romilor r!mâne practic neschimbat!, f!r! nici o $ans! de redresare, ajutoarele 
primite le permit doar s! supravie#uiasc!. Nu exist! nici un interes din partea oficialit!#ilor în 
integrarea lor sau în derularea unor programe care s! solu#ioneze problemele cele mai stringen-
te ale acestora: apa, curentul electric etc. 

Situa#ia persoanelor cu handicap, respectiv b!trâni, este special!, pentru c! este o problem! 
care nu este sesizat! de c!tre popula#ie la prima vedere, dar a fost men#ionat! de c!tre ofici-
alit!#i în mod expres $i cu o oarecare empatie exprimat!. Num!rul persoanelor cu handicap 
nu este ridicat, dar este important în discursul oficial, al!turi de situa#ia b!trânilor (mai ales a 
femeilor singure, v!duve $i cu vârst! înaintat!) deoarece reprezint! nevoia$ii dezirabili, demni 
(potrivit literaturii de specialitate deserving poor), care au realmente $i în mod legitim nevoie 
de sprijinul întregii comunit!#i, în contrapondere cu cei tineri $i s!n!to$i, care „tr!iesc din mila 
noastr!” (adic! cei cataloga#i indezirabili, undesirable poor).

Ajutorul acordat acestor persoane vine din partea autorit!#ilor (aloca#ii sociale speciale) în 
forma unor indemniza#ii b!ne$ti primite de c!tre îngrijitor, dar $i în natur!. Aceste persoane 
beneficieaz! îns! de sprijin din partea popula#iei prin leg!turilor informale de rudenie, respec-
tiv de vecin!tate. Vecin!tatea înc! joac! un rol considerabil în via#a cotidian!, pe baza tradi#iei 
a$a-ziselor zeci (tizedek) compuse din aproximativ zece case învecinate, care se organizeaz! 
împreun!. 
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Prima, un parteneriat regional realizat cu comunele vecine, care a luat forma unei Asocia#ii 
a Regiunii Ciucul de Jos. Aceast! asocia#ie a fost cea care a realizat proiectul de colectare a 
de$eurilor din fonduri Sapard. Comuna Ciucsângeorgiu este membru fondator al acestei asoci-
a#ii, contribu#ia prim!riei fiind cotiza#ia anual! de 5000 lei, respectiv participarea la proiectele 
comune.

Celorlalte dou! parteneriate se refer! la institu#ii $i asocia#ii locale. Prima, considerat! 
foarte important! este cea cu dou! asocia#ii de tineret, din Ciucsângeorgiu (Csikszentgyörgyi 
gátköt0k) respectiv Arm!$eni (Menasági Közösségmegtartó egyesület), împreun! cu care con-
tribuie la func#ionarea a 3 telecentre din comun!. Telecentrele au fost înfiin#ate din proiecte 
finan#ate de c!tre statul maghiar. Contribu#ia Prim!riei const! în acordarea spa#iilor în folo-
sin#!, respectiv în plata cheltuielilor aferente, asocia#iile asigurând coordonarea, organizarea $i 
subordonarea centrelor.  A doua este un parteneriat considerat deja tradi#ional între Prim!rie 
$i Bisericile Romano-catolice din Arm!$eni $i Bancu-Ciucsângeorgiu. Parteneriatul este legat 
de activitatea social! a Prim!riei, care a g!sit în biseric! un ajutor important. Se organizeaz! de 
asemenea împreun! evenimente, cum ar fi Zilele Fiilor Satului sau s!rb!torile religioase.

Accesarea fondurilor europene
În prezent, în comun! se deruleaz! patru mari proiecte: construirea re#elei de alimentare cu 
ap! potabil!, canalizare $i construirea unei sta#ii de epurare a apei, modernizarea drumurilor 
comunale $i jude#ene, modernizarea $i reabilitarea celor dou! c!mine culturale. Toate aceste 
proiecte sunt finan#ate din surse bugetare $i proiecte guvernamentale. Ultimul mare proiect 
pân! în prezent, privind infrastructura comunei este introducerea apei potabile $i canalizarea. 
Proiectul este finan#at din fonduri guvernamentale, din programul38 Ministerului Dezvolt!rii, 
iar sta#ia de epurare este finalizat! deja din fondurile Ministerului Mediului.

Nu demult s-a terminat amenajarea unei gropi de gunoi într-o comun! învecinat!, intro-
ducându-se colectarea selectiv! a de$eurilor, respectiv construirea unei s!li de sport. Groapa 
de gunoi $i introducerea sistemului de colectare a de$eurilor s-a realizat din fonduri europene, 
dintr-un proiect realizat în asociere cu alte comune învecinate. Comuna Ciucsângeorgiu a fost 
unul dintre beneficiarii proiectului, asigurând $i cofinan#are, administratorii proiectului fiind 
prim!ria Sânmartin. Este de altfel singurul proiect finan#at din fonduri europene de care a bene-
ficiat comuna. Nici alte institu#ii din comun! nu au accesat fonduri europene. Singura cunoscut! 
este un proiect al Composesoratului Bancu, unde au reu$it s! cumpere dou! ma$ini agricole.

Motivele neelabor!rii unor proiecte pentru atragerea de finan#!ri europene sunt urm!-
toarele:

„Prim!ria are în derulare momentan 4 proiecte: sistemul de ap! potabil!, ca-
nalizarea "i sistemul de filtrare al apei, avem un proiect pentru amenajarea cen-
trului "i parcului central din comun! respectiv avem un proiect pentru reabilitarea 
celor dou! c!mine culturale "i a bibliotecii comunale. Aceste proiecte sunt atât de 

38 Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea "i/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate "i 
alimentarea cu ap! a satelor, aprobat prin HG 577/1997, cu modific!rile "i complet!rile ulterioare.

apa potabil! - 6 milioane, amenajarea centrului $i a parcului central - 0,7 milioane, respectiv 
casele de cultur! - 1,2 milioane lei.

Majoritatea cheltuielilor, în jur de 80%, reprezint! între#inerea $colilor, având atât cheltuieli 
salariale, cât $i materiale. Restul reprezint! cheltuieli sociale, servicii publice $i func#ionarea 
institu#iilor. 

Venituri $i cheltuieli ale bugetului local Ciucsângeorgiu
Denumire indicator Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009  (prevederi $i 

credite bugetare)
Venituri total, din care 4.698.705 4.725.591 5.196.000
Venituri proprii 1.085.973 1.049.317 1.129.000
Venituri fiscale 3.578.492 3.948.873 4.834.000
Subven#ii 1.018.732 705.274 312.000
Cheltuieli total, din care 4.198.773 4.436.271 5.196.000
Cheltuieli curente 3.725.741 4.291.382 4.888.000
Cheltuieli de asisten#! 
social!

698.667 677.607 760.000

Cheltuieli de capital 475.000 144.889 308.000
Sursa: Contabilitatea Prim!riei 

Conform afirma#iilor unui reprezentant al Prim!riei Ciucsângeorgiu, institu#ia nu a avut pro-
bleme financiare nici în anii preceden#i, nici anul acesta. Nu au fost întârzieri la plata ajutoa-
relor sau a salariilor profesorilor. Men#ionez îns! c! cei asista#i, în special romii, s-au  plâns de 
faptul c! î$i primesc ajutoarele neregulat. Conform Primarului, situa#ia financiar! a institu#iei 
este stabil!, nu sunt în prezent probleme. Singura problem! cu aspect financiar a fost faptul c! 
ar fi dorit s! angajeze o persoan! la Serviciul de Asisten#! Social!, dar pentru c! au fost sistate 
angaj!rile, acest lucru nu s-a realizat. Primarul de asemenea î$i punea probleme legate de finan-
#area programelor bugetele de c!tre administraia public! central! pentru c! acestea ar putea fi 
întârziate în viitor, în cazul în care banii nu ar fi vira#i. Crede îns! c! acest lucru depinde $i de 
capacit!#ile sale diplomatice.

„Trebuie s! fii descurc!re#, s! "tii s! î#i impui punctul de vedere. Altfel n-o s! 
izb!ve"ti.” (reprezentant autoritate public! local!)

Parteneriatele Prim!riei
Conform Primarului institu#ia are rela#ii func#ionale $i bune atât cu institu#iile centrale, ju-
de#ene, cât $i cu cele locale. Chiar dac! nu foarte multe, are câteva parteneriate considerate 
a fi foarte importante. Pe parcursul discu#iilor Primarul a numit trei, considerate a fi cele mai 
importante.
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Puncte tari %i posibile riscuri  
în viitor în cazul comunei
Se poate considera comuna Ciucsângiorgiu ca având dou! puncte tari per ansamblu. Primul 
se leag! de situa#ia demografic! a acesteia, fiind o comun! plin! de vitalitate, cu mul#i copii 
$i tineri, cu o popula#ie activ! însemnat!. Astfel nu va ap!rea în viitor problema îmb!trânirii 
popula#iei, structura de vârst! fiind foarte echilibrat! în acest moment.

Al doilea punct tare îl constituie un capital social foarte puternic, ceea ce face ca respectiva 
comunitatea s! func#ioneze. Chiar dac! exist! o concuren#!, considerat! de mul#i locuitori ca 
fiind una s!n!toas!, privind acumularea material!, solidaritatea social! este foarte puternic!. 
Capacitatea de a recunoa$te al!turi de interesele proprii $i pe cele comunitare poate aduce un 
mare plus comunit!#ii în viitor. A$ sublinia existen#a acestui capital prin dou! exemple. Pe de 
o parte introducerea apei de izvor în sistem total independent în aproape toate casele satelor 
din poalele mun#ilor. Faptul c! au reu$it s! se organizeze, câte 10-15-20 de familii în scopul 
construirii unui bazin colector comun $i a re#elei este un bun exemplu. 

Cel!lalt exemplu este o întâmplare din 2008, povestit! de c!tre preotul din Bancu-Sângeor-
giu. Unei familii din Bancu i-a ars cu 3 zile înainte de Cr!ciun $ura. S!tenii au contribuit atât 
cu materialele de construc#ie, cât $i cu for#! de munc!, au organizat construc#ia $i în trei zile au 
reu$it s! reconstruiasc! p!gubitului cl!direa distrus!.

Acest capital social are r!d!cini str!vechi, legate de o tradi%ie a secuilor, respectiv organi-
zarea în vecin!t!#i. O structur! provenit! din perioada precomunist! este cea a Composesora-
tului, unde membrii comunit!#ii posed! în comun marea parte a p!durii, formând o asocia#ie a 
c!rei administrator se ocup! cu administrarea p!durii. De asemenea se pare c! este în curs de 
formare o asocia#ie care s! ajute membrii s!i în valorificarea produselor agricole cultivate.

Cu privire la o posibil! evolu#ie în viitor a problemelor $i riscurilor pe baza celor aflate pu-
tem face urm!toarele observa#ii. În cazul în care satul Bancu se va separa de comun! în viitorul 
apropiat, comuna va avea de înfruntat problemele cu for#e sl!bite, deoarece va dispune de un 
volum mai mic de venituri în condi#iile competi#iei crescânde între cele dou! entit!#i. 

Posibila cre$tere a popula#iei de etnie rom!, corelat cu actuala politic! de neglijare a pro-
blemelor specifice acestui grup, va spori riscul unor tensiuni, în primul rând între Prim!rie $i 
comunitate, dar mai apoi $i între majoritate $i romi. În cazul în care problematica apei potabile 
nu va fi solu#ionat! rapid, inciden#a cazurilor de îmboln!vire va cre$te cu siguran#!, ceea ce va 
genera o presiune în plus pe umerii administra#iei locale (dezafectare, cofinan#are, medicamen-
te etc.). Cre$terea distan#ei sociale între romi $i majoritate va genera foarte posibil probleme de 
o nou! natur!, solu#ionarea c!rora va fi greu de conceput f!r! implicarea speciali$tilor de care 
prim!ria nu dispune în acest moment.

Cu cât prim!ria amân! – în acest moment în lips! de fonduri – înfiin#area unui departa-
ment specializat pe atragerea de fonduri de la Guvern, respectiv Uniunea European!, cu atât va 
fi mai greu s! ob#in! fonduri pentru infrastructur! $i investi#ii.

împov!r!toare pentru noi, încât dac! am reu"i s! le termin!m a" spune c! am f!cut 
o treab! bun! pentru comun!. Gândi#i-v! c! doar în proiectul canaliz!rii primim 
o finan#are de 85%, unde trebuie s! asigur!m o cofinan#are de 15%. De asemenea 
la proiectul apei potabile cofinan#area este de 10%, la casa de cultur! 80%, amena-
jarea parcului central 10%. V! da#i seama câ#i bani înseamn! toate acestea? Din 
totalul de 60 de miliarde ale bugetului comunei, doar 6 provin din surse proprii. Pur 
"i simplu nu ne mai putem permite financiar s! asigur!m cofinan#are pentru alte 
proiecte deocamdat!, pân! reu"im s! termin!m proiectele deja începute.” (reprezen-
tant autoritate public! local!)

Concluzii
Comuna investigat! se înscrie în rândul satelor $i al comunelor din zonele de munte, unde 
principala activitate este strâns legat! de silvicultur!, respectiv agricultur! – mai ales cultivarea 
cartofilor $i cre$terii animalelor (a bovinelor $i ovinelor). În ansamblu, aceste activit!#i repre-
zint! ponderea cea mai mare în ansamblul activit!#ilor.

Comuna se afl! în aria de influen%! a municipiului Miercurea-Ciuc, la numai 26 km distan-
#!. Din aceast! cauz! majoritatea popula#iei active ocupate lucreaz! în re$edin#a de jude#. 

Din punct de vedere demografic, popula#ia comunei este relativ tân!r!, mai exact toate ge-
nera#iile fiind prezente. Potrivit datelor de#inute de departamentul eviden#ei popula#iei, pe anul 
trecut (2008), propor#ia dintre na$teri $i înmormânt!ri a fost de 48 la 52. Num!rul na$terilor în 
ultimii cinci ani a avut un trend ascendent.

Infrastructura a fost îmbun!t!#it! în ultimii ani: re#eaua de drumuri, introducerea gazului 
metan, colectarea de$eurilor, spa#iile publice, re#eaua de telefonie, internet $i televiziune prin 
cablu. 

Tensiuni $i conflicte deschise în sânul comunit!#ii nu exist!, exceptând tendin#ele secesio-
niste ale satului Bancu. Rela#ia interetnic! dintre majoritate $i popula#ia rom! este considerat! 
bun! de ambele p!r#i, chiar dac! unele disensiuni par s! existe câteodat! între indivizi. Numirea 
buliba$ei ca om de leg!tur! între prim!rie $i romii din zon! este considerat! un mijloc bun 
pentru a stabiliza contactele formale între administra#ie $i comunitatea romilor locali. Pe lâng! 
s!r!cia vizibil! a romilor, segregarea $i lipsa de interes a autorit!#ilor, lipsa curentului electric $i 
a apei potabile pot fi considerate cele mai mari probleme cu care se confrunt! romii din comun! 
(aici ne referim la satul centru de comun!).

Se constat! o lips! de know-how referitoare la modalitatea de accesare a fondurilor eu-
ropene, dar $i lipsa personalului calificat în acest sens, respectiv poten#ial material pentru a 
cofinan#a proiectele. Fondurile primite de la Bucure$ti în ultimii ani (cât timp UDMR-ul a fost 
la guvernare) au amânat punerea la punct a unui mecanism eficient pentru atragerea fondurilor 
UE (speciali$ti, surse de informare, rela#ia cu firme specializate, mobilizarea de fonduri pentru 
cofinan#are).
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Uita%i cum îs, murdare, proaste. (Au fost pietruite vreodat! aici în comunitate?) 
O dat!, &i atunci de gura lumii. (Când?) Acum vreo doi ani. Doi ani, trei. Doi ani, 
acum doi ani. Numai cu nisip, a&a, au dat, atâta. Prim!ria.” (lider rom)

Gospod!riile Gruii sunt electrificate, iar drumurile principale sunt prev!zute cu iluminat stra-
dal. C!ile de acces spre zonele m!rgina"e ale comunei sunt iluminate numai par%ial, uli%ele în 
cauz! beneficiind de câte un singur bec la intersec%ia dintre drumuri.

„(Electricitate este?) Este, în toate localit!%ile. Ia uita%i-v!! (reprezentant auto-
ritate public! local!); O mai fi vreun caz izolat, dar cam to%i au curent tras în case. 
(proprietar ferm!); (E lumin! pe strad!?) Acum a venit. 'i de când cerem… (Deci 
numai în cap!tul str!zii?) Este în col%ul cel!lalt, care plâng &i dincolo nu avem deloc, 
deloc, &i dincolo, care sunt, tr!iesc din improviza%ii! (Da’ curent în case?) Curent în 
case-avem. (lider rom); Lumin! pe strad! este, da, da. Avem, avem. În toate cele trei 
sate? Da, da. ('i pe toate str!zile din fiecare sat?) Ei nu, nu pe toate str!zile. Cam pe 
str!zile principale. Cost! mul%i bani. (reprezentant autoritate public! local!); Asta 
este. (proprietar ferm!); (Dar pe uli%e?) 'i pe uli%e, da. Exist! câte unul, eu &tiu… pe 
fiecare uli%! câte un bec tot este.” (reprezentant autoritate public! local!)

În prezent comuna nu are re%ea de canalizare. Îns! aceast! problem! este prioritar! în agenda 
public! a autorit!%ilor locale "i a reprezentat un punct forte în campania electoral! a ultime-
lor alegeri locale, dup! cum ne relateaz! edilii locali. Încerc!rile de a realiza canalizarea în 
re"edin%a de comun! – satul Gruia - s-au dovedit f!r! rezultat pân! în prezent40. 

La nivelul locuitorilor comunei se crede c! lucr!rile de construc%ie a canaliz!rii sunt dema-
rate din ini%iativa prim!riei "i se a"teapt! finalizarea proiectului "i racordarea gospod!riilor la 
sistemul de canalizare înc! în prim!vara anului urm!tor. 

Una dintre problemele acute de infrastructur! a comunit!%ii din Gruia o reprezint! lipsa 
total! a sistemului de salubrizare. Cu aproape 1200 de gospod!rii "i peste 3100 de locuitori, 
localizat! pe malul Dun!rii, Gruia nu are nici o form! de gestionare a gunoiului menajer, astfel 
încât coasta dealurilor care despart zona de teren intravilan de malul Dun!rii este acoperit! 
aproape în totalitate de straturi succesive de gunoi menajer, observându-se u"or c! aceast! 
manier! de a „sc!pa de gunoi” este o obi"nuin%! veche a locuitorilor comunit!%ii. 

Edilii locali relateaz! c! satul avea pân! de curând func%ionale dou! gropi de gunoi, îns! 
datorit! noilor reglement!ri în vigoare în ce prive"te aspectele de mediu "i s!n!tate public!, 
aceste rampe de gunoi au fost desfiin%ate, iar în prezent ar exista în dezbatere negocieri la nivel 
jude%ean pentru solu%ionarea problemei salubriz!rii. De notat c! reprezentan%i ai autorit!%ilor 
locale nu au reu"it s! ofere o explica%ie clarificatoare în leg!tur! cu locul în care erau amplasate 
vechile gropi de gunoi "i nici cu maniera în care acestea ar fi fost „desfiin%ate”. 

În prezent, la ini%iativa Consiliului Jude%ean Mehedin%i, autorit!%ile locale din Gruia au în 
vedere încheierea unor contracte cu firme specializate în colectarea gunoiului menajer, din 
Drobeta Turnu Severin. Îns! aceast! variant! de solu%ionare a problemei gunoiului este con-
siderat! irealizabil! de c!tre autorit!%i datorit! costurilor mari practicate de furnizorii acestui 

40 Detalii despre proiectul canaliz!rii în sec%iunea „Proiecte din Fonduri Europene”.

Gruia
Melinda Dinc!

Satul Gruia (jude%ul Mehedin%i) sau Portul Gruia, cum îl numesc localnicii cu vechime în sat 
este unul dintre str!jerii Dun!rii din sud-vestul %!rii, situat la grani%a cu Serbia, lâng! Por%ile 
de Fier 2. Pân! în urm! cu dou!-trei decenii Gruia era considerat! una dintre cele mai mari "i 
înfloritoare comune din regiune, datorit! pozi%iei geografice privilegiate "i impulsului dat de 
industrializarea zonei. Mul%i dintre reziden%ii de ast!zi au venit s! se stabileasc! la Gruia în anii 
1970-1980, când comuna promitea înc! un rost pentru fiecare. Ast!zi, doar cei câ%iva gr!niceri 
care întâmpin! vizitatorii pe drumurile de acces în comun! mai amintesc de vremurile acelea. 
Terenul agricol care compune cea mai mare parte a suprafe%ei comunei39, situat în Câmpia 
Blahni%ei, între localit!%ile Gogo"u "i Pristol, este ast!zi în mare m!sur! necultivat, agen%i eco-
nomici importan%i nefiind în comun! "i nici în regiune, în timp ce "anse de dezvoltare socio-
economic! pentru comunitate nu se întrev!d în viitorul apropiat.

Portul Gruia se afl! a$ezat la 50 km de ora$ul Drobeta Turnu Severin, în Câmpia Blahni%ei, 
între localit!#ile Gogo$u $i Pristol. Accesul rutier se realizeaz! pe traseul Drobeta Turnu Seve-
rin - +imian - Rogova - Cioroboreni - P!tulele - Gruia. Cele mai apropiate localit!%i jude%ene 
sunt: Gogo"u (N-V), P!tulele, Vânjule% "i Vânju Mare la N-E "i Gârla Mare la S-E. 

Comuna se întinde pe o suprafa%! de 7318 ha, din care intravilan 265 ha "i extravilan 7053 
ha. Conform surselor oficiale oferite de c!tre autorit!%ile locale, popula%ie este de 3113 locui-
tori, din care romi 900. În total sunt 1188 gospod!rii, fiin%eaz! dou! gr!dini%e "i trei "coli. 

Comuna Gruia cuprinde trei sate apar%in!toare – Gruia sat, Izvoarele (6 km de Gruia, în 
direc%ia Severin), Poiana Gruii (12 km de Gruia sat). 

Centrul satului Gruia este marcat de principalele institu%ii locale: prim!ria, casa de cultur!, 
biserica, poli%ia, "coala "i gr!dini%a. De asemenea, centrul satului g!zduie"te de-o parte "i de alta 
a drumului principal târgul comunei, organizat în fiecare joi. În afara acestor institu%ii, în satele 
apar%in!toare comunei se g!sesc înc! dou! "coli, o gr!dini%! "i un c!min cultural.

Drumul principal care str!bate comuna, traversând satul Gruia pân! la Izvoarele, este asfal-
tat pe o lungime de aproximativ 7 km. Drumurile secundare din interiorul celor trei sate ale 
comunei sunt în mare parte pietruite "i dup! sezonul umed sunt reparate. Reabilitarea uli%elor 
de acces în zonele periferice ale satelor se realizeaz! prin umplerea gropilor cu nisip "i tasare, 
prim!ria având în dotare un utilaj utilizat în acest scop. 

Pe toate uli%ele celor trei sate drumurile sunt practicabile, chiar dac! sunt frecvente îngre-
un!rile de acces pe uli%ele periferice.

„Drumurile sunt bune c! le facem. Prim!vara &i toamna le pietruim. Asfaltate 
sunt numai între Gruia &i Izvoarele. Acesta are 6,5 – 7 kilometri. A fost recent peti-
cit, anul trecut. (reprezentant autoritate public! local!); Au început în ultimul timp 
prim!ria a început s! le asfalteze. Cam de anul trecut. Peste tot aici în Izvoarele 
drumurile sunt pietruite &i cred c! &i în toat! comuna. (proprietar ferm! SAPARD); 

39 7318 ha din care intravilan: 265 ha "i extravilan: 7053 ha
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contribuit cu bani. De-acolo de jos pân! aici. A fost proiect cu Prim!ria, pân! de la 
col% cred. (femeie rom!) Nu-i deloc pe uli%a noastr!!” (femeie rom!)

În comun! sunt func%ionale mai multe re%ele de televiziune prin cablu sau digital!, cele mai 
vizibile fiind: Dolce (Romtelecom) "i o re%ea de cablu TV din ora"ul Gârla Mare. 

De asemenea, oamenii au acces la Internet, îns! nu sunt înregistrate la nivel de comun! date 
privitoare la num!rul utilizatorilor de servicii media (TV, pres! scris!, Internet etc.).

Gra%ie proiectului guvernamental Euro 200, locuitorii afirm! c! mul%i dintre copiii de vârst! 
"colar! au acas! PC-uri ob%inute prin acest proiect. Oportunitatea în cauz! a fost fructifica-
t! la insisten%ele câtorva cadre didactice din "coala Gruia, care s-au îngrijit s! întocmeasc! 
documenta%ia necesar! ob%inerii calculatoarelor pentru elevii din familiile nevoia"e. 

Institu%iile locale au în dotare calculatoare, iar prim!ria "i "coala au "i acces la Internet.

„(Exist! televiziune prin cablu?) Da. E o firm! care furnizeaz! acest serviciu. 
'tiu c! are sediul în Gârla Mare. (Difuzare de pres! scris!, alte mijloace media?) 
Nu. (reprezentant autoritate public! local!); Da, au &i Dolce, &i cablu, au. Majori-
tatea au. Cei care au posibilitate. (femeie rom!); (Au oamenii, copiii, calculatoare 
acas!?) Care au f!cut cu Euro 200 la &coal!, s-au dat câteva zeci de calculatoare 
aproape pentru toate familiile cu copii din sat.” (femeie rom!)

Terenul agricol care apar%ine comunei Gruia are o suprafa%! de peste 7000 de hectare. Aproape 
toat! suprafa%a este f!râmi%at! în parcele de mici dimensiuni, de dou!-trei pogoane41 fiecare "i 
mai pu%in de o treime din p!mânt este cultivat. 

O parte a p!mântului apar%inând comunei (sub 500 de hectare) a fost dat! în concesiune 
sau în folosin%! câtorva mici întreprinz!tori agricoli. Ace"tia îns! nu au reu"it pân! acum s!-"i 
dezvolte afacerea, iar unii dintre ei au abandonat deja ini%iativa de a se ocupa cu agricultura. 

În comuna Gruia nu sunt asocia%ii agricole "i nu au existat ini%iative locale de asociere în ve-
derea cre"terii randamentului "i produc%iei agricole. Calitatea solului nu permite agricultorilor 
decât cultivarea unei game restrânse de produse cerealiere (grâu, porumb, floarea soarelui). 

„Avem teren agricol în paragin!. Se mai lucreaz! 30%. (Exist! vreo form! de 
asocia%ie agricol!?) Nu, nu. Nu [pentru] c! e terenul prost, nisipos. Se cultiv! grâu &i 
porumb &i floarea soarelui. 'i acum au început s! pun! ni&te rapi%! c! s-a auzit c! 
ar merge. Dar profesioni&ti în agricultur! nu. Sunt câ%iva, vreo doi-trei care au mai 
luat în concesiune ceva p!mânt &i au mai mult decât ceilal%i. (reprezentant autori-
tate public! local!); 'i teren cultivat e aici în zon!, spre Pristol, unul Ionescu Iancu. 
În rest, lucrat p!mântul de c!tre oameni. Fiecare are un pogon, dou!, trei. Toat! 
lumea doar pentru uz propriu. (reprezentant autoritate public! local!); (Este vreo 
asocia%ie agricol!?) Trei sute s! zicem, aproximativ, de hectare, din &apte sute, câte 
avem, &apte lunci… Câteva sute, da. Au cump!rat de la proprietari. (reprezentant 
autoritate public! local!) Dar din p!cate nu-l cultiv! &i r!mâne a&a de paragin!. 
(reprezentant autoritate public! local!); (Oamenii cresc animale?) Da, au fiecare 

41 Un pogon = aproximativ jum!tate de hectar.

serviciu. Cu toate acestea, la nivelul prim!riei din Gruia nu sunt prev!zute solu%ii alternative în 
privin%a problemei salubrit!%ii. 

„(Salubrizarea, gunoiul?) Nu, P!i nu. Da’ de unde bani?! Acu’ trebuie s! facem 
contracte! (Ce fel de contracte?) Cu o firm! de la Severin c! altundeva mai aproape 
n-avem de unde. Asta-i la 60 km. V! da%i seama ce costuri sunt? S! vin! ma&ina 
aia? Cât îl cost! pe om s! îi iau eu bani ca s! vin! ma&ina de la Severin s! îi ia gu-
noiul din poart!? Sunt ni&te sume extraordinare. ('i ce fac acum oamenii cu gunoiul 
menajer dac! gropile s-au închis &i firma e prea scump!?) Ei ce fac? Îl duce la ei 
acas!. Oamenii au propriet!%i unde s!-l duc!. Ce mare lucru?! Ce s!-i fac? [Dac!] îl 
duce la el în proprietate, eu n-am ce s!-i fac, ce s!-i zic. Dar nu-l va pl!ti chiar dac! 
vom face contract. Noi vom face contract la Prim!rie, dar omul nu-l pl!te&te. Iar 
banii de unde-i d!m !luia? Nu trebuie &i !la care ia gunoiul s!-&i recupereze banii? 
'i atunci vom r!mâne noi cu pierderea &i uite a&a. (reprezentant autoritate publi-
c! local!); (Cum e situa%ia cu salubrizarea?) Da, sunt, gropi de gunoi amenajate. 
Acum am în%eles c! n-or s! mai func%ioneze nici gropile de gunoi &i o sa fi nevoi%i 
s! facem contracte cu o firm!. (În administra%ia cui intr! gropile de gunoi?) P!i a 
noastr!, a Prim!riei. ('i unde sunt gropile de gunoi?) Undeva în extra de localit!%i. 
Cred c! undeva pe-aicea la Gruia, dar nu &tiu. ('i oamenii cum aduc gunoiul la 
groap!? Cum ajunge gunoiul de la om de-acas! la groapa de gunoi?) P!i sunt in-
dicatoare. (??! 'i &i-l duce fiecare?) A&a ar trebui. Le mai ard, mai le strâng, mai… 
A, mai las! care mai îl las!, unii &i-l mai duc la terenurile din câmp - gunoiul din 
grajd. (În groapa de gunoi se &i arde gunoiul, sau se sap!, sau cum? Ce-i acolo?) Se 
arde. Cred. (reprezentant autoritate public! local!); (Cum e cu gunoiul?) Gunoiul 
îl ducem acolo, la coast!. (La coast!, pe deal?) 'i acolo îi prost, c! miroase gunoiul. 
Toat! mizeria e la ei.” (femeie din comunitatea rom!)

Re%eaua de alimentare cu ap! str!bate în prezent majoritatea str!zilor "i gospod!riilor din satul 
Gruia. La nivel de comun!, localitatea Poiana Gruii nu beneficiaz! de re%ea de alimentare cu 
ap!, iar în satul Izvoarele au început lucr!rile de construc%ie a re%elei cu ap! la începutul lunii 
noiembrie 2009. 

Accesul la ap! potabil! este disponibil tuturor locuitorilor comunei prin ci"mele amplasate 
pe unele dintre str!zi, iar oamenii "i-au construit propriile fântâni de ap! în gospod!rii.

„Alimentare cu ap! este în Gruia în tot satul. E b!gat! la oameni în curte, deci 
e terminat!. 'i am început acum de o s!pt!mân! lucr!rile de alimentare cu ap! la 
Izvoarele. (reprezentant autoritate public! local!); Acum se lucreaz!, asta v! spun 
din auzite, c! n-am v!zut nimic înc!. Dar oamenii au în curte sau pe strad!. Deci 
„Izvoarele”, dup! cum îi spune &i numele, e plin de ci&mele, da. (proprietar ferm!); 
Re%ea de ap! este. Canal - e în lucru, este în faza de început, deci nu &tiu ce s-a f!cut. 
(reprezentant autoritate public! local!); în Gruia numai, &i urmeaz! la Izvoare, s-
a-nceput s!p!turile. (reprezentant autoritate public! local!); (Re%ea de ap!?) Re%ea 
de ap! am pus noi, pe banii no&tri. (lider rom) Liderul a pus pe bani. Dânsul a 
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În mod evident, aceste surse de venit nu pot acoperi cheltuielile de trai ale s!tenilor "i 
astfel, identific!m ca principale surse alternative de venit: agricultura, lucrul cu ziua "i munca 
în str!in!tate.

Între sursele de venit alternative, agricultura r!mâne ocupa%ia de baz! a vârstnicilor, a celor 
care nu mai sunt în putere "i sunt dintre cei mai nevoia"i. Ace"tia cultiv! p!mântul de lâng! cas! 
cu grâne. Cultivarea cerealelor nu este deloc profitabil!, îns! produc%ia este utilizat! cel mai 
adesea ca hran! pentru cre"terea animalelor din gospod!rie. Chiar "i în aceste condi%ii, doar o 
treime din terenul agricol este cultivat.

Persoanele în putere, în special din rândul romilor, lucreaz! cu ziua în sezonul agricol pe 
p!mânturile vecinilor din comunitate. Situa%ie comun! în general "i în particular în Gruia, ro-
mii nede%inând teren în proprietate "i fiind rare cazurile în care au luat în arend! teren de la 
prim!rie, lucreaz! terenul agricol al altor persoane. Din lipsa terenului, romii nu se ocup! nici 
de cre"terea animalelor, în aceia"i manier! ca a celorlal%i locuitori. Dac! locuitorii români au 
gospod!rii care includ cur%i "i gr!dini "i parcele de teren agricol în apropierea casei "i astfel pot 
avea "i animale în gospod!rie, romii, f!r! gr!dini "i teren agricol au cel mult p!s!ri "i unul-doi 
porci în gospod!rie. Unii dintre romi se ocup! "i cu cre"terea cabalinelor, utilizând animalele de 
trac%iune pentru prestarea diferitelor munci în afara gospod!riei proprii. În general cresc!tori 
de cai se ocup! $i cu t!iatul "i transportul lemnelor din p!durile din împrejurimi. Adi%ional, 
romii lucreaz! cu ziua în gospod!riile cons!tenilor "i alte munci decât cele agricole, în special 
în construc%ii sau consolidarea caselor.

Munca în str!in!tate, de asemenea tipic! pentru romii din Gruia, este o practic! nou-ap!-
rut! în ultimii ani în comunitate. Romii prefer! destina%ii ca Italia, Fran%a "i Spania, iar muncile 
prestate acolo ridic! semne de întrebare celorlal%i locuitori. La nivelul colectivit!%ii circul! di-
verse p!reri: romii merg în str!in!tate s! cer"easc!, s! fure, s! munceasc! în agricultur! sau în 
construc%ii. Cel mai puternic curent de opinie s-a conturat în jurul cer"itului în Fran%a, chiar 
dac! este pu%in probabil ca b!rba%ii adul%i romi s! aib! succes b!nesc dintr-o asemenea acti-
vitate. Romii pleac! în str!in!tate pentru perioade scurte de timp, de câte dou!-trei luni con-
secutive din dou! motive principale: pentru a nu pierde ajutorul social (chiar "i reprezentan%i 
ai autorit!%ilor locale ne declar! aceast! situa%ie, în asentiment cu cei care încalc! regulile de 
implementare a Legii Venitului Minim Garantat) "i pentru c! activit!%ile pe care le presteaz! în 
str!in!tate nu sunt urmare a vreunei în%elegeri contractuale legale. 

„Pensie, n-au altceva. Nu exist! nici un loc de munc!, absolut nimic! Aici, noi la 
Prim!rie ce mai lucr!m. ('i la ferma M!d!licea?) Ce, acolo lucreaz! trei oameni, 
ce-i aia? Mai e o sta%ie de sortare de piatr! ViaVita, tot la Izvoarele, cu înc! trei 
angaja%i &i atât. În rest nimic. (reprezentant autoritate public! local!); (Principalele 
surse de venit ale popula%iei, din ce tr!iesc oamenii?) Din ajutorul social, majorita-
tea. (Câ%i, din total? Ce însemn! majoritatea?) P!i avem cam 380 de beneficiari din 
3100 – 3200 de locuitori. ('i restul?) Din agricultur!. (Tr!iesc din ce cultiv!?) Din ce 
cultiv!, da. Din ce produc. (reprezentant autoritate public! local!); (Ferme agricole 
sunt?) Nu. Acela de la Poiana nu mai are nimic. Nu. C! au unii în arend!, câteva 
hectare, date la oameni, care sunt de exemplu la Bostan, la Gârla Mare câteva hec-
tare, în rest, nu. (reprezentant autoritate public! local!); (Tinerii, persoanele în pu-

pentru strictul lor. (Ce animale?) Porci, p!s!ri, vaci, oi unii, capre, deci cam a&a. 
(Toate terenurile sunt cultivate?) Nu, &i din ce în ce mai pu%ine. (Cât nu e cultivat 
din total?) Cred c! 50% nu-i cultivat, mai ales în toamna asta. Oamenii !ia ori nu 
mai sunt, ori îs pleca%i, ori n-au posibilitate, c! ies în pierdere, v! spusei, nu mai 
pot, îs b!trâni, b!trâni. (reprezentant autoritate public! local!); (Ce animale cresc 
oamenii?) În primul rând p!s!ri. Au cai, c! cu caii mai aduc lemne, mai vând, mai 
fac un ban, mai… cu caii. Deci, majoritarii - cum se spune, &i-au l!sat p!mânturile, 
&i-ai no&tri îl iau în arend! &i muncesc &i d! de multe ori jum!tate-jum!tate, cum 
se spune.” (femeie rom!)

Structura popula%iei din Gruia arat! un raport echilibrat între categoriile de vârst!. Cu toate 
c! nu am g!sit disponibile date precise referitoare la diferitele categorii de popula%ie din co-
munitate, putem observa totu"i câteva specificit!%i în ce prive"te structura popula%iei "i care 
au relevan%! atât în determinarea st!rii socio-economice a localit!%ii, cât "i în conturarea unei 
imagini generale despre evolu%ia în urm!torii ani. Astfel, majoritatea persoanelor de vârst! ac-
tiv! sunt beneficiari ai legii venitului minim garantat, iar în condi%iile în care aproape un sfert 
dintre locuitori sunt minori "i tot atâ%ia pensionari de CAP, avem imaginea unei comunit!%i 
deosebit de s!race. Mai mult decât atât, ocupa%ia de baz! "i care asigur! traiul de subzisten%! 
pentru majoritatea locuitorilor, agricultura, se afl! într-un declin puternic în ultimii ani. Tere-
nul agricol al comunei este necultivat în propor%ie de dou! treimi, iar agen%ii economici care 
s! ridice poten%ialul de dezvoltare al comunei "i s! absoarb! o parte semnificativ! de for%! de 
munc! nu exist! pe o raza de circa 50 de km în jurul comunei. Cu alte cuvinte, oamenii nu pot 
g!si de lucru nici în interiorul comunei "i nici în împrejurimi. 

Structura popula%iei pe etnii ne arat! o distribu%ie clar! între dou! grupuri etnice: dou! 
treimi români "i o treime romi. Se pare c! situa%ia precar! "i nivelul de trai deosebit de sc!zut 
al comunit!%ii rome, cumulate cu lipsa oric!rei perspective din acest punct de vedere în spa%iul 
comunitar, a conturat o ni"! de „salvare” prin plecarea romilor la munc! în str!in!tate. Aceast! 
op%iune intr! ca tendin%! dominant! în comunitatea din Gruia abia în ultimii ani. 

O alt! particularitate care arat! sensibile modific!ri în structura popula%iei Gruii din ultima 
perioad! este cre"terea num!rului de copii romi. Acest aspect ne este prezentat ca problematic 
de c!tre cadre didactice din "coala Gruia (în satul Gruia densitatea popula%iei de etnie rom! 
este mult mai ridicat! decât în celelalte dou! sate apar%in!toare) "i de c!tre mediatorul sanitar 
din localitate.

Dup! nivelul educa%ional, în comunitate se înregistreaz! o medie de opt ani de "coal!/lo-
cuitor, fapt care arat! pe de-o parte posibilit!%ile modeste de a urma "coala în afara satului 
(comuna are doar "coli cu clasele I – VIII), iar pe de alt! parte o comunitate cu oameni educa%i 
sub medie "i cu slabe "anse de a-"i ridica stocul educa%ional în viitorul apropiat.

Sursele de venit ale popula%iei din Gruia sunt cele mai pu%in favorabile "i cele mai lipsite de 
perspectiva dezvolt!rii. Astfel, vârstnicii tr!iesc din pensie, majoritatea persoanelor de vârst! 
activ! tr!iesc din ajutor social, iar singurele locuri de munc! din satele Gruii sunt prev!zute în 
organigramele institu%iilor publice locale. Sectorul privat este aproape inexistent, format din 
doi-trei angajatori care cumuleaz! circa 10 angaja%i.
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modest! dezvoltare în domeniul imobiliar se realizeaz! în comunitatea romilor. Romii care 
vin cu ceva bani din str!in!tate î"i extind gospod!ria sau încep construc%ia unui case noi. În 
majoritate, aceste construc%ii noi din ultima perioad! nu au autoriza%ii de construc%ie eliberate 
de prim!rie. Îns! situa%ia funciar! a imobilelor Gruii nu are doar aceast! problem! pentru c! 
majoritatea caselor din comunitatea romilor nu au documente de proprietate.

„Dracu’ &tie. Cât s! fie o cas!? Pe la vreo sut! de milioane (lei vechi). 100-150 
mil, depinde acum &i din ce e f!cut!. Mai mult de asta decât de zon!. Dac! e de c!-
r!mid! s-ar ridica &i la 400-500 de milioane. Dar astea de chirpici sau de paiant!42, 
cum sunt majoritatea, sunt ieftine. (reprezentant autoritate public! local!); (Cam 
cât cost! o cas! obi&nuit!?) Vreo trei – patru sute de milioane, nu? Dar nu prea o 
cump!r! la pre%ul acesta. Acum a vândut un vecin cu 300 de milioane. (Are ceva 
teren, gr!din!?) Au ceva, da, zece – doi&pe arii în curte acolo. (E un pre% diferen%iat, 
s! spunem, în Gruia &i în Poian!?) Da, p!i Gruia-i la centru, Izvoarele-i în… mai 
izolat, &i Poiana la fel. ('i la Poiana, unde-i pre%ul mai mic, cât ar putea s! coboare? 
Pân! la ce sum!?) P!i io &tiu, 50 – 100 de milioane, cam a&a. O sut! &i…, cam a&a. 
(reprezentant autoritate public! local!); Nu &tiu dac!-n ultimul an au fost. Mul%i 
au mers pe renov!ri. (Dar în general, pe an, a&a, câte construc%ii pot fi?) Dou!, trei 
pe an. (reprezentant autoritate public! local!); (Cât cost! o cas! din asta în comu-
nitate?) O sut! cinzeci … ajung pân! la patru sute de milioane. (Cum arat! o cas! 
de o sut! de milioane, &i cum arat! una de patru sute de milioane?) Uite, cum e asta, 
e de o sut! de milioane, cum e casa asta, e de o sut! de milioane. Asta-i a lu’ Roibu, 
la margine. O sut! de milioane mi-a cerut. (indic! o cas! din p!mânt, cu una-dou! 
înc!peri, veche, cu o curte foarte mic! &i gard din lemn) ('i una de patru sute de 
milioane ce are în plus?) E mai jos. E mai jos, v! ar!t, la români, aicea, e mai jos, c! 
vrea s! vând! !sta de 600 de milioane. (În comunitate aici nu sunt?) În comunitate 
nu sunt. În comunitate nu sunt s! ajung! la a&a pre%uri mari.” (femeie rom!)

Activit!%ile economice din comuna Gruia se rezum! la câteva afaceri profitabile sau cu poten%ial 
de dezvoltare, îns! care au un num!r redus de angaja%i "i reprezint! societ!%i care în prezent nu 
au inten%ii clare de dezvoltare. Astfel, în afara celor 10-12 magazine mixte, de tipul alimentar! 
– bar – butic, în majoritate organizate în regim PFA, în comun! exist! "i:

 •  O pensiune turistic!: Pensiunea Gruia. SC Comexim R SRL Lupeni43 achizi%ioneaz! 
teren agricol "i ferma piscicol! a comunei Gruia "i dezvolt! în perioada 2000 – 2004 
„Pensiunea Gruia”, o ferm! piscicol! cu b!l%i de pescuit, ambele amplasate la circa 1 
km de centrul comunei, pe malul Dun!rii "i o ferm! de vaci. Proprietarii celor trei 
unit!%i economice consider! c! aceste achizi%ii nu reprezint! investi%ii valoroase "i 
nu cred c! e oportun s! investeasc! aici în viitorul apropiat, din cauza poten%ialului 
redus de dezvoltare zonal!. SC Comexim R SRL Lupeni înfiin#at! în anul 1992 în 

42 Sistem de construc%ie a pere%ilor unor case, care const! dintr-un schelet de lemn având golurile umplute sau 
acoperite cu diferite materiale (împletituri de nuiele ori "ipci tencuite cu lut, chirpici etc.); material care alc!tuie"te 
un asemenea sistem de construc%ie. - Din tc. payanda.
43 Detaliile despre SC Comexim R SRL Lupeni au fost preluate de pe site-ul organiza%iei: http://www.comexim-
r.ro/, accesat la 01 dec. 2009

tere, unde lucreaz!?) Sunt la social. Cu ajutor social avem vreo 300, cam a&a ceva. 
(reprezentant autoritate public! local!); La &coal!, la prim!rie. Mai avem o ferm!, 
dar este o ferm! privat!. Patronul ei este din Petro&ani, e cel care are &i cabana de 
jos, cabana Gruia &i acesta are câ%iva angaja%i. 'i în rest nu mai sunt alte locuri de 
munc! (reprezentant institu%ie public! local!); În agricultur!. Nu sunt asocia%i, dar 
au acolo un hectar-dou!. Angaja%i cu carte de munc! sunt foarte pu%ini. (propri-
etar ferm!); (Nu merg s! lucreze altundeva? În Severin?) Nu c! acolo [la Severin] 
n-au cazare. 'i ce s! lucreze &i acolo? Jude%ul Mehedin%i are cel mai mare num!r de 
&omeri &i ca procent este la 13,6%. V! da%i seama? (reprezentant autoritate public! 
local!); Nu, s! fac! naveta nu sunt, pentru c! nu sunt locuri de munc! nici în apro-
piere. De exemplu, avem p!rin%i ai copiilor de la &coal!, care lucreaz! a&a: unul lu-
creaz! la C!pit!nia Portului în Severin, mai sunt unii care lucreaz! pe la Calafat, 
tot în port acolo &i atunci din când în când mai au un loc de munc!. Mai este un 
p!rinte care lucreaz! pe la Timi&oara la o firm! de construc%ii, poate a%i auzit de 
el? (Nu, n-am auzit) Foarte pu%ini angaja%i. (reprezentant institu%ie public! local!); 
(La munc! în str!in!tate nu pleac!?) Pleac!, dar mai mult %iganii. (reprezentant 
autoritate public! local!); Pleac! în special etnicii romi (reprezentant institu%ie pu-
blic! local!); Da, nu prea mul%i nici ei. A&a, mai fur!. (proprietar ferm!); (Unde 
pleac!? Care sunt destina%ii pe care le prefer! pentru a munci?); În Italia, în Fran%a, 
în Spania. (reprezentant institu%ie public! local!); (Ce muncesc acolo?) La cer&it, la 
ciordit. Ce pot s! spun &i eu? (reprezentant autoritate public! local!); Ei a&a zic, c! 
pleac! la munc!, dar nu se &tie ce fac ei acolo. (Dar ce se aude prin sat despre asta? 
Ce crede%i c! fac ei acolo?) Probabil c! cer&esc. Adic! asta se &tie. Or mai practica &i 
alte lucruri pe care nu le spun. B!nuiesc c! mai dau &i cu…, cum se spune, mai pun 
mâna a&a. C! unii au cump!rat case, le-au mai reparat &i locuiesc acolo. (reprezen-
tant institu%ie public! local!); (Câ%i sunt care pleac! la munc! în str!in!tate?) P!i 
sunt, sunt mul%i. Vreo 300 sunt %iganii care pleac!. (reprezentant autoritate public! 
local!); (Pentru ce perioade de timp sunt pleca%i?) P!i pleac!, vin, tot a&a. Cam 
pentru dou!-trei luni, pe urm! se întorc acas! ca s! nu piard! socialul. Merg nu s! 
fac! avere. Merg s! aib! ce mânca &i unii mai vin &i cu câte o rabl! de ma&in! care 
%ine cât %ine &i pe urm! gata. (reprezentant autoritate public! local!)

Locuin%ele din comun! au aspect îngrijit, cur%ile sunt curate, gardurile "i fa%adele reparate "i 
v!ruite. Toate casele comunei sunt atent îngrijite, indiferent c! sunt în centrul de comun!, în 
periferia romilor sau în marginea satelor apar%in!toare. Aspectul uli%elor este la fel, curat "i 
primitor. Îns! majoritatea caselor sunt foarte vechi "i construite din materiale tradi%ionale: chir-
pici "i paiant!. &i majoritatea caselor sunt pu%in spa%ioase, având una-dou! camere de locuit, 
verand! "i hol. Pre%ul teoretic al caselor oscileaz! între 10.000 lei pentru o cas! din chirpici, 
situat! în periferie "i 40 – 50.000 lei pentru o cas! construit! din c!r!mid! "i amplasat! pe 
strada principal! a comunei.

În localitate nu se vând "i nu se cump!r! case, decât foarte rar. Gruia nu pare o destina%ie 
pentru imigran%i "i din acest motiv Gruia nu are cu adev!rat o „pia%! imobiliar!”. Anual îns!, 
se construiesc câte dou!-trei case noi "i se extind alte dou!-trei gospod!rii. În general, aceast! 
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În timp ce între priorit!%ile din agenda public! a autorit!%ilor locale se g!se"te doar proble-
matica infrastructurii comunei, la nivelul percep%iei oamenilor din comunitatea Gruia cele mai 
acute probleme se centreaz! în jurul lipsei locurilor de munc! "i a st!rii de s!r!ciei generalizate. 
Nici autorit!%ile locale "i nici din interiorul comunit!%ii nu se desprinde "i nu s-a conturat nici 
o variant! de solu%ie pentru aceste probleme.

R!spunderea pentru identificarea solu%iilor "i g!sirea de resurse pentru ie"irea din impas, 
este plasat! la nivelul administra%iei jude%ene sau centrale, rezid! în conjunctura politic! "i în 
acte de voin%! exterioare deciden%ilor din interiorul comunit!%ii.

„Casa de cultur! s-a renovat, dar în rest… 'coala n-are nici sala de informa-
tic! &i nici laborator. Calculatoarele stau acum încuiate la etaj. (…) Ce s! v! mai 
spun despre nevoile comunei? Am în%eles c! ar avea în proiect canalizarea. E foarte 
necesar!. S! vedem dac! s-or demara lucr!rile, în prim!var!, nu &tim. (…) Deci e 
cea mai mare problem! cu banii. În ce prive&te &coala, ar fi fost bine s! se fac! sala 
de sport. (reprezentant institu%ie public! local!); Lipsa locurilor de munc!. Asta 
e cea mai mare problem!, c! oamenii ar munci, dar nu au unde. (mediator sani-
tar); Avem probleme cu num!rul în cre&tere al copiilor romi. (reprezentant institu%ie 
public! local!); (Care-s cele mai importante probleme ale comunit!%ii?) Locuri de 
munc!, s! creeze locuri de munc! &i… Asta-i în toat! %ara. (Cum se poate rezolva 
problema asta?) A&tept!m! Da, a&tept!m, a&tept!m &i noi, din zi în zi, ne uit!m la 
televizor &i zicem, doar o veni cineva s! ne-angajeze &i pe noi! Eu n-am social, eu 
n-am nimic, nimic, &i mai sunt aicea &i… Dar &i handicapatu’, vai de capul meu, 
de treizeci &i &ase de ani. Deci a lucrat la Colonie, a avut serviciu, &i… cum sunt în 
criz!… A avut serviciu &i… 'i sunt foarte mul%i care &tiu s! lucreze în construc%ii. 
Foarte mul%i. (femeie rom!) Dar dac! s-ar ivi a&a, pe undeva, s! vin! o firm! care 
s!-i angajeze, cu mare drag ar munci. C! s! &ti%i, avem o comunitate aicea de romi, 
sunt ni&te oameni care vor s! munceasc!, sunt supu&i! Vor s! munceasc!!” (repre-
zentant institu%ie public! local!)

Grupurile vulnerabile
La nivelul comunei, atât în accep%iunea administra%iei locale, cât "i în percep%ia oamenilor din 
sat, grupurile vulnerabile sunt formate din: s!racii comunei, identifica%i cu persoanele care be-
neficiaz! de Legea Venitului Minim Garantat "i comunitatea romilor. Cele dou! categorii de 
grupuri vulnerabile se suprapun în mare m!sur!, a"a cum reiese din relat!rile reprezentan%ilor 
autorit!%ilor locale. 

Comunitatea din Gruia se consider! în general ca având un nivel de trai sub medie, mai 
curând apropiat de s!r!cie decât de bun!stare, îns! cei „care tr!iesc din ajutor social” "i/sau 
romii sunt percepu%i ca fiind cei mai s!raci dintre ei. 

Popula%ia rom! este r!spândit! în interiorul satelor Gruia "i Izvoarele, îns! densitatea cea 
mai ridicat! o prezint! cartierul romilor de la periferia satului Gruia.

Lupeni, jude%ul Hunedoara, ofer! servicii de exploatare $i prelucrare de mase lem-
noase, dar $i servicii de turism în zona turistic! Straja - Retezat "i prin pensiunea 
turistic! „Gruia” în jude%ul Mehedin%i. Societatea de%ine trei cabane, dou! pensiuni 
turistice, dou! restaurante, un "trand "i ofer! servicii în domeniul produc%iei de se-
mifabricate din lemn, parchet "i lambriuri, închirieri de mijloace de transport "i uti-
laje grele "i serviciu de transport persoane "i transport materiale de construc%ii. So-
cietatea are numai doi angaja%i dintre s!tenii din Gruia la ferma de vaci a societ!%ii, 
iar administratorii afacerii nu consider! prielnic s! dezvolte rela%ii economice cu 
autorit!%ile locale sau cu oamenii din localitate.

 •  O ferm! de suine/porci, Ferma M!d!licea SRL realizat! prin accesarea de fonduri 
printr-un proiect SAPARD. La ferma M!d!licea sunt angaja%i trei s!teni din Gruia.

 •  Sta%ia de sortare piatr! sau „cariera” cum este numit! prin sat SC ViaVita SRL ab-
soarbe înc! trei angaja%i de pe pia%a for%ei de munc! din Gruia. 

„Mai avem o pensiune care-i a unui particular, Pensiunea Gruia. (reprezentant 
autoritate public! local!); Mai e un italian care a cump!rat ni&te p!mânt, vreo 
200 de hectare, dar nu face nimic cu el. Aici la intrarea în sat. L-a cultivat un an &i 
produc%ie a fost, dar pre%ul este foarte mic &i de atunci s-a lipsit, nu-i trebe. 'i st! 
p!mântul izlaz comunal. (reprezentant autoritate public! local!); Avem &i o ferm! 
de animale care-i f!cut! prin fonduri: ferma M!d!licea SRL. Au o ferm! de 1000 de 
capete de suine în Izvoarele, la cap!tul satului, la 1,5 km de sat. I-am concesionat 
noi 50 de hectare !stuia, c! n-aveau cum, deci a&a. (reprezentant autoritate public! 
local!); Avem trei angaja%i dintre s!teni. Acum merge ferma, deja are un an &i jum!-
tate de func%ionare. Probabil c! vom începe s! facem a doua hal!. Dac! vom avea 
banii no&tri, altfel nu. (proprietar ferma SAPARD); (Unde lucreaz! oamenii din 
sate?) P!i Prim!rie, &coal!, c! institu%ii, altceva n-avem. 'i doi-trei la cariere… 'i… 
p!i din astea mai sunt… (Ce societ!%i mai sunt?) Societ!%i comerciale, alimentare, 
da… (Câte sunt? În fiecare sat?) La Izvoare sunt trei, nu, patru. M!d!licea Jenic!, 
M!d!licea Marin, Grecu, &i Pesec. 'i-ailalt!. Cinci. Cinci la Izvoare. Cinci la Izvoa-
re, unu în Poian!. Unu în Poian!, &i-aicea (în Gruia-sat). Aicea sunt mai multe, nu 
&tiu. Vreo &ase, &apte sunt &i-aici. Deci sunt. Depinde, persoan! fizic! sau societate 
comercial!.” (reprezentant autoritate public! local!)

Principalele probleme ale localit!#ii
Problema principal! a comunit!%ii din Gruia se eviden%iaz! în declara%iile explicite ale s!tenilor, 
mult înaintea tuturor celorlalte: lipsa locurilor de munc!. În mod cert în leg!tur! cu aceas-
t! problem! identific!m "i aspectele structurale interdependente de acest fenomen: starea de 
s!r!cie, lipsa accesului la educa%ie, peste nivelul educa%iei de baz! (peste opt ani de "coal!), 
absen%a agen%ilor economici atât pe raza comunei, cât "i în întreaga regiune, lipsa ini%iativelor 
locale, a unor grupuri de ac%iune pentru dezvoltarea comunit!%ii "i nu în ultimul rând, lipsa 
unei viziuni, a unui program de dezvoltare social! a autorit!%ilor locale.
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drumuri de acces pietruite, nu are nici un magazin, nu are dispensar medical uman, farmacie 
sau acces direct la alte servicii "i spa%ii comerciale. 

Din mijlocul comunit!%ii romilor s-au ridicat câteva persoane în rol de lideri func%ionali sau 
de reprezentan%i ai romilor la nivelul autorit!%ilor locale. Astfel, din Consiliul Local al comunei 
Gruia, fac parte doi consilieri romi: unul de la Partida Romilor, iar cel!lalt independent. Ambii 
atrag simpatia unei p!r%i însemnate a comunit!%ii rome, îns! în procesul electoral voturile ro-
milor sunt deseori direc%ionate în func%ie de promisiunile cele mai mari "i de cadourile primite 
de la unul sau altul dintre edilii locali, candida%i la alegeri. La nivelul prim!riei comunei nu 
sunt angaja%i referen%i romi, iar problemele specifice ale comunit!%ii romilor nu fac parte din 
priorit!%ile autorit!%ilor locale. În &coala Gruia, unde înva%! majoritatea copiilor romi din comu-
n!, activeaz! un mediator "colar "i un profesor de limba romani. De asemenea, pe lâng! medicul 
satului, în ultimii 6 ani lucreaz! un mediator sanitar pentru romi. Aceste trei persoane sunt activ 
implicate în via%a comunit!%ii rome, iar activit!%ile lor sunt centrate pe câteva priorit!%i speci-
fice: accesul la educa%ie al copiilor romi, accesul la asisten%! sanitar! în special pentru copiii "i 
tinerii romi, educa%ie civic! "i dezvoltare comunitar!, prin implicarea copiilor "i tinerilor romi. 

„Nu-i o diferen%!. E cartierul unde stau %iganii &i unde deci, tr!iesc r!u. Au 
zona lor aici în Gruia. Sunt &i prin sate, dar aici au zona lor. Aici stau în marginea 
satului. Unde &i-au f!cut ei case, iar majoritatea (caselor) îs f!cute abuziv. Deci 
f!r! autoriza%ie. (&tia sunt aici în Gruia. Mai sunt %igani, dar n-au o zon! a lor, 
&i în Izvoarele. La Poiana nu sunt %igani. (reprezentant autoritate public! local!); 
(Grupuri vulnerabile?) Legea 416. Sunt mul%i, deci sunt mul%i, foarte s!raci. S!raci, 
s!raci, sunt foarte r!u. Dar &i fondul acesta de social nu vine 100%. 'i banii !&tia 
se dau la prim!rii preferen%ial, cum naiba se dau, c! nu-i primim pe to%i, în fiecare 
lun!. (reprezentant autoritate public! local!); (Care sunt categoriile de popula%ie 
s!race?) Romii. (De ce crede%i sunt romii s!raci?) C! nu muncesc. Ce s! mai spun? 
C! nu muncesc. (S!racii stau în centru, la periferie, într-un anumit sat mai mul%i 
decât într-altul?) La periferie în Gruia, mai mul%i. Ei &i-au plasat gospod!riile într-
o anumit! zon!. ('i unde-i periferia aici în Gruia?) Acolo, pe stânga, cum ie&i c!tre 
p!dure. Pute%i s! le face%i o vizit! s! vede%i nivelul de trai, v! îngrozi%i când vede%i 
ce case au &i copii mul%i. (Se face &i altceva pentru ei, în afar! de ajutorul social?) 
Ei mai muncesc cu ziua pe la oameni prin sat, deci în sezon, al%ii mai fac meserii, 
mai… (Ce meserii au?) P!i îs din astea, zid!rie, io &tiu, vopsitorie, cam din astea 
a&a. Mul%i au mers în str!in!tate. (Mai au ocupa%ii tradi%ionale, io &tiu, c!r!mi-
dari, l!utari?) Nu. (Cei care merg în str!in!tate dintre romi, ce muncesc?) Acolo? 
Nu &tiu. (Nimeni nu &tie?) La Italia am în%eles c! merg mul%i la cer&it. Ce spun 
ei. Dar o s!-i întreba%i &i pe ei &i afla%i din gura lor exact, ce anume fac. Probabil 
tot munci agricole. (reprezentant autoritate public! local!); (To%i vorbesc limba?) 
Da. Da, da. Aici majoritatea cred c! dac! ar fi a&a, am fi to%i rude între noi! Aici 
nu întâlne&ti decât R!ducan, Duroi, O%et, ce mai întâlnim nume a&a, mai? Stoica.; 
(Liderii romi?) Stoica Gheorghe este consilier din partea romilor, ei l-au votat. (re-
prezentant institu%ie public! local!); romii au &efi, dar sunt împ!r%i%i, nu-s to%i cu 
&eful lor. Nu e buliba&!, dar e &ef: O%et Nicolae, care e consilier în Consiliul Local &i e 

Cei din administra%ia local! descriu corect situa%ia comunit!%i de romi de la marginea 
Gruii. &tiu c! romii tr!iesc din ajutorul social, din aloca%iile copiilor, din cer"it în str!in!tate "i 
unii din lucrul cu ziua pe la casele românilor. &tiu c! romii nu au p!mânt "i chiar dac! prim!ria 
le-a mai dat câte 2-3 pogoane în afara satului, cred c! romii nu vor lucra aceste parcele niciodat! 
pentru c! nu se pricep la munca p!mântului "i pentru c! sunt considera%i lene"i. Autorit!%ile 
locale nu întrev!d solu%ii pentru a îmbun!t!%i traiul de zi cu zi al s!racilor din satul lor, dar 
cred c! îi ajut! pe ace"tia prin acordarea ajutorului social chiar "i atunci când beneficiarii sunt 
pleca%i la munc! în str!in!tate, p!suind pe to%i aceia care-"i mai construiesc câte o cas! f!r! 
nici un fel de autoriza%ie legal! din partea prim!riei, pe terenul public al comunei. În comun!, 
toat! lumea, romi sau neromi, are convingerea lipsei de perspectiv!, a unui viitor sumbru în 
care nu se întrevede nici o schimbare pozitiv!. &ansa romilor e „afar!”, de unde pot aduce bani 
pentru familiile lor, iar "ansa autorit!%ilor locale rezid! în mecanismele sistemului centralizat, 
adic! în ajutorul „de la jude%” ori „de la stat”. To%i reclam! explicit aceast! strategie "i to%i sunt 
în a"teptarea solu%iei salvatoare din afara comunit!%ii lor.

Cartierul romilor, situat la marginea satului Gruia, g!zduie"te circa 900 de locuitori "i este 
permanent animat de un num!r impresionant de copii "i femei care î"i duc traiul pe uli%ele sale. 
În timpul zilei forfota uli%elor înguste animate de sute de persoane care stau în grupuri mari în 
mijlocul str!zii cu scaune, c!rucioare de copii, c!ru%e "i diverse acareturi, face ca micile gospo-
d!rii ascunse în spatele gardurilor s! par! nelocuite. Casele sunt construite pe suprafe%e mici 
"i în general au aspectul unor cocioabe d!r!p!nate în compara%ie cu media caselor din restul 
comunei. Gospod!ria rom! e format! dintr-o cas! de chirpici de mici dimensiuni care se com-
pune dintr-o singura camer! "i verand!, dup! modelul arhitectural al zonei, o curte de apro-
ximativ 50 pân! la 100 mp "i gard din lemn sau tabl! care delimiteaz! curtea de zona public!, 
de uli%!. Casele rome nu au în general anexe gospod!re"ti pentru cre"terea animalelor. Casele 
sunt cl!dite din p!mânt "i materiale tradi%ionale, îns! pentru repara%ii "i extinderi, în perioada 
recent! se folosesc, pe lâng! materiale de construc%ii noi, precum c!r!mid!, mortar, beton etc. 
"i diverse materiale care dau aspectul de improviza%ie a unui spa%iu de locuit temporar (folie 
de plastic, fragmente de feronerie sau tâmpl!rie, buc!%i de lemn etc. folosite pentru repararea 
acoperi"urilor sau izolarea ferestrelor "i a u"ilor). 

Toate uli%ele din cartierul romilor sunt îngrijite "i curate, în limitele posibilit!%ilor oferite de 
lipsa utilit!%ilor în comunitate: str!zile "i cur%ile din p!mânt, nepietruite, f!r! pavaje, nebetona-
te sau amenajate în vreun alt fel, sunt totu"i curate, f!r! gunoaie, f!r! materiale de construc%ii, 
obiecte casnice sau alte lucruri depozitate. 

La marginea comunit!%ii se poate observa "i principalul efect pozitiv al plec!rilor la munc! 
în str!in!tate din ultimii ani: o uli%! nou construit!, cu case mai spa%ioase, cl!dite din materiale 
de construc%ie moderne, cu garduri cu soclu de beton, cu suprafe%ele cur%ilor mai generoase. Un 
alt efect al ridic!rii nivelului veniturilor în cartierul romilor se poate observa prin num!rul de 
autoturisme din interiorul comunit!%ii: circa 20 de ma"ini, dup! relat!rile mediatorului "colar. 

Totu"i, lipsa de acces la resurse "i izolarea tradi%ional! la marginea satului confer! 
comunit!%ii romilor din Gruia în continuare aspectul clasic cu toate neajunsurile structurale: în 
afara re%elei de electricitate "i a câtorva gospod!rii situate la limita comunit!%ii romilor cu cea 
a satului, conectate la re%eaua de alimentare cu ap!, cartierul nu are acces la alte utilit!%i, nu are 
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la social, oamenii se întorc &i recupereaz! &i d!… Dar dânsul se duce acolo în târg &i 
cunoa&te oameni, au încredere în dânsul, &i ia o marf!, ia asta. Ia pe datorie dân-
sul, pe obrazul dânsului, normal, c! dac! altul nu vrea s!-i de banii.” (reprezentant 
institu%ie public! local!)

Atmosfera politic! la nivel local 
La cârma comunei sunt încremeni%i de vreme "i probabil în virtutea obi"nuin%ei aceia"i lideri 
locali de patru mandate. Mult! vreme a fost bine a"a, pentru c! liderii locali f!ceau parte din 
acela"i partid care cârmuia jude%ul "i %ara, dup! cum ne relateaz! chiar protagoni"tii. Acum nu 
e bine pentru c!, ne explic! tot ace"tia, fondurile se împart pe criterii de apartenen%! politic!, 
iar în Gruia nu mai ajung fonduri. Consiliul Jude%ean întârzie chiar "i plata ajutorului social sau 
distribu%ia ajutorului european cu zah!r "i f!in! pentru s!raci. Proiectele de dezvoltare puse 
pe hârtie sau demarate înaintea mandatului prezent au fost abandonate în totalitate, pentru 
c! parteneriatul „cu jude%ul” a c!zut "i comuna n-a mai primit banii promi"i pentru realizarea 
acestor proiecte. 

„(La al câtelea mandat este Primarul?) La al treilea de Primar &i unul de Vi-
ceprimar. Deci primul a fost de Viceprimar &i dup! aceea au urmat trei de primar. 
(Este de la PSD, ca &i domnul Viceprimar?) Da, da. (reprezentant autoritate public! 
local!); (So%ul dumneavoastr! e consilier, dup! cum am în%eles). Da, prin votul oa-
menilor, c! a&a nu reu&ea, chiar a fost al doilea, dar s-a încurcat la voturi, a dat &i 
acolo, &i acolo. Au fost multe nule, deci înc! nu &tiu cum s! voteze, n-au &tiut, acum 
b!nuiesc c! &tiu. Uita%i a&a… ce le-om spune noi, &i dac! vine cineva s! dea. N-a 
venit de diminea%!? Ionescu, pentru partida care trebuie, &i imediat îl sun! &i repede 
se lu! de romi, &i fugir! !ia, se împr!&tiar! ca parc! tr!sese cu pu&ca… Nu de alta, 
de fric!, deci el îi amenin%!, suntem ca pe timpul lui Ceau&escu. Amenin%! omul, c! 
nu mai d!, c! nu mai face, &i oamenii de fric! nu &tie ce s! zic!. ('i de ce venise dom-
nul Ionescu?) S! îndrume, s! vorbeasc! cu ei ca s! voteze partidul lui. 'i dau, da, îi 
vorba de dat. Acum în comunitate dac! intr! cineva cu o pung! de zah!r, ei îs cum 
sunt, asta e! P!i vede%i, cum venir!%i dumneavoastr! aicea? Mâine se interpreteaz! 
c! a%i venit din partea nu &tiu c!rui partid… S! vede%i ce urmeaz!!” (reprezentant 
autoritate public! local!)

Prim!ria
Baza material! a prim!riei este considerat! satisf!c!toare de c!tre angaja%i, cu toate c! unii 
dintre ace"tia ar dori s! aduc! mici îmbun!t!%iri de aspect cl!dirii sau birourilor. Birourile 
sunt dotate cu mobilier adecvat "i PC-uri. Re%eaua de calculatoare "i accesul la Internet sunt 
achizi%ionate de la o firm! prestatoare de servicii de profil care între%ine re%eaua "i actualizeaz! 
programele soft utilizate în cadrul institu%iei. 

pentru ei, pentru romi &i e &i el rom. (reprezentant autoritate public! local!); mai e 
unul Stoica, care a ie&it consilier votat chiar de la Partida Romilor. Stoica lucreaz! 
la o hidrocentral!, muncitor, nu prea st! în sat. El e tot consilier în Consiliul Local. 
(reprezentant autoritate public! local!); uite &i ajutorul acesta din fonduri europe-
ne care a venit chiar acum: f!in! &i zah!r. 'i ajutorul acesta pentru s!raci se d! tot 
politic, totul se d! politic. Cine e de culoarea care trebuie, va lua prima dat! f!ina 
&i numai pe urm! ceilal%i. Ceea ce nu-i corect. Asta este. N-avem ce face. Dai ce ai &i 
a&tep%i. Dau la unii, la !ialal%i nu dau.” (reprezentant autoritate public! local!); 

„În toat! comunitatea nu suntem decât 10, maxim 15 care lucr!m cu carte de 
munc!, restul nu au un loc de munc!. Cei care avem un loc de munc! lucr!m în 
absolut tot ce înseamn! autorit!%ile locale mai pu%in poli%ie. Adic! la prim!rie, la 
&coal!, la gr!dini%!. (Cei care nu lucreaz! în institu%iile publice, din ce tr!iesc, unde 
lucreaz!?) Legea 416, asta-i tot. Mai lucreaz! în sezonul agricol pe la oameni prin 
sat. Majoritatea romilor au p!mânt dat în folosin%! de la prim!rie, nu de%in p!-
mânt în proprietate. Dar prea pu%in! lume mai lucreaz! p!mântul. Oricum &i a&a 
p!mântul dat romilor în folosin%! e situat la 12 km de sat, iar p!mântul românilor e 
lâng! casele lor, aici în sat. Adic! românii l-au primit în proprietate. C! priorit!%ile 
în legea funciar! au fost ca proprietatea s! se dea lâng! casa în proprietate a oa-
menilor, iar rezervele de p!mânt, indiferent unde au fost ele, adic! ce a r!mas din 
p!mântul satului s! se dea abia apoi în folosin%!. Adic! cum a fost cazul romilor la 
noi. (reprezentant institu%ie public! local!)”

„Ajutor social, doamn!. C! nici m!car b!rba%ii nu avem munc!, m!car dac! 
aveam. 'i majoritatea, v-am spus, &tiu, muncitori, foarte muncitori, &i ar &ti, s-ar 
descurca în construc%ii, pentru c! aicea, vede%i, îs &i c!&ile, aicea, f!cute de noi, de 
oamenii no&tri. S-au ajutat între ei, care n-au fost rud!, a pl!tit, &i a&a au început 
s! construiasc! &i ei pe-aici. (b!rbat rom); (Pleac! s!-&i caute de munc! prin alte 
p!r%i?) Pleac! în str!in!tate, dar mai mult la cer&it. (reprezentant institu%ie public! 
local!); (Cam câ%i sunt?) Cam jum!tate frecventeaz!, dar se duc numai pentru o 
perioad! scurt!, aici la noi. Patru sute, patru sute cincizeci… cam a&a. (Cine sunt 
cei care merg? Tinerii? 'i b!rba%i, &i femei?) Familii întregi, deci cu copii cu tot, 
da. (reprezentant institu%ie public! local!); (Este vreun grup de ini%iativ! în comu-
nitatea romilor?) Nu-i decât el singur, c! ceilal%i e de la PSD-eu, &i nu vor. Nana 
Nicu&or, când ne cere ajutor, îl mai ajut!m, eu, Veronica, g!sim. A fost la &coal!, &i 
a mai intrat unul acum, dar… (Prim!ria nu ajut! romii?) Nu. (Care-s rela%iile cu 
prim!ria?) Proaste. (De ce crede%i c! sunt proaste?) Nu &tiu, n-are ochi s! ne vad!, 
nu vrea, c!… D-ap!i, le-a venit ajutoarele !lea, &i nu le-a dat nici pân! acum. (Ce 
ajutoare?) Zah!rul, f!ina. N-au adus decât f!ina, nu este zah!rul, îns!. 'i la noi e 
numai… (femeie rom!) Totdeauna, b!rbatu-miu, când se duce la &edin%!, e numai 
ceart!! Datorit! romilor. (femeie rom!) ('i a%i zis c! aduce%i lucruri pentru romi? Îi 
ajuta%i, în ce fel?) Nu, &ti%i cum face Nana Nicu&or? Se duce în târg &i ia, ia pe obra-
zul dânsului, ia produse, &i vine în comunitate, &i le d! pân! la social, &i dup-aceea, 
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de dezvoltare economic!?) Nu, n-avem cu ce. (Exist! strategie de dezvoltare local!?) 
Nu, nu exist!. (Ave%i fixate priorit!%i ale prim!riei în ce prive&te dezvoltarea comu-
nei?) Da, avem s! termin!m canalizarea la Gruia. Apa la Izvoarele, s! facem re%ea 
de ap!. La Gruia este, dar s! b!g!m &i la Izvoarele. Dar iar!&i e problema banilor, 
ne bloc!m de bani. 'i tot felul de avize, nebunii, pân! le-am f!cut pe toate… Am 
încercat s! b!g!m apa pe fonduri di-astea, dar nu s-a putut, nu e eligibil. (reprezen-
tant autoritate public! local!); (Ce alte priorit!%i are Prim!ria pentru dezvoltarea 
satului?) Multe am vrea s! facem, dar n-ai cu cine! P!i sunt multe de înfrumuse%are 
de f!cut. Mai avem gr!dini%a de f!cut. La gr!dini%! din dou! s!li de clas! au f!cut 
una, nici u&ile de la intrare nu le-au schimbat. Au pus termopane la o fereastr! &i 
restu? Arat! &i urât. Restul nu e f!cut nimic. (reprezentant autoritate public! loca-
l!); (Cu consiliul jude%ean?) Acum e a&a, c! sunt partide diferite. Totul e politic!, tot 
%ine de politic, nimic nu merge f!r! politic!. E clar. Politic!. Acum nu mai avem ni-
mic cu Consiliul Jude%ean. Am avut rela%ii, am primit ajutoare în bani de la ei, dar 
de când e politic, de când nu suntem din acela&i partid, nici nu mai primim nimic. 
(…) Nu avem nici un alt fel de leg!turi.” (reprezentant autoritate public! local!)

Proiecte din fonduri europene 
Prim!ria Gruia nu are angaja%i speciali"ti în accesarea fondurilor europene, iar organigrama 
prim!riei nu include un departament de profil sau un departament de investi%ii. Totu"i g!sesc 
util! func%ionarea unui asemenea departament "i unii dintre angaja%ii prim!riei consider! c! 
autorit!%ile locale din Gruia ar trebui s!-"i uneasc! eforturile cu alte prim!rii învecinate pentru 
a angaja împreun! cel pu%in un specialist în acest domeniu.

”Noi ar trebui s! ne asociem cu mai multe Prim!rii, s! înfiin%!m un… s! zicem 
num!rul de speciali&ti în Managementul de Proiect, încadra%i. E legea 339/2007 
care oblig! Prim!riile s!-&i înfiin%eze un Compartiment din acesta.(…) Deci poa-
te pe viitor o s! facem a&a ceva, ne asociem cu Pristol, &i împreun! angaj!m un 
singur specialist &i spunem ce proiecte avem, pentru c! Primarul, la început de 
an, stabile&te. (reprezentant autoritate public! local!); (Angajat, departament 
investi%ii, fonduri?) Nu, n-avem a&a ceva. Ar fi fost ideal, dar nu avem. (reprezentant 
autoritate public! local!); (Cine v-a chemat la instruiri?) P!i o fost la Prefectur!.” 
(reprezentant autoritate public! local!)

Periodic, angaja%ii prim!riei Gruia asist! la cursuri de informare-formare organizate de con-
siliul jude%ean "i sunt familiariza%i cu elementele pe care le implic! realizarea unui proiect de 
finan%are.

Prim!ria nu are o experien%! relevant! în accesarea de fonduri europene, ci doar câteva 
încerc!ri soldate pân! în prezent cu e"ec. Cea mai recent! experien%! de acest fel este apli-
carea unei propuneri de proiect privind dezvoltarea infrastructurii rurale la FEADR, pentru 
realizarea construc%iei re%elei de alimentare cu ap! în satul Izvoarele. Documenta%ia pentru 

O treime dintre angaja%ii prim!riei sunt func%ionari publici, angaja%i contractuali "i angaja%i 
ai unui serviciu de gospod!rie comunal! "i dou! treimi sunt asisten%i personali angaja%i în ser-
viciul prim!riei s! asiste persoane cu dizabilit!%i. 

Bugetul prim!riei este format din taxe, impozite "i TVA, f!r! nici o alt! surs! de venit ex-
tern!. Cel mai adesea administra%ia public! nu reu"e"te s! colecteze taxele "i impozitele la zi "i 
se confrunt! cu mari lipsuri în buget. 

În ceea ce prive"te sursele de venit în bugetul local, prim!ria nu are nici un proiect de dez-
voltare economic!, de atragere de investi%ii sau surse alternative de venit. Persist! percep%ia ge-
neralizat! la nivelul comunei, conform c!reia banii (considera%i singura resurs! valabil! pentru 
dezvoltarea comunei) trebuie s! vin! din exteriorul comunei "i pe cale ierarhic! (de la „Jude%”, 
de la guvern sau de la UE).

De asemenea, la nivelul autorit!%ilor locale nu s-a elaborat nicio strategie de dezvoltare 
local!. Edilii locali au totu"i fixate obiective precise de dezvoltare, chiar dac! acestea nu sunt 
opera%ionalizate în planuri de ac%iune cu termene limit!, cu alocare de resurse "i asumare de 
r!spunderi clare. Între obiectivele de care se simt cel mai ata"a%i în discursurile lor, cârmuitorii 
comunit!%ii s!te"ti din Gruia ni le amintesc pe cele mai recent abordate: realizarea construc%iei 
de canalizare în satul Gruia "i construirea re%elei de alimentare cu ap! în satul Izvoarele.

Rela%iile consiliului local "i ale prim!riei cu membri consiliului jude%ean Mehedin%i sunt în 
prezent disfunc%ionale. Reprezentan%ii autorit!%ilor locale explic! înr!ut!%irea raporturilor prin 
apartenen%a politic! diferit! a celor dou! institu%ii. 

Prim!ria Gruia nu a dezvoltat rela%ii socio-economice cu al%i agen%i sociali. Nu are nici un 
parteneriat cu organiza%ii neguvernamentale sau cu agen%i economici "i nici nu au în vedere 
perspective de parteneriate în aceste zone de activitate.

„E o firm! care ne-a dat toate programele, lucr!m cu ei c! ne-au dat toate 
programele. 'i ei ne-au dat &i calculatoarele. 'i le pl!tim o anumit! sum! pe an. 
Bugetul e format din taxe, impozite &i ce mai primim din TVA. Foarte pu%ini dau 
tot [impozitul] chiar dac! au reducerea aia pân! la 31 martie, dar tot nu pl!tesc. 
Abia tr!im de pe un an pe altul (cei de la Prim!rie, referitor la buget). (reprezentant 
autoritate public! local!); (Câ%i angaja%i are prim!ria?) (Telefoneaz! reprezentant 
autoritate public! local!:) Un&pe, doi&pe, câ%i sunt? (S-a l!murit dup! convorbirea 
telefonic! cu cineva din biroul al!turat..) 'aisprezece sunt. (Câ%i sunt func%ionari 
publici, câ%i dintre ei personal contractual?) 'ase func%ionari publici, &i &apte con-
tractuali, &apte… dar nu-i, c! mai avem o sec%ie auto-finan%at!, unde avem trei 
angaja%i, &i sunt tot contractuali. Deci sunt zece. (Ce sec%ie?) Alimentarea cu Ap!. 
Cu trei muncitori. (Cât de implica%i sunt angaja%ii Prim!riei în munca lor?) Nu 
&tiu. Sunt implica%i, v! închipui%i, ei sunt bucuro&i c! au un loc de munc!! Încearc! 
s! fac! orice s!-l p!streze, atunci. (reprezentant autoritate public! local!); Avem 6 
func%ionari publici, vreo 4 contractuali, 3 la un serviciu de gospod!rie de ap!, un 
primar, un vice &i cam atât. Avem &i multe posturi goale, c! au mai ie&it la pensie. 
Mai avem asisten%i personali, care-s tot angaja%i ai prim!riei. 'i avem vreo 40 de 
asisten%i personali. Aia ce-nseamn!? O persoan! cu handicap e înso%it! de un asis-
tent personal &i !la îl angaj!m noi! (reprezentant autoritate public! local!); (Inten%ii 
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arde (lei vechi)? Atâta cost! o canalizare pe un sat. Astea-s pre%urile, doar nu le-am 
f!cut eu. Dar nu-s bani, nu ne dau banii. Ne-am l!udat c! facem canalizare, dar de 
unde bani?” (reprezentant autoritate public! local!)

Prim!ria Gruia a realizat în perioada recent! "i alte câteva proiecte locale cu finan%are din 
fonduri proprii. Dintre acestea, cele mai vizibile sunt reabilitarea Casei de Cultur! – proiect 
finalizat "i renovarea "arpantei "i a acoperi"ului &colii Gruia, caz în care lucr!rile sunt abia la 
început. 

„Aplica%ia am f!cut-o cu o firm!, am angajat o firm!. Hârtiile le avem f!cute 
toate, dar degeaba. C! acum nu avem bani s!-l implement!m, s! facem lucr!rile. 
O firm! de consultan%! din Timi&oara. 'i hârtiile pentru Casa de Cultur! tot cu o 
firm! din Timi&oara le-am f!cut. Pentru casa de cultur! am folosit un arhitect, o 
firma de arhitect din Timi&oara, care a proiectat renovarea Case de Cultur!.” (repre-
zentant autoritate public! local!)

Lipsa de ini%iativ! "i teama de a aplica pentru finan%are european! la nivelul autorit!%ilor locale 
din Gruia rezid! în slaba preg!tire a angaja%ilor în acest sens, lipsa de informare cu privire la 
sursele de finan%are "i cu privire la metodologia scrierii proiectelor "i lipsa de cuno"tin%e so-
lide în domeniul managementului de proiect. Gestionarea defectuoas! a ini%iativelor trecute, 
soldat! cu e"ec în accesarea de fonduri europene, face "i mai pu%in credibil! posibilitatea de a 
atrage astfel de fonduri pentru dezvoltarea local!. De asemenea, angaja%ii implica%i în elabora-
rea documenta%iei "i întocmirea aplica%iei în rândurile trecute consider! c! cerin%ele minimale 
le dep!"esc abilit!%ile "i cuno"tin%ele de care dispun. Procesul elabor!rii unui proiect cu "anse 
de a fi finan%at este considerat anevoios "i realizabil numai de c!tre speciali"ti. 

La fel sunt privite "i proiectele cu finan%are guvernamental!, îns! în acest caz angaja%ii 
prim!riei consider! c! succesul sau e"ecul realiz!rii, finan%!rii "i implement!rii unui astfel de 
proiect decurg "i din natura rela%iei politice dintre autorit!%ile locale care aplic! propunerea de 
proiect "i administratorii fondurilor guvernamentale.

În comun! s-au eviden%iat înc! doi actori interesa%i "i implica%i în accesarea de fonduri 
europene: &coala Gruia "i un proprietar de ferm! de animale.

&coala Gruia, prin eforturile profesorului de limba romani, a ini%iat "i implementat un pro-
iect PHARE în perioada 2007 - 2008 pentru Educa%ie Remedial!. Proiectul a fost implementat 
în &coala Gruia de c!tre un înv!%!tor, profesorul de limba romani "i mediatorul "colar "i a 
constat din desf!"urarea de activit!%i educa%ionale extra-curriculare, în special pentru copii din 
comunitatea rom! cu rezultate "colare mai modeste. Prin intermediul proiectului s-a actuali-
zat "i baza material! a "colii cu materiale didactice "i cu aparatur! electronic! (camer! video, 
laptop, desktop-uri).

„('coala a derulat vreun proiect în care s! includ! copii romi?) Prin proiectul 
PHARE, gra%ie celor care s-au gândit &i la noi, am realizat la noi în Gruia, activit!%i 
remediale. Proiectul l-a scris b!iatul, c! are &i competen%e a&a, c! eu n-am avut cal-
culator acas! &i nu &tiu s! m! descurc. Am f!cut aceste activit!%i cu copii r!ma&i în 

ob%inerea avizelor, a studiului de fezabilitate "i scrierea proiectului au fost asistate de o firm! de 
consultan%! din Timi"oara. La prima evaluare a situa%iei din teren "i în urma analizei nevoilor la 
care ar r!spunde implementarea proiectului, finan%area acestuia nu s-a aprobat din cauza fap-
tului c! obiectivul principal nu r!spundea unei nevoi stringente a comunit!%ii, dup! cum ne-a 
relatat primarul. Accesul la ap! potabil! a locuitorilor din Izvoarele este acoperit de ci"melele 
comunale "i prin fântânile construite de oameni în regim propriu în gospod!rii. Chiar dac! 
autorit!%ile locale implicate în realizarea acestui proiect consider! injust rezultatul evalu!rii, se 
pare c! lipsa unei strategii de dezvoltare local! atent elaborat! constituie în fapt cauza princi-
pal! a acestui e"ec.

„Am încercat un SAPARD44, o m!sur! di-asta 322 la structurale &i nu merge 
nici acolo. Am vrut pentru ap! &i au venit aicia &i au zis c! nu ne finan%eaz! pentru 
c! sunt fântâni multe, sunt multe. P!i ce are fântâna de la om din curte cu re%eaua 
de ap!? P!i nu ne trebuie ap! sau cum? 'i în fine, de asta n-am ob%inut punctajul. 
C! ne-au spus c! nu ne finan%eaz!, au spus c! nu v! d!m bani, c! mai bine îi d!m 
la altu’.” (reprezentant autoritate public! local!)

Alte proiecte ale prim!riei au vizat accesarea de fonduri guvernamentale "i au fost adresate 
în principal prin intermediul consiliului jude%ean. Astfel, proiectul construirii unei re%ele de 
canalizare în satul Gruia decurge dintr-o în%elegere cu „edilii de la jude%”. Autorit!%ile locale din 
Gruia au realizat proiectul, au întocmit documenta%ia cu ajutorul unei firme de consultan%! în 
domeniul construc%iilor civile "i arhitectur! din Timi"oara, l-au înaintat Consiliului Jude%ean 
Mehedin%i "i acesta a fost aprobat. Finan%area a venit în prima tran"! de 300.000 lei (trei mili-
arde lei vechi) dintr-un total de 750.000, dup! care finan%area a încetat s! mai vin!, din lips! de 
fonduri. În aceast! situa%ie, lucr!rile sunt începute, îns! în prezent sunt sistate. Pentru c! acest 
obiectiv de dezvoltare local! a fost utilizat ca argument forte în campania electoral! la ultimele 
alegeri locale, iar ale"ii satului doresc s! se %in! de promisiuni, ace"tia reafirm! disponibilitatea 
de a g!si cu orice pre% resurse pentru finalizarea lucr!rilor de canalizare. 

„'i atunci am oprit, ce rost mai avea? Am luat totul pe noi &i am zis c! facem 
noi, din ce bani strângem. C! promisesem, promisesem oamenilor &i atunci când 
promi%i unor oameni c! trebuie s! le faci ceva &i nu le faci? C! le zic eu c! nu vrea 
fondul Sapard? Fondul structural s! ne dea? C! nu vrea Consiliul Jude%ean? P!i nu 
&tie omul acesta. El trebuie s!-i faci ce i-ai spus c!-i faci &i atunci asta a fost solu%ia, 
am luat treaba noi în mân! &i o s! o facem noi. Uite c! am &i-nceput. Acum c! n-om 
termina-o &i mai dureaz! mult &i n-avem bani, e alt! poveste. Dar tot o rezolv!m, 
mai facem cumva &i tot o facem pân! la urm!. Aicea nu merge s! te joci cu oamenii. 
Nu merge cu minciuna. L-ai min%it o dat! &i gata! (reprezentant autoritate public! 
local!); (În ce faz! este [proiectul cu realizarea canaliz!rii]?) În lucru. Dar dac! 
n-avem bani, cine s! lucreze?! Avem tot, tot, tot, absolut tot: avize, s-a început &i 
lucrarea, ne-a dat aprobarea, ne-a dat &i trei miliarde. Dar de la 3 pân! la 75 mili-

44 Reorganizare a Agen%iei SAPARD în Agen%ia de Pl!%i pentru Dezvoltare Rural! "i Pescuit care asigur! imple-
mentarea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural!
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cu aceast! dobând!. V! da%i seama prin ce am trecut?! Problemele au fost lega-
te de sistemul de finan%are, de scrierea proiectului &i de ob%inerea avizelor. Numai 
la prim!rie a mers u&or, în rest foarte dificil: Mediu la Craiova, Apele Române la 
Craiova, DSV-ul (Direc%ia Sanitar-Veterinar!), Sanepid, Inspectorat în Construc%ii, 
toate. S-a terminat cu bine. N-am apelat la nici un ajutor în consultan%!, dar sun-
tem membri într-o cooperativ! care-&i are sediul la Bucure&ti, cooperativ! agricol!. 
Ei au venit cu proiectele contra cost. Membri asocia%iei sunt cresc!tori de suine. Am 
luat leg!tura cu ei, am aflat despre ei de la televizor. La noi nu e nici un consultant, 
n-avem pe cine întreba.“ (proprietar al fermei)

Reprezentan%ii autorit!%ilor locale din Gruia reclam! ca principale neajunsuri în accesarea fon-
durilor europene sunt urm!toarele:

 •  Întocmirea greoaie a documenta%iei "i impedimentele birocratice de a ob%ine avize-
le necesare proiect!rii;

 •  Lipsa fondurilor necesare contribu%iei proprii (din bugetul prim!riei);
 •  Lipsa speciali"tilor, a personalului cu preg!tire special! în accesarea de fonduri eu-

ropene din cadrul prim!riilor.

Ca "i solu%ii de remediere a problemelor în accesarea fondurilor europene de c!tre prim!rii sunt 
listate urm!toarele:

 •  Necesitatea unei rela%ii directe între administra%ia local! "i reprezentan%i ai 
administra%iei fondurilor europene. Aceast! rela%ie direct! ar trebui s! se concre-
tizeze în cooperarea celor dou! p!r%i în toate etapele, de la întocmirea listei de 
priorit!%i pentru dezvoltarea local! (eventual elaborarea strategiei de dezvoltare 
local!) "i pân! la urm!rirea "i m!surarea efectelor interven%iei (finan%!rii);

 •  Facilitarea ob%inerii avizelor "i a documenta%iei necesare întocmirii proiectelor 
(prin eliminarea taxelor "i simplificarea procedurilor birocratice);

 •  Ob%inerea de facilit!%i fiscale "i ajutor financiar pentru contribu%ia cu care particip! 
autorit!%ile locale în proiecte (credite cu dobânzi reduse, finan%are din bugetul sta-
tului, alte resurse financiare).

„Ce ar trebui s! fac! cei care administreaz! aceste fonduri europene ca s! le 
fac! mai accesibile Prim!riilor? S! fie mai pu%in! hâr%og!raie, documenta%ie din 
asta, nebunia asta. Vino domnule la fa%a locului. Ai v!zut ce-i necesar pentru oa-
meni, pentru comunitatea asta, d!-i drumul o dat! &i aprob!. Ar trebui s! fie o 
echip! de la ei care s! vin! în teren. Nu s! m! duc eu, c! eu n-am timp &i n-am cum 
s! cheltui, n-am de unde. Trebuie s! cheltui, s! dai, s! dai c! altfel nu faci nimic. De 
unde-i dau eu de la prim!rie? O firm! particular! îi d!, c! are bani s! pl!teasc!, 
dar noi de unde s! avem? E foarte, foarte scump de accesat. (reprezentant autoritate 
public! local!); Pentru orice trebuie s! facem proiecte pentru c! ni s-a spus c! altfel 
nu vom mai primi bani. Proiecte bine întocmite, gândite. (reprezentant institu%ie 
public! local!); Ar trebui s! se mai reduc! din atâtea scriptologie cât e nevoie pen-
tru proiect, s! fie mai cooperan%i, s! ne ajute cu completarea documentelor. În con-

urm!. Dup! ore deci îi chemam la &coal!. (reprezentant institu%ie public! local!); 
suntem beneficiari ai proiectului PHARE 2005 <Acces la educa%ie pentru grupuri 
dezavantajate>. Asta s-a terminat anul trecut în noiembrie. A ie&it acum &i din 
perioada de evaluare. În proiectul PHARE s-a f!cut &i remediere &colar! la clasele 
gimnaziale. (reprezentant institu%ie public! local!); proiectul Phare a fost cu reme-
dierea &colar!, am avut remediere &colar! de la clasele I-VIII, am avut gr!dini%! 
estival!… Au venit copiii, am avut frecven%! mult, înc! mai mult decât trebuia. 
Dintre cei care mergeau mai greu cu &coala, care nu aveau posibilitate de a-&i face 
temele. Da, &i s-a numit remediere &colar!. ('i cât a durat proiectul !sta?) Un an. 
Un an &i dup! aceea un an dup!. 2007 – 2008 a fost proiectul ini%ial, &i din 2008 
pân! în noiembrie anul acesta, da, a fost urmarea proiectului. Fiabil tre’ s! fie cinci 
ani. ('i merge bine în continuare?) Merge.“ (reprezentant institu%ie public! local!)

&coala a avut "i alte câteva ini%iative de a accesa fonduri europene, îns! lipsa speciali"tilor 
"i lipsa fondurilor cu aceast! destina%ie din bugetul prim!riei, au reprezentat impedimente ma-
jore în realizarea acestora.

În satul Izvoarele din comun! s-a construit recent o ferm! de cre"tere a suinelor/porci-
lor, realizat! printr-un proiect SAPARD, „Ferma M!d!licea”. Ini%iatorii proiectului, familia 
M!d!licea a aflat despre proiectele SAPARD dintr-o emisiune televizat!. Membrii familiei s-
au înscris într-o asocia%ie na%ional! de cresc!tori de suine de unde au cump!rat proiectul, au 
ob%inut avizele, au împrumutat banii ce reprezentau contribu%ia lor în proiect, au aplicat "i au 
ob%inut finan%are. Îns! ace"ti pa"i s-au derulat extrem de anevoios "i riscant, în accep%iunea 
protagoni"tilor M!d!licea. În prezent ferma func%ioneaz! foarte bine "i proprietarii întrev!d 
posibilit!%i de dezvoltare a afacerii lor prin extinderea fermei cu înc! o hal!.

„Nu, nu vreau s! r!spund la interviu, nu vreau nici un interviu. Eu &tiu prin 
ce am trecut când am f!cut proiectul pentru ferm!! Deci ne-am îmb!tat cu ap! 
rece. Cu 10.000 de euro deja eram fermieri în Europa. Iar când a început scrierea 
proiectului, toat! documenta%ia, ne-am trezit c! am vândut &i mas! &i cas! &i tot ca 
s! supravie%uim. Nu pot, oamenii nu reu&esc, nu pot s! acceseze fonduri, nu c! n-ar 
vrea. So%ul cu fiul meu au scris proiectul, au stat nop%i la rând s! fac! documenta%ia, 
au stat zile în &ir pe la u&i ca s! ob%in! toate avizele &i aprob!rile. Din 2005 pân! în 
2008 au fost numai documente &i bani cheltui%i. În perioada asta am cheltuit bani, 
am împrumutat bani, au crescut dobânzile enorm la împrumuturi. E un proiect 
SAPARD pe o tem! de îngrijire, îngr!&are suine. Am reu&it s! popul!m ferma în 
martie 2008. În 2005 am început proiectul &i în 2008 am terminat proiectul. Cum 
s! spun, proiectul se deruleaz! bine, este totul în regul!, îns! greut!%ile de timp, de 
bani, de nelini&tea c! nu vom avea ce pune pe mas! în anii a&tia au dep!&it orice 
satisfac%ie acum, când v!d c! merge proiectul. Adic! obstacolele au fost îngrozitoa-
re. I-a& sf!tui pe al%i oameni s! nu se apuce de a&a ceva doar dac! au bani. Dac! 
nu au mul%i bani, s! nu încerce, c! este cumplit. Nop%i nedormite, dobânda de 21%. 
Am decis s! lu!m împrumutul, pentru c! la Severin nicio banc! nu acceptase s! ne 
împrumute &i am luat împrumut de la o banca din Bucure&ti care a acceptat doar 
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Râ%nov
Mihnea Preotesi

Râ$novul se afl! în sudul jude#ului Bra$ov, la doar 10 km sud-vest de municipiul Bra$ov, re$e-
din#a de jude# $i la 20 de km de Predeal. Ora$ul, a$ezat pe vatra unei str!vechi a$ez!ri dacice 
este atestat documentar înc! din secolul XIV $i devine în secolul al XV-lea, al!turi de Bra$ov, 
a doua a$ezare cu rang de târg din .ara Bârsei, men#ionat! în documentele medievale45, ca o 
a$ezare de negustori, agricultori $i me$te$ugari46.

Aflat la o altitudine de peste 700 de metri $i înconjurat de Mun#ii Bucegi $i Piatra Craiului, 
Râ$novul are un poten#ial turistic înc! insuficient exploatat, în compara#ie cu a$ez!ri învecinate 
cu tradi#ie în atragerea turi$tilor, precum Branul sau, în special pentru practicarea sporturilor 
de iarn!, Predealul. Un obiectiv turistic important pentru ora$ îl reprezint! Cetatea Râ$novului, 
a c!rei existen#! este atesat! documentar înc! din secolul al XIV-lea.

Râ$novul a fost cuprins în perioada comunist! într-un amplu proces de industrializare, 
odat! cu mare parte din zona adiacent! Bra$ovului. Au fost construite obiective industriale cu 
mii de angaja#i, precum Fabrica de Scule (FSR) sau Uzina chimic! Romacril. 

Popula#ia actual! a ora$ului este de aproximativ 16.000 de locuitori, în cre$tere în ultimii 7 
ani, consecutiv unei perioade de descre$tere, pân! în 2002.

Descrierea localit!#ii din perspectiva 
oamenilor %i din observa#iile de pe teren 
Percep#ia actorilor sociali intervieva#i este c! infrastructura ora$ului s-a îmbun!t!#it în mod 
semnificativ în ultimii 5 ani, odat! cu primul mandat al Primarului reales anul trecut. Cel mai 
des invocat! în acest sens este starea drumurilor care erau înainte de 2004 într-o stare destul 
de proast!. 

+oseaua care vine de la Bra$ov este bun!, la fel cea care pleac! spre Pârâul Rece sau spre 
Poiana Bra$ov. Mare parte dintre cele secundare sunt asfaltate, chiar dac! exist! zone în care 
calitatea asfaltului nu este de cea mai bun! calitate. 

Casele arat! bine, exist! multe construc#ii noi, realizate cu prec!dere în ultimii 10 ani $i 
multe dintre ele, în special cele ce sunt în prezent pensiuni, sunt construite chiar în ultimii trei 
ani. Pre#ul caselor, de$i a mai sc!zut dup! „boom-ul” imobiliar din anii 2007-2008, se men#ine 
destul de ridicat. Conform celor intervieva#i, o cas! bun! se vinde $i acum cu peste 100.000 
de euro, un procent relativ important din totalul caselor râ$novenilor încadrându-se în acest! 
categorie. 

Excep#ie fac mare parte dintre casele din “cartierul romilor”, în special cele construite pe 
uli#ele improvizate, paralel cu $oseaua spre Râ$nov. Acestea sunt bran$ate la curent „de la veci-

45 Sursa datelor: Strategia local! de dezvoltare a ora$ului Râ$nov, Prim!ria Râ$nov
46 idem

tinuare nu a& mai accepta, doar dac! am avea mul%i bani. Atunci ar fi u&or pentru 
c! deja &tim despre ce este vorba. (proprietar ferma SAPARD); (Ce ar trebui s! fac! 
cei care se ocup! de administrarea acestor Fonduri Europene, a&a încât s! faciliteze 
accesul dumneavoastr! la aceste fonduri?) Nu &tiu, s! ne ajute cu speciali&tii lor în 
întocmirea documenta%iei. Da, &i noi s! avem în bugetul nostru, în anul respectiv, ce 
investi%ii prevedem, s! avem o sum!, acolo, pentru a întocmi documenta%ia, da. A&a 
nu vine nimeni s! î%i fac! documenta%ia. (S! se prevad! în fondurile Prim!riei?) 
Care din p!cate nu sunt &i din acest motiv nu se prev!d.” (reprezentant autoritate 
public! local!)

Concluzii
Datorit! obi"nuin%ei de a func%iona în sistem centralizat, dup! reguli impuse „de sus” "i dup! 
moduri de-a face, transmise „de la jude%”, administra%ia local! a comunei nu are o viziune pro-
prie a dezvolt!rii sociale a comunei (nu are o strategie de dezvoltare local!) "i nu întrevede 
dezvoltarea de rela%ii socio-economice cu mediul privat, cu investitori externi sau locali, cu 
organiza%ii non-guvernamentale sau cu orice alte entit!%i în afara celor suprapuse ierarhic ad-
ministrativ "i politic. Toate activit!%ile autorit!%ilor locale reprezint! puneri în scen! ale directi-
velor venite „de la centru” "i se desf!"oar! predictibil, din iner%ie "i cu rezultate modeste.

În mod bizar sau tocmai din motivele mai sus men%ionate, grupul romilor care constituie 
circa o treime din popula%ia comunei, neg!sindu-"i solu%ii între priorit!%ile autorit!%ilor locale 
pentru problemele acute cu care se confrunt! comunitatea lor, a început de curând/în ultimii 5-
6 ani s! dezvolte pârghii paralele cu cele ale administra%iei locale, prin identificarea de noi surse 
de dezvoltare. Astfel c! activismul acestora are ca rezultate direct vizibile: cre"terea accesului la 
educa%ia de baz! pentru copiii romi (un mediator "colar la &coala din Gruia, un mediator sani-
tar pentru popula%ia din comunitate, un profesor de limba romani "i demararea documenta%iei 
pentru înfiin%area unui post de mediator "colar la Gr!dini%a Gruia); inser%ia liderilor romi în 
administra%ia local! (un lider informal local, neangajat politic, care a câ"tigat la ultimele ale-
geri locale pozi%ia de consilier local) "i munca în str!in!tate (care aduce venituri suplimentare 
comunit!%ii de romi).

Cei din administra%ia local! întrev!d oportunit!%ile oferite prin accesarea de fonduri eu-
ropene, îns! pentru moment nu dispun de informa%ii, instrumente "i nici de personal calificat 
în scrierea de proiecte. Ace"tia consider! c! ar fi de preferat maniera tradi%ional! de „alocare a 
fondurilor” dup! nevoi, iar prioritizarea nevoilor comunit!%ii ar trebui stabilit! în mod direct 
de c!tre reprezentan%ii administra%iei locale, împreun! cu reprezentan%i ai administra%iei fon-
durilor europene.
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Sursele de venit ale popula#iei.  
Percep#ia popula#iei asupra nivelului  
%i evolu#iei standardului de via#! în ora%
Percep#ia popula#iei este acea c! Râ$novul a cunoscut o perioad! de dezvoltare important! în 
perioada comunist! a industrializ!rii extensive, continuat! cu o alt! perioad! de dezvoltare în 
primii ani ai perioadei postcomuniste. Practic, ascesiunea $i declinul ora$ului din punct de vede-
re economic se leag! de evolu#ia câtorva obiective economice vitale pentru ora$ul Râ$nov, între 
care cele mai importante sunt fabrica de scule (FSR) $i uzina chimic! Romacril. Privatizarea ce-
lor dou! firme, urmat! de un lung proces de restructurare $i restrângere a activit!#ii economice, 
a generat disponibiliz!ri importante ale for#ei de munc!, for#! de munc! ce nu a fost absorbit! în 
totalitate, nici de firmele nou create, nici de dezvoltarea activit!#ii turistice în zon!.

Conform celor intervieva#i, investi#iile din zon!, realizate, în principal, dup! anul 2000, nu 
au dus la absorbirea complet! a for#ei de munc! disponibilizate, o mare parte din popula#ia 
activ! fiind $i în prezent neocupat!.

În opinia locuitorilor nu exist! grupuri vulnerabile în Râ$nov, ci cazuri izolate de familii în 
situa#ii de via#! dificile, în special cele în care oamenii $i-au pierdut locurile de munc! sau nu au 
fost angaja#i niciodat! la un loc de munc! stabil.

În acest! situa#ie se g!se$te o parte important! a familiilor de romi, ace$tia, de$i nu sunt 
identifica#i în mod spontan ca grup vulnerabil, sunt percepu#i ca fiind un grup cu o situa#ie so-
cial! $i un standard de via#! mai sc!zut fa#! de media gospod!riilor râ$novene. Pe lâng! romi, ar 
mai exista $i un num!r de circa 30 de oameni, cu o calificare $i o educa#ie precare care au lucrat 
la fermele de animale din Râ$nov $i au fost disponibiliza#i, cele dou! grupuri reprezentând zona 
din care sunt recruta#i beneficiarii de ajutor social. Percep#ia majoritar! este c! principala cauz! 
a s!r!ciei lor este faptul c! „sunt puturo$i $i nu le place s! munceasc!“.

În ora$ nu exist! „pungi de s!r!cie” sau zone cu s!raci $i zone cu boga#i. Chiar $i cartierul 
unde locuie$te popula#ia de etnie rom! este perceput ca un spa#iu social eterogen, chiar dac!, în 
medie, standardul de via#! este mai sc!zut aici, decât în restul Râ$novului. Cred îns! c! aceast! 
evaluare se face mai ales prin compara#ie cu alte comunit!#i de romi mai s!race din zon!, decât 
cu restul locuitorilor Râ$novului (apare des în discu#ie sintagma, „fa#! de al#i romi, cei de aici o 
duc chiar bine”). În alt! ordine de idei, nu a fost remarcat! activitatea vreunui ONG în Râ$nov, 
cu excep#ia unor referiri vagi la anumite ac#iuni sporadice, de împ!r#ire de ajutoare ale unei 
organiza#ii religioase, probabil neoprotestante, în zona locuit! de romi.

Opinia general! este c! în prezent marea majoritate a locuitorilor ora$ului reu$esc s! î$i 
asigure un trai decent, cam 10% dintre ei reu$ind s! beneficieze de un trai îmbel$ugat.

Sursa principal! de venit a gospod!riilor continu! s! fie salariul, în condi#iile în care m!car 
unul dintre membri gospod!riei are înc! un loc de munc!. 

Problema principal! a ora$ului este considerat! a fi de c!tre majoritatea celor intervieva#i, 
fie ei actori sociali sau institu#ionali, lipsa locurilor de munc!, efectul disponibiliz!rilor masive 
din a doua parte a anilor ’90 nefiind contracarat în totalitate de apari#ia de locuri de munc! de 
dup! anul 2000.

nii binevoitori”, contra cost, majoritatea nu au b!i $i nici ap! curent! sau canalizare, spre deose-
bire de „casele de la $osea” din acest cartier, care arat! mai bine $i au acces la utilit!#i publice.

Iluminatul public acoper! tot ora$ul $i este perceput de oameni ca mu#umitor, în raport cu 
situa#ia de acum câ#iva ani, când erau iluminate corespunz!tor doar drumurile principale ale 
ora$ului.

Nu par a exista diferen#e semnificative de dezvoltare între cartierele Râ$novului, cu dou! 
excep#ii, cartierul romilor de la ie$irea dinspre Pârâul Rece $i „cartierul Prim!verii”, considerat 
un cartier al boga#ilor, la intrarea dinspre Bra$ov. Dac!, în ceea ce prive$te cartierul Prim!verii 
cam toate casele indic! un standard de via#! ridicat al proprietarilor, cartierul romilor este mult 
mai eterogen $i este $i perceput ca atare. Exist! $i romi care au case mari $i frumoase, mul#i 
dintre ei având ma$ini destul de scumpe, dar $i romi care locuiesc în locuin#e insalubre $i su-
praaglomerate, îns!, cu toate acestea, diferen#a dintre cartierul de romi $i restul Râ$novului este 
destul de vizibil!, pe cât de vizibil! este marginalizarea lor, cel pu#in din punct de vedere spa#ial, 
la marginea dinspre p!dure a ora$ului. Exist! o diferen#! evident! $i între majoritatea caselor 
din Râ$nov $i cele câteva zeci de blocuri comuniste ce p!streaz! vie amintirea acelei perioade.

În afara excep#iilor men#ionate, nu exist! o spa#ializare evident! a s!racilor $i a boga#ilor, 
ace$tia amestecându-se în masa celor cu un standard de via#! mediu la nivelul ora$ului.

În Râ$nov exist! câteva zeci de magazine alimentare, un supermarket $i în jur de 15 magazi-
ne cu m!rfuri nealimentare, cam o treime dintre cele care vând haine, fie comercializând haine 
second-hand, fie comercializând produse ieftine, sub brandul de succes orice produs la 3,8 lei. 
Aceast! pondere relativ ridicat! a magazinelor ieftine nu este un efect al abunden#ei de produse 
$i al concuren#ei ci mai degrab! un indicator al existen#ei unei p!r#i importante a popula#iei cu 
un standard de via#! mai degrab! modest. Majoritatea celor 6-7 restaurante $i a celor câteva 
baruri sunt, cu câteva excep#ii, de asemenea modeste, atât ca aspect, cât $i ca pre#uri.

Exist! în jur de 30 de pensiuni, majoritatea construite în ultimii ani, turismul fiind unul 
dintre domeniile economice aflate în expansiune, concomitent $i în corela#ie cu declinul acti-
vit!#ilor industriale $i cu dezagrarizarea aproape total! a zonei. Totu$i, în raport cu zona Bran-
Moeciu, aflat! în apropiere, ,,capacit!#ile de cazare, cât $i alte servicii proprii domeniului turis-
tic, sunt la un nivel mult mai sc!zut, îns! având un poten#ial important $i un trend ascendent 
al evolu#iei activit!#ii turistice”.

Unul dintre obiectivele turistice din Râ$nov, o adev!rat! marc! a ora$ului, Cetatea Râ$novu-
lui, se afl! în prezent, temporar, în afara circuitului turistic, din motive ce vor fi amintite mai jos.

În Râ$nov exist! 3 $coli cu clasele I-VIII $i un liceu - Grup &colar Industrial. Una dintre 
$coli, +coala Nr. 1., se afl! în apropierea cartierului romilor $i are o popula#ie $colar! majoritar! 
de etnie rom!. Conform reprezentan#ilor $colii, mai exist! câ#iva romi la +coala Nr. 2, dar nici 
unul la +coala Nr. 3.
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acestora $i-au construit case, teren care nu este al Prim!riei, ci, se pare, al bisericii catolice. 
Atâta timp cât nu se rezolv! problema clarific!rii statutului juridic al terenului, Prim!ria nu are 
dreptul legal de a face vreun fel de lucr!ri de îmbun!t!#ire a infrastructurii.

Structura pe vârste a popula#iei
Structura pe vârste a popula#iei Râ$novului este una relativ echilibrat! în prezent. Dup! o peri-
oad! de sc!dere demografic!, popula#ia este în cre$tere, sporul natural fiind unul pozitiv, per-
cep#ia general! fiind aceea c! popula#ia se afl! în ultimii ani într-un proces de întinerire.

Exist! mai multe tipuri de explica#ii ale acestei întineriri a popula#iei, oferite de c!tre cei 
intervieva#i. 

Pe de o parte, investi#iile f!cute în zon! în anii 2000, precum $i dezvoltarea câtorva firme 
locale, au dus la sc!derea num!rului de $omeri $i la cre$terea salariilor care în anul 2000 erau 
la un nivel sc!zut fa#! de media zonei. Cre$terea standardului de via#! $i optimismul în ceea ce 
prive$te viitorul economic al familiei ar fi unul dintre motivele pentru care oamenii au început 
de prin 2004 s!-$i schimbe comportamentul reproductiv, crescând astfel num!rul de copii.

Pe de alt! parte, un procent relativ important dintre cei pleca#i la munc! în str!in!tate s-
au întors cu ceva bani $i $i-au deschis o afacere în zon!, reîntregirea acestor familii, în general 
tinere, ducând de asemenea la cre$terea natalit!#ii.

Un indicator al schimb!rii recente a trendului evolu#iei demografice este supraaglomerarea 
gr!dini#elor din Râ$nov, care nu reu$esc s! fac! fa#! num!rului de copii în cre$tere, în condi#iile 
în care num!rul de copii de vârst! $colar! de la gimnaziu stagneaz!, consecutiv unei perioade 
de descre$tere cvasipermanent!, pe parcursul a aproape 10 ani.

Totu$i, în ora$ nu prea sunt familii cu mul#i copii - exist! câteva zeci de familii cu peste 4 
copii, majoritatea în cartierul romilor, în rest oamenii au un copil, maxim 2. Exist! $i familii 
cu foarte mul#i copii, tot la romi - unul dintre cei intervieva#i poveste$te despre o femeie rom! 
care avea, la 30 de ani, 10 copii. Asemenea situa#ii reprezint! îns! cazuri excep#ionale, chiar $i 
printre romii din Râ$nov.

„Am cunoscut o femeie de acolo, de la ei din cartier, 30 de ani, 10 copii. Asta era 
o excep#ie, chiar "i la romi, în general, nu au mai mult de doi 2-3 copii (…) Dup! 
2000 se remarc! o cre"tere a num!rului de copii la români. Dac! pân! în anul 2000 
f!ceau un copil sau nu f!ceau deloc, dup! înflorirea economic! din primii ani de 
dup! 2000 au început s! fac! câte doi copii, dar probabil cu criza asta o s! creasc! 
iar!"i vânz!rile de anticoncep#ionale” (manager firm!).

„Avem "i câteva familii cu mul#i copii dar, în general, oamenii au unul sau cel 
mult doi copii, poate la romi, acolo au ceva mai mul#i, dar nici acolo nu sunt prea 
multe familii din astea cu peste patru copii.” (reprezentant autoritate public! local!)

În concluzie, reprezentan#ii popula#iei $i actorii institu#ionali intervieva#i consider! c! ora-
$ul este, în mod tradi#ional, unul mai curând bogat, s!r!cirea producându-se în ultimii ani, 
percep#ia general! fiind aceea c! a existat o perioad! de înflorire a localit!#ii care a culminat la 
mijlocul anilor ’90, declinul începând cam din 1996, odat! cu privatizarea principalelor obiec-
tive economice din ora$.

O a doua perioad! de relativ! înflorire a ora$ului a fost cea din 2000-2008, perioad! în care 
au ap!rut câteva firme private mai importante în Râ$nov, dar $i în zon!. For#a de munc! dispo-
nibilizat! în valuri, dup! 1997, a fost într-o oarecare m!sur! absorbit!. 

Percep#ia actorilor institu#ionali asupra 
dezvolt!rii ora%ului. Grupuri vulnerabile 
În opinia reprezentan#ilor Prim!riei, precum $i a celorlal#i actori institu#ionali aminti#i, comu-
nitatea de romi din zona +oselei Predeal reprezint! un grup cu un standard de via#! sc!zut care 
tr!ie"te în condi#ii mai mult sau mai pu#in precare. Se face o distinc#ie între romii care locuiesc 
la $osea, în condi#ii mai bune, $i cei care $i-au construit case în zona adiacent!, neavând acte pe 
terenuri, nici adresele respective în buletin, mul#i dintre ei neavând nici buletin de Râ$nov.

Num!rul romilor ce tr!iesc aici este estimat în prezent la 1000 de persoane, num!rul lor 
crescând într-un ritm accelerat în ultimii ani, atât pe baza sporului natural al popula#iei de 
romi, cât mai ales prin venirea multora de prin alte p!r#i $i stabilirea lor aici.

Romii din Râ$nov sunt în marea lor majoritate româniza#i, foarte pu#ini vorbind limba 
romani $i/sau respectând obiceiurile tradi#ionale. Romii cu care am discutat, precum $i me-
diatorul $colar consider! c! romii din Râ$nov nu se deosebesc de români decât prin faptul c! 
majoritatea au un standard de via#! mai sc!zut fa#! de media popula#iei majoritare din ora$.

În afara acestor romi, actorii institu#ionali consider! c! nu exist! grupuri vulnerabile, ci 
doar persoane $i familii aflate în situa#ii vulnerabile care îns! reprezint! cazuri izolate.

Interesul reprezentan#ilor institu#ionali fa#! de grupurile vulnerabile este unul destul de 
sc!zut. Faptul c! ace$tia beneficiaz! de anumite drepturi, precum ajutorul social, este consi-
derat suficient, percep#ia institu#ional! fiind aceea c! ace$tia sunt s!raci pentru c! nu vor s! 
munceasc!, fiind puturo$i. Despre romi, în mod special, cvasitotalitatea celor intervieva#i spun 
c! nu le place munca $i c! nici nu accept! s! munceasc! pe salarii mici, având preten#ii salariale 
mari, comparativ cu nivelul sc!zut de educa#ie $i calificare pe care îl au.

În pofida acestei atitudini oarecum ostile, în special a celor care interac#ioneaz! direct ad-
ministrativ cu beneficiarii de ajutor social, care se declar! deranja#i de o atitudine a acestora de 
tipul „ei sunt romi $i consider! c! pentru c! sunt romi au numai drepturi”, nu a reie$it din dis-
cu#iile cu actori sociali $i institu#ionali c! ar exista discriminare pe criterii etnice sau conflicte 
între popula#ia majoritar! $i romi. La nivel oficial, au existat $i ini#iative pentru romi, materia-
lizate în accesarea cu succes a câtorva proiecte cu finan#are european!.

Pe de alt! parte, exist! $i probleme obiective care împiedic! ac#iunea autorit!#ii locale în 
sensul îmbun!t!#irii infrastructurii pentru cea mai mare parte a zonei locuite de romi. Proble-
ma cea mai important! este cea a lipsei actelor de proprietate pe terenurile pe care majoritatea 
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„Romii din Râ"nov confec#ioneaz! m!turi "i co"uri, iar vara mai culeg "i comer-
cializeaz! fructe de p!dure” (reprezentant autoritate public! local!). 

Persoana citat! anterior, precum $i asistenta social! de la Prim!rie consider! c!, într-o situa#ie 
mai bun!, pe lâng! cei care au un loc de munc!, se afl! $i mare parte dintre romii mai în vârst!, 
care au apucat s! munceasc! înainte de 1989 cu carte de munc! $i sunt acum pensionari.

Educa#ie
Percep#ia celor intervieva#i este c! stocul de educa#ie în Râ$nov este unul ce poate fi apreciat ca 
„mediu $i, de la un timp încoace, în sc!dere de la o genera#ie la alta“.

În ceea ce prive$te comunitatea de romi, stocul de educa#ie aici este sensibil sub media 
ora$ului. Este ilustrativ în acest sens faptul c!, organizându-se ni$te cursuri de calificare pentru 
etnicii romi, în cadrul unui proiect Phare, nici m!car unul dintre cursan#i nu avea liceul, majo-
ritatea având între 2-4 clase, mul#i dintre ei, chiar fiind absolven#i ai 4 clase primare, ne$tiind 
s! scrie $i s! citeasc!. Educa#ia $i calificarea precar! a romilor este considerat! drept cauze 
importante ale situa#iei de vulnerabilitate social! în care se g!sesc ace$tia, al!turi de anumite 
caracteristici psiho-socio-culturale care le sunt atribuite, concentrate în etichete precum „pu-
turo$i” sau „oameni la care nu le place munca”. Pe de alt! parte, „noi putem s! muncim pe salarii 
de 7-8 milioane, ei nu accept! s! munceasc! nici pe 10 $i prefer! s! munceasc! cu ziua $i s! ia 
$i ajutor social” (reprezentant autoritate public! local!).

La rândul lor, romii cu care am stat de vorb! spun, în acord cu reprezentan#ii intervieva#i ai 
popula#iei majoritare, c! nu exist! suficiente locuri de munc!. 

Îmbun!t!#irea educa#iei romilor reprezint! unul dintre obiectivele, chiar dac! nu una din-
tre priorit!#ile aflate pe agenda autorit!#ii locale, dar $i o oportunitate în accesarea de fonduri $i 
derularea de proiecte cu bani europeni - au fost derulate programe de calificare a romilor $i de 
re$colarizare a lor, precum cel promovat de Strategia na#ional! pentru romi „A doua $ans!”.

Prim!ria
Prim!ria se g!se$te într-o cl!dire relativ modest! estetic, dar $i func#ional, atât în ceea ce pri-
ve$te dot!rile tehnice, cât mai ales spa#iul de lucru, care este insuficient. Problemele amintite 
urmeaz! a se rezolva prin mutarea într-un sediu nou, sediu la care se lucreaz! înc!.

Ca personal, cei intervieva#i consider! c! acesta este subdimensionat $i într-o oarecare m!-
sur! $i subcalificat fa#! de complexitatea sarcinilor c!rora trebuie s! le r!spund!.

În anumite compartimente se simte mai acut lipsa de personal, precum în cel de asisten#! 
social!, unde lucreaz! doar doi oameni, sau cel de investi#ii, având tot doi angaja#i, asta în con-
di#iile în care „domnul primar este un om ambi#ios $i vrea s! fac! multe, la ce vrea dânsul s! fac! 
e nevoie de mai mul#i oameni” - este vorba în special de accesarea de fonduri pentru investi#ii, 
care este responsabilitatea acestui compartiment.

Surse de venit 
În pofida faptului c! reprezentan#ii insitu#ionali intervieva#i consider! c! „Râ$novul a ajuns un 
ora$ de $omeri”, aceea$i consider! c! principala surs! de venit a popula#iei o reprezint! în con-
tinuare salariile, doar c! înainte existau doi salaria#i într-o familie, acum mai exist!, în general, 
numai câte unul. Pensiile reprezint!, de asemenea, o pondere important! în economia surselor 
de venit ale oamenilor, iar pentru cei 10%, popula#ie estimat! a fi „înst!rit!”, sursa principal! de 
venit este profitul pe care îl câ$tig! din afaceri. Totu$i, principala „surs! de îmbog!#ire” pare a 
fi fost reprezentat! de vânzarea terenurilor, atunci când pre#urile ajunseser! la un nivel foarte 
ridicat, în anii 2007-2008. Este vorba, în special de o zon! numit! „la Gl!j!rie” care, prin trece-
rea sa din extravilan în intravilan a adus profituri foarte mari celor care au vândut acele terenuri 
unde „$i-au construit vile mul#i bucure$teni”.

Firmele locale mai importante sunt localizate în zona industrial! a Râ$novului, multe dintre 
ele pe platforma industrial! a fostei FSR.

Aceste firme produc tâmpl!rie PVC („Bombardier”), spa#ii de depozitare, rafturi pentru 
magazine, etc. (firma „Hilo”), vopseluri sau alte produse din industria chimic! („Rom Re Ro 
Munteanu”, „Volpi”) sau materiale de construc#ii („ARA SRL”). Firmele men#ionate, având fi-
ecare în jur de 50-100 de angaja#i, nu au îns!, împreun!, nici m!car jum!tate din num!rul de 
angaja#i pe care îi avea de exemplu FSR în 1995.

Pe lâng! firmele men#ionate, având fiecare în jur de 50-100 de angaja#i, un obiectiv econo-
mic important care se g!se$te în zon!, la Cristian, este INA SCHAEFFLER, cu profil de prelu-
cr!ri prin a$chiere, unde, de asemenea, lucreaz! câteva zeci de oameni din Râ$nov.

De asemenea, un num!r estimat la 100 de oameni, între care $i câteva femei din comunita-
tea de romi, lucreaz! la pensiunile $i restaurantele din zona Bran-Moeciu. Despre femeile rome, 
care lucreaz! ca menajere în aceste pensiuni, am aflat de la reprezentantul firmei de consultan#! 
cu care Prim!ria a derulat un program de calificare a romilor în meseriile de muncitori califica#i 
în construc#ii $i de „lucr!tori în turism”.

Estimarea num!rului de oameni implica#i în astfel de activit!#i de turism în Râ$nov di-
fer!, în corela#ie cu diferen#ele privind estimarea num!rului de pensiuni din ora$. Conform 
reprezentan#ilor Prim!riei, ar fi func#ionale în acest moment aproape 100 de pensiuni în ora$, 
oamenii $tiu de 25-30, o statistic! oficial! este greu de f!cut pentru c! majoritatea pensiunilor 
sunt construite în ultimii 7-8 ani $i multe dintre ele înc! nu au fost autorizate $i func#ioneaz! 
la negru (am aflat aceste am!nunte când am c!utat loc de cazare $i am fost prevenit c! nu mi 
se poate da factur!).

Munca în str!in!tate r!mâne o surs! important! de venit, cu toate c! o parte dintre cei 
pleca#i la munc! în str!in!tate fie s-au întors cu bani $i $i-au deschis o afacere, în special în do-
meniul turistic, fie s-au întors f!r! bani din cauza crizei economice din #!rile unde munceau.

Sursele principale de venit ale romilor sunt, conform asistentei sociale de la Prim!rie, alo-
ca#iile pentru copii $i ajutorul social. O alt! surs! important! de venit este $i pentru familiile de 
romi salariul, câteva zeci dintre ei muncind cu carte de munc! conform estim!rilor reprezen-
tan#ilor institu#ionali, mult mai mul#i dintre ei lucrând la negru sau în regim zilier. 
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 •  pe de alt! parte, în prezent, datorit! d!râm!rii unui zid „construit ilegal de italian”, 
este interzis chiar $i accesul în vecin!tatea cet!#ii pe motiv c! exist! în continuare 
pericol de pr!bu$ire.

Un alt obiectiv prev!zut în Strategie este continuarea moderniz!rii infrastructurii, prin extin-
derea re#elei de gaze naturale $i modernizarea re#elei de canalizare, precum $i înlocuirea tutu-
ror #evilor din re#eaua de alimentare cu ap! a ora$ului.

De asemenea, este prev!zut! construirea unui complex de trambuline pentru s!rituri cu 
schiurile, unde s! se poat! organiza concursuri interna#ionale.

A$adar, accentul strategiei este pus pe dezvoltarea turismului $i a infrastructurii, grupurile 
vulnerabile nefiind considerate o prioritate, ca obiect al ac#iunii autorit!#ii locale. Totu$i, dup! 
cum aminteam anterior, au fost realizate câteva proiecte pentru romi, unul dintre ele, finan#at 
în cadrul unui proiect PHARE, un altul, la +coala Nr. 1, în cadrul programului „A doua $ans!”.

Accesarea de fonduri europene 
Actualul primar este un sus#in!tor activ al acces!rii fondurilor europene $i nu se descurajeaz!, 
în pofida destul de numeroaselor respingeri ale proiectelor propuse spre finan#are, ref!cute $i 
aflate deja în faza de evaluare. Proiectele aflate în aceast! situa#ie sunt urm!toarele:

a)  Un proiect de modernizare $i reabilitare a infrastructurii, care ini#ial cuprindea $i dez-
voltarea infrastructurii pentru turism, proiect respins, împ!r#it apoi în dou! proiecte 
separate, unul pe modernizarea infrastructurii, altul pe dezvoltarea turismului, proiecte 
aflate în prezent în diferite faze de evaluare. Proiectul, propus a fi finan#at din fonduri 
structurale, europene, a fost depus la Agen#ia de Dezvoltare Regional! Alba Iulia.

b)  Un proiect de extindere a cl!dirii $colii nr. 2 care în prezent func#ioneaz! în dou! imobile 
diferite, dintre care unul a fost revendicat $i câ$tigat în instan#! de fostul proprietar, ca $i 
multe alte imobile ce au apar#inut sa$ilor ce au emigrat la sfâr$itul anilor ’80 $i începutul 
anilor ’90, în Germania. Proiectul, care a fost respins, a fost ref!cut $i prezentat din nou 
spre evaluare. De asemenea, acest proiect, propus a fi finan#at din fonduri structurale, 
europene, a fost depus la Agen#ia de Dezvoltare Regional! Alba Iulia.

Proiectele pe care Prim!ria a reu$it s! le finan#eze cu fonduri europene sunt urm!toarele:
a)  Modernizarea $i reabilitarea drumului forestier Provi#a - fonduri SAPARD, proiect acce-

sat cu sprijinul Agen#iei Metropolitane Bra$ov, cu care Prim!ria a încheiat un parteneriat 
de colaborare. De altfel, în mare, Strategia de dezvoltare integrat! elaborat! la nivel local 
urmeaz! liniile directoare ale Strategiei de dezvoltare integrat! la nivel jude#ean, elabo-
rat! în cadrul acestei agen#ii metropolitane.

b)  Calificarea persoanelor de etnie rom!, proiect realizat în parteneriat cu firma de consul-
tan#! Redis Consult $i cu o alt! firm! ce a organizat aceste cursuri de calificare, Conti-
nental Transcom. Proiectul $i-a propus calificarea a 40 de romi în meseriile de muncitor 
calificat în construc#ii $i de lucr!tor în domeniul agroturistic. Proiectul a fost considerat 

Bugetul local se constituie în propor#ie de 85-90% din taxe $i impozite locale, restul de 10-
15% fiind primi#i de la Consiliul jude#ean, prin redistribuirea de TVA.

Persoana care r!spunde de proiectele de dezvoltare urban!, începând cu anul 2007, este 
$efa compartimentului Investi#ii, de profesie economist! (înainte ocupa aceast! func#ie un in-
giner).

De$i au fost demarate proiecte de infrastructur! de anvergur! înc! dinainte de anul 2000, 
majoritatea s-au finalizat în ultimii 4-5 ani, în mandatele actualului primar.

Proiectele de infrastructur! de mai mare anvergur!, legate de drumuri, alimentare cu ap! $i 
canalizare au început s! se deruleze într-un ritm mai rapid începând cu anul 2005 $i s-au reali-
zat în cea mai mare m!sur! cu bani de la Bugetul local $i de la Consiliul Jude#ean.

Proiectele s-au realizat în etape, în func#ie de finan#area existent!. Aceast! dependen#! a 
proiectelor de o surs! de finan#are inconstant! a generat necesitatea unei proiect!ri a lucr!rilor 
în func#ie de disponibilit!#i, fiind mai greu de realizat o abordare integrat! a acestor m!suri 
de îmbun!t!#ire a infrastructurii, de unde $i aspectul de cârpeal! vizibil pe alocuri în ceea ce 
prive$te zonele de asfalt cu vechimi diferite.

Începând cu anul 2006 au fost realizate mai multe aplica#ii pentru accesarea fondurilor 
europene, multe respinse, majoritatea redepuse spre evaluare $i câteva aprobate $i finalizate.

Cronologia acestor proiecte a fost urm!toarea:
2005 – 2008 
 •  asfaltarea drumurilor laterale ale Râ$novului $i extinderea func#ionalit!#ii ilumina-

tului public în tot ora$ul;
 •   înlocuirea a 40 de km de #evi în re#eaua de alimentare cu ap! a ora$ului; 
 •  extinderea cu 28 de km a re#elei de canalizare a ora$ului;
2008 - 2009 
 •  extinderea $i modernizarea drumului forestier Provi#a, printr-un proiect Sapard în 

valoare de peste 2 milioane de euro;
 •  realizarea $i omologarea unei pârtii de biatlon pentru competi#ii interna#ionale, la 

nivel de etap! de Cup! Mondial!, proiect realizat cu sprijinul OMV-Petrom, spon-
sor oficial al Federa#iei Române de Schi.  

Strategia de dezvoltare local! a fost finalizat! în februarie 2009 $i a fost elaborat! de c!tre pri-
mar, în colaborare cu Compartimentul investi#ii din cadrul Prim!riei. Accentul dezvolt!rii este 
pus în aceast! Strategie pe dezvoltarea infrastructurii $i valorificarea poten#ialului turistic al 
zonei.

Este prev!zut! construirea unui trenule# turistic pe plan înclinat, care s! asigure accesul 
la Cetatea Râ$novului, obiectiv turistic ce reprezint! brandul localit!#ii. În prezent cetatea nu 
poate fi vizitat! din mai multe motive:

 •  pe de o parte, dreptul de folosin#! face obiectul unei ac#iuni judiciare în derulare. 
Dup! ce vechiul primar a încheiat un acord de concesiune pe 100 de ani cu o firm! 
italian!, din cauza nerespect!rii termenilor acestui acord noul primar a început 
înc! din primul mandat demersurile de reziliere a acestui contract. Litigiul fiind pe 
rolul instan#ei, nu prea se poate face nimic pân! la solu#ionare. Cetatea e în prezent 
vizitabil! doar pe afar!.
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Concluzii. Premise favorizante %i blocante 
în accesarea fondurilor europene în ora%ul 
Râ%nov
Exist! câteva premise pozitive ce pot favoriza succesul unor proiecte de dezvoltare economic! 
a zonei.

Exist! un spirit antreprenorial relativ dezvoltat al locuitorilor la nivelul ora$ului $i al zonei. 
La cele câteva exemple de firme de succes care au pornit de jos $i s-au dezvoltat într-un ritm 
alert, precum firma de termopane „Bombardier” sau o bun! parte dintre pensiunile turistice 
construite în ultimii ani, se adaug! un alt exemplu de succes, la nivel zonal. Apropierea de zona 
Bran-Moeciu, o zon! ce a cunoscut un ritm de dezvoltare accelerat în ultimii ani, poate repre-
zenta un catalizator al energiilor unei comunit!#i locale ce resimte înc! efectul demoralizant al 
$ocului  tranzi#iei, care a f!cut s! dispar! în câ#iva ani, câteva mii de locuri de munc!.

O alt! premis! favorabil! dezvolt!rii comunitare prin accesarea de fonduri europene o re-
prezint! atitudinea actualului primar care pare a fi unul dintre factorii importan#i în activizarea 
sistemului $i orientarea lui într-o astfel de direc#ie de dezvoltare. În contextul  favorabil al exis-
ten#ei unei bune colabor!ri interinstitu#ionale $i a unor rela#ii sociale bune la nivel comunitar, în 
absen#a conflictelor majore $i a cauzelor ce ar genera asemenea conflicte la nivelul localit!#ii.

Premisele negative ce pot bloca astfel de ini#iative de dezvoltare par a fi reprezentate de 
experien#ele negative cu efect demoralizator, în accesarea acestor fonduri europene. În ceea ce 
prive$te demersul concret de accesare a fondurilor europene, procesul greoi $i documenta#ia 
stufoas!, genereaz! riscul respingerii aplica#iilor pe motivul neîntocmirii corecte a dosarului. 
În opinia $efului compartimentului de investi#ii, aceste respingeri pot fi evitate prin responsa-
bilizarea mai accentuat! a firmelor de consultan#! angajate pentru sprijinirea acces!rii acestor 
fonduri, în special în faza ini#ial!, de strângere a documentelor. Aceast! responsabilizare este 
de a$teptat s! se întâmple odat! cu cre$terea concuren#ei în zona firmelor de consultan#!, în 
prezent, în Râ$nov, existând o singur! firm! de consultan#! pentru accesare de fonduri. 

De$i opinia majoritar! a actorilor institu#ionali este c! accesarea de fonduri trebuie f!cut! 
cu ajutorul firmelor de consultan#! specializate, $efa departamentului de investi#ii $i-a manifes-
tat interesul pentru a se califica în acest domeniu $i a suplini, eventual, în viitor, activitatea unei 
firme de consultan#! în accesarea de fonduri europene de c!tre prim!rie.

Trecând într-un plan mai concret, sunt problemele de logistic!. Orice nou document care 
trebuie adus sau orice modificare ce trebuie f!cut! într-un dosar/cerere de finan#are presupune, 
în cazul fondurilor accesate prin Agen#ia de Dezvoltare Regional!, un drum de 8 ore, dus-în-
tors, pân! la Alba Iulia, unde aceast! Agen#ie î$i are sediul.

În ceea ce prive$te problemele comunit!#ii de romi din Râ$nov, chiar dac! rezolvarea aces-
tora nu reprezint! o prioritate declarat! a reprezentan#ilor autorit!#ilor locale, exist! premise 
ca dezvoltarea economic! a zonei s! rezolve o parte dintre aceste probleme, prin crearea de 
locuri de munc!. Este îns! necesar! continuarea programelor educa#ionale începute, pentru a 
putea contracara handicapul social al acestora $i a le m!ri $ansele de a putea s! ocupe aceste 
locuri de munc!.

unul de succes, în final reu$indu-se calificarea unui num!r mai mare de romi, 62 de per-
soane finalizând aceste cursuri $i primind „diplome valabile oriunde în #ar!”.

O parte important! dintre absolven#ii b!rba#i ai acestor cursuri lucrau deja în domeniul con-
struc#iilor, diploma ob#inut! ducând, conform reprezentan#ilor firmei de consultan#! partenere 
în accesarea $i implementarea proiectului, la schimbarea încadr!rii de la muncitor necalificat la 
muncitor calificat. De asemenea, o parte dintre absolventele cursului de lucr!tor în domeniul 
agroturistic $i-au g!sit de lucru ca menajere, la pensiunile din zona Râ$novului.

Rela#ia Prim!riei cu ceilal#i actori sociali  
%i institu#ionali
În general, percep#ia reprezentan#ilor prim!riei este una pozitiv! în ceea ce prive$te rela#ia cu 
locuitorii comunei $i cu celelalte institu#ii publice sau private de pe raza comunei. Colaborarea 
cu Consiliul Jude#ean este facilitat! $i de compatibilitatea politic! dintre actualul primar $i $eful 
Consiliului Jude#ean Bra$ov. Aceast! colaborare este înt!rit! $i prin parteneriatul cu Agen#ia 
Metropolitan! Bra$ov. Faptul c! în cadrul parteneriatului respectiv sunt prezente multe dintre 
localit!#ile vecine, precum Cristian, Vulcan, Bran, faciliteaz! cre$terea solidarit!#ii institu#io-
nale la nivel zonal, ca premis! a dezvolt!rii de proiecte comune, într-o abordare de dezvoltare 
integrat! la nivelul sudului jude#ului Bra$ov.

De asemenea, colaborarea cu firmele locale este una bun!, percep#ia unora despre ceilal#i 
fiind una pozitiv!. Atât reprezentan#ii firmelor, cât $i cei ai popula#iei consider! c! Râ$novul s-a 
schimbat în bine în ultimii ani, odat! cu venirea actualului primar, fapt certificat $i prin votarea 
acestuia, cu un scor electoral bun, pentru un nou mandat.

„De când a venit primarul actual se simte evident o îmbun!t!#ire. De exemplu, 
drumul !sta pe care a#i venit (cel de la Gar! spre zona agrar-industrial! a ora"u-
lui), eu îl reparam în fiecare an, pe banii mei, acum a#i v!zut c! este într-o stare 
rezonabil!. În general, drumurile erau un dezastru, acum "i dac! mai sunt câteva 
str!du#e pe care nu le-a asfaltat înc!, m!car le-a pietruit "i se poate circula bine” 
(manager firm!)

Mai pu#in încânta#i de atitudinea proactiv! a primarului în dezvoltarea comunitar! par a fi o 
parte dintre angaja#ii prim!riei care, de$i au o percep#ie bun! asupra atitudinii primarului, con-
siderând c! actualul primar se implic! $i vrea s! fac! treab!, se simt uneori cople$i#i de volumul 
de munc! prea mare, invocând necesitatea sporirii volumului de personal, pentru a face fa#! 
eficient acestor sarcini.

„Primarul e un om ambi#ios "i vrea s! fac! treab!, dar la ce vrea dânsul s! fac! 
ar mai trebui cam mul#i angaja#i "i posturile sunt blocate… de multe ori sim#im c! 
nu mai putem s! facem fa#!” (reprezentant autoritate public! local!).
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Tom%ani
Daniel Arpinte

Comuna Tom$ani este situat! în partea de Sud - Est a jude#ului Prahova, la circa 25 de km 
de Ploie$ti. Are în componen#! patru sate: Tom$ani (re$edin#a de comun!), M!gula, S!tucu $i 
Loloiasca. 

Popula#ia comunei este de 4631 locuitori (2273 masculin $i 2358 feminin) $i un num!r de 
1870 de gospod!rii. Cel mai mare num!r de locuitori se afl! în satul M!gula (2185), urmat de 
Loloiasca (1520), Tom$ani (777) $i S!tucul (149). Majoritatea popula#iei este cre$tin - ortodox!, 
îns! în Loloiasca sunt mai multe confesiuni: ortodoc$i, adventi$ti, evangheli$ti sau penticostali. 
Ponderea acestora este nesemnificativ!.

Num!rul familiilor care au revenit în sat de la ora$ a fost nesemnificativ pentru ultimii ani, 
cele mai multe cazuri fiind înregistrate pentru perioada anilor ’90. Nu exist! un pattern comun 
pentru cei reveni#i, motiva#iile exprimate de ace$tia fiind diverse. Spre exemplu, un antrepre-
nor din localitate a decis s! deschid! o mic! afacere dup! 1990 în sat, fiind ajutat de rude. În 
momentul în care afacerea s-a dezvoltat, a hot!rât, împreun! cu familia, s! se mute definitiv 
la sat.

Suprafa#a administrativ-teritorial! a comunei este de 4456 de hectare, iar cea a suprafe#ei 
intravilan de 362 de hectare. 

Localitatea are o bun! leg!tur! la infrastructura de transport rutier la nivel jude#ean prin 
accesul facil la DN1B, care asigur! leg!tura între Ploie$ti $i Buz!u, $i DN1D care leag! Ploie$tiul 
de Urziceni. Pe teritoriul comunei exist! 10,5 km de $osea cu asfalt $i 30 km de drum pietruit. 
Leg!turile cu principalele ora$e sunt asigurate de curse regulate cu microbuze c!tre Ploie$ti $i 
tren c!tre Mizil, Buz!u $i Ploie$ti. 

Zona este atractiv! pentru investitori, fiind amplasat! relativ aproape de Ploie$ti $i exist! 
leg!turi foarte bune cu principalele ora$e din jude#ele limitrofe. 

În zon! se construiesc case într-un ritm sus#inut pentru ultimii ani. Din 2007 au fost ridi-
cate 27 de locuin#e. Au mai fost acordate autoriza#ii $i pentru extinderea unor locuin#e existen-
te. Pentru case b!trâne$ti se cere minimum 30.000 euro, iar pre#ul cre$te semnificativ pentru 
locuin#ele construite recent. Pre#ul terenului este ridicat, oferta fiind relativ redus!. Pentru un 
hectar de teren agricol se solicit! aproape 1000 euro, cele situate în centrul de comun! având 
pre#uri chiar mai ridicate datorit! accesului facil la utilit!#i. Acestea sunt c!utate, în special de 
c!tre investitorii interesa#i de realizarea unor facilit!#i de produc#ie în domeniul agricol.

Toate gospod!riile sunt conectate la re#eaua de alimentare cu electricitate. Exist! deja re#ea 
de alimentare cu gaze naturale în Tom$ani, M!gula $i S!tucu $i sunt în curs de finalizare lucr!-
rile ultimului tronson de conduct!, în lungime de 12 kilometri, din satul Loloiasca. Investi#ia 
se ridic! la aproximativ 170.000 lei, cea mai mare parte fiind alocat! de Consiliul Jude#ean, iar 
restul de la bugetul local. 

Asisten#a medical! este asigurat! de dou! cabinete medicale generale $i un cabinet de sto-
matologie. În vara acestui an, prim!ria a primit de la Ministerul S!n!t!#ii o ambulan#! echipat! 

Un punct nevralgic pare a fi colaborarea cu societatea civil!, cauzat! de o anume lips! de 
interes a autorit!#ii locale, dar $i a ONG-urilor din zon! care, cu câteva excep#ii punctuale, nu 
au derulat proiecte $i nu au încheiat nici un fel de parteneriate cu autorit!#ile locale.
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Pentru 2008, bugetul prim!riei a fost de 3.000.000 lei, din care 1.810.550 lei venituri proprii. 
Pentru 2009 se estimeaz! un buget de 5.600.000 lei, sum! apreciat! ca insuficient!. De altfel, 
sunt posibile dificult!#i în asigurarea pl!#ii salariilor pentru luna decembrie, în cazul în care nu 
vor fi asigurate supliment!ri de la bugetul Consiliului Jude%ean.

În prim!rie exist! un departament de integrare european! $i achizi#ii publice. Cei doi an-
gaja#i ai departamentului au ca atribu#ii identificarea de oportunit!#i $i surse de finan#are, scri-
ere de cereri de finan#are, informare, efectuarea de achizi#ii publice în cadrul proiectelor cu 
finan#are guvernamental!. Cei doi angaja#i locuiesc în Urla#i, respectiv Ploie$ti, $i fac naveta 
zilnic!. Activitatea departamentului nu a avut înc! finalitate concret! prin atragerea de resurse 
extrabugetare, cei doi angaja#i fiind mai degrab! în etapa de explorare a oportunit!#ilor. De ase-
menea, men#in contactul cu companiile de consultan#! care oferteaz! prim!ria pentru scrierea 
de proiecte pentru fondurile structurale.

Strategia de dezvoltare local!
Strategia de dezvoltare local! a fost elaborat! de o firm! de consultan#! $i urmeaz! a fi finaliza-
t! pân! la sfâr$itul anului. Principala direc#ie strategic!, agresiv promovat! de c!tre primar, o 
reprezint! investi#iile în infrastructur!. Asigurarea unor facilit!#i de baz!, a accesului la utilit!#i 
sunt factori care vor cre$te gradul de interes pentru investitori. Astfel, bugetul local va dispune 
de resursele necesare pentru realizarea unor proiecte necesare localnicilor. De altfel, cre$terea 
veniturilor la bugetul local este op#iunea considerat! a avea $anse mai bune decât cea a atragerii 
de fonduri externe nerambursabile. Neîncrederea în procesul de accesare a fondurilor structu-
rale sau dificult!#ile în parcurgerea etapelor sunt motivele pentru care primarul consider! c! 
este important ca prim!ria s! se focalizeze asupra gener!rii de venituri proprii prin atragerea 
de investi#ii.

Îns!, ultima încercare de a aproba realizarea unei investi#ii private în localitate a fost re-
fuzat! la nivelul consiliului local care nu a aprobat cererea de concesionare a unui teren cu o 
suprafa#! de 17 ha pentru realizarea unei ferme de cre$tere a animalelor. Primarul a propus 
consiliului local concesionarea terenului c!tre firm!, îns! votul a fost negativ din cauza teme-
rilor cu privire la poluarea care va fi generat! de func#ionarea firmei. Conform consilierilor 
locali care sunt împotriva proiectului, o astfel de ferm! genereaz! reziduri care eman! miros 
ce poate fi inconfortabil pentru o mare parte dintre locuitori. Cele mai multe opinii se bazeaz! 
pe experien#a altor localit!#i în care au fost înfiin#ate ferme similare $i unde exist! plângeri 
cu privire la poluare. Pe de alt! parte, primarul afirm! c! terenul se afl! la mare distan#! fa#! 
de zonele locuite ale comunei, iar impactul va fi minim având în vedere c! exist! garan#ii ale 
investitorului cu privire la protec#ia mediului. Mai mult, afirm! primarul, investi#ia ar asigura 
o surs! permanent! de venit la bugetul local, bani care ar fi asigurat resurse pentru proiectele 
de infrastructur!, o prioritate major! a prim!riei. Infrastructura adecvat! va cre$te gradul de 
atractivitate a zonei pentru al#i investitori. 

Au fost create GAL $i GI la nivel local, îns! ambele sunt nefunc#ionale.  
Rela#ia cu Consiliul Jude#ean este bun!. Sunt sus#inute proiectele locale, dovad! c! ponde-

rea cea mai mare a sumelor pentru proiectele în derulare vine de la CJ.

complet care asigur! serviciile de urgen#!, inclusiv pentru localit!#ile limitrofe cu care au fost 
semnate protocoale de colaborare. 

În localitate sunt înregistrate 40 de societ!#i comerciale, cele mai multe având ca activitate 
comer#ul, trei societ!#i în domeniul mor!ritului $i dou! asocia#ii agricole. În afara oportunit!-
#ilor locale, distan#a relativ redus! fa#! de principalele ora$e din zon! ofer! localnicilor alterna-
tiva navetei pentru un loc de munc!. De altfel, lipsa locurilor de munc! nu este considerat! o 
problem! la nivel local.

Aspectul general al comunei las! impresia unei zone care aspir! la condi#ia de a$ezare ur-
ban!. Investi#iile recente în infrastructur! $i atractivitatea zonei reflectat! în pre#urile mari ale 
caselor $i terenurilor asigur! comunei un statut privilegiat. Localnicii au acces la servicii com-
parabile cu cele ale unui ora$ mic. În comun! exist! suficiente magazine, unul având chiar $i 
produse electrocasnice la vânzare. Depozitele de construc#ii par a fi o afacere în expansiune, 
unele func#ionând în cur#ile gospod!riilor cu acces direct la $oseaua principal!.

Prim!ria
Primarul actual este la al treilea mandat, primul fiind ob#inut în perioada 1992-1996. Al doilea 
mandat a fost câ$tigat în 2004 cu sus#inerea Partidului Conservator din care s-a retras pentru a 
forma PNDC (Partidul Na%ional Democrat Cre$tin). În 2008 a ob#inut, în primul tur, cu ajutorul 
PDL, de trei ori mai multe voturi decât principalul s!u contracandidat. În turul doi, a câ$tigat 
în fa#a contracandidatului s!u PSD, cu numai câteva procente diferen#!. 

Promoveaz! imaginea liderului vizionar, proiectele sale având obiective pe termen lung. La 
nivelul consiliului local, propunerile sale sunt aprins discutate, consilierii apreciind c! ini#iati-
vele primarului sunt în afara priorit!#ilor imediate ale localit!#ii.

Cea mai controversat! investi#ie, realizarea unui nou sediu al prim!riei, care a costat aproa-
pe 500.000 euro, este considerat! ca fiind o risip! de bani publici în condi#iile în care suma 
putea fi alocat! pentru lucr!ri de infrastructur!. O parte a consilierilor locali au dezaprobat 
investi#ia, iar inaugurarea acesteia a fost marcat! de apari#ii cu con#inut negativ în presa local!.  
Îns!, sediul este unul nou, modern, cu echipamente IT de ultim! genera#ie.

În mass-media primarul î$i promoveaz! în mod agresiv imaginea, cu note ironice evidente, 
nu întotdeauna pe placul jurnali$tilor. Periodic, apar articole de pres! care abordeaz! activitatea 
primarului în termeni critici. P!rerile s!tenilor sunt împ!r#ite, îns! chiar $i cei care nu l-au sus-
#inut la alegerile locale admit c! localitatea s-a schimbat vizibil în perioada mandatelor sale.

Apartenen#a politic! a primarului r!mâne un mister pentru cei mai mul#i localnici, inclusiv 
pentru unii dintre angaja#ii prim!riei, de$i culoarea în care este zugr!vit exteriorul prim!riei 
ar trebui s! înl!ture orice îndoial! cu privire la apartenen#a politic!. A fost sus#inut de PDL 
la alegerile locale, îns! acum este considerat ca fiind independent, cel pu#in pentru perioada 
alegerilor preziden#iale.

Prim!ria are 20 de angaja#i, dintre care 7 sunt la poli#ia comunitar!. De asemenea, la prim!-
rie figureaz! $i profesorii $i asisten#ii personali ai persoanelor cu handicap, totalul fiind de 40. 
Aproape to#i angaja#ii prim!riei (din aparatul propriu, excluzând asisten#ii personali) au studii 
superioare, echipa fiind format! din personal tân!r. 
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Principala acuz! a conducerii $colii o reprezint! alegerea priorit!#ilor prim!riei. Exist! o 
diferen#! de viziune asupra modului în care ar trebui aloca#i banii pentru investi#ii. „Noi propu-
nem ceva, prim!ria dispune altceva. Ac#ioneaz! numai pentru voturi” (reprezentant institu%ie 
public! local!). De altfel, conducerea $colii se afl! în conflict deschis cu primarul. Periodic ace$-
tia î$i trimit sesiz!ri sau plângeri la institu#iile jude#ene, rezultatul acestora fiind, deocamdat!, 
defavorabil directorului $colii.

Ini#iativele se limiteaz! doar la mici lucr!ri de între#inere care pot fi realizate f!r! resurse 
considerabile. Spre exemplu, la M!gula, în var!, au fost igieniza#i pere#ii cl!dirii $colii cu aju-
torul comitetului de p!rin#i. Nu au fost ini#iate proiecte pentru a fi ob#inute fonduri neram-
bursabile, singura surs! de finan#are pentru $coal! fiind Consiliul Local. Conducerea $colii din 
M!gula î$i justific! lipsa de ini#iativ! în atragerea de resurse extrabugetare prin lipsa competen-
#elor specifice: „Nu ne-am priceput”. „Totul se deruleaz! prin prim!rie”. (reprezentant institu%ie 
public! local!)

La $coala din Loleasca proiectul de reabilitare a spa#iilor este finalizat în propor#ie de 90%, 
iar finan#area este asigurat! de I+J $i CJ. +coala a fost reabilitat! în întregime $i au fost achizi#i-
onate echipamente $i materiale didactice.

Cazurile de abandon $colar sunt, mai degrab!, o excep#ie. Cei mai mul#i dintre copii aleg 
ca dup! absolvirea a opt clase la $coala din localitate s! î$i continuie studiile la un liceu din 
Ploie$ti. 

Proiecte cu finan#are nerambursabil!
În acest moment, prim!ria are 7 proiecte în curs sau pentru care au fost depuse cereri de finan-
#are, toate pentru infrastructur!:

Realizarea re#elei de alimentare cu ap!. Pentru acest proiect au fost solicitate fonduri de 
la bugetul de stat prin „Programul de dezvoltare a infrastructurii $i a unor baze sportive din 
mediul rural”. Proiectul vizeaz! extinderea re#elei pentru 70% dintre gospod!riile comunei. A 
mai existat inten#ia de a ob#ine finan#are din fondurile structurale, îns! prim!ria nu a fost eli-
gibil! din cauza lipsei sistemului de canalizare. Suma necesar! este de aproximativ 5.300.000 
lei pentru sistemul de alimentare cu ap! $i de 5.000.000 pentru re#eaua de canalizare. Proiectul 
este necesar pentru c! cele mai multe dintre fântânile din sat nu au ap! bun! de consum, pânza 
freatic! fiind infestat! cu nitri#i.

Asigurarea iluminatului stradal. În prezent, iluminatul public este asigurat doar în zona 
celor mai importante institu#ii din localitate, îns! va fi extins pe toat! lungimea drumului prin-
cipal care str!bate satele M!gula $i Tom$ani. Fondurile vor fi asigurate de CJ $i CL, bugetul 
necesar fiind estimat la 200.000 lei. 

Construirea unui pod peste râul C!lm!#ui. Va facilita accesul localnicilor la terenurile agri-
cole din zona satelor Tom$ani $i M!gula. 

Reabilitarea drumurilor din localitate. În prezent, se lucreaz! la drumul care traverseaz! 
satul Loleasca pe o lungime de 4 kilometri, reabilitare care presupune construirea de pode#e, 
rigole $i pavele. Sumele sunt alocate de la bugetul de stat. 

Probleme ale comunei 
Situa#ia material! precar! a persoanelor vârstnice. Persoanele vârstnice sunt considerate prin-
cipala categorie vulnerabil! în localitate. Cei mai mul#i vârstnici au pensii mici $i nu î$i pot 
asigura în mod independent resursele necesare. Prim!ria nu ofer! decât ajutoare ocazionale, 
motivul fiind lipsa resurselor la bugetul local. Pentru cei cu venituri reduse se apreciaz! c! ar fi 
necesar! dezvoltarea unor servicii de suport la domiciliu. 

Asisten#a social! se acord! sub forma serviciilor pentru persoane cu handicap (prin asis-
ten#ii personali), a venitului minim garantat $i a ajutoarelor ocazionale/de urgen#! pentru cei în 
dificultate. În ultima categorie se încadreaz! un num!r redus de persoane care au primit diverse 
forme de suport din partea prim!riei (ajutor de înmormântare, bani pentru achizi#ionarea unei 
proteze pentru un tân!r cu handicap).

„Nu au existat cereri neaprobate pentru situa#ii de urgen#!. Cazurile sunt 
discutate în consiliul local "i se #ine seama "i de p!rerile localnicilor care cunosc 
situa#ia. Dar pân! acum nu a fost cazul s! respingem vreo cerere.” (reprezentant 
autoritate public! local!)

Lipsa unui sistem de canalizare. În opinia primarului, problema are impact mai degrab! la nive-
lul atractivit!#ii localit!#ii pentru investitori decât pentru localnici. De asemenea, crearea re#e-
lei de canalizare este necesar! având în vedere c! ultima încercare de a atrage fonduri europene 
pentru realizarea re#elei de alimentare cu ap! a fost abandonat!, prim!ria nefiind eligibil! din 
cauza lipsei sistemului de canalizare. 

Colectarea neselec#ionat! a de$eurilor/nivelul polu!rii. Genereaz! costuri mari de salu-
brizare. Vechea groap! de gunoi a fost desfiin#at! din cauza nerespect!rii normelor europene, 
iar contractul încheiat cu o firm! de salubritate din Ploie$ti presupune costuri considerabile 
pentru bugetul local. Lipsa unei gropi de gunoi $i costurile mari pentru serviciul de salubritate 
genereaz! problema colect!rii $i depozit!rii gunoaielor. În sat nu au fost observate gr!mezi de 
gunoi sau drumuri neîngrijite, prim!ria sanc#ionând localnicii care nu p!streaz! sau între#in 
cur!#enia în perimetrul de drum delimitat de cur#ile acestora. Îns!, uneori gunoaiele strânse 
sunt aruncate pe suprafe#e de teren din afara satului.

Înv!#!mânt
În comuna Tom$ani func#ioneaz! dou! "coli cu clasele I – VIII (M!gula $i Loleasca) $i trei 
gr!dini#e, având un total de 600 de elevi $i pre$colari $i 40 de profesori $i educatori, c!rora li se 
adaug! $i personalul auxiliar. 

+colile din Tom$ani nu au beneficiat de finan#!ri externe. Proiectele implementate au avut 
ca surs! de finan#are fonduri alocate de la Consiliul Jude#ean (CJ), Inspectoratul +colar Jude-
#ean (I&J) $i Consiliul Local (CL). Au fost realizate lucr!ri de realizare a unor grupuri sanitare 
noi la $coala M!gula, finan#area fiind de aproximativ 300.000 lei. De asemenea, lucr!rile la baza 
sportiv! au început, îns! au fost abandonate din cauza lipsei resurselor. 
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mai important! cauz! este lipsa voin#ei de asociere a proprietarilor care de#in suprafe#e mici, 
astfel încât s! devin! eligibili pentru liniile de finan#are disponibile. 

Asocia#ia agricol! – Agrizid SRL a atras fonduri europene în 2006, prin programul SA-
PARD, m!sura 1.2.1, cu un proiect în valoare de 240.000 lei. Banii au fost destina#i achizi#ion!rii 
de utilaje agricole: tractor, plug, utilaj pentru discuit. A mai depus un proiect la FEADR, îns! 
nu a fost aprobat din cauza faptului c! nu se încadreaz! în criteriile prioritare ale programului: 
vârst! sub 40 de ani. Proiectul a fost aprobat, îns! f!r! fonduri. În prezent mai are un proiect 
depus pentru achizi#ii de utilaje în valoare de 450.000 lei pentru ferm! vegetale. 

Reprezentantul societ!#ii apreciaz! c! accesul pentru m!sura 1.2.1 la fondurile structurale 
este mai dificil decât la SAPARD. Principalul obstacol îl reprezint! setul de criterii, considerat 
prea restrictiv. 

Pentru contractul derulat anterior $i aplica#iile depuse ulterior a beneficiat de suportul unei 
firme de consultan#!. Comisionul solicitat este de aproximativ 3%. De la prim!rie a primit aju-
tor sub form! de informa#ii $i suport pentru eliberarea documentelor necesare. 

În cazul în care nu va reu$i s! acceseze fonduri europene, va face demersuri pentru ob#i-
nerea unui credit („creditul fermierului”) astfel încât s! poat! achizi#iona utilajele necesare. 
Consider! ca prioritar! înlocuirea utilajelor vechi. 

Dificult!#i/probleme în accesarea fondurilor 
europene
Costurile mari pentru elaborarea cererii de finan#are. Spre exemplu, pentru depunerea unor 
proiecte este necesar planul urbanistic general care, îns!, nu poate fi întocmit din cauza faptului 
c! ridic!rile topografice sunt foarte costisitoare. Prim!ria a identificat resursele necesare $i, cu 
sprijinul CJ, va întocmi PUG pân! la sfâr$itul acestui an. 

Procedurile sunt greoaie, dificil de în#eles. Se consider! c! prim!ria nu poate accesa fon-
duri f!r! forme de suport specializat pentru întocmirea cererii de finan#are $i gestionarea pro-
iectului. Pe de alt! parte, exist! suspiciuni cu privire la activitatea firmelor de consultan#!. În 
permanen#! sosesc oferte la prim!rie pentru întocmirea de proiecte pe diverse domenii, îns! 
sunt solicitate comisioane înainte de aflarea rezultatelor evalu!rii. Situa#ia este apreciat! ca 
inacceptabil! de c!tre reprezentan#ii prim!riei care consider! c! un eventual e$ec ar trebui 
asumat în exclusivitate de c!tre consultant.

Criterii restrictive de acces. Având în vedere situa#ia comunei, aceasta nu este eligibil! sau 
nu se încadreaz! în criteriile favorizante, de$i mare parte dintre acestea sunt apreciate ca fiind 
pu%in relevante în raport cu specificul liniei de finan#are. 

Dificult!#i în ob#inerea de informa#ii. Sistemul actual de informare asupra oportunit!#ilor 
de finan#are este apreciat ca fragmentat $i dificil de parcurs. Nu exist! un site care s! centralize-
ze informa#ia cu privire la fondurile europene disponibile la un moment dat. 

Modific!ri ale condi#iilor de accesare. Experien#a încerc!rii de a accesa fonduri structurale 
cu ajutorul unei firme de consultan#! a fost marcat! de modific!ri repetate ale cerin#elor $i 

Decolmatarea a 18 ha de teren ml!$tinos. Terenul apar#ine prim!riei, iar lucr!rile vor asigu-
ra extinderea suprafe#elor disponibile pentru concesionarea c!tre poten#iali investitori. Se esti-
meaz! c! o altfel de investi#ie va asigura ulterior venituri considerabile la bugetul local. Sumele 
necesare provin din bugetul Consiliului Jude#ean $i cel al Ministerului Mediului. 

Crearea unei re#ele de canalizare. Este esen#ial! pentru a cre$te atractivitatea zonei pentru 
investitori. De asemenea, existen#a sistemului de canalizare este o condi#ie obligatorie pentru 
accesarea de fonduri europene care s! fie destinate extinderii re#elei de alimentare cu ap! la 
nivelul întregii comune. Banii sunt aloca#i de Consiliul Jude#ean. 

Amenajarea de spa#ii verzi. Vor s! depun! un proiect pentru finan#are din FEADR (prin 
m!sura 3.2.2 – linie de finan%are epuizat! în momentul realiz!rii studiului de caz) $i un alt 
proiect pentru care finan#area va fi solicitat! de la Ministerul Mediului (Programul na#ional de 
îmbun!t!#ire a spa#iilor verzi). 

Reabilitarea celor dou! $coli din localitate. Pentru $coala din M!gula bugetul alocat repa-
ra#iilor este de 1.000.000 lei, iar pentru $coala din Loleasca a fost alocat! suma de 1.200.000 lei. 
Lucr!rile la $coala din Loleasca sunt aproape finalizate. Finan#area este asigurat! de Inspecto-
ratul +colar Jude#ean $i Consiliul Jude#ean. 

Finan#area din fonduri europene 
Nu au fost accesate fonduri PHARE, finan#!rile pentru proiectele în curs având ca surs! bugetul 
de stat sau cel al CJ, completate cu sume de la bugetul local. 

Prim!ria a început demersurile pentru realizarea unui proiect pentru alimentare cu ap! 
din comun!, îns! inten#ia a fost abandonat! din cauza lipsei sistemului de canalizare. Un alt 
proiect pentru care s-a încercat accesarea de fonduri structurale prin Programul Na#ional de 
Dezvoltare Rural! a fost abandonat din cauza neîn#elegerilor cu firma de consultan#!. A mai 
existat o încercare de a colabora cu o alt! firm! de consultan#! îns! termenul pentru depunerea 
aplica#iei a fost dep!$it. Principala cauz! a întârzierii sunt, în opinia reprezentan#ilor prim!riei, 
modific!rile propuse de noua firm! de consultan#!. Proiectul viza realizarea re#elei de canali-
zare (inclusiv construirea unei sta#ii de epurare a apelor uzate) $i era estimat un buget de 2,5 
milioane euro. 

În prezent, M!sura 3.2.2 este epuizat!, iar proiectul r!mâne de actualitate pân! la identi-
ficarea unei alte surse de finan#are. De asemenea, se afl! în lucru planul urbanistic general al 
comunei, condi#ie esen#ial! pentru atragerea de fonduri structurale. O alt! m!sur! de preg!tire 
a cre$terii $anselor de a accesa fondurile europene este crearea celor dou! posturi în prim!rie 
(integrare european! $i achizi#ii publice). Primarul afirm! c! investi#iile în resursele umane 
cresc $ansele de a atrage finan#!ri externe.  

Fonduri europene pentru companii
Cele dou! societ!#i agricole importante din localitate au ob#inut finan#!ri, îns! valoarea acesto-
ra este modest!. Nu au mai existat alte ini#iative de$i zona are poten#ial pentru agricultur!. Cea 
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con#inutului cererilor de finan#are, fapt care genereaz! o serie de suspiciuni cu privire la corec-
titudinea procesului de selec#ie.

Lipsa unui departament de informare la nivelul Consiliului Jude#ean (CJ). To#i speciali$tii 
recunoscu#i pentru competen#ele în elaborarea cererilor de finan#are nu sunt disponibili decât 
prin firmele de consultan#!. La nivelul CJ nu exist! un departament care s! asigure suportul 
necesar pentru elaborarea cererilor de finan#are. Crearea unui astfel de departament ar fi util $i 
din perspectiva acces!rii fondurilor prin asocierea a dou! sau mai multe consilii locale. 



CONCLUZII
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Fondurile europene:  
solu"ie sau problem!?

Daniela Tarnovschi

Odat! cu integrarea în Uniunea European!, principala surs! de finan#are a programelor de 
dezvoltare în viziunea guvernan%ilor este reprezentat! de fondurile europene. Diferite instan#e 
ale administra#iei na#ionale le consider! ca fiind una dintre solu#iile pentru dep!$irea situa#iei 
de criz! economic! $i financiar!. 

În cadrul programului Accesul Autorit!#ilor Locale la Fondurile Europene, Funda#ia Soros 
România abordeaz! problema accesului la fondurile europene a autorit!%ilor locale din Româ-
nia, punând accent $i pe comunit!#ile care prezint! un grad ridicat al riscului de marginalizare 
$i excludere din cadrul programelor de dezvoltare, sprijinite de fonduri europene. 

În 2008 am trimis un chestionar c!tre toate prim!riile (1713) din patru regiuni de dezvolta-
re (Nord-Est, Sud-Est, Vest "i Sud-Vest) la care au r!spuns 157947. Au fost întreb!ri referitoare 
la interesul pentru accesarea fondurilor europene, dar "i pentru cele publice na%ionale. Din baza 
de date astfel ob%inut! a rezultat c! situa#ia acces!rii fondurilor europene de c!tre autorit!%ile 
locale nu este îmbucur!toare. În perioada 2005-2008, din totalul prim!riilor analizate din cele 
4 regiuni de dezvoltare:

 •  25% nu au depus nici un singur proiect pentru fonduri guvernamentale $i europene 
pre- $i postaderare; 

 •  26% au depus un singur proiect în decursul a 4 ani.

În cazul celor care au aplicat:
 •  media proiectelor depuse de o prim!rie în patru ani este de doar 2,5;
 •  rata de succes a fost de un proiect câ$tigat la dou! depuse.

Totu$i:
 •  4 din 10 prim!rii din localit!#i mici (cu popula#ie sub 20.000 locuitori) nu au nici un 

fel de experien#! în depunerea de proiecte pentru finan#are european!;
 •  cei f!r! experien#! în depunerea de proiecte se caracterizeaz! prin faptul c! au po-

pula#ie redus! $i sunt mai pu#in dezvolta#i din perspectiva infrastructurii.

Dac!, în general, ora$ele mari $i mijlocii sunt active în accesarea banilor europeni, problemele 
apar în cazul ora$elor sub 20.000 de locuitori $i al comunelor. Din analiz! reiese c! pentru a 
avea succes, acestea au nevoie de:

 •  o informare adaptat! nevoilor "i capacit!%ilor beneficiarilor (receptorilor) determi-
n! o cre$tere cu 30% a $anselor de accesare a fondurilor; 

 •  un buget nu foarte mic raportat la popula#ie determin! cre"terea ratei de accesare a 
finan#!rilor cu 80%;

 •  angaja#i preg!ti#i pentru proiectele europene determin! cre$terea cu 55% a $anselor 
de accesare;

47  Culegerea "i prelucrarea datelor a fost realizat! de c!tre firma de cercetare Totem Communication.
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bugetul prim!riilor reprezint! cel mai important predictor al num!rului de proiecte depuse 
pentru finan%!ri din fonduri europene. Gradul de informare despre oportunit!%ile de informare 
"i experien%a în parteneriate se dovedesc a fi urm!torii în ierarhia factorilor determinan%i, cu 
o influen%! egal! asupra num!rului de proiecte depuse. Factorul cu influen%a cea mai mic! 
asupra depunerii de proiecte const! în capacitatea administrativ! a prim!riilor din perspectiva 
resurselor umane angajate.

Din analiza bazei de date a reie"it faptul c! localit!%ile foarte mici (cu cel mult 2000 de lo-
cuitori), "i care reprezint! circa 20% din localit!%ile din România, tind într-o mai mare m!sur! 
s! nu fi depus niciun proiect în perioada 2007-2009, comparativ cu celelalte localit!%i. Aceaste 
localit!%i sunt cele care se confrunt! cel mai frecvent cu lipsa resurselor financiare (63% din 
localit!%ile foarte mici se situeaz! între cele mai „s!race” 20% localit!%i din România, din per-
spectiva veniturilor de la bugetele locale), dar "i cu lipsa resurselor umane necesare pentru a 
dezvolta "i implementa proiecte. 

În cadrul chestionarului, dar "i ca urmare a interviurilor desf!"urate pentru realizarea stu-
diilor de caz, responden%ii au semnalat faptul c! se confrunt! cu un grad ridicat de dificultate în 
procesul de ob%inere a fondurilor europene. Dintre motivele invocate, cele mai frecvente sunt 
cele datorate: 

 •  modific!rilor din con%inutul ghidului solicitantului "i ale criteriilor de eligibilitate 
care au loc în timpul procesului aplic!rii sau chiar al evalu!rii; 

 •  lipsei cofinan%!rii; 
 •  birocra%iei excesive (num!rul mare de documente solicitate în cadrul dosarului 

proiectului); 
 •  lipsei transparen%ei procesului de evaluare "i selec%ie. 
Dac! în cifre absolute Regiunea Nord-Est, una dintre cele mai s!race regiuni ale Uniunii 

Europene, depune cele mai multe proiecte, totu"i calculul raportului dintre num!rul de pro-
iecte depuse la num!rul de locuitori ai regiunii arat! c! regiunea care depune cele mai multe 
proiecte este cea de Nord-Vest. 

Ipoteza c! „celui care are i se va da” (fiind vorba desigur despre prim!riile cu bugete con-
sistente raportate la popula%ie) este confirmat! de datele cercet!rii în sensul c! primele 20% 
dintre localit!%ile %!rii care beneficieaz! de cele mai mari venituri la bugetul local sunt cele care 
au depus în medie de 2.5 ori mai multe proiecte decât cele mai s!race 20%. Acelea"i prim!rii 
bogate sunt cele c!rora le sunt aprobate mai multe proiecte "i care atrag peste 50% din valoarea 
finan%!rilor din fonduri comunitare, în timp ce cele mai s!race 20% atrag doar 9%. 

Cu toate c! din baza de date nu reiese foarte clar interesul autorit!#ilor locale pentru gru-
purile vulnerabile (în special pentru romi), totu$i din analiza celor 24 studii de caz (dintre care 
au fost publicate 16) se desprinde faptul c! autorit!#ile locale nu au o strategie de sprijinire $i 
integrare a grupurilor vulnerabile, eforturile lor fiind cel mult punctuale, asociate cu anumite 
evenimente (dezastre naturale, cazuri mediatizate $i s!rb!tori).

 •  parteneriatele cu Consiliul Jude#ean, alte prim!rii sau ONG-uri determin! cre$te-
rea ratei de accesare cu 60%.

Dintre localit!#ile analizate, cele mai competitive 20% au reu$it s! atrag! aproximativ 42% 
din fondurile alocate pentru proiecte în cei patru ani. Acestea depun de 2,7 ori mai multe pro-
iecte $i le sunt aprobate de 3,5 ori mai multe proiecte decât în cazul localit!#ilor necompetiti-
ve, ceea ce poate duce treptat la cre$terea disparit!#ilor de dezvoltare a unora în detrimentul 
altora.

Din analiz! reiese "i c! în perioada 2005-2008 localit!#ile din jude#ele în care pre$edintele 
Consiliului Jude#ean are aceea$i culoare politic! cu cea a partidului de la guvernare depun într-
o propor#ie mai mare proiecte pentru fonduri publice na%ionale.

Bazându-ne pe experien%a dobândit! în urma cercet!rii din 2008, am decis ca în 2009 s! 
extindem demersul "i s! acoperim întreaga %ar!. Am trimis chestionare c!tre toate prim!riile 
României (3185) "i am primit r!spuns de la 300848. Autorit!%ile locale au fost întrebate în special 
despre accesarea fondurilor europene. 

Fa%! de situa%ia surprins! în 2008, datele din 2009 arat! c!:
 •  16% dintre prim!rii nu aveau nici un fel de experien%! în depunerea de proiecte 

pentru ob%inerea de finan%!ri din fonduri structurale sau alte fonduri europene;
 •  24% nu au depus nici un proiect pentru fondurile structurale în perioada 2007-

2009.
În cazul celor care au aplicat:
 •  media proiectelor depuse de o prim!rie în perioada 2007-2009 este de 2.5, ceea ce 

reprezint! o îmbun!t!%ire a situa%iei fa%! de perioada anterioar! "i reflect! o cre"tere 
a interesului pentru fonduri externe de finan%are;

 •  totu"i, cel mai frecvent, o prim!rie depune un singur proiect pentru liniile de finan-
%are din fonduri europene postaderare (aici incuzând "i fondurile FEADR);

 •  rata de succes pentru perioada 2007-2009, considerând doar proiectele deja evalu-
ate, a fost de 1 proiect câ$tigat la 2.4 depuse, ceea ce arat! o cre"tere a num!rului 
proiectelor respinse fa%! de cercetarea desf!"urat! în 2008.

Prim!riile care nu au depus niciun proiect în perioada 2007-2009 au urm!toarele caracte-
ristici:

 •  sunt în special localit!%i din mediul rural;
 •  nu au departament specializat în accesarea fondurilor europene; 
 •  nu au o strategie de dezvoltare local!;
 •  nu au angaja%i care s! fi participat la programe de informare/instruire pe tematici 

legate de fonduri europene;
 •  au un nivel relativ redus de informare legat de oportunit!%ile de finan%are din fon-

duri europene.
Resursele prim!riilor în termeni de venituri bugetare, resurse umane specializate, acces 

la informa%ii "i experien%a în parteneriate cu alte institu%ii influen%eaz! direct depunerea de 
proiecte pentru ob%inerea de finan%!ri din fonduri europene. Dintre acestea, veniturilele din 

48  Culegerea "i administrarea datelor a fost realizat! de c!tre concernul format din Centrul Român pentru Mo-
delare Economic! (CERME), Institutul Na%ional de Statistic! (INS) $i Institutul pentru Cercetarea Calit!%ii Vie%ii 
(ICCV).
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Sugestii %i recomand!ri pentru:
Organismele care coordoneaz! fondurile europene
1.  finan#atorii s! respecte termenele (termenele de evaluare, termenele de decontare a chel-

tuielilor raportate etc.);
2.  s! îmbun!t!%easc! comunicarea dintre institu#iile care administreaz! fondurile europe-

ne;
3.  s! fac! transparente criteriile de de evaluare;
4.  s! creasc! num!rul func%ionarilor care lucreaz! în institu%iile care coordoneaz! fondurile 

comunitare;
5.  s! fie simplificate procedurile de accesare a fondurilor europene;
6.  s! fie aplicat, în cazul proiectelor aflate în implementare, principiul „plata dup! recep%ie” 

tocmai pentru a evita blocajele financiare "i problemele ridicate de criza economico-
financiar!;

7.  s! se reduc!, în cazul proiectelor aflate în implementare, rata de recuperare a prefinan%!rii 
acordat! pentru anul 1 de implementare astfel încât prefinan%area num!rul 2 s! fie acor-
dat! în cel mult luna doi din anul doi de implementare;

8.  s! fie facilitat accesul la informa%ie care s! fie detaliat!, complet! "i standardizat!; 
9.  s! fie asigurat! informarea consistent! "i specific! a posibililor beneficiari în func%ie de 

caracteristicile, poten%ialul "i nevoile acestora;
10.  s! fie standardizate "i stabilite cerin%e "i criterii clare în ce prive"te cererile de 

finan%are;
11.  s! fie standardizate procedurile la nivelul tuturor organismelor care administreaz! fon-

durile europene;
12.  s! fie asigurat! monitorizarea teritorial! a distribu%iei fondurilor europene;
13.  s! fie asigurat! monitorizarea "i evaluarea calit!%ii procesului de implementare a proiec-

telor finan%ate din fonduri europene;
14.  s! fie asigurat! monitorizarea "i evaluarea calit!%ii rezultatelor proiectelor finan%ate din 

fonduri europene;
15.  s! fie promovate principii de bun! practic! în utilizarea fondurilor europene;
16.  s! fie asigurat! neutralitatea politic! în procesul de accesare a fondurilor comunitare;
17.  s! fie continuate programele de preg!tire a autorit!%ilor locale pentru accesarea de fon-

duri europene;
18.  s! fie stimulat! accesarea de fonduri comunitare în comunit!%ile slab dezvoltate "i care 

se confrunt! cu lipsa resurselor;
19.  s! fie elaborat! o strategie (strategii) la nivel na%ional care s! asigure accesul echilibrat 

al diferitelor comunit!%i la fondurile europene pentru evitarea unei dezvolt!ri dezechi-
librate. 

Concluzii
 1. Cei boga%i (prim!riile cu un buget local mare) sunt cei care acceseaz! fonduri europene "i 
se dezvolt! de pe urma acestora având ca rezultat cre"terea diferen%elor inter- "i intraregionale, 
fiind în contradic%ie cu principiile politicii de coeziune ale Uniunii Europene prin care se sti-
puleaz! necesitatea de „a consolida unitatea economiilor [regiunilor] în vederea asigur!rii unei 
dezvolt!ri armonioase prin reducerea diferen#elor care exist! între diferitele regiuni, precum 
$i a r!mânerii în urm! a regiunilor defavorizate” (preambulul Tratatului de la Roma, semnat în 
1957, Statele Membre).

 2. Lipse"te o strategie na%ional! pentru sprijinirea "i asistarea acelor prim!rii s!race "i defa-
vorizate care au probleme în accesarea fondurilor comunitare. 

 3. Este nevoie ca institu%iile statului care coordoneaz! fondurile europene s! realize-
ze monitorizarea teritorial! a distribu%iei acestor fonduri pentru a preveni "i stopa cre"terea 
diferen%elor de dezvoltare inter- "i intraregionale. 

 4. Fondurile europene sunt greu de accesat "i vor fi extrem de greu de implementat, iar în 
condi%iile în care se vor constata probleme, banii vor trebui returna%i. Este foarte probabil ca 
într-un viitor extrem de apropiat s! se constate c! România r!mâne doar un contribuitor net 
la bugetul Uniunii Europene. În momentul de fa%!, autorit!%ile locale ale c!ror bugete sunt pu-
ternic afectate de criza economico-financiar! vor avea, probabil, probleme în implementarea 
proiectele deja câ"tigate (lipsa cofinan%!rii). 

Dac! pentru mul%i (în special pentru guvernan%i, conform declara%iilor Primului Ministru) fon-
durile europene sunt o solu%ie pentru ie"irea din criz!, realitatea poate fi îns! alta. Fondurile 
europene se pot transforma într-o povar!, neputând fi absorbite, sau pot constitui „m!rul dis-
cordiei”, al apari%iei insecurit!%ii "i a tensiunilor sociale datorate tocmai cre"terii diferen%elor 
dintre „cei avu%i” "i „cei s!r!ci%i”. 
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Prim!rii
1. s! încerce asigurarea de personal calificat "i specializat în accesarea "i derularea/imple-

mentarea fondurilor europene; 
2.  s! se g!seasc! posibilit!%i de motivare financiar! a func%ionarilor publici implica%i în 

accesarea fondurilor comunitare;
3.  s! fie stimulate parteneriatele "i colaborarea între public "i privat în ce prive"te accesarea 

fondurilor europene.

Jude" - Consiliu Jude"ean 
1.  s! se realizeze o strategie la nivel jude%ean pentru accesarea fondurilor europene prin 

stabilirea priorit!%ilor "i g!sirea resurselor necesare pentru a diminua discrepan%ele în 
dezvoltare;

2.  s! asigure suport suplimentar pentru localit!%ile s!race "i slab dezvoltate.



 ANEXE
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B. POPULA!IE "I LOCUIN!E
COMPLETA!I URM#TOARELE INFORMA!II DESPRE LOCALITATEA DVS.  
CU DATE VALABILE LA $.%$.&%%'

B1. În localitatea dvs. popula(ia total) este de… ..................locuitori

SEX 1.Feminin ..................persoane

GRUPE DE VÂRST! 2.Cu vârsta între 0 "i 14 ani ..................persoane

3.Cu vârsta peste 64 de ani ..................persoane

ETNIE 4. Român# ..................persoane

5. Maghiar# ..................persoane

6. Rom# ..................persoane

7. Ucrainean# ..................persoane

8. German# ..................persoane

9. Turc# ..................persoane

10. T#tar# ..................persoane

11. Rus# (lipoveni) ..................persoane

12. Alte etnii. Care? ……………. ..................persoane

OCUPARE 13. $omeri ..................persoane

14. Persoane plecate la munc# în str#in#tate 
(aproximativ)

..................persoane 
sau..................%

B2. Num)rul total de gospod)rii este de… ..................gospod#rii

B3.  Num)rul total de gospod)rii în locuin(e improvizate, insalubre este 
de…

..................gospod#rii

B4.  Câte gospod)rii au în proprietate mai pu(in de 2 ha teren agricol? 
(NUMAI PENTRU LOCALIT#*ILE RURALE)

..................gospod#rii

C. INFRASTRUCTURA LOCALIT#!II

C1. Re(eaua de drumuri din localitate

1. Lungimea total# a re%elei de drumuri este de aproximativ… ..................km

2. Lungimea total# a drumurilor asfaltate este de aproximativ… ..................km

3. Lungimea total# a drumurilor cu iluminat public este de aproximativ… ..................km

C2. În localitate exist)…

1. serviciu de salubrizare (colectare a gunoiului)? 1. Da 2. Nu

2. groap# de gunoi special amenajat#? 1. Da 2. Nu

3. re%ea public# de ap# curent#? 1. Da 2. Nu

4. re%ea de canalizare public#? 1. Da 2. Nu

„Accesul echitabil la oportunit!#ile de 
dezvoltare oferite de fondurile europene”

CHESTIONAR PENTRU AUTORIT%&ILE PUBLICE LOCALE

Stimat! doamn!/stimate domn,

V! mul#umim pentru interesul "i sprijinul dvs. Prin acest studiu se dore"te identificarea princi-
palelor probleme pe care dumneavoastr!, ca reprezentan#i ai colectivit!#ilor locale, le întâm-
pina#i în accesarea fondurilor structurale "i de coeziune (fondurilor europene de dezvoltare). 
V! invit!m s! completa#i chestionarul "i s! sprijini#i, astfel, demersul nostru, care are ca scop 
identificarea de solu#ii pentru a facilita accesul la fonduri de dezvoltare europene a cât mai 
multor autorit!#i locale.

Pentru a fi considerat valid acest chestionar trebuie completat în totalitate. În situa#ia în 
care anumite informa#ii nu sunt disponibile v! rug!m s! men#iona#i acest lucru direct pe ches-
tionar.

A. A"EZARE TERITORIAL# 
R#SPUNDE!I LA A$, A& "I A+ DAC# LOCALITATEA ARE MAI PU!IN DE &%.%%% DE LOCUITORI. 
DAC# LOCALITATEA DVS. ARE PESTE &%.%%% LOCUITORI, MERGE!I LA MODULUL B

 A1. Localitatea dvs. este str)b)tut) de…

1. drum european 1. Da 2. Nu

1a. Dac# NU, la ce distan%# se afl# cel mai apropiat drum european? ..................km

2. drum na%ional 1. Da 2. Nu

3. drum jude%ean 1. Da 2. Nu
A2. La ce distan() este situat) localitatea dvs. fa() de…

1. re"edin%a de jude%, pe drumul cel mai bun? ..................km

2. cel mai apropiat ora" cu cel pu%in 30.000 de locuitori, pe drumul cel mai bun? ..................km
A3. În localitatea dvs.…

1. exist# sta%ie CFR? 1. Da 2. Nu

1a. Dac# NU, la ce distan%# de centrul localit#%ii se afl# cea mai apropiat# sta%ie 
CFR?

..................km
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D4.  În localitate exist) zone în care sunt grupate mai mult de 20 
gospod)rii s)race, care au locuin(e proaste, insalubre ,i care 
tr)iesc de pe o zi pe alta?

1. Da 2. Nu 
MERGI LA 

MODULUL E

Dac# DA, unde sunt situate aceste zone?

1. În centrul localit#%ii 1. Da 2. Nu

2. La periferia ora"ului/satului centru de comun# 1. Da 2. Nu

3. Într-un sat apar%in#tor 1. Da 2. Nu

4. La/lâng# groapa de gunoi 1. Da 2. Nu

5. Altundeva, specifica%i unde: ........................................................ 1. Da 2. Nu
D5. Preciza(i denumirea zonei / denumirile tuturor zonelor insalubre existente:  
...........................................................................................................
D6. Care dintre urm)toarele categorii de popula(ie tr)iesc în aceste zone dezavantajate? 

1. Familii cu mul%i copii 1. Da 2. Nu

2. Familii monoparentale (familie cu un singur p#rinte) 1. Da 2. Nu

3. Vârstnici 1. Da 2. Nu

4. Romi 1. Da 2. Nu

5. &omeri 1. Da 2. Nu

6. Alt# categorie ................................................ 1. Da 2. Nu

E. PRIM#RIA

E1. Care este în prezent num)rul total de angaja(i ai prim)riei? ......................angaja%i

1. Din num#rul total de angaja%i câ%i au studii superioare? ......................angaja%i

2. Din num#rul total de angaja%i câ%i sunt func%ionari publici? ......................angaja%i

3. Din num#rul total de angaja%i câ%i sunt func%ionari contractuali? ......................angaja%i

E2. Care este în prezent num)rul de posturi neocupate din Prim)rie? ......................posturi

E3. De la începutul anului câ(i angaja(i au plecat din Prim)rie? ......................angaja%i

E4. De la începutul anului câte angaj)ri noi a f)cut Prim)ria? ......................angaj#ri

E5.  În ce m)sur) Prim)ria se confrunt) cu 
urm)toarele probleme?

Foarte mare 
m#sur#

Mare 
m#sur#

Mic# 
m#sur#

Foarte mic# 
m#sur#/Deloc

1. Volumul prea mic al personalului raportat  
la volumul de activitate 1 2 3 4

2. Slaba preg#tire profesional# a angaja%ilor 1 2 3 4

3. Salarizarea deficitar# a personalului 1 2 3 4

4. Lipsa de motivare/implicare a personalului 1 2 3 4

5. Alt# problem#. Care? ......................................... 1 2 3 4

5. re%ea de gaz? 1. Da 2. Nu

6. internet prin cablu? 1. Da 2. Nu
C3. Num)rul total de locuin(e din localitate (inclusiv suburbii, sate componente etc.): 
VE'I NOTA PROCENTUL ESTIMAT DIN TOTAL LOCUIN'E DIN LOCALITATE NUMAI ATUNCI CÂND NU AVE'I 
EVIDEN'E CLARE REFERITOARE LA NUM!RUL ÎN VALOARE ABSOLUT!

Num#r total sau Procent estimat

1. Conectate la re%eaua public# de ap# curent# ..................locuin%e ..................%

2. Care au acces la ap# în sistem propriu ..................locuin%e ..................%

3. Care NU au acces la ap# potabil# în curte sau la poart# ..................locuin%e ..................%

4. Care sunt conectate la re%eaua de canalizare ..................locuin%e ..................%

5. Care sunt conectate la re%eaua de electricitate ..................locuin%e ..................%

6. Care sunt conectate la re%eaua de gaz ..................locuin%e ..................%

7. Care au fost nou construite în ultimii 4 ani ..................locuin%e ..................%

8. Deservite de serviciul de salubrizare ..................locuin%e ..................%

D. PERSOANE DEZAVANTAJATE / PROTEC!IE SOCIAL#

D1. Num)rul total de familii…:

1. care primesc ajutor social în baza Legii Venitului Minim Garantat ..................familii

2. care au primit ajutor pentru înc#lzire în perioada 2007- 2008 ..................familii

D2.  În prezent Prim)ria ofer) servicii, facilit)(i, ajutoare unor grupuri dez-
avantajate (altele decât ajutoarele prev)zute de programe na(ionale 
precum venitul minim garantat sau ajutoarele pentru înc)lzire)?

1. Da 2. Nu

D3.  Dac) DA, men(iona(i pân) la trei dintre grupurile dezavantajate vizate de prim)rie precum ,i 
serviciile sau facilit)(ile oferite acestora.

Grupul dezavantajat Servicii / facilit)(i / ajutoare oferite

1. .................................... ........................................................................
........................................................................

2. .................................... ........................................................................
........................................................................

3. .................................... ........................................................................
........................................................................
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E14.  În ultimele 12 luni v-a(i informat despre oportunit)(ile de finan(are puse la 
dispozi(ie de c)tre Uniunea European)?

1. Da 2. Nu

Dac# DA de unde v-a%i informat?

1. Bro"uri/pliante 1. Da 2. Nu

2. De pe internet (diverse site-uri) 1. Da 2. Nu

3. De pe pagina web a Guvernului 1. Da 2. Nu

4. De pe pagina web a diferitelor ministere 1. Da 2. Nu

5. Seminarii, conferin%e organizate de autorit#%ile centrale sau locale 1. Da 2. Nu

6. Seminarii, conferin%e organizate de institu%ii / organiza%ii private 1. Da 2. Nu

7. Informa%ii primite direct de la firme/ persoane specializate 1. Da 2. Nu

8. De la al%i primari 1. Da 2. Nu

9. De la func%ionari ai administra%iei jude%ene 1. Da 2. Nu

10. Alt# surs#. Care?........................................................ 1. Da 2. Nu

E15.  Institu(ia pe care o reprezenta(i a depus vreodat) în ultimii 4 ani (2005 
– 2008) cereri de finan(are pentru fonduri europene nerambursabile sau 
pentru alte surse de finan(are?

1. Da 2. Nu

R#SPUNDE*I LA ÎNTREB#RILE E$-.E&% NUMAI DAC# A*I DEPUS ÎN ULTIMII PATRU ANI  
CERERI DE FINAN*ARE

E16.  Câte proiecte au fost depuse de c)tre prim)rie pentru finan(are din fon-
duri europene în ultimii 4 ani (2005 – 2008)?

.................. proiecte

E17.  Câte proiecte din fonduri europene au fost aprobate spre finan(are în ulti-
mii 4 ani (2005 – 2008)?

.................. proiecte

E18.  Cererile depuse în ultimii 4 ani de finan(are au fost pentru…?

1. Finan%#ri nerambursabile ale Uniunii Europene în perioada de pre-aderare (PHARE, 
ISPA, SAPARD)

1. Da 2. Nu

2. Fonduri structurale "i de coeziune (FSC) 1. Da 2. Nu

3. Fonduri FEADR – M#sura 322 1. Da 2. Nu

4. Surse de finan%are de la alte organiza%ii interna%ionale 1. Da 2. Nu

5. Finan%#ri guvernamentale 1. Da 2. Nu

6. Credite bancare 1. Da 2. Nu

7. Alte institu%ii: ............................................ 1. Da 2. Nu

E19.  Pentru realizarea documenta(iilor necesare a(i folosit consultan() speci-
alizat)?

1. Da 2. Nu

E6. Câte calculatoare exist) în institu(ia dvs.? ................................calculatoare

E7. Câte calculatoare au acces la Internet? ................................calculatoare

E8. Care este pagina de web a Prim)riei? 1. www. ..............................................

2. Prim#ria nu are pagin# web

E9. Care este adresa (c)su(a) de e-mail a Prim)riei? 1. ……………………… @……………………….

2. Prim#ria nu are adres# de e-mail

E10.  Prim)ria are eviden(e (registre, eviden(a popula-
(iei etc.) sau baze de date (inute pe calculator, în 
format electronic?

1. Da

2. Nu

E11. În institu(ia dvs. exist)…?

1. un departament specializat în proiecte europene 1. Da 2. Nu

2. personal preg#tit în elaborarea de proiecte finan%ate din fonduri europene 1. Da 2. Nu

E12.  Care sunt principalele trei probleme cu care se confrunt) localitatea dvs. ,i de care se ocup) 
prim)ria?

 1. ..................................................................................................................................................
 2. ..................................................................................................................................................
 3. ..................................................................................................................................................

E13.  În ultimele 12 luni a(i fost informa(i de institu(iile publice ale statului 
(reprezentând autorit)(i publice centrale ,i/sau jude(ene) despre 
oportunit)(ile de finan(are puse la dispozi(ie de c)tre Uniunea 
European)?

1. Da 2. Nu

Dac# DA de la ce institu%ie a%i primit informa%ii?

1. Consiliul Jude%ean 1. Da 2. Nu

2. Prefectur# 1. Da 2. Nu

3. Agen%iile de Dezvoltare Regional# 1. Da 2. Nu

4. Ministerele de resort. Care? ........................................................ 1. Da 2. Nu

5. Agen%ii guvernamentale. Care? ........................................................ 1. Da 2. Nu

6. Organiza%iile neguvernamentale. Care? ........................................................ 1. Da 2. Nu

7. Mass media central# 1. Da 2. Nu

8. Mass media local# 1. Da 2. Nu

9. Alte institu%ii. Care? ........................................................ 1. Da 2. Nu
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R#SPUNDE*I LA ÎNTREBAREA E21 NUMAI DAC# NU A*I DEPUS ÎN ULTIMII PATRU ANI CERERI DE 
FINAN*ARE

E21.  Care sunt principalele dou) motive pentru care nu a(i depus dosare pentru astfel de finan()ri? 
ÎNCERCUI*I VARIANTELE DE R#SPUNS CORESPUNZ#TOARE OP*IUNII DVS. PUTE*I ALEGE MAI 
MULTE VARIANTE!
1. Localitatea nu era eligibil#
2. Documenta%ia privind accesarea fondurilor nu era destul de clar#
3. Timpul pân# la termenul limit# de predare a aplica%iei a fost prea scurt (am aflat prea târziu)
4. Nu am avut alocare bugetara pentru aceste proiecte
5. Bugetul local nu a putut asigura cofinan%area pentru aceste proiecte
6. Nu am putut forma o echip# de proiect care s# completeze dosarul de aplica%ie
7.  Nu am putut completa toate informa%iile / detaliile (despre proiectul propus) cerute în formularele de 

aplica%ie
8. Am sim%it c# nu suntem destul de preg#ti%i pentru a asigura administrarea unor astfel de proiecte
9. Costurile aplica%iei sunt prea mari, când nu cuno"ti rezultatul
10. Nu s-a "tiut nimic despre vreun program de finan%are 
11. Alt motiv. Care? ..............................................................

E22. În urm)torii 2 ani, inten(iona(i s) accesa(i fonduri europene? 1. Da 2. Nu

R#SPUNDE*I LA ÎNTREB#RILE E23-24 NUMAI DAC# INTEN!IONA!I S# ACCESA!I FONDURI EUROPENE

E23. Ce probleme v) propune(i s) rezolva(i cu ajutorul acestor fonduri?

1. .....................................................................................

2. .....................................................................................

3. .....................................................................................

E24. În cadrul c)rei linii de finan(are dori(i s) depune(i aceste proiecte?

1. Programe opera%ionale (Fonduri structurale "i de coeziune) 1. Da 2. Nu

2. Programul Na%ional de Dezvoltare Rural# - FEADR – M#sura 322 1. Da 2. Nu

3. Altele. Care? ........................................................ 1. Da 2. Nu

E20.  V) rug)m s) detalia(i principalele 5 proiecte pe care le-a depus prim)ria în ultimii 4 ani (2004-
2008) sau care sunt în curs de depunere pentru finan(are din fonduri europene nerambursabile 
sau din alte surse de finan(are, indiferent dac) au avut sau nu succes

a. Numele 
programului/
finan%atorului

b. Obiectivul 
proiectului / 
ce problem# 
rezolv#?

c. Anul în care 
a fost depus 
proiectul

d. Valoarea 
proiectului 
(EURO)

e. Starea proiectului f. Proiectul 
vizeaz# 
"i zonele 
dezavantajate 
din localitate?

1 1. aprobat ,i 
finalizat 2. 
aprobat, demarat 
3. aprobat, 
nedemarat 4. în 
curs de evaluare 
5. respins 6. în 
curs de depunere

1. Da 

2. Nu

2 1. aprobat ,i 
finalizat 2. 
aprobat, demarat 
3. aprobat, 
nedemarat 4. în 
curs de evaluare 
5. respins 6. în 
curs de depunere

1. Da 

2. Nu

3 1. aprobat ,i 
finalizat 2. 
aprobat, demarat 
3. aprobat, 
nedemarat 4. în 
curs de evaluare 
5. respins 6. în 
curs de depunere

1. Da 

2. Nu

4 1. aprobat ,i 
finalizat 2. 
aprobat, demarat 
3. aprobat, 
nedemarat 4. în 
curs de evaluare 
5. respins 6. în 
curs de depunere

1. Da 

2. Nu

5 1. aprobat ,i 
finalizat 2. 
aprobat, demarat 
3. aprobat, 
nedemarat 4. în 
curs de evaluare 
5. respins 6. în 
curs de depunere

1. Da 

2. Nu
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F. BUGETUL LOCAL

ÎNTREB#RILE F1-F4 VOR FI COMPLETATE DE C#TRE PERSOANA COMPETENT# DIN PRIM#RIE 

F1.  Completa(i urm)toarele informa(ii despre 
execu(ia bugetar) din 2007, programat) 
pentru 2008 ,i despre estimarea pe 2009.

2007  
(mii RON)

2008 Programat 
(mii RON)

2009 Estimat 
(mii RON)

1. Venituri totale

2. Venituri proprii

3. Venituri fiscale

4. Impozit pe venituri, profit si câ"tiguri din capital de 
la persoane juridice

5. Impozit pe venituri, profit "i câ"tiguri din capital de 
la persoane fizice

6. Impozit pe salarii – total

7. Subven%ii – total

8. Cheltuieli totale 

9. Cheltuieli curente - total

10. Cheltuieli de asisten%# social#

11. Cheltuieli de capital - total
F2. Care au fost principalele cinci investi(ii realizate de prim)rie în ultimii patru ani?

a. Tipul investi%iei

b. 
Va

loa
re 

to
ta

l# 
(EU

RO
)

din care h. Proiectul vizeaz# "i 
zonele dezavantajate 
din localitate?

c. 
Fin

an
%a

re 
din

 
ve

nit
ur

i p
ro

pr
ii (

EU
RO

)

d. 
Fo

nd
ur

i e
ur

op
en

e 
(EU

RO
)

e. 
Su

bv
en

%ii
 (E

UR
O)

f. C
red

ite
 ba

nc
ar

e 
(EU

RO
)

g. 
Al

te
 su

rse
 (E

UR
O)

 h.
 

1 1. Da
2. Nu

2 1. Da
2. Nu

3 1. Da
2. Nu

4 1. Da
2. Nu

5 1. Da
2. Nu

E25. C)rui partid îi apar(ine primarul localit)(ii 
în prezent?

E26. C)rui partid i-a apar(inut primarul din le-
gislatura anterioar)?

1. Partidul Social-Democrat (PSD) 1. Partidul Social-Democrat (PSD)

2. Partidul România Mare (PRM) 2. Partidul România Mare (PRM)

3. Partidul Democrat-Liberal (PD-L) 3. Partidul Democrat-Liberal (PD-L)

4. Uniunea Democrat# Maghiar# din România (UDMR) 4. Uniunea Democrat# Maghiar# din România (UDMR)

5. Partidul Na%ional Liberal (PNL) 5. Partidul Na%ional Liberal (PNL)

6. Partidul Conservator (PC) 6. Partidul Conservator (PC)

7. Partidul Na%ional (#r#nesc Cre"tin 
Democrat (PN(CD)

7. Partidul Na%ional (#r#nesc Cre"tin 
Democrat (PN(CD)

8. Partidul Noua Genera%ie - Cre"tin Democrat 
Ecologist (PNG-CDE)

8. Partidul Noua Genera%ie - Cre"tin Democrat 
Ecologist (PNG-CDE)

9. Partidul Na%ional Democrat Cre"tin (PNDC) 9. Partidul Na%ional Democrat Cre"tin (PNDC)

10. Ac%iunea Popular# (AP) 10. Ac%iunea Popular# (AP)

11. Uniunea Civic# Maghiar# (UCM) 11. Uniunea Civic# Maghiar# (UCM)

12. Partidul Ini%iativa Na%ional# (PIN) 12. Partidul Ini%iativa Na%ional# (PIN)

13. Partidul Republican (PR) 13. Partidul Republican (PR)

14. Mi"carea Conservatoare (MC) 14. Mi"carea Conservatoare (MC)

15. Uniunea Popular# Social Cre"tin# (UPSC) 15. Uniunea Popular# Social Cre"tin# (UPSC)

16. Partidul Noua Genera%ie (PNG) 16. Partidul Noua Genera%ie (PNG)

17. Independent 17. Independent

18. Altul. Care?...................................... 18. Altul. Care?......................................

E27. La al câtelea mandat consecutiv este actualul primar? ............................... mandat
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H. DATELE DE CONTACT ALE PRIM#RIEI

Jude%ul

Localitatea

Cod po"tal

Adresa Strada: ............................................................................... Nr. ..........................

Telefon

Fax

Email

Pagina web

Primar

CHESTIONARUL A FOST COMPLETAT DE: 

NUME /I PRENUME FUNC*IA

1

2

3

DATA COMPLET!RII: ................. / ................. /2008

V# rug#m s# trimite%i acest chestionar completat în plicul autoadresat prin po"t# la adresa: 

TOTEM Communication, adresa ......................................... sau prin fax la num#rul .................... 

sau prin e-mail la adresa: .......................................... sau îl pute%i preda operatorului de interviu care va veni 

la sediul institu%iei dvs. Orice alte observa%ii sau recomand#ri legate de tema chestionarului v# rug#m s# le nota%i 

separat, pe un alt document.

DATA LIMIT# PENTRU EXPEDIEREA CHESTIONARELOR ESTE VINERI 10 OCTOMBRIE 2008.

Pentru orice detalii legate de acest subiect sau legate de completarea chestionarului v# rug#m s# contacta%i: 

.................................................... Director Departament Cercetare, TOTEM Communication Bu-

cure,ti, tel: ........................., fax: ...................., e-mail: .........................................

V) mul(umim!

F3.  Câ(i agen(i economici (societ)(i comerciale, asocia(ii fami-
liale, persoane fizice autorizate, societ)(i agricole) pl)tesc 
impozite c)tre bugetul local?

....................... agen%i economici

F4.  Care sunt principalele trei domenii de activitate economic) desf),urate în cadrul localit)(ii dvs. ,i 
ce pondere estima!i c" ocup" fiecare din totalul activit"!ii economice?

a. Domeniul de activitate economic# b. Ponderea din totalul activit#%ii economice

1 __________ %

2 __________ %

3 __________ %

G. PARTENERIATE

G1.  În ultimii patru ani (2004-2008) a(i desf),urat diverse programe ,i ac(iuni 
în parteneriat cu alte institu(ii sau persoane?

1. Da 2. Nu

G2. Dac) DA, care  au fost partenerii sociali ai autorit)(ii locale în localitatea dvs.?

1. Cet#%eni 1. Da 2. Nu

2. Firme locale 1. Da 2. Nu

3. Firme din afara localit#%ii 1. Da 2. Nu

4. ONG (asocia%ie sau funda%ie) local# 1. Da 2. Nu

5. ONG (asocia%ie sau funda%ie) din afara localit#%ii 1. Da 2. Nu

6. Bisericile din localitate 1. Da 2. Nu

7. $colile din localitate 1. Da 2. Nu

8. Partide politice 1. Da 2. Nu

9. Agen%ii de Dezvoltare Regionale 1. Da 2. Nu

10. Persoane publice 1. Da 2. Nu

11. Consiliul Jude%ean 1. Da 2. Nu

12. Prefectura 1. Da 2. Nu

13. Al%ii, care? __________________ 1. Da 2. Nu 
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Datele oficiale privind num#rul de gospod#rii se culeg doar la recens#mântul popula%iei, de aceea v# rug#m s# 
face%i o estimare valabil# pentru localitatea Dvs. Prin gospod#rie se în%elege atât o persoan# care locuie"te singur#, 
cât "i un grup de persoane care locuiesc la aceea"i adres# "i se gospod#resc în comun.

În localitatea Dvs. 2006 2007 2008 2009

A10 Num)rul autoturismelor proprietate 
personal) înregistrate 
Informa!ie disponibil" la biroul de taxe #i impozite

A11 Num)rul de locuin(e nou construite 
Informa!ie disponibil" la serviciul de urbanism

Anul 2009 se refer# la perioada 01.01.2009-31.07.2009.

A12 Lungimea total) a re(elei de str)zi or),ene,ti la 31.12.2008 ............................. km

A13 Lungimea total) a re(elei de str)zi or),ene,ti asfaltate la 
31.12.2008

............................. km

A14 Lungimea total) a re(elei de str)zi or),ene,ti cu iluminat public 
la 31.12.2008

............................. km

Informa%ii disponibile la serviciul de urbanism.

B. GRUPURI DEZAVANTAJATE "I PROTEC!IE SOCIAL#

Sec(iune completat) de 
Nume "i prenume .........................................................................., Func%ie ........................................... 
Telefon ....................................................
Consilier pe probleme de romi
Nume "i prenume .........................................................................., Func%ie ........................................... 
Telefon ....................................................

În ultimii 4 ani, în localitatea Dvs. care au fost: 2006 2007 2008 2009

B1 Num)rul aproximativ al locurilor de munc) nou 
create

B2 Num)rul de plec)ri din localitate

B3 Num)rul de stabiliri de domiciliu în localitate
Anul 2009 se refer# la perioada 01.01.2009-01.07.2009.

La 31.07.2009, cu aproxima(ie, care a fost ponderea urm)-
toarelor grupuri în totalul popula(iei localit)(ii Dvs.

B4 ,omeri, din care: .............................  %

B4a aproximativ cât la sut) erau persoane de etnie rom) .............................  %

B5 persoane plecate la munc) în str)in)tate, din care: .............................  %

B5a aproximativ cât la sut) erau persoane de etnie rom) .............................  %

ACCESUL AUTORIT&(ILOR LOCALE  
LA FONDURILE EUROPENE 2009

A. Indicatori demografici ,i de infrastructur)

Sec(iune completat) de 

Nume "i prenume ..................................................., Func%ie ............................Telefon ................................

A1 Popula(ia stabil) la 01.01.2009, din care: .................... locuitori

A2 persoane de sex feminin .................... locuitori

A3 persoane de etnie român) .................... locuitori

A4 persoane de etnie maghiar) .................... locuitori

A5 persoane de etnie roma .................... locuitori

A6 persoane de alt) etnie, ,i anume .............................. 
Doar în localit"!ile în care exist" un alt grup etnic de interes  

.................... locuitori

Datele oficiale privind etnia se culeg doar la recens#mântul popula%iei, de aceea v# rug#m s# face%i o estimare 
valabil# pentru localitate la data 01.01.2009. 

A7 Num#rul aproximativ de gospod#rii din localitate, din care: .................... gospod#rii

A8 gospod#rii de romi .................... gospod#rii

A9 gospod#rii care au în proprietate mai pu%in de 2 ha de teren agricol 
Doar în localit"!ile rurale; Informa!ie disponibil" la Registrul Agricol.  

.................... gospod#rii

Prim!ria  ......................................................................................................................
Cod Unic de Identificare (C.U.I.) / cod  FISCAL. 
 Jude#ul ..........................…...........................................  cod  SIRUTA

Localitatea .........................….............................  cod  SIRUTA

Adresa: Strada ................................................ Nr ......... Sectorul ..……
E-mail ………………………....... Pagina web www..................................

Dac! Prim!ria nu are adres! email, respectiv pagina web, nota#i în clar cu “NU”

Numele persoanei care r!spunde de  Dl (Dna) ...................................................
Informa#iile înscrise în formular:          
Telefonul .................................................

R!spunsurile la întreb!rile din 
acest chestionar au caracter strict 
confiden#ial $i se folosesc doar în 
scopuri statistice.

Formularul completat se transmite 
pân! pe 11 septembrie 2009 la:
-  Adresa po$tal!:  

.............................................................

.............................................................

............................................................
-  Fax: .........................
-  Email: ....................................
Pentru orice informa#ii suplimentare 
pute#i contacta: .........................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
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Dac# DA la B14,

Coduri grupuri dezavantajate vizate priori-
tar de Prim)rie

Coduri servicii/ facilit)(i acordate acestora 
de Prim)rie

B14a

B14b

B14c

C o -
duri

Selecta%i din grupurile de mai jos pân# la 3 grupuri 
"i nota%i codurile corespunz#toare în celulele de 
mai sus  

1. romi 
2. pensionari 
3. persoane cu venituri reduse/ f#r# venituri 
4. persoane cu dizabilit#%i 
5. copii din familii cu venituri reduse 
6. copii institu%ionaliza%i 
7. familii cu mul%i copii 
8. familii monoparentale 
9. sinistra%i, persoane afectate de calamit#%i 
naturale 
10. "omeri 11. alt grup, men%iona%i care  
...........................................................

Men%iona%i pentru fiecare grup codurile serviciilor/ 
facilit#%ilor din lista de mai jos de care beneficiaz#  

1. ajutoare b#ne"ti  
2. reduceri, gratuit#%i  
3. ajutoare în natur# (alimente, haine, lemne 
etc.)  
4. servicii de îngrijire la domiciliu  
5. servicii sociale în cadrul unui centru de zi  
6. servicii de consiliere  
7. facilitarea g#sirii unui loc de munc#  
8. acordarea de locuin%e sociale  
9. alte tipuri de ajutoare, men%iona%i care: 
...........................................................

C. RESURSELE UMANE "I FINANCIARE ALE PRIM#RIEI

Sec(iune completat) de 
Nume "i prenume .........................................................................., Func%ie ........................................... 
Telefon ....................................................

C1 Num#rul total de angaja%i, din care: ........................ angaja%i

C2 func%ionari publici angaja%i în Prim#rie ........................ angaja%i

C3 personal contractual angajat în Prim#rie ........................ angaja%i

C4 angaja%i în Prim#rie care au absolvit studii superioare ........................ angaja%i

C5 personal angajat în serviciile coordonate sau aflate în subordinea Prim#riei ........................ angaja%i

C6 angaja%i în serviciile coordonate sau aflate în subordinea Prim#riei care au 
absolvit studii superioare

........................ angaja%i

Num#rul total de angaja%i se refer# atât la Prim#rie, cât "i la serviciile aflate în coordonarea sau subordinea 
Prim#riei.

Prin "omer se în%elege orice persoan# de vârst# activ#, care nu are un loc de munc# "i care se afl# în c#utarea 
unei slujbe.

B6 Num)rul aproximativ de gospod)rii care la 31.07.2009 ocu-
pau locuin(e improvizate, p)r)site sau insalubre, din care:

...................... gospod#rii

B6a aproximativ cât la sut) erau gospod)rii de etnie rom) ......................%

B6b V) rug)m s) explica(i pe scurt care sunt, în localitatea Dvs., 
principalele caracteristici ale acestor locuin(e

................................................ 

................................................ 

................................................

Beneficiari de ajutor social, în baza Legii Venitului 
Minim Garantat, la 31.07.2009

B7 - num)rul total de familii ........................ familii

B8 - num)rul total de persoane, din care: ........................ persoane

B9 - persoane care beneficiaz) de cantin) social) ........................ persoane

Încercui%i r#spunsul corespunz#tor

B10 În localitate exist) zone în care sunt grupate mai mult de 10 gospod)rii 
de romi, care tr)iesc în locuin(e proaste, insalubre ,i î,i duc traiul de 
pe o zi pe alta?

1. da  2. nu

Dac) DA, zona/zonele acestea sunt situate

B10a - în centrul localit)(ii 1. da  2. nu

B10b - la periferie 1. da  2. nu

B10c - la sau pe lâng) groapa de gunoi 1. da  2. nu

B10d - altundeva, men(iona(i unde ................................................ 1. da  2. nu

Încercui%i r#spunsul corespunz#tor

B11 Prim)ria are o Strategia de Dezvoltare Local) (SDL)? 1. da  2. nu

B11a Dac) DA, SDL include prevederi pentru integrarea ,i ajutorarea gru-
purilor vulnerabile?

1. da  2. nu

B11b Dac) DA, SDL include prevederi specifice pentru persoanele de etnie 
rom)?

1.da  2.nu

B12 Dac) NU, Prim)ria are vreun plan de m)suri pentru sprijinirea grupu-
rilor dezavantajate?

1.da  2.nu

B12a Dac) DA la B12, Acest plan de m)suri se adreseaz) specific romilor? 1.da  2.nu

B13 Num)rul de angaja(i în prim)rie ca personal specializat în asisten() 
social) care se ocup) de grupurile vulnerabile sau de proiecte de in-
cluziune social)

..................angaja%i

B14 În prezent, Prim)ria ofer), din ini(iativ) proprie, servicii, facilit)(i, 
ajutoare unor grupuri dezavantajate, altele decât ajutoarele prev)-
zute de programe na(ionale precum venitul minim garantat sau aju-
toarele pentru înc)lzire?

1.da  2.nu
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INFORMA!II PRIVIND EXECU!IA BUGETULUI LOCAL 
Cap. I. Venituri ,i cheltuieli, Anexa nr. 12 – Contul de execu(ie al bugetului local – Venituri 

Denumire indicator  
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i re
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An
ul 

20
09

A B 1 2 3

VT 1. VENITURI TOTAL  
din care :

00.01.02

VENITURI PROPRII

V1 VENITURI FISCALE  
din care:

00.03

V2 Impozit pe venituri, profit "i câ"tiguri 
din capital de la persoane juridice

00.05

V3 Impozit pe venituri, profit "i câ"tiguri 
din capital de la persoane fizice

00.06

V4 Impozit pe salarii 06.02

V5 SUBVEN(II 00.17

 
Cap. I. Venituri "i cheltuieli, Anexa nr. 7 – Contul de execu%ie al institu%iilor publice - Cheltuieli

Denumire indicator 
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A B 1 2 3

CHT 2. TOTAL CHELTUIELI 
din care:

CH1 CHELTUIELI CURENTE 01

CH2 CHELTUIELI DE ASISTEN(! SOCIAL! 57

CH3 CHELTUIELI DE CAPITAL 70

C7 Prim)ria are un departament specializat în proiecte cu finan()ri 
europene

1.da  2.nu

C8 Personal preg)tit în elaborarea de proiecte finan(ate din fonduri 
europene

................. angaja%i

C9 Num)rul de angaja(i ai Prim)riei care în perioada iunie 2008 – iunie 
2009 au participat la programe de instruire profesional) ................. angaja%i

C10 Num)rul total de zile de instruire de care au beneficiat to(i angaja(ii 
Prim)riei în perioada iunie 2008 – iunie 2009 ................. zile

C11 Num)rul de angaja(i ai Prim)riei care în perioada iunie 2008 – iunie 
2009 au participat la programe de instruire legate de fonduri europene ................. angaja%i

C12

Tematica programelor de instruire legate de fondurile europene Încercui%i r#spunsul 
corespunz#tor

1. informa%ii generale despre programele de finan%are din fonduri europene care se 
adreseaz# administra%iei publice locale 1. da 2. nu

2. informa%ii specifice unui anumit program de finan%are care se adreseaz# 
administra%iei publice locale 1. da 2. nu

3. chestiuni legate de procedurile de achizi%ii publice în cadrul programelor 
europene 1. da 2. nu

4. chestiuni practice legate de întocmirea proiectelor pentru finan%#ri europene 1. da 2. nu

5. chestiuni legate de managementul proiectelor 1. da 2. nu

6. altceva, men%iona%i ce ............................................................................... 1. da 2. nu

C13 Num)rul de calculatoare în stare de func(ionare din Prim)rie 
Se includ serverele #i computerele portabile (laptop, notebook etc.)

........... calculatoare

C14 Num)rul de calculatoare din Prim)rie care au acces la Internet ........... calculatoare

C15 Prim)ria are eviden(e (registre, eviden(a popula(iei etc.) sau baze de 
date (inute pe calculator, în format electronic?

1.da     2.nu
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E. DESCENTRALIZAREA

Sec(iune completat) de 
Nume "i prenume .........................................................................., Func%ie ........................................... 
Telefon ....................................................
Acest capitol de opinii privind descentralizarea este adresat domnului/ doamnei primar sau viceprimar.

E1 Cât de multe lucruri a(i spune c) ,ti(i despre strategia Guvernului în 
domeniul descentraliz)rii serviciilor publice?  
1. foarte pu%ine    2. destul de pu%ine    3. destul de multe    4. foarte multe

Trece%i codul 
corespunz#tor 

|____|

E2 De la începutul anului 2009 a(i fost vreodat) consultat în leg)tur) cu 
procesul de descentralizare a serviciilor publice?

1.da  2.nu

E3 Din ceea ce ,ti(i pân) în prezent, ce impact crede(i c) va avea descen-
tralizarea asupra activit)(ii prim)riei pe care o conduce(i? 
1. pozitiv 2     negativ     3. nici un fel de impact

Trece%i codul 
corespunz#tor 

|____|

E4 V) rug)m s) descrie(i pe scurt a,tept)rile Dvs. privind impactul descentraliz)rii la nivelul 
localit)(ii ,i Prim)riei? 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................

E5 De ce anume ar avea în primul rând nevoie Prim)ria pentru a fi eficient) în îndeplinirea 
responsabilit)(ilor care îi vor reveni în urma procesului de descentralizare? 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................

E6

De la începutul anului 2009 ,i pân) în prezent, Prim)ria 
pe care o conduce(i:

Încercui%i r#spunsul corespunz#tor

1. a pl#tit cu întârziere salariile angaja%ilor 1.da  2.nu

2. a acumulat restan%e la plata salariilor c#tre angaja%ii din 
subordinea prim#riei

1.da  2.nu

3. a acumulat datorii la plata unor furnizori 1.da  2.nu

4. a renun%at la unele m#suri de protec%ie social# 1.da  2.nu

5. a avut alte dificult#%i, men%iona%i care  
..............................................

1.da  2.nu

E7 La al câtelea mandat consecutiv este actualul primar 
al localit)(ii?

|____|

D. PARTENERIATE / ASOCIERI ALE PRIM#RIEI

Sec(iune completat) de 
Nume "i prenume .........................................................................., Func%ie ........................................... 
Telefon ....................................................

D1
În perioada 2007-2009, Prim)ria a participat la consult)ri ini(iate de Consi-
liul Jude(ean pe probleme legate de proiecte cu finan(are european)?

1.da  2.nu

D2
Din câte asocia(ii de dezvoltare inter-comunitar) face parte Prim)ria?
Nota!i zero dac" Prim"ria nu face parte din nici o astfel de asocia!ie 

|____|

D3
În perioada 2007-2009, Prim)ria a desf),urat diverse programe ,i ac(iuni în 
parteneriat/ asociere cu alte institu(ii sau persoane

1.da  2.nu

Dac) DA la D1,
Informa(ii privind cele mai importante trei proiecte / ac(iuni desf),urate  

în parteneriat în 2007-2009

Obiectivul proiectului Partenerii Prim#riei Contribu%ia Prim#riei Contribu%ia 
partenerilor

D4a

D4b

D4c

Coduri Nota%i în clar care 
au fost obiectivele 
fiec#ruia din cele 
mai importante 3 
proiecte desf#"urate în 
parteneriat.

Pentru fiecare proiect 
men%iona%i codul/
codurile partenerilor 
din lista de mai jos. 
1. Firme 
2. ONG (asocia%ii, 
funda%ii) 
3. Biserica 
4. &coal#/Liceu 
5. Universitate 
6. Institut de cercetare 
7. Inspectoratul "colar 
8. Consiliul Jude%ean 
9. Alte prim#rii 
10. Alt# institu%ie 
public#, men%iona%i 
care .....................

Pentru fiecare 
proiect men%iona%i 
codul/codurile din 
lista de mai jos 
corespunz#toare 
contribu%iei Prim#riei/ 
partenerilor.  
1. contribu%ie în 
natur# (teren, spa%iu, 
infrastructur#, utilit#%i) 
2. contribu%ie 
financiar# 
3. expertiz# 
4. for%# de munc# 
5. sprijin pentru 
ob%inerea de autoriza%ii 
"i/sau avize

Prin parteneriat/asociere în%elegem o rela%ie de cooperare între diverse institu%ii sau grupuri de persoane care 
ajung la un acord de a-"i împ#r%i responsabilit#%ile în scopul de a atinge un anumit obiectiv.
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Încercui!i r"spunsul corespunz"tor

G1

În perioada 2007-2009, Prim)ria a depus sau are în preg)tire cereri de fi-
nan(are pentru fonduri europene nerambursabile? 

1. da 2. nu

A. Fonduri Structurale 1. da 2. nu

B. Fonduri PHARE 1. da 2. nu

C. Fonduri preaderare SAPARD, ISPA etc. 1. da 2. nu

D. Programe de finan%are ale unor ambasade sau donori europeni (DFID etc.) 1. da 2. nu

E. Alte fonduri europene nerambursabile, men%iona%i care  
............................................................................

1. da 2. nu

Dac# DA la G1, Privind finan%area din fonduri europene specifica%i :

G2 Num)rul TOTAL de proiecte DEPUSE în 2007-2009, din care:  Se includ 
atât proiectele aprobate, cât ,i cele respinse. .................. proiecte

G3 Num)rul de proiecte DEPUSE în 2007-2009 ca parte a unei asocia(ii de 
dezvoltare inter-comunitar) .................. proiecte

G4 Num)rul de proiecte APROBATE spre finan(are din fonduri europene în 
2007-2009 .................. proiecte

G5 Num)rul de proiecte RESPINSE pentru finan(are din fonduri europene 
în 2007-2009 .................. proiecte

G6 Num)rul de proiecte deja IMPLEMENTATE în 2007-2009 .................. proiecte

G7 Num)rul de proiecte depuse care în prezent sunt în FAZA DE EVALUARE .................. proiecte

G8 Num)rul de proiecte care în present sunt în FAZA DE PREG#TIRE .................. proiecte

Se includ "i proiectele în parteneriat.

G9 Suma total) a finan()rilor nerambursabile din 
fonduri europene care au fost aprobate în pe-
rioada 2007-2009

Încercuie"te MONEDA Noteaz# suma
1. EURO  2. LEI 
.................................................

Se includ "i proiectele în parteneriat.

G10 Evalua(i global procesul de ob(inere a fondurilor europene pe 
scala de mai jos 
1. proces foarte simplu  2  3  4  5  6  7  8  9   10. proces foarte dificil

99. nu pot aprecia

Trece%i codul 
corespunz#tor

|____|

G11 Evalua(i procesul de ob(inere a fondurilor europene din punct 
de vedere al costurilor (umane, financiare, de timp etc.) pe 
scala de mai jos 
1. costuri foarte mici  2  3  4  5  6  7  8  9   10. costuri foarte mari

99. nu pot aprecia 

Trece%i codul 
corespunz#tor

|____|

F. INFORMAREA PRIVIND FINAN!AREA EUROPEAN# 

Sec(iune completat) de 
Nume "i prenume .........................................................................., Func%ie ........................................... 
Telefon ....................................................

În perioada iunie 2008 - iunie 2009, de la 
care din institu(iile de mai jos… 

F1. Prim)ria a 
SOLICITAT  informa(ii 

despre oportuni-
t)(ile de finan(are 

european)?

F2. Prim)ria a PRIMIT 
F#R# S# FI SOLICI-

TAT informa(ii despre 
oportunit)(ile de 

finan(are european)?

a Consiliul Jude%ean 1.da  2.nu 1.da     2.nu

b Prefectur# 1.da     2.nu 1.da     2.nu

c Agen%iile de Dezvoltare Regional# 1.da     2.nu 1.da     2.nu

d Ministerele de resort 1.da     2.nu 1.da     2.nu

e Agen%ii guvernamentale 1.da     2.nu 1.da     2.nu

f Organiza%iile neguvernamentale 1.da     2.nu 1.da     2.nu

g Alte institu%ii, care? ………………………………………. 1.da     2.nu 1.da     2.nu

F3 Selecta%i cele trei surse de informare unde a%i g#sit cele mai multe 
informa%ii utile legate de oportunit#%ile de finan%are european#
1. site-ul Guvernului sau site-urile ministerelor
2. site-urile Autorit#%ilor de Management
3. pe alte site-uri
4. seminarii/conferin%e organizate de autorit#%ile centrale sau locale
5. seminarii/conferin%e organizate de institu%ii/ organizate private
6. sedin%e/ întâlniri organizate de Consiliul Jude%ean
7. al%i primari
8. firme de consultan%#
9. diverse persoane cu experien%# în proiecte cu finan%are european#
10. mass media
11. alt# surs#, men%iona%i care ......................................................
99. Nu "tiu, nu am c#utat

Trece%i codurile 
corespunz#toare

 Prima surs# |____|

A 2-a surs# |____|

A 3-a surs# |____|

G. ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE 

Sec(iune completat) de 
Nume "i prenume .........................................................................., Func%ie ........................................... 
Telefon ....................................................
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ACCESUL AUTORIT&(ILOR LOCALE  
LA FONDURILE EUROPENE

Fi$! de proiect 
P1 Anul în care a fost depus proiectul 200 |____|

P2

Prim)ria a depus proiectul… 
1. individual
2. într-o asocia%ie de dezvoltare inter-comunitar#
3. într-un parteneriat cu alte institu%ii

Trece!i codul corespunz"tor 
|____|

P3 Valoarea total) a proiectului, inclusiv cofinan(area ............................. EURO

P4

Starea proiectului… 
1. aprobat "i finalizat 
2. aprobat, în derulare 
3. respins
4. depus, în curs de evaluare 
5. alta, care?  ...........................................................

Trece!i codul corespunz"tor 
|____|

P5 Dac) proiectul a fost APROBAT (r#spunsurile 1 sau 2 la P4)
Suma aprobat# spre finan%are ............................. EURO

P6

Dac) proiectul a fost RESPINS (r#spunsul 3 la P4)
Motivul pentru care proiectul nu a fost selectat pentru finan%are
 1. a fost eligibil, dar nu a primit finan%area
 2. nu a fost eligibil
 3. gre"eli în întocmirea cererii de finan%are
 4. nu au fost ob%inute la timp toate avizele "i autoriza%iile
 5. alt motiv, care? ...........................................................

Trece!i codul corespunz"tor 
|____|

P7 Pentru realizarea documenta(iilor necesare a(i folosit 
consultan() specializat)? 1. da                      2. nu

P8

Evalua(i pe scala de mai jos procesul de întocmire ,i depunere a 
proiectului
1. foarte simplu   2  3  4  5  6  7  8  9     10. foarte dificil    

99. nu pot aprecia

Trece!i codul corespunz"tor 
|____|

P9

Evalua(i pe scala de mai jos procesul de evaluare a proiectului din 
punct de vedere al transparen(ei?
1. foarte pu%in transparent    2  3  4  5  6  7  8  9   10. foarte transparent

99. nu pot aprecia

Trece!i codul corespunz"tor 
|____|

P10

Evalua(i pe scala de mai jos procesul de evaluare a proiectului din 
punct de vedere al duratei
1. extrem de scurt    2  3  4  5  6  7  8  9        10. extrem de lung

99. nu pot aprecia

Trece!i codul corespunz"tor 
|____|

Încercui(i în schema de mai jos codurile corespunz)toare pentru autoritatea de management, 
programul opera(ional ,i axa prioritar)/ domeniul major de interven(ie ale proiectului.

G12 Ce crede(i c) ar trebui schimbat pentru a îmbun)t)(i accesul autorit)tilor locale la 
fondurile europene?
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Dac# Prim#ria are în FAZA DE PREG!TIRE sau a DEPUS proiecte spre finan%are din FONDURI STRUCTURALE (r#s-
puns 1.da la întrebarea G1. A, pag. 7), v# rug#m s# completa%i câte o Fi,) de Proiect pentru fiecare dintre acestea. 

Se includ toate proiectele, indiferent dac# au fost depuse individual sau în parteneriat "i indiferent dac# au fost 
aprobate sau respinse.

V# MUL!UMIM!

Prim!ria  ......................................................................................................................
Jude#ul ..........................…...........................................  cod  SIRUTA

Localitatea .........................….............................  cod  SIRUTA

Numele persoanei care r!spunde de  Dl (Dna) ...................................................
Informa#iile înscrise în formular:          Telefonul .................................................

Nr. ................... data 2009

............................................................
  (semn!tura primarului)
  L.S.

Num!rul total de proiecte depuse de 
Prim!rie spre finan#are din Fonduri 
Structurale, indiferent dac! au fost 
depuse individual sau în parteneriat 
$i indiferent dac! au fost aprobate sau 
respinse

PTOT 

Num!rul de ordine al proiectului la 
care se refer! aceast! Fi$! de Proiect

PNR 

Completa#i câte o Fi$! de Proiect 
pentru fiecare proiect aflat în faza de 
preg!tire sau depus spre finan#are 
din Fonduri Structurale
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Ghidurile de interviu
Studiul de caz al unei unit!#i administrativ teritoriale: ora$ cu satele limitrofe care #in de 
prim!ria ora$ului sau comun! cu satele limitrofe care #in de prim!rie.

Cercet!torilor le-a fost solicitat s! realizeze interviuri în localitate cu: reprezentantul unui 
ONG (dac! exist!); directorul $colii din comunitate; liderul unui grup de ini#iativ! pentru re-
alizarea unui proiect (dac! exist!); lideri locali informali; un patron/proprietar sau manager 
al unei ferme, asocia#ii agricole sau al unei firme de produc#ie; un proprietar cu o suprafa%! 
considerabil! de teren "i/sau multe animale, dar care nu are o organizare formal! a afacerii din 
agricultur! $i care ar vrea s!-$i dezvolte afacerea $i s! o formalizeze.

A fost vizat! "i prim!ria astfel c! au trebuit realizate interviuri cu: primarul (sau vice-pri-
marul), rezerve pentru completarea informa#iilor - consilierul primarului sau secretarul pri-
m!riei (în mediul rural a fost de preferat ca interviul s! fie realizat cu primarul); $eful direc#iei 
de programe europene sau angajatul din prim!rie care se ocup! cu aceasta (acolo unde acesta 
exist!); sau $eful direc#iei de investi#ii. 

Scurt! descriere a localit!#ii
Descrierea localit!#ii din perspectiva oamenilor
Surse de informare: localnici.
Cercet!torul este încurajat s! viziteze localitatea, s! aib! discu%ii cu locuitorii, s! ob%in! 

perspectiva acestora despre localitate. 
Se dore"te descrierea infrastructurii la nivelul localit!#ii, pe cartiere, sate apar#in!toare: 

starea drumurilor (centru/margine); iluminat; canalizare; salubrizare; ap!; acces la comunica#ii 
$i media etc.

Se pot face anumite presupuneri despre situarea socio-economic! a popula#iei prin ob-
servarea: construc#iilor noi; locuin#elor/gospod!riilor; ma$inile; magazinele – alimentare, de 
îmbr!c!minte nou!, la mâna a doua, înc!l#!minte, construc#ii, amenaj!ri interioare etc. Sunt 
întreba%i oamenii despre principalele lor surse de venit, despre "omaj. Se observ! nivelul de 
s!r!cie la centru, la periferie; terenurile cultivate/necultivate. Se întreab! despre pre#ul caselor 
în func#ie de zon!.

Principalele probleme ale localit!#ii din perspectiva oamenilor.
Descrierea situa#iei grupurilor vulnerabile: localizare spa#ial!; caracteristici; dimensiunea 

grupului(-rilor); condi#iile de trai; ce se face pentru ei $i de c!tre cine; interesul manifestat 
de autorit!#ile locale pentru ei; interes manifestat de c!tre al#ii (cine?). În urma discu%iilor cu 
reprezentan%i ai grupurilor vulnerabile (în special romi) se are în vedere identificarea principa-
lelor probleme cu care se confrunt! ace"tia. 

Cercet!torul va surprinde "i atmosfera politic! de la nivel local, care sunt actorii sociali 
prezen#i în localitate, ce fel de activit!#i desf!"oar!, care sunt organiza#iile nonguvernamentale, 
asocia#iile active.

AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT

PROGRAMUL 
OPERA(IONAL

AXA PRIORITAR! )AP*/ 
DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN(IE )DMI*

1 MDRL
Ministerul Dezvolt#rii
Regionale "i 
Locuin%ei

1 POR
Programul 
Opera%ional 
Regional

1 AP1 -  Sprijinirea dezvolt#rii durabile a ora"elor - poten%iali poli 
de cre"tere

2 AP2 -  Îmbun#t#%irea infrastructurii de transporturi regionale "i 
locale

3 AP3 -  Îmbun#t#%irea infrastructurii sociale
4 AP4 -  Sprijinirea dezvolt#rii mediului de afaceri regional "i local
5 AP5 -  Dezvoltarea durabil# "i promovarea turismului

2 MMFPS
Ministerul 
Muncii, Familiei 
&i Protec%iei 
Sociale

2 POSDRU
Programul 
Opera%ional de 
Dezvoltare a 
Resurselor Umane

6 DMI 5.1 -  Dezvoltarea "i implementarea m#surilor active de 
ocupare

7 DMI 5.2 -  Promovarea sustenabilit#%ii pe termen lung a zonelor 
rurale în ceea ce prive"te dezvoltarea resurselor 
umane "i ocuparea for%ei de munc#

8 DMI 6.1 -  Dezvoltarea economiei sociale

3 MAI
Ministerul 
Administra%iei "i 
Internelor

3 PODCA
Programul 
Opera%ional 
de Dezvoltare 
a Capacit#%ii 
Administrative

9 DMI 1.1 -  Îmbun#t#%irea procesului de luare a deciziilor la nivel 
politico-administrativ, opera%iunea: Strategii de 
dezvoltare local#

10 DMI 2.1 -  Optimizarea structurilor pentru noile servicii 
descentralizate / deconcentrate din cele trei sectoare 
prioritare

11 DMI 2.2 -  Îmbun#t#%irea calit#%ii "i eficien%ei furniz#rii 
serviciilor

4 MM
Ministerul Mediului

4 POSMED
Programul 
Opera%ional 
Sectorial Mediu

12 AP1 -  Extinderea "i modernizarea sistemelor de ap# "i ap# uzat#
13 AP2 -  Dezvoltarea sistemelor de management integrat al 

de"eurilor "i reabilitarea siturilor contaminate istoric
14 AP3 -  Reducerea polu#rii "i diminuarea efectelor schimb#rilor 

climatice prin restructurarea "i reabilitarea sistemelor 
de înc#lzire urban# în localit#%ile cele mai afectate de 
poluare

5 MADR
Ministerul 
Agriculturii, P#durilor 
"i Dezvolt#rii Rurale

5 FEDR
Fondul European 
Agricol pentru 
Dezvoltare Rural#

15 M)sura 322 -  Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbun#t#%irea 
serviciilor de baz# pentru economia "i popula%ia 
rural# "i punerea în valoare a mo"tenirii rurale

1 MDRL
Ministerul Dezvolt#rii 
Regionale "i 
Locuin%ei

6
Programe de 
Cooperare 
Teritorial# 
European#

16  Programul de Cooperare Transfrontaliera România-Bulgaria 
2007-2013  

17  Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera România-Serbia  
18  Programul Opera%ional Comun România – Ucraina - Republica 

Moldova 2007-2013   
19  Programul Opera%ional Comun de Cooperare în bazinul M#rii 

Negre  

V# MUL!UMIM!
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probleme/piedici care apar în accesare, care ar putea fi posibilele solu%ii pe care autorit!#ile care 
administreaz! aceste fonduri le-ar putea implementa pentru facilitarea accesului. 

Pentru cei care nu au depus cereri de finan%are cercet!torul trebuie s! identifice motivele 
pentru care nu au fost depuse cereri, dac! au apelat la ajutor extern, care au fost piedicile întâm-
pinate, problemele în accesare, motivele pentru care nu au mai depus proiecte deja începute, 
care ar putea fi posibilele solu%ii pe care autorit!#ile care administreaz! aceste fonduri le-ar 
putea implementa pentru facilitarea accesului.

Observa#ii critice
Cercet!torul a fost încurajat s! vin! cu observa%ii proprii, s! î"i explime p!rerea despre 

probemele cu care se confrunt! prim!ria în accesarea fondurilor europene, care sunt cauzele 
pentru care se acceseaz!/nu se acceseaz! aceste fonduri. 

Ghidul pentru primar sau viceprimar, alte 
surse de informare: consilierul primarului 
sau secretarul prim!riei

Prim!rie
La al câtelea mandat este primarul. Acesta este un punct de referin#! în cadrul discu#iei.
Descrierea localit!#ii din perspectiva prim!riei.
Care sunt localit!#ile care intr! în administra#ia dvs. - situarea acestora fa#! de localitatea 

central! (ora$ sau centru de comun!). Realizarea unei mici schi#e a teritoriului, situarea spa#ial! 
a localit!#ilor $i dac! se poate reprezentarea infrastructurii (mai ales drumurile asfaltate, cana-
lizare) – hart! mental! a întregii localit!%i (cu toate satele componente). Se trece apoi la discu#ii 
despre infrastructur!, cât este func#ional, unde, pân! unde.

Descrierea infrastructurii la nivelul localit!#ii, pe cartiere, sate apar#in!toare: drumuri, sta-
rea acestora, asfaltate, neasfaltate, pietruite, insistându-se $i asupra drumurilor spre localit!#ile 
care intr! în componen#!, mai ales ale celor mai izolate, mai departe de centru; pozi#ia localit!-
#ilor componente fa#! de principalele drumuri de acces; acces la re#eaua de electricitate; acces 
la re#eaua de gaz; acces la surse de ap! (sistem centralizat, acces în sistem propriu – fântâni în 
curte, fântâni comune, ci$mele, altele); iluminatul public; canalizarea; salubrizarea; existen#a 
unei gropi de gunoi special amenajate; internet; televiziune prin cablu.

Structura popula#iei în localit!#ile componente: pe vârste (între 0 $i 14 ani, peste 64 ani); 
nivel de $colarizare; imigra#ie; încadrare în munc!.

Sursele de venit ale popula#iei: principalele surse de venit ale popula#iei, din ce tr!iesc oa-
menii, pe unde lucreaz! (în localitate sau naveti$ti); nivelul $omajului; (întrebat AJOFM acolo 
unde este cazul); terenurile cultivate/necultivate; pre#ul caselor în func#ie de zon! (cum apre-
ciaz! localnicii aceste pre#uri); pre#ul caselor în func#ie de zon! (cum sunt apreciate aceste 
pre#uri); case/locuin#e nou construite.

Prim!rie
Descrierea localit!#ii din perspectiva prim!riei
Surse de informare: primar, viceprimar, secretar prim!rie, contabil; dac! ace$tia s-au schim-

bat recent atunci se va discuta cu cei care au r!mas; $eful direc#iei de programe europene sau 
angajatul din prim!rie care se ocup! cu aceasta (acolo unde acesta exist!); sau $eful direc#iei 
de investi#ii.

Perspectiva autorit!#ilor locale asupra popula#iei "i localit!#ii: starea infrastructurii, econo-
mia, sursele de venit etc.

Descrierea infrastructurii la nivelul localit!#ii, pe cartiere, sate apar#in!toare: starea drumu-
rilor (centru/margine); iluminat; canalizare; salubrizare; ap!; acces la comunica#ii $i media etc.

Sursele de venit ale popula#iei, despre "omaj. Se consider! aprecierile f!cute de c!tre 
reprezenta%ii autorit!%ii locale despre nivelul de s!r!cie la centru, la periferie. Se aduce în 
discu%ie: starea terenurilor (cultivate/necultivate); pre#ul caselor în func#ie de zon!; care sunt 
principalele probleme ale localit!#ii în viziunea autorit!%ilor locale.

Despre prim!rie: dot!rile tehnice; resursele umane (nivel de educa#ie, specializare, grad de 
implicare/disponibilitate a angaja#ilor prim!riei); bugetul, gestionarea acestuia; corelarea dintre 
sursele de venit la bugetul local $i activit!#ile economice din localitate. Se va discuta despre 
activit!#ile economice din localitate, perspective "i inten#ii ale prim!riei.

Se aduce în discu%ie existen%a Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL): principalele priorit!%i 
precizate în strategie; nivelul de cunoa"tere "i utilizare a acesteia; autorul/autorii, în ce condi%ii 
a fost întocmit!, cine a fost consultat, cine a decis priorit!%ile; prezen%a problematicii grupurilor 
vulnerabile (cu accent pe romi) în strategie.

Interesul pentru grupurile vulnerabile: cine sunt, unde sunt localiza%i, ce se face pentru ei, 
ce probleme au, ce probleme ridic!, prezen#a pe agenda public! a prim!riei, existen#a unui plan 
de m!suri.

Rela#ia autorit!#ilor locale cu ceilal#i actori sociali: autorit!#ile centrale jude#ene; organi-
za#iile nonguvernamentale; firme; consiliul jude#ean; existen%a unor parteneriate cu autorit!%i 
centrale, locale, grupurile de ac%iune local!, firme, ONG-uri; perspective de parteneriate ale 
prim!riei cu cei mai sus men%iona%i.

Fondurile europene
Pentru studiile de caz realizate în 2008 au fost puse întreb!ri despre accesarea fondurilor de 

preaderare. În cazul studiilor de caz din 2009 accentul a fost pus pe fondurile postaderare. 
Pentru cei care au depus cereri de finan%are cercet!torul a trebuit s! fac! distinc%ia din-

tre fondurile europene $i cele guvernamentale. Discu%ia despre fondurile de dezvoltare a avut 
în vedere: tipul de fonduri accesate; motivul; problemele întâmpinate în accesarea fondurilor 
europene; unde au apelat pentru ajutor în accesarea fondurilor. Cei care au deja proiecte în 
derulare au fost întreba%i despre problemele cu care se confrunt! în implementare, m!surile pe 
care le întreprind pentru grupurile vulnerabile în cadrul proiectului. 

Se încearc! conturarea profilului angajatului din prim!rie care se ocup! cu scrierea de pro-
iecte. Se încearc! identificarea modalit!%ilor în care sunt definite priorit!%ile localit!%ii "i deci 
direc%iile de dezvoltare, inten%iile pentru viitor în ce prive"te accesarea de fonduri europene, 
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ciaz! localnicii aceste pre#uri): pre#ul caselor în func#ie de zon! (cum sunt apreciate aceste 
pre#uri); case/locuin#e nou construite.

Nivelul de trai al popula#iei: aprecierea acestuia; categoriile de popula#ie s!race (cine sunt 
s!racii), cauze ale acestei st!ri; localizarea s!r!ciei (la centru, la margini, în zonele semnalate 
în chestionar).

Care consider! c! sunt principalele probleme ale localit!#ii, cum le-ar vedea rezolvate, în 
ce ordine.

Despre Prim!rie: dot!rile tehnice, resursele umane (num!rul celor angaja#i, forma de an-
gajare – contractuali, func#ionari publici, nivel de educa#ie (cu studii superioare, specializare), 
grad de implicare/disponibilitate a angaja#ilor prim!riei); bugetul prim!riei (principalele surse 
de venit ale bugetului, gestionarea lui, remunerarea angaja#ilor, corelarea dintre sursele de venit 
la bugetul local $i activit!#ile economice din localitate); activit!#ile economice din localitate; 
perspective, inten#ii de dezvoltare; Strategia de Dezvoltare Local!, utilizarea acesteia; piedici.

Interesul pentru grupurile vulnerabile – în cazul în care declar! c! nu au a$a ceva, atunci 
trebuie explicat ce este un grup vulnerabil $i insistat: cine sunt (compozi#ie), unde sunt con-
centr!ri, ce se face pentru ei, ce probleme au, ce probleme ridic!, prezen#a pe agenda public!, 
existen#a unui plan de m!suri, interesul pentru grupurile vulnerabile prezent în Strategia de 
Dezvoltare Local!. 

Rela#ia autorit!#ilor locale cu ceilal#i actori sociali: cu autorit!#ile centrale jude#ene, (Con-
siliul jude#ean, ajutorul oferit de Consiliul jude#ean bugetului local); cu organiza#iile nonguver-
namentale; firme etc.; parteneriate, GAL-uri, altele. 

Dac! au accesat fonduri: ce fonduri au accesat (trebuie f!cut! distinc#ia între fondurile eu-
ropene $i cele guvernamentale) - guvernamentale, ne-guvernamentale; de ce, ce i-a determinat; 
proiectele aplicate deja; cine define$te priorit!#ile, dac! consider! priorit!%ile stabilite în Stra-
tegia de Dezvoltare Local!; ce au f!cut $i fac pentru grupurile vulnerabile, dac! le consider! 
când aplic!; cei care au deja proiecte nu din fondurile europene în derulare – cu ce probleme 
se confrunt!, despre accesarea fondurilor europene, problemele cu care se confrunt! (unde au 
apelat pentru ajutor în accesarea fondurilor, unde au g!sit ajutor în accesarea fondurilor, bari-
ere/piedici în accesarea fondurilor, tipul acestora), profilul consultantului din prim!rie în cazul 
în care au apelat la acesta pentru scrierea proiectelor, profilul angajatului din prim!rie care se 
ocup! cu scrierea de proiecte, ce ar trebui s! fac! autorit!#ile care administreaz! aceste fonduri 
pentru accesibilizarea acestora, inten#ii fa#! de accesarea de fonduri. 

Dac! nu au accesat fonduri: motivul pentru care nu au accesat fonduri europene; inten#iile 
lor fa#! de accesarea de fonduri; dac! au c!utat ajutor pentru accesarea de fonduri; unde au 
apelat pentru ajutor în accesarea fondurilor; bariere/piedici în accesarea fondurilor; ce ar trebui 
s! fac! autorit!#ile care administreaz! aceste fonduri pentru accesibilizarea acestora.

Reprezentantul unui ONG (dac! exist!)
Directorul $colii din comunitate
Liderul unui grup de ini#iativ! pentru realizarea vreunui proiect
Descrierea infrastructurii la nivelul localit!#ii, pe cartiere, sate apar#in!toare: drumuri, sta-

rea acestora, asfaltate, neasfaltate, pietruite, insistându-se $i asupra drumurilor spre localit!#ile 
care intr! în componen#!, mai ales ale celor mai izolate, mai departe de centru; pozi#ia localit!-

Nivelul de trai al popula#iei: aprecierea acestuia; categoriile de popula#ie s!race (cine sunt 
s!racii), cauze ale acestei st!ri; localizarea s!r!ciei (la centru, la margini, în zonele semnalate 
în chestionar).

Care consider! primarul c! sunt principalele probleme ale localit!#ii, cum le-ar vedea re-
zolvate, în ce ordine. Despre Strategia de Dezvoltare Local! (cum a fost realizat!, de c!tre cine, 
cine a fost consultat etc.).

Despre prim!rie: dot!rile tehnice; resursele umane (num!rul celor angaja#i, forma de anga-
jare – contractuali, func#ionari publici, nivel de educa#ie - cu studii superioare, specializare -, 
grad de implicare/disponibilitate a angaja#ilor prim!riei); bugetul prim!riei (principalele surse 
de venit ale bugetului, gestionarea lui, remunerarea angaja#ilor, corelarea dintre sursele de venit 
la bugetul local $i activit!#ile economice din localitate). Activit!#ile economice din localitate, 
perspective, inten#ii de dezvoltare, piedici.

Interesul pentru grupurile vulnerabile – în cazul în care declar! c! nu au a$a ceva, atunci 
trebuie explicat ce este un grup vulnerabil $i insistat: cine sunt (compozi#ie), unde sunt con-
centr!ri, ce se face pentru ei, ce probleme au, ce probleme ridic!, prezen#a pe agenda public!, 
existen#a unui plan de m!suri, interesul pentru grupurile vulnerabile prezent în Strategia de 
Dezvoltare Local!. 

Rela#ia autorit!#ilor locale cu ceilal#i actori sociali: cu autorit!#ile centrale jude#ene, (Consi-
liul jude#ean, ajutorul oferit de Consiliul jude#ean bugetului local); cu organiza#iile non-guver-
namentale; firme etc.; parteneriate, GAL-uri, altele. 

Dac! au accesat fonduri: ce fonduri au accesat (trebuie f!cut! distinc#ia între fondurile eu-
ropene $i cele guvernamentale) - guvernamentale, ne-guvernamentale; de ce, ce i-a determinat; 
proiectele aplicate deja; cine define$te priorit!#ile, dac! consider! priorit!%ile stabilite în Stra-
tegia de Dezvoltare Local!; ce au f!cut $i fac pentru grupurile vulnerabile, dac! le consider! 
când aplic!; cei care au deja proiecte nu din fondurile europene în derulare – cu ce probleme 
se confrunt!, despre accesarea fondurilor europene, problemele cu care se confrunt! (unde au 
apelat pentru ajutor în accesarea fondurilor, unde au g!sit ajutor în accesarea fondurilor, bari-
ere/piedici în accesarea fondurilor, tipul acestora), profilul consultantului din prim!rie în cazul 
în care au apelat la acesta pentru scrierea proiectelor, profilul angajatului din prim!rie care se 
ocup! cu scrierea de proiecte, ce ar trebui s! fac! autorit!#ile care administreaz! aceste fonduri 
pentru accesibilizarea acestora, inten#ii fa#! de accesarea de fonduri. 

Dac! nu au accesat fonduri: motivul pentru care nu au accesat fonduri europene; inten#iile 
lor fa#! de accesarea de fonduri; dac! au c!utat ajutor pentru accesarea de fonduri; unde au 
apelat pentru ajutor în accesarea fondurilor; bariere/piedici în accesarea fondurilor; ce ar trebui 
s! fac! autorit!#ile care administreaz! aceste fonduri pentru accesibilizarea acestora.

(eful direc#iei de programe europene sau angajatul din prim!rie care se ocup!  
cu aceasta, secretarul prim!riei
Descrierea infrastructurii la nivelul localit!#ii, pe cartiere, sate apar#in!toare. Verificarea 

unor informa#ii furnizate de c!tre primar sau viceprimar. 
Sursele de venit ale popula#iei: principalele surse de venit ale popula#iei, din ce tr!iesc oa-

menii, pe unde lucreaz! (în localitate sau naveti$ti); nivelul $omajului; (întrebat AJOFM acolo 
unde este cazul); terenurile cultivate/necultivate; pre#ul caselor în func#ie de zon! (cum apre-
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Interviuri realizate cu lideri locali informali
Descrierea infrastructurii la nivelul localit!#ii, pe cartiere, sate apar#in!toare: drumuri, sta-

rea acestora, asfaltate, neasfaltate, pietruite, insistându-se $i asupra drumurilor spre localit!#ile 
care intr! în componen#!, mai ales ale celor mai izolate, mai departe de centru; pozi#ia localit!-
#ilor componente fa#! de principalele drumuri de acces; acces la re#eaua de electricitate; acces 
la re#eaua de gaz; acces la surse de ap! (sistem centralizat, acces în sistem propriu – fântâni în 
curte, fântâni comune, ci$mele, altele); iluminatul public; canalizarea; salubrizarea; existen#a 
unei gropi de gunoi special amenajate; internet; televiziune prin cablu.

Structura popula#iei în localit!#ile componente: pe vârste (între 0 $i 14 ani, peste 64 ani); 
nivel de $colarizare; imigra#ie; încadrare în munc!. 

Sursele de venit ale popula#iei: principalele surse de venit ale popula#iei, din ce tr!iesc oa-
menii, pe unde lucreaz! (în localitate sau naveti$ti); nivelul $omajului; (întrebat AJOFM acolo 
unde este cazul); terenurile cultivate/necultivate; pre#ul caselor în func#ie de zon! (cum apre-
ciaz! localnicii aceste pre#uri): pre#ul caselor în func#ie de zon! (cum sunt apreciate aceste 
pre#uri); case/locuin#e nou construite.

Nivelul de trai al popula#iei: aprecierea acestuia; categoriile de popula#ie s!race (cine sunt 
s!racii), cauze ale acestei st!ri; localizarea s!r!ciei (la centru, la margini, în zonele semnalate 
în chestionar).

Care consider! c! sunt principalele probleme ale localit!#ii, cum le-ar vedea rezolvate, în ce 
ordine; Strategia de Dezvoltare Local!, dac! au fost consulta%i în momentul redact!rii acesteia. 

Despre prim!rie: cât este de activ!, care sunt problemele importante ale localit!#ii din pers-
pectiva celor din prim!rie, implicarea/prezen%a prim!riei în via#a localnicilor, ce face pentru 
locuitori.

Interesul manifestat de c!tre prim!rie pentru grupurile vulnerabile, interesul altor actori 
sociali pentru grupurile vulnerabile: cine sunt (compozi#ie), unde sunt concentr!ri, ce se face 
pentru ei, ce probleme au, ce probleme ridic!, prezen#a pe agenda public!, existen#a unui plan 
de m!suri, interesul pentru grupurile vulnerabile prezent în Strategia de Dezvoltare Local!.

Care sunt actorii sociali activi în localitate: ce se face; ce se poate face; rela#ia cu ceilal#i 
actori sociali, chiar $i cu autorit!#ile locale $i centrale; rela#ia cu organiza#iile non-guvernamen-
tale din localitate, din afara localit!#ii dar care sunt active în zon!; firme etc.

Nivelul de cunoa$tere al existen#ei fondurilor europene, dac! $tiu ceva despre acestea, cine 
ar trebui s! aplice pentru asemenea fonduri, care ar fi principalele probleme care ar trebui re-
zolvate cu ajutorul acestor fonduri.

Ini#iative locale, despre cine $tiu c! au accesat fonduri europene (trebuie f!cut! distinc#ia 
între fondurile europene $i cele guvernamentale) - guvernamentale, neguvernamentale; de ce, 
ce i-a determinat; proiectele aplicate deja; cine define$te priorit!#ile, dac! consider! priorit!%ile 
stabilite în Strategia de Dezvoltare Local!; ce au f!cut $i fac pentru grupurile vulnerabile, dac! 
le iau în considerare când aplic!; cei care au deja proiecte, dar nu din fondurile europene, în 
derulare – cu ce probleme se confrunt!, despre accesarea fondurilor europene, problemele cu 
care se confrunt! (unde au apelat pentru ajutor în accesarea fondurilor, unde au g!sit ajutor în 
accesarea fondurilor, bariere/piedici în accesarea fondurilor, tipul acestora), profilul consul-
tantului din prim!rie în cazul în care au apelat la acesta pentru scrierea proiectelor, profilul 
angajatului din prim!rie care se ocup! cu scrierea de proiecte, ce ar trebui s! fac! autorit!#ile 

#ilor componente fa#! de principalele drumuri de acces; acces la re#eaua de electricitate; acces 
la re#eaua de gaz; acces la surse de ap! (sistem centralizat, acces în sistem propriu – fântâni în 
curte, fântâni comune, ci$mele, altele); iluminatul public; canalizarea; salubrizarea; existen#a 
unei gropi de gunoi special amenajate; internet; televiziune prin cablu.

Structura popula#iei în localit!#ile componente: pe vârste (între 0 $i 14 ani, peste 64 ani); 
nivel de $colarizare; imigra#ie; încadrare în munc!. 

Sursele de venit ale popula#iei: principalele surse de venit ale popula#iei, din ce tr!iesc oa-
menii, pe unde lucreaz! (în localitate sau naveti$ti); nivelul $omajului; (întrebat AJOFM acolo 
unde este cazul); terenurile cultivate/necultivate; pre#ul caselor în func#ie de zon! (cum apre-
ciaz! localnicii aceste pre#uri): pre#ul caselor în func#ie de zon! (cum sunt apreciate aceste 
pre#uri); case/locuin#e nou construite.

Nivelul de trai al popula#iei: aprecierea acestuia; categoriile de popula#ie s!race (cine sunt 
s!racii), cauze ale acestei st!ri; localizarea s!r!ciei (la centru, la margini, în zonele semnalate 
în chestionar).

Care consider! c! sunt principalele probleme ale localit!#ii, cum le-ar vedea rezolvate, în ce 
ordine; Strategia de Dezvoltare Local!, dac! au fost consulta%i în momentul redact!rii acesteia. 

Despre prim!rie: cât este de activ!; care sunt problemele importante ale localit!#ii din pers-
pectiva celor din prim!rie; implicarea/prezen%a prim!riei în via#a localnicilor, ce face pentru 
locuitori; care este istoricul rela#iei dintre ONG-ul/$coal!/lider $i prim!rie. 

Interesul manifestat de c!tre prim!rie pentru grupurile vulnerabile, interesul altor actori 
sociali pentru grupurile vulnerabile: cine sunt, unde sunt concentr!ri, ce se face pentru ei, ce 
probleme au, ce probleme ridic!, prezen#a pe agenda public!, existen#a unui plan de m!suri, 
interesul pentru grupurile vulnerabile prezent în Strategia de Dezvoltare Local!.

Care sunt actorii sociali activi în localitate: ce se face; ce se poate face; rela#ia cu ceilal#i ac-
tori sociali, chiar $i cu autorit!#ile locale $i centrale; rela#ia cu organiza#iile nonguvernamentale 
din localitate, din afara localit!#ii, dar care sunt active în zon!; firme etc.

Dac! au accesat fonduri: ce fonduri au accesat (trebuie f!cut! distinc#ia între fondurile eu-
ropene $i cele guvernamentale) - guvernamentale, neguvernamentale; de ce, ce i-a determinat; 
proiectele aplicate deja; cine define$te priorit!#ile, dac! consider! priorit!%ile stabilite în Stra-
tegia de Dezvoltare Local!; ce au f!cut $i fac pentru grupurile vulnerabile, dac! le iau în consi-
derare când aplic!; cei care au deja proiecte, dar nu din fondurile europene, în derulare – cu ce 
probleme se confrunt!, despre accesarea fondurilor europene, problemele cu care se confrunt! 
(unde au apelat pentru ajutor în accesarea fondurilor, unde au g!sit ajutor în accesarea fonduri-
lor, bariere/piedici în accesarea fondurilor, tipul acestora), profilul consultantului din prim!rie 
în cazul în care au apelat la acesta pentru scrierea proiectelor, profilul angajatului din prim!rie 
care se ocup! cu scrierea de proiecte, ce ar trebui s! fac! autorit!#ile care administreaz! aceste 
fonduri pentru accesibilizarea acestora, inten#ii fa#! de accesarea de fonduri. 

Dac! nu au accesat fonduri: motivul pentru care nu au accesat fonduri europene; inten#iile 
lor fa#! de accesarea de fonduri; dac! au c!utat ajutor pentru accesarea de fonduri; unde au 
apelat pentru ajutor în accesarea fondurilor; bariere/piedici în accesarea fondurilor; ce ar trebui 
s! fac! autorit!#ile care administreaz! aceste fonduri pentru accesibilizarea acestora.
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Notecare administreaz! aceste fonduri pentru accesibilizarea acestora, inten#ii fa#! de accesarea de 
fonduri. 

Dac! nu au accesat fonduri: motivul pentru care nu au accesat fonduri europene; inten#iile 
lor fa#! de accesarea de fonduri; dac! au c!utat ajutor pentru accesarea de fonduri; unde au 
apelat pentru ajutor în accesarea fondurilor; bariere/piedici în accesarea fondurilor; ce ar trebui 
s! fac! autorit!#ile care administreaz! aceste fonduri pentru accesibilizarea acestora.

Un patron/proprietar sau manager al unei ferme, al unei asocia#ii agricole sau al unei 
firme de produc#ie 
Un proprietar de teren sau animale, dar care nu are o organizare formal! a afacerii 
din agricultura $i care ar vrea s!-$i dezvolte afacerea $i s-o formalizeze
Cum î$i descriu localitatea în termeni de infrastructur!, cum î$i descriu localitatea în ter-

meni de activit!#i aduc!toare de venit, cum merge afacerea lor, probleme, solu#ii, posibilit!#ile 
de dezvoltare economic! pe care le v!d, cele care se pot exploata, piedici în dezvoltarea econo-
mic! a localit!#ii, solu#ii. 

Care este nivelul de trai al popula#iei, ce cunosc despre fondurile europene, interes pentru 
acestea, dac! au aplicat pentru aceste fonduri, dac! inten#ioneaz! s! aplice, de ce nu aplic!, de 
ce nu ar aplica, care sunt piedicile pe care le prev!d în a aplica pentru aceste fonduri, identifica-
re zonelor s!race din localitate, p!rerea despre grupurile vulnerabile. 

Ini#iative locale, despre cine $tiu c! au accesat fonduri europene (trebuie f!cut! distinc#ia 
între fondurile europene $i cele guvernamentale) - guvernamentale, neguvernamentale; de ce, 
ce i-a determinat; proiectele aplicate deja; cine define$te priorit!#ile, dac! consider! priorit!%ile 
stabilite în Strategia de Dezvoltare Local!; ce au f!cut $i fac pentru grupurile vulnerabile, dac! 
le ia în considerare când aplic!; cei care au deja proiecte, dar nu din fondurile europene, în 
derulare – cu ce probleme se confrunt!, despre accesarea fondurilor europene, problemele cu 
care se confrunt! (unde au apelat pentru ajutor în accesarea fondurilor, unde au g!sit ajutor în 
accesarea fondurilor, bariere/piedici în accesarea fondurilor, tipul acestora), profilul consul-
tantului din prim!rie în cazul în care au apelat la acesta pentru scrierea proiectelor, profilul 
angajatului din prim!rie care se ocup! cu scrierea de proiecte, ce ar trebui s! fac! autorit!#ile 
care administreaz! aceste fonduri pentru accesibilizarea acestora, inten#ii fa#! de accesarea de 
fonduri. 

Dac! nu au accesat fonduri: motivul pentru care nu au accesat fonduri europene; inten#iile 
lor fa#! de accesarea de fonduri; dac! au c!utat ajutor pentru accesarea de fonduri; unde au 
apelat pentru ajutor în accesarea fondurilor; bariere/piedici în accesarea fondurilor; ce ar trebui 
s! fac! autorit!#ile care administreaz! aceste fonduri pentru accesibilizarea acestora.

Liderul comunit!#ilor vulnerabile 
(exemplu: în cazul unei comunit!"i de romi, buliba$a)
Cum arat! zona în care locuiesc. Care sunt elementele de infrastructur! de care beneficia-

z!, sursele de venit ale oamenilor, problemele cu care se confrunt!, rela#iile cu ceilal#i, existen#a 
unui grup de ini#iativ! sau nu. Dac! cumva au întreprins ac#iuni pentru atragerea de fonduri 
în comunitate, rela#ia cu autoritatea public! local!, interesul manifestat de c!tre autorit!#ile 
publice locale pentru comunitatea lor/zona lor, rela#ia cu organiza#iile nonguvernamentale din 
localitate, din afara localit!#ii, dar care sunt active în zon!, rela#ia cu firmele din zon!. 
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