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PARTEA I
Analiza - diagnostic a situației
actuale din punct de vedere socio –
economic, al mediului și al nivelului
de echipare tehnică și socială a
teritoriului acoperit
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1. Profilul
Comunei Berceni
1.1 Așezare geografică și scurt
istoric administrativ
Comuna Berceni - unitate administrativteritorială de bază care cuprinde
populația rurală reunită prin comunitatea
de interese şi tradiții, este alcătuită numai
din satul de reședință cu același nume,
Berceni. Comuna se găsește în partea de
sud a județului Ilfov și la sud-est de
Municipiul București, având o suprafață
de de 13 km2.

Stema comunei Berceni1 aduce laolaltă principalele
elemente care caracterizează comuna: fasciile ondulate
care simbolizează salba de lacuri, caduceul, spicele și
vaca ce simbolizează ocupațiile de bază ale locuitorilor
(comerț, agricultură și creșterea animalelor) și câmpul
zidit, simbol al unei localități aflate în plină dezvoltare
urbanistică.
Figura 1: Amplasarea comunei Berceni

La sfârșitul secolului al XIX-lea, satul

Berceni făcea parte din comuna BobeștiBălăceanca, o comună mare din plasa
Dâmbovița a județului Ilfov. Ulterior, în
1925, regăsim în comuna BerceniDobreni cu o populație de 2.108 locuitori,
satele Bercenii-Dobreni și Berceni, ca
parte din plasa Vidra din același județ
Ilfov. În 1950, comuna a fost inclusă în
raionul Nicolae Bălcescu al orașului
republican București, din care a făcut
parte până în 1968, când a fost arondată
județului Ilfov, reînființat.
În 1981 comuna Berceni a fost
transferată județului Giurgiu, pentru ca la
scurt timp să fie transferată Sectorului
Agricol Ilfov din subordinea municipiului
București, sector ce avea să devină
județul Ilfov în 19981.

1

Sursa: https://www.cjrae-ilfov.ro/index.php/c-j-r-a-e/hartajudetului-ilfov

Sursa: Hotărârea 476 / 2010 privind aporbarea stemei comunei Berceni, județul Ilfov.
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1.2 Cadru natural
Din punct de vedere geologic, amplasamentul Comunei Berceni face parte din marea unitate
structurală a Platformei Moesice, peste care se suprapune unitatea morfologică a Câmpiei
Romane. Formaţiunile care iau parte la alcătuirea geologică a acestei unităţi aparţin
Paleozoicului, Mezozoicului şi Neozoicului, depuse peste un fundament constituit probabil din
şisturi verzi. Genetic, Câmpia Romană a rezultat în urma proceselor de acumulare într-o zonă
cu caracter subsident, pe un fundament cretacic, aparţinând Platformei Moesice
(Prebalcanica)2.
Din punct de vedere geomorfologic, comuna Berceni aparține reliefului de câmpie, făcând parte
integrantă din Câmpia Romană şi ocupând partea centrală a acesteia, cunoscută sub numele de
Câmpia Vlăsiei. Drept urmare, relieful comunei Berceni nu prezintă diferenţe de nivel, spaţiile
interfluviale şi terasele fiind acoperite de depozite de loess şi afectate de procesele de tasare.
Din punct de vedere climatic, teritoriul comunei se situează în zona climatică temperatcontinentală. Clima se caracterizează prin veri foarte călduroase, ierni friguroase, primăveri
scurte şi toamne lungi. Temperatura medie anuală a aerului este de 11°C, iar a solului de 13,5°C.
Vara, temperatura medie înregistrată este de 22-25°C, cu fenomene de secetă şi uscăciune.
Iarna se înregistrează temperaturi medii de -2°C. Valorile medii multianuale ale precipitaţiilor
variază între 466 mm la Armăşeşti şi 580 mm la Bucuresti- Filaret.
Vânturile predominante sunt în primul rând cele de nord - est şi est, urmate apoi de cele din
sud - vest şi vest. Vitezele medii anuale pentru direcţiile menţionate variază între 2 - 2,5 m/s,
fără diferenţe prea mari între cele două sensuri generate. Totuşi vitezele maxime absolute se
întâlnesc la vânturile de NE şi E, care în timpul iernii pot atinge 125 km/oră.
Rețeaua hidrografică
Apa freatică este de mică adâncime (între 4 şi 12 m) se adună la suprafaţă în depresiuni, datorită
aspectul caracteristic de câmpie cu mici crovuri, uşor înclinate spre Sabar, formând mici lacuri
de acumulare, puncte de atracţie pentru pescarii bucureşteni. Apa freatică creează condiţii
pentru cultura de pomi fructiferi (piersicul, cireşul, gutuiul, caisul) iar viţa-de-vie are o veche
tradiţie în localitate, ca şi creşterea cornutelor mari.
Vegetație, faună
Vegetaţia este variată, fiind specifică zonei de câmpie. Vegetaţia lemnoasă este reprezentată
prin specii de arbori precum salcâmul, plopul, stejarul, fagul, teiul, salcia, aninul. Arbuştii cei
mai întâlniţi sunt măceşul, sângerul, păducelul şi porumbarul. Vegetaţia ierboasă este
abundentă şi foarte variată. Dintre plantele ierboase întâlnite pe terenurile arabile amintim
pălămida, păpădia, ştirul, pirul, pelinul, ciulinele, mătrăguna, măselariţa. Pe teritoriul comunei

2 Sursa: Liviu Ionesi - Geologia Unităților de platformă și a orogenului nord dobrogean –

1994
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se întâlnesc şi o serie de plante medicinale cum ar fi menta, muşeţelul, coada şoricelului,
sunătoarea, cimbrul, rostopasca, cicoarea, traista-ciobanului.
Localitatea a fost şi este un important bazin legumicol de aprovizionare cu legume şi zarzavaturi
a oraşului Bucureşti, însă suprafeţele cultivate sunt într-un continuu regres din cauza
expansiunii zonei construite.
Animalele sălbatice sunt caracteristice zonei de silvostepă, dar puţin numeroase ca urmare a
activităţii economice din zonă şi extinderii suprafeţelor construite. Păsările cele mai întâlnite
sunt gaiţa, ciocârlia de pădure, potârnichea, mierla, privighetoarea mică, sturzul cântător,
piţigoiul, mai multe subspecii de grauri, porumbelul de scorbură, scatiul, cucul, turturica etc.
Reptilele sunt reprezentate prin specii comune printre care se numără şerpii, şopârlele.
Insectele specifice acestei zone de câmpie sunt lăcustele, cosaşii, greierii şi călugăriţele,
furnicile etc. De remarcat însă, că activitatea economică intensă şi ritmul accelerat de construire
a redus semnificativ arealul natural al diverselor specii de animale, păsări şi insecte, al căror
număr este într-o scădere continuă.
Resurse naturale
Actualul context în care problemele de mediu au devenit din ce în ce mai des ținta preocupărilor
omenirii în general, aduce în prim plan riscul epuizării resursele naturale, astfel încât este
esențială utilizarea rațională a acestora. La nivelul comunei Berceni putem vorbi de o serie de
resurse naturale regenerabile (apă, aer, sol, floră, faună sălbatică etc).

1.3 Structura demografică
Comuna Berceni avea, la 1 ianuarie 2020, o populație stabilă de 7.943 locuitori, după
domiciliu, în creștere cu 98,53 % față de efectivul înregistrat la 1 ianuarie 2010 (4.001
locuitori).
De la an la an numărul locuitorilor s-a majorat cu un procent ce variază de la aproximativ 5 %
(2011) până la aproximativ 10 % (2017). Având în vedere această tendință de intensificare, o
previziune pe baza extrapolării liniare a acestor date, conduce la o estimare probabilă a
populației de 15.849 locuitori în 2030, în condițiile în care teritoriul administrativ ar permite
această extindere.
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Figura 2: Evoluția populației stabile a comunei Berceni, 2010 – 2020
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Sursa: date furnizate de INS pentru perioada 2010 – 2020, interogare iunie 2020

Acest proces de migrație internă a populației cu precădere dinspre mediul urban spre mediul
rural se înregistrează în România începând cu anul 1997, primul an în care numărul
persoanelor care și-au schimbat domiciliul din mediul urban în mediul rural îl depășește pe cel
al persoanelor care au făcut schimbarea de domiciliu în sens invers, dinspre rural spre urban.
Înțelegerea acestei tendințe este importantă pentru cunoașterea nevoilor cu privire la
condițiile de trai ale locuitorilor comunei; câteva posibilele explicații sunt:


dezvoltarea unui mediu rezidențial periurban, respectiv acele cartiere rezidențiale care nu
sunt administrativ în zona urbană, dar care au toate caracteristicile urbanului, atrage toate
categoriile de vârstă dintre 35 şi 50 de ani, care încearcă să scape de greutățile caracteristice
traiului la oraș, de costul ridicat al traiului urban sau de cel al achiziționării unei locuințe cu
un confort ridicat, sau mai ales de stresul urban;
o O subcategorie importantă este cea a persoanelor care și-au dezvoltat o carieră în
mediul urban și fie doresc un trai mai aproape de natură lucrând în continuare în
Municipiul București, fie doresc să devină antreprenori și să demareze o afacere în
zona rurală;



Fenomenul de migrație din urban spre rural în rândul populației vârstnice, a pensionarilor,
care preferă să se retragă în zona rurală, unde au un trai mai accesibil financiar, în
concordanță cu veniturile lor.

Potrivit datelor statistice3, în 2018, aprox. 110.000 români s-au mutat de la oraș la sat, în timp
ce doar aprox. 90.000 au mers dinspre rural către urban, soldul migrației interne fiind de
19.165 persoane în favoarea schimbării de domiciliu urban – rural.

Sursa: INS TempoOnline - POP311A - Structura fluxurilor migratiei interne urbane si rurale, determinate de
schimbarea domiciliului
3
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Structura populației pe grupe de vârstă
Din analiza datelor furnizate de INS, se observă faptul că ponderea copiilor sub 15 ani (16%)
este mai mare decât ceea a vârstnicilor (14%). Numărul copiilor sub 15 ani este relativ în
creștere, indicând un grad de natalitate în sporire.
Figura 3: Structura populației pe grupe de vârstă la nivelul comuna Berceni în anul 2019
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Sursa: Prelucrare date INS (POP107D – populația după domiciliu), interogare iunie 2020

Dinamica populaţiei se menţine şi la nivelul judetului Ilfov, astfel ponderea de 25,82% a
tinerilor (15-34 ani) este aproximativ egală cu cea înregistrată la nivelul comunei (22,69%).
Aceeaşi situaţie o regăsim şi la nivelul populației sub 15 ani, unde avem un procent de 17,14%
la nivel de judeţ şi 16,17% la nivelul comunei.
Tabel 1. Structura populaţiei pe grupe de vârstă la nivelul judeţului Ilfov şi la nivelul comunei Berceni - 2020
Grupe de vârstă

Nr. persoane (județ Ilfov)

%

Nr. persoane (comuna Berceni)

%

0 - 14 ani

77.438

17,14%

1.284

16,17%

15 - 34 ani

116.668

25,82%

1.802

22,69%

35 - 64 ani

200.056

44,28%

3.777

47,55%

peste 65 ani

57.677

12,76%

1.080

13,60%

TOTAL

468.079
7.943
Sursa: Prelucrare date INS (POP107D – populația după domiciliu), interogare iunie 2020

Piramida vârstelor evidențiază disproporțiile care pot apărea în structura populației. Baza
îngustă și forma amorfă a piramidei ce reflectă populația anului 2020 pe vârste, este
caracteristică populațiilor îmbătrânite. Speranța de viață este mai ridicată în cazul femeilor,
astfel încât nivel superior al categoriilor de vârstă tinde să fie mai mare în partea stângă a
piramidei.
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Figura 4: Piramida vârstelor - Structura populației pe grupe de vârstă în comuna Berceni, 2020
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Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor INS (POP107D – populația după domiciliu), interogare iunie 2020

Mișcarea naturală a populației
Comuna Berceni a înregistrat în ultimii 5 ani o creştere constantă a numărului de copii născuţi.
Astfel, dacă în anul 2014 erau în jur de 42 de copii nou-născuţi, în anul 2018 s-a ajuns la un
număr de 68 de copii nou născuţi. La acest fapt a contribuit populaţia tânără care s-a mutat de
la oraş în spaţiul rural, în comuna Berceni. Pe lângă acest aspect, au mai contribuit și eforturile
realizate pentru stabilitatea financiară a comunei şi eliminarea aspectului de sărăcie precum şi
dorinţa de schimbare optimă în ceea ce înseamnă raportul viaţa privată şi viaţa profesională.
Evoluţia naşterilor, deceselor şi a sporului natural ale populaţiei la nivelul comunei Berceni,
este următoarea:
An
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Tabel 2. Mişcarea naturală a populaţiei - date absolute 2014 – 2018
Născuți vii (nr.)
Decese (nr.)
Spor natural
Căsătorii

Divorțuri

42
67
-25
18
8
64
81
-17
23
9
71
55
16
58
8
65
68
-3
39
13
68
67
1
47
14
76
66
10
58
4
Sursa: Prelucrare date INS (POP201D, POP206D, POP210D, POP212B), interogare iunie 2020
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În perioada 2014 – 2017 la nivelul comunei Berceni, sporul natural a fost negativ, însemnând
că rata mortalității o depășea pe cea a natalității, dar această tendință în ultimii ani s-a
modificat, astfel în 2019 se poate observa o creștere a natalității, populația mărindu-se de la un
an la altul. Sporul natural pozitiv survine pe fondul creșterii numărului nașterilor.
Migrația populației
A doua componentă a dinamicii populației este reprezentată de mișcarea migratorie cu cele
două componente ale sale: migrația internă și cea externă. În ultimii ani, în comuna Berceni
există un flux destul de mare al stabilirilor cu domiciliul fată de cel al plecărilor din cadrul
comunei şi soldul schimbărilor de domiciliu fiind unul pozitiv:
An

Tabel 3. Migraţia populaţiei, date absolute, 2014 – 2018
Stabiliri cu domiciliul (inclusiv
Plecări cu domiciliul (inclusiv
migrația externă)
migrația externă)

2014
2015
2016
2017
2018
2019

459
73
511
87
613
77
639
121
627
125
681
145
Sursa: Prelucrare date INS (POP307A, POP308A), interogare iunie 2020

Sporul
migrației
386
424
536
518
502
536

Dacă înainte de 1989, fluxurile de populație s-au derulat dinspre spațiul rural spre cel urban, în
ultimii ani s-a constatat tendința de inversare a acestor fluxuri, atât din cauza problemelor
economice și sociale generate de procesele de restructurare industrială cât și ca urmare a
dezvoltării infrastructurii edilitare a unor comune, dezvoltare influențată de tendința de
extindere a zonei locative a municipiilor și orașelor spre zona rurală.
Caracteristicile demografice – etnie și religie
Majoritatea locuitorilor din comuna Berceni sunt români (95,64%). Principala minoritate
întâlnită în comună este cea a romilor (0,81%).
Etnia

Tabel 4. Distribuţia populaţiei Comunei Berceni după etnie – 2011
Număr locuitori
Pondere (%)

Români
5.683
95,64%
Maghiari
7
0,12%
Romi
48
0,81%
Turci
23
0,39%
Rusi - lipoveni
3
0,05%
Bulgari
5
0,08%
Italieni
5
0,08%
Altele
168
2,83%
Total
5.942
100%
Sursa: Prelucrare date înregistrate la RPL 2011 (Tab. 8 Populația stabilă după etnie)
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Structura populației după religie relevă faptul că predomină credincioșii ortodocși, în pondere
de 94,40%. Alte religii declarate la Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 sunt:
romano-catolică (0,5%), penticostală (0,2%), creștină după evanghelie (0,3%), evanghelică
(0,4%), fiind prezente însă și alte religii precum și atei sau persoane care nu și-au declarat
religia.
Religia

Tabel 5. Distribuţia populaţiei Comunei Berceni după religie – 2011
Număr locuitori
Pondere (%)

Ortodoxă
Romano-catolică
Reformata
Penticostală

5.609

94,40%

30

0,50%

4

0,07%

12

0,20%

Baptistă

7

0,12%

Mulsumană

8

0,13%

Martorii lui Iehova

17

0,29%

Creștină după evanghelie

18

0,30%

Evanghelică

24

0,40%

Alte religie

29

0,49%

Atei

14

0,24%

163

2,86%

5.942

100%

Altii
Total

Sursa: Prelucrare date înregistrate la RPL 2011 (Tab. 13 Populația stabilă după religie)
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2. Profilul economic
Între activitățile care concentrează cel mai mare număr
de angajați în comuna Berceni, pe lângă activitatea de
comerț cu ridicata și amănuntul, repararea
autovehiculelor și cea a construcțiilor, se remarcă
activitățile de servicii administrative și activități de
servicii suport, iar ca domenii de activitate se remarcă în
special activitățile de protecție și gardă și activitățile de
asistență medicală specializată.

2.1 Privire de ansamblu
Principalele domenii economice din
comuna Berceni, după cifra de afaceri pe
care o generează, sunt reprezentate de:
comerțul cu ridicata și amănuntul,
repararea autovehiculelor (36,32%),
domeniul
construcțiilor
(27,23%),
industria prelucrătoare (13,14%), unde se
remarcă fabricarea de construcții metalice
și părți componente ale structurilor
metalice și producția de profile obținute la
rece.

Figura 5: Distribuția cifrei de afaceri pe principalele domenii de activitate, în comuna Berceni în anul 2018

G - Comerţ cu ridicata şi
cu amănuntul;
repararea
autovehiculelor şi
motocicletelor
37%

F - Constructii
27%

C - Industria
prelucrătoare
13%

H - Transport şi
depozitare
4%

R - Activitati de
spectacole, culturale
si recreative
1%

I - Hoteluri şi restaurante
N - Activitati de servicii
2%
administrative si activitati
L - Tranzacţii imobiliare
M - Activitati
K - Intermedieri
de servicii suport
2%
Q - Sanatate si asistenta
profesionale, stiintifice si
financiare şi asigurari
4%
sociala
tehnice
1%
J - Informaţii şi telecomunicaţii…
2%
4%

Sursa: www.listafirme.ro
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Figura 6: Distribuția numărului de angajati pe domenii de activitate, în comuna Berceni în anul 2018
H - Transport şi J - Informaţii şi M - Activitati
depozitare telecomunicaţii profesionale,
stiintifice si
4%
1%
tehnice
I - Hoteluri şi
5%
restaurante K 3% Intermedie
ri
financiare
şi asigurari L 1% Tranzacţii
imobiliare
4%
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motocicletelor
23%
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21%
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administrative si
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suport
21%
C - Industria
prelucrătoare
7%

B - Industria
extractivă
1%

S - Alte activitati de
servicii
2%

R - Activitati de
spectacole, culturale si
recreative
2%

Q - Sanatate si
asistenta sociala
3%

P - Invatamant
1%

Sursa: www.listafirme.ro

Dinamica antreprenorială
Ca şi dinamică a volumului de afaceri, în comuna Berceni activitatea economică a fost în
continuă creștere în ultimii 10 ani, inclusiv dinamica numărului de angajați, înregistrează o
creștere în ultimii 10 ani.

14

Strategia de Dezvoltare Locală a
Comunei Berceni pentru perioada 2021-2027

Figura 7: Evoluția nr. de societăți comerciale din comuna Berceni si a nr. de angajați, în perioada 2005 – 2018
Numar firme infiintate
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Sursa: www.listafirme.ro

Dinamica cifrei de afaceri urmează evoluția înregistrată și anume o creștere susținută între anii
2005 – 2012, atingând o cota maximă în anul 2012 și apoi trecând printr-un regres între 2012
- 2014, revenindu-și pe trendul de creștere în perioada 2014-2018, cu un ușor regres în 2017
față de anul anterior.
Figura 8: Evoluția cifrei de afaceri înregistrată de societățile comerciale din comuna Berceni - 2008 – 2018
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Sursa: www.listafirme.ro

În topul societăților comerciale în raport cu cifra de afaceri sunt prezente câteva firme de
notorietate care își desfășoară activitatea în comuna Berceni:

Tabel 6. Topul societăților comerciale din comuna Berceni, după cifra de afaceri din 2018
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Nr.
crt.

Denumire firmă

Cifra de
afaceri (lei)

CAEN

Profit
(lei)

Număr mediu
de angajați

1

ST METAL
TRADING SRL

2511 Fabricarea de construcții
metalice şi părți componente ale
structurilor metalice

40.071.911

2.591.054

67

2

PETROL &
CONSTRUCT
SPECIALIST SRL

4120 Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale şi nerezidențiale

36.022.136

482.305

36

3

BUCEGI INVEST
S.A.

28.440.925

6.304.202

56

4

TOP PROFIL
SISTEM SRL

20.706.149

526.901

15

5

PCS-MADCOM
GRUP SRL

14.763.864

1.967.162

0

6

GLOBAL BETON
INVESTMENT SRL

11.424.257

196.094

7

4730 Comerț cu amănuntul al
carburanților pentru autovehicule în
magazine specializate
2433 Producția de profile obținute la
rece
4120 Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale si nerezidențiale
4673 Comerț cu ridicata al materialului
lemnos si al materialelor de construcții
si echipamentelor sanitare
4120 Lucrari de constructii a cladirilor
rezidentiale si nerezidentiale
4399 Alte lucrări speciale de
construcții n.c.a.
4120 Lucrari de constructii a cladirilor
rezidentiale si nerezidentiale

EPIC STEEL
9.497.135
1.255.429
CONSTRUCT SRL
ROCK DRILL
8.325.241
113.877
CONSULT SRL
HYDRO
7.939.426
1.081.892
DISTRIBUTION SRL
ETHOR SECURITY
8010 Activități de protecție si gardă
4.860.672
45.882
SRL
www.topfirme.com
Sursa: prelucrare proprie a datelor furnizate de
, interogare iunie 2020

7
8
9
10

46
23
39
226

Investițiile derulate de mediul privat cu finanțare nerambursabilă, în perioada 2014 – 2020 au
vizat:


Diversificarea activităților agricole prin înființarea unor activități de: realizare software
la comandă, gestionarea infrastructurii de management a deșeurilor, atelier articole
textile pentru bebeluși4;



Dezvoltarea unei ferme mici5;



Dezvoltarea unei platforme de hardware și software pentru prevenția și detecția
atacurilor cibernetice6.

2.2 Industrie și construcții
“Construcțiile” generează aprox. 27 % din cifra de afaceri pe plan local și concentrează 21%
din totalul locurilor de muncă, comuna Berceni fiind și un amplasament important de derulare
a lucrărilor de construcții având în vedere numărul în creștere al populației.
Din punctul de vedere al specializării lor, cele mai multe întreprinderi cu sediul social în
comuna Berceni care activează în domeniul construcțiilor desfășoară activitate în sectorul
4
5
6

Sursa: http://opendata.afir.info/ - PNDR, submăsura 6.2
Sursa: http://opendata.afir.info/ - PNDR, submăsura 6.3
Sursa: https://mfe.gov.ro/ - POC, AP 1/P1.2/OS1.3-Secţiunea C
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lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, sector care generează şi cea mai
mare cifră de afaceri, înregistrând și profit în ultimii ani.
Dintre constructorii înregistrați în comuna Berceni, se remarcă activitatea desfășurată de
Petrol & Construct Specialist SRL, PCS – Madcom Grup SRL, Epic Steel Construct SRL sau Hydro
Distribution SRL.
În ceea ce privește „Industria”, un domeniu important este cel al fabricării de construcții
metalice și părți componente ale structurilor metalice (CAEN 2511), unde se remarcă ST METAL
TRADING SRL cu 67 angajați în 2018 și cu cea mai mare cifră de afaceri înregistrată în comuna
Berceni. În acest domeniu de activitate regăsim 70 angajați și 3 agenți economici.
Al doilea domeniu ca importanță din punctul de vedere al cifrei de afaceri generate este cel al
producției de profile obținute la rece (CAEN 2433), unde regăsim un singur agent economic,
respectiv Top Profil Sistem SRL.

2.3 Agricultură și Pescuit
Situaţia fondului funciar
Fondul funciar de la nivelul localității Berceni este constituit din terenurile de orice fel,
indiferent de destinație, de titlul pe baza căruia sunt deținute sau de domeniul (public, privat,
obștesc etc.) din care fac parte.
Din punctul de vedere al activităţii agricole/neagricole, conform datelor INS, dintr-un total de
2.733 ha suprafaţă a fondului funciar de la nivelul comunei, 80,86% avea la nivelul anului 2014
destinație agricolă (2.210 hectare).


Din totalul suprafeței agricole, principalele destinații sunt: 2.197 ha teren arabil, 10 ha
vii și pepiniere viticole, 63 ha sunt ocupate de căi de comunicații și 75 ha sunt ocupate
de ape și bălți.



Suprafața ocupată de construcții este de 358 ha iar aria terenurilor degradate și
neproductive este în suprafață de 27 ha.

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la nivelul anului 2014, suprafețele
de teren cu destinație agricolă erau următoarele:
Total
(ha)

Tabel 7. Situația fondului funciar al localității Berceni după modul de folosință
Arabilă
Vii şi
Livezi şi
Ocupată
Ocupată cu
Cai de
Terenuri
(ha)
pepiniere
pepiniere
cu ape,
construcții
comunicații
degradate şi
viticole
pomicole
bălți
(ha)
şi căi ferate
neproductive
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)

2.733
2.197
10
3
75
358
63
27
din care, proprietate privată:
2.387
2.036
10
3
338
Sursa: date INS (AGR101B - Suprafața fondului funciar după modul de folosință, pe localități interogare iunie 2020
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Agricultură, Zootehnie și Pescuit
Sectoarele agricultură, zootehnie și pescuit nu sunt printre cele dezvoltate la nivelul comunei,
fiind reprezentate de un număr nesemnificativ de agenți economici. Conform datelor INS,
ultimele date înregistrate cu privire la utilizarea suprafețelor agricole sunt la nivelul anului
2003 (începând cu anul 2004 s-a întrerupt seria datelor obținute din cercetarea statistică
privind Producția vegetală la principalele culturi, acestea fiind reprezentative doar la nivel de
județ), astfel: pe o suprafață de 455 ha se cultiva grâu și secară, pe 689 ha porumb boabe, pe
172 ha floarea soarelui, pe 34 ha sfecla de zahăr și pe 60 ha legume. Numărul de bovine era la
acel moment de 1.722 capete, numărul porcinelor de 1.187 capete iar numărul păsărilor era de
15.600 capete.
În prezent, un număr de 8 agenți economici își desfășoară activitatea în agricultură, dintre care
4 întreprinderi activează în domeniul cultivării cerealelor7.
La nivelul comunei, apa freatică creează condiții pentru cultura de pomi fructiferi (piersicul,
cireșul, gutuiul, caisul,) iar vița-de-vie are o veche tradiție în localitate, ca și creșterea cornutelor
mari.
Localitatea a fost un important bazin legumicol de aprovizionare cu legume și zarzavaturi și cu
lapte proaspăt a municipiului București.
În ceea ce privește pescuitul în zona comunei Berceni se regăsesc 4 (patru) lacuri de
acumulare, cu utilizare piscicolă: Vadul lui Moș (0,183 mil. m3), Berceni I (0,123 mil. m3), La
Gropi (0,54 mil. m3) şi Berceni II (0,203 mil. m3) aflate în administrația A.N.A.R.8.

2.4 Comerț și servicii
“Comerțul” generează aproximativ 37% din cifra de afaceri pe plan local și concentrează 23%
din totalul locurilor de muncă și 30% din numărul întreprinderilor înregistrate în localitate.
Cele mai multe firme înregistrate în acest domeniu desfășoară activități de comerț cu
amănuntul, domeniu care concentrează și cel mai mare număr de angajați; în schimb, comerțul
cu ridicata generează cea mai mare cifră de afaceri.
Ca domeniu particular în ceea ce privește comerțul cu amănuntul, un impact semnificativ
asupra mediului de afaceri din comună, îl are comerțul cu amănuntul al carburanților pentru
autovehicule, unde activează un singur agent economic ce a generat în 2018 o cifră de afaceri
de aprox. 28,4 milioane lei, având un număr de 56 angajați – Bugegi Invest S.A., partener
Rompetrol.
În ceea ce privește comerțul cu ridicata, o activitate semnificativă este generată de comerțul cu
ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare,
principalii 3 agenți economici cu acest tip de activitate fiind Global Beton Investment SRL
7

Sursa: Date www.listafirme.ro
8 Sursa: Planul de Management al Riscului la Inundaţii Administraţia Bazinală de Apă Argeș - Vedea
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(furnizor betoane pentru construcții), Adin Prod International SRL (importator și distribuitor
de folii de protecție), Metropol Import Export SRL (importator, distribuitor și producător de
monumente din marmură).
În privința „serviciilor”, la nivelul comunei Berceni se remarcă domeniul CAEN 8010 Activități
de protecție și gardă, cu 2 agenți economici care generează o cifră de afaceri de 4,9 milioane lei.

2.5 Turism
Turismul se constituie ca o ramură a economiei naționale integrată în sectorul serviciilor, dar
locul individual în analiza socio-economică se datorează în primul rând faptului că în ultima
perioadă, turismul a devenit şi un vehicul important de promovare a imaginii unei zone sau a
unei regiunii. Potențialul turistic pentru comuna Berceni nu este unul semnificativ în sensul
clasic, dat fiind faptul că în cadrul comunei nu se găsesc obiective turistice relevante astfel încât
nici infrastructura şi nici serviciile turistice nu sunt dezvoltate.
Singurele surse ce pot fi menționate ca şi posibile obiective turistice aferente comunei Berceni
sunt:


LACURILE DE ACUMULARE cu utilizare piscicolă: Vadul lui Moș, Berceni I, La Gropi şi
Berceni II;
BISERICA ORTODOXĂ DIN BERCENI - după anuarul 1909 al Casei Bisericii, Bercenii sunt
parohie cu biserica de zid reparată în 1882 cu hramul Sf. Nicolae;
ŞCOALA DIN BERCENI – este prima școală din localitatea Berceni și a fost înființată în
1820.




În cadrul comunei există un hostel, un popas turistic şi două vile turistice, toate acestea
funcționând în cadrul complexului Miorița administrat de Miotur SRL. Evoluția sosirilor
turiștilor în structurile de primire turistică din comună indică un trend descendent, schimbarea
semnificativă producându-se în anul 2008, când numărul turiștilor a scăzut cu aprox. -70% față
de anul anterior.
Figura 9: Evoluția sosirilor turiștilor în comuna Berceni în perioada 2004 – 2018
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Sursa: Prelucrare date INS (TUR104E), interogare iunie 2020

Sectorul HORECA (CAEN 55XX și 56XX) a cunoscut o evoluție pozitivă în ultimii 10 ani
(perioada 2009 – 2018), numărul de firme care activează în domeniul HORECA crescând de la
7 la 15 (+114%), în timp ce numărul de angajați a crescut cu +35% iar cifra de afaceri generată
19
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de acest domeniu cu aprox. +70%. Totuși, impactul acestui sector la nivelul județului Ilfov este
unul nesemnificativ (aprox. 1% din cifra de afaceri generată de sector și aprox 1% din nr. de
angajați).
Figura 10: Evoluția sectorului HORECA (nr. firme, nr. angajați, cifra de afaceri) în perioada 2008 – 2018
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Sursa: www.listafirme.ro, interogare iunie 2020

Analizând comparativ cele două domenii de activitate (hoteluri și restaurante & catering), se
observă că această creștere este determinată de evoluția sectorului de restaurante (creștere nr.
întreprinderi +133%, creștere nr. angajați +480%, creștere cifră de afaceri +780%, în timp ce
în cazul sectorului hotelier cifra de afaceri a scăzut cu -27,76%), cel mai probabil ca urmare a
creșterii numărului de locuitori care apelează la serviciile restaurantelor locale sau a celor care
ajung în localitate strict pentru a lua masa în complexul turistic.
Din punctul de vedere al potențialului turistic, principalul atu al comunei Berceni rămân
lacurile de acumulare cu potențial piscicol care ar putea fi valorificate pentru a deveni o
destinație de weekend pentru turiști sau pentru amatorii de pescuit.
Totuși, apropierea de municipiul București creează un potențial bun pentru investitorii care
pot dezvolta atracții turistice într-un cadru natural, deosebit de atractiv pentru bucureștenii
care doresc să petreacă timp în afara zgomotului urban.
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3. Infrastructură și
echipare teritorială
3.1 Amenajare teritorială
Strategiile, politicile şi programele de
dezvoltare durabilă în profil teritorial, se
fundamentează pe Strategia de dezvoltare
teritorială a României (SDTR), așa cum este
prevăzut
în
Legea
350/2001
cu
completările ulterioare. Purtând subtitlul
România policentrică 2035, SDTR
reprezintă exercițiul de planificare a
dezvoltării teritoriului național, pentru
orizontul de timp 20351.

populație: 0,81%), se află inclusă în Lista localităţilor
cu cel mai mare LHDI (pe dezvoltare comprehensivă).
LHDI reprezintă un indice al dezvoltării umane locale,
dezvoltat de Banca Mondială pentru a permite
realizarea de comparaţii între toate sublocalităţile
(unităţi SIRUTA) din toate comunele şi din oraşele cu
mai puţin de 30.000 de locuitori.
Pentru comuna Berceni, rata de marginalizare
identificată este 0, ca dezvoltare umană locală, comuna
figurând ca având o dezvoltare medie - ridicată.

Dezvoltare teritorială

Fondul de locuințe

Conform SDTR, comuna Berceni este
încadrată în categoria UAT-urilor care
contribuie la implementarea măsurii 4.3.17
– Tranformarea capitalei într-un pol de
importanță
macroregională.
Printre
transformă rile notabile în ceea ce privește
dezvoltarea capitalei se menționează:
dezvoltarea localităților înconjurătoare și
crearea de noi zone urbane cu funcție
dominantă de locuire, localizarea unor
importante firme comerciale cu o importantă
forță de muncă, precum și intensificarea
fluxurilor comerciale și umane în întreaga
zonă funcțională urbană.

Conform
rezultatelor
preliminare
ale
Recensământului General al Populaţiei şi Locuinţelor
din anul 2011, în comuna Berceni au fost înregistrate
2.384 clădiri cu locuințe, respectiv 1.820 de gospodării
ale populaţiei9.

Zone rurale marginalizate

Numărul locuințelor a crescut cu 59,09% fată de anul
2011, în contextul construcției de noi locuințe private.
În comuna Berceni, numărul de locuințe a continuat
traiectoria crescătoare înregistrată în ultimii 10 ani,
existând o creștere în anul 2018 cu aprox. 59,09 % față
de anul 2011, astfel numărul locuintelor in proprietate
privată a ajuns la 3.901. În ultimii 10 ani, se remarcă și
o creștere cu +149% a numărului autorizațiilor de
construire
eliberate
pentru
clădiri,
pentru
construcțiile de tipul clădirilor rezidențiale.

Conform Atlasului zonelor marginalizate
din România elaborat de Banca Mondială,
comuna Berceni (populație: 5.942 locuitori
în 2011, ponderea populației rome în total

9 Sursa: INS - Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor, 2011
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Figura 11: Evoluția numărului de locuințe în comuna Berceni, în ultimii 10 ani – proprietate privată
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Sursa: Date INS (LOC101B - Locuințe existente), interogare februarie 2020

3.2 Mobilitate urbană
Comuna Berceni a fost cuprinsă în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) realizat pentru
perioada 2016-2030. Îmbunătățirea conectivității la nivelul teritoriului comunei este o măsură
cuprinsă şi urmărită prin implementarea PMUD, în prezent comuna având în derulare proiecte
de modernizare a infrastructurii rutiere implementate cu finanțări nerambursabile.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă acoperă Regiunea București – Ilfov, formată din
Municipiul București și județul Ilfov. Zona de studiu are o suprafață totală de 1.821 km², din
care 13,1% reprezintă teritoriul administrativ al Municipiului București, iar 86,9% reprezintă
teritoriul administrativ al Județul Ilfov.
Conceptul Strategic București 2035 este un proiect lansat la inițiativa Primăriei Municipiului
București care propune o viziune şi o strategie de dezvoltare pentru București și aria sa de
influență (8 orașe și 32 comune din județul Ilfov), pentru un orizont de 25 de ani. „Documentul
își propune formularea unei viziuni a orașului, o federare și armonizare a principalilor factori
care îi conduc dezvoltarea, fondate pe echilibrul între creșterea economică, conservarea și
punerea în valoare a patrimoniului natural și cultural, pe respectul fată de mediu și calitatea
vieții”10 cu scopul de a atinge viziunea propusă, a fost definit un set de obiective, politici şi
programe menite să asigure dezvoltarea coerentă a orașului și a ariei sale de influență. Dintre
proiectele propuse, relevante pentru planificarea mobilității, care vizează şi comuna Berceni,
sunt următoarele:




10

îmbunătățire a infrastructurii rutiere (reabilitare și modernizare – inclusiv poduri și
podețe) pentru următoarele drumuri județene: DJ401 – Berceni – Vidra -13 km
Îmbunătățirea serviciilor de transport public pentru pasageri;
Areale cu prioritate pentru pietoni şi biciclişti.

Sursa: Conceptul Strategic Bucureşti 2035
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Se impune asigurarea unei accesibilități optime, rutieră dar și cu transport public, a polilor de
interes (actuali și viitori) generatori de deplasări - zona centrală; areale cu concentrări de locuri
de muncă; areale cu concentrări de funcțiuni de interes public: zone comerciale, administrative,
de învățământ, de recreere; porțile feroviare și rutiere majore: gări principale, intrări ale
autostrăzilor în localități, aeroport etc., zone rezidențiale cu densități ridicate (mari ansambluri
de locuire colectivă).
Conform PMUD 2016 – 2030, este necesară asigurarea unei bune accesibilități cu transport
public a zonelor urbane cu concentrare mare de locuri de muncă, existente și planificate: zona
centrală; zona Pipera Voluntari – intrare A3; zona Iuliu-Maniu – intrare A1; zona Bd. Paladyintrare A2; Parcul Tehnologic Măgurele și viitorul cluster (Tehnopol) ce se prezumează că se va
dezvolta în jurul acestuia; Zona industrială din Sud: Berceni – Popeşti Leordeni.
Accesibilitatea acestor poli economici trebuie bine organizată la nivelul întregului bazin de
polarizare a forței de muncă: teritoriul regiunii București-Ilfov, prin buna conectare a acestora
la transportul regional.11

Infrastructura rutieră
Comuna este traversată de șoseaua județeană DJ 401, ce o leagă spre Nord de București și spre
Sud de Vidra și mai departe de comunele Vărăști și Hotarele (unde se termină în DN 5A), ambele
din județul Giurgiu.
Străzile comunei Berceni sunt străzi din categoriile III şi IV, având îmbrăcămintea rutieră veche.
Din cauza traficului rutier în continuă creștere (corespunzător cu numărul de vehicule),
fundațiile drumurilor au depășită capacitatea portantă, necesitând continuu atât lucrări de
întreținere curentă cât şi periodică.
Situația drumurilor/străzilor deteriorate are implicații la nivelul întregii circulații de
autovehicule, pe diferite nivele interdependente (factorul uman – siguranța, confortul,
mobilitatea populației; factorului economic – transportul, turismul, costurile ridicate de
călătorie; dinamica posibilelor accidente,etc).
Astfel, creșterea deteriorării străzilor (carosabil, marcaje, semnalizare) cu toate implicațiile
care apar, este direct proporțională cu reducerea șanselor de atragere a investițiilor în zonă.
Infrastructura feroviară
Din punct de vedere feroviar, Gara Berceni este o stație de cale ferată care deservește comuna
Berceni. Înainte de 1967, linia era folosită pentru transportul de călători, pe o rută aproximativ
paralelă cu Șoseaua de centură: Glina - Popești-Leordeni - Berceni. Acum linia este folosită
ocazional pentru traficul de marfă pentru fabricile din zonă12.

11 Sursa: Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 Regiunea București – Ilfov
12 Sursa: Gara Berceni – disponibil la 1.06.2020 la https://ro.wikipedia.org/wiki/Gara_Berceni
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Transportul public de călători
Dintre constrângerile identificate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București – Ilfov
2016-2030 se poate menționa lipsa unei abordări integrate a transportului local, existența
suprapunerilor de trasee între operatori publici și privați, existența unor zone mari fără facilități
de transport public, lipsa unui sistem de management al traficului și de e-ticketing integrat și
performant, lipsa unor programe de investiții corespunzătoare, viabilitatea economică și
financiară limitată pe întreaga durată de exploatare a rețelei, de la investiții, operațiuni,
management la întreținere.
Astfel, către comuna Berceni se pot utiliza traseele STB (Societatea de transport București S.A.):


linia regională R438 - stații de oprire aferente liniei: Piața Sudului, Amiro, Spitalul Dr.
Marinescu, Tomești, Cartier Apărătorii Patriei, Comișani, Bulevardul Metalurgiei, IMGB
Poarta 1, Metrou Berceni, Șoseaua Berceni 104, Șoseaua Berceni 104 S, Upetrolam,
Șoseaua de centura, Berceni - Cartierul Nou, Berceni - Oficiul Poştal, Berceni - Macului,
Berceni - Bufet, Berceni - Boadei, Berceni - Cofetărie, Berceni - Primaria Berceni, Berceni
- Cazanului, Berceni - Mamina, Berceni - Lebedei, Vidra - Nuferilor, Vidra - Florilor, Vidra
- Benzinarie, Vidra - Dealul Verde, Vidra - Moara (La Vasile), Vidra - Profesor Radu, Vidra
- Biserica, Vidra - Primaverii, Vidra – Capat13;



linia regională R475 - stații de oprire aferente liniei: Berceni, Cazanului, Primaria
Berceni, Cofetărie, Boadei, Bufet, Macului, Oficiul Poștal, Cartierul Nou, Șoseaua De
Centura, Sos. Berceni 104, Sos. Berceni 104 S, Upetrolam, IMGB Poarta 2, IMGB Poarta 1,
Bd. Metalurgiei, Comișani, Piața Apărătorii Patriei, Cartier Apărătorii Patriei, Tomești,
Spitalul Dr. Marinescu, Amiro, Piața Sudului, Piața Sudului14.

Legat de transportul rutier asigurat de firmele de operatorii privați, cel mai mare număr de
curse se păstrează predominant pentru localităţile din judeţul Ilfov: Popeşti Leordeni (3486
curse /săptămână), Chitila (2440 curse /săptămână), comuna Berceni (2736 curse
/săptămână), comună Baloteşti (2170 curse /săptămână).15

3.3 Infrastructura tehnico – edilitară
Infrastructura de bază a comunei cuprinde rețele de apă, canalizare, energie electrică și gaze
naturale.
Rețeaua de distribuție a apei potabile are o lungime de 17,5 km16, cu o capacitate de 516
m3/zi17. Cantitatea de apa potabilă distribuită consumatorilor în ultimii 3 ani crescut la valoarea

13 Sursa: Program integrat de transport public de călători pentru regiunea București - Ilfov 2018
14 Sursa: Statii Piata Sudului plecari spre Berceni – disponibil la 1.06.2020 http://www.stbsa.ro/mobile/v_bus_preorasenesc.php
15 Sursa: Studiu de fundamentare în vederea actualizării PATN – secţiunea reţeaua de localităţi
16 Sursa: INS - GOS106B – Lung. totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile, pe județe și localități, 2018
17 Sursa: INS - GOS107A - Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile pe județe și localități, 2018
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de 59 m3, din care 94,91% este livrată populației, pentru uz casnic18. Deși cantitatea de apă
potabilă distribuită a crescut în ultimii 10 ani de la 5 m3 la 59 m3, cantitatea de apă potabilă
distribuită consumatorilor a scăzut față de perioada 2012 – 2014 când a înregistrat valori
semnificativ mai mari datorate consumului industrial: Cantitatea de apă potabilă distribuită în
anul 2014 a scăzut de la 122 m3 (din care, pentru uz casnic: 70 m3) la 59 m3 (din care, pentru
uz casnic 56 m3) pe fondul restrângerii unor activități ale agenților economici.
Operatorul care asigură serviciile de utilitate publică, de alimentare cu apă și de canalizare în
comuna Berceni este S.C. Euro Apavol S.A.
Rețeaua de canalizare. Comuna Berceni este inclusă în proiectul de investiții Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. Euro Apavol
S.A.; pregătirea aplicaţiei de finanţare și a documentaţiilor de atribuire aferente acestui proiect
s-a realizat prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020.
Colectorul de apă uzată este amplasat în zona DJ 401. Conducta de refulare are o lungime totală
de cca. 12,16 km din care 3,7 km în lungul DJ 401 în localitatea Berceni iar reţeaua de canalizare
acoperă străzile comunei pe o lungime de aproximativ 47 km. Acest colector face transferul
către caseta râului Dâmboviţa, zona Vitan Bârzeşti. Soluția proiectată vizează descărcarea apele
uzate menajere de pe străzile adiacente în acest colector, sensurile convergând în principal
către acesta. În lungul DJ401, sunt propuse reţele de canalizare atât pe partea stângă cât şi
dreaptă a drumului. La propunerea traseului aducţiunii de apă, a colectorului precum şi a
reţelelor de distribuţie şi canalizare, s-a avut în vedere ca acestea să fie amplasate pe străzi sau
drumuri aflate în domeniul public. Amplasarea acestora pe terenuri sau străzi private nu este
fezabilă şi poate conduce Ia blocarea întregii investiţii.19
Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor (respectiv totalitatea conductelor
din rețea și direct din conductele magistrale de transport, prin care se distribuie gaze la
consumatorii dintr-o localitate) din comuna Berceni este de 69,9 km, dublu față de acum 10 ani
cand se înregistra o lungime de 34,8 km20. Volumul total de gaze naturale livrate
consumatorilor prin rețelele de distribuție a fost de 4.976 mii m3 în 2018, din care 94,11%
livrate pentru uz casnic21, în creștere cu -13,49% față de anul 2017.
Progaz P&D (fost Progaz Distribution) este distribuitorul de gaze licențiat care acoperă comuna
Berceni.
Reţeaua de distribuţie a energiei electrice din comună deservește întreaga suprafață a
localității, fiind operată de compania E-Distribuție Muntenia SA.
E-Distribuție Muntenia SA. răspunde de funcționarea instalațiilor energetice proprii în condiții
de calitate, siguranță, eficiență economică și de protecție a mediului înconjurător. Energia
18 Sursa: INS - GOS108A - Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor, pe județe și localități, 2018
19 Sursa: Raspuns adresa de informatii publice nr. 133/12.04.2018 cu privire la construirea retelei de apa-canal
din comuna Berceni, jud. Ilfov – disponibil la 1.06.2020 la http://www.galberceni.ro/wp-content/uploads/2018/05/raspuns-ECOVOL.pdf
20 Sursa: INS - GOS116A - Lungimea totala a conductelor de distribuție a gazelor, pe județe şi localități, 2018
21 Sursa: INS - GOS118A - Gaze naturale distribuite, după destinație, pe județe şi localități, 2018
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electrică distribuită este necesar să satisfacă cerințele codului tehnic atât din punct de vedere
al continuității cât și al parametrilor (frecvență, tensiune, curbe de tensiune). Aceste cerințe
sunt dependente de instalațiile care concură la distribuirea ei. Alimentarea se face din linia
principala de medie tensiune L 20 kV Dobreni.
Iluminatul public este una din marile probleme ale localității. În această privință se impune
realizarea unui sistem modern prin tehnologie LED, care înseamnă consum redus de
electricitate și viață lungă pentru lămpi.
În privința rețelelor de telecomunicații, pe raza comunei sunt prezenți principalii operatori:
Vodafone, Orange, Telecom.
În privința siguranței locuitorilor, principala problemă la nivelul comunei o reprezintă câinii
fără stăpân prezenți frecvent pe străzi. Iluminatul slab din întreaga comună sau lipsa
iluminatului pe multe străzi adiacente este o altă problemă semnalată de comunitate.
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4. Mediu și
infrastructură de
mediu
4.1 Factori și probleme de mediu
Parte integrantă a factorilor schimbărilor
climatice, comunele ca şi orașele au o
contribuție proprie la consumul de energie
din întreaga lume, motiv pentru care devin
și o parte esențială pentru soluționarea
acestei probleme. Pentru a prezenta starea
mediului, sunt analizați în continuare
factorii de mediu, precum: apă, aer, sol și alți
factori.
Aer

La nivelul județului Ilfov, calitatea aerului
ambiental este monitorizată la stațiile de
măsurare în timp real, amplasate în
comuna Balotești (stație de fond regional)
şi orașul Măgurele (stație de fond
suburban). Din rezultatele prezentate în
RSMJI rezultă că nu au fost înregistrate
depășiri ale pragurilor de alertă la
indicatorii NO2, SO2, metale grele, CO, O3.
Într-un număr semnificativ de determinări
(20 – 25% din determinări) au fost
înregistrate depășiri la indicatorul PM10
(pulberi în suspensie)1. În urma unei
inițiative comunitare locale, a fost montat
un senzor Airly lângă groapa de gunoi
Sintești (comuna Vidra), aflată în imediata
vecinătate a comunei Berceni, care măsoară
concentrația gazelor nocive PM1, PM2.5,
PM10 și NO2 și O3 în timp real 1.

Numărul de automobile şi de autovehicule care
tranzitează principalele artere de circulație din şi
între localitățile județului Ilfov este în continuă
creștere, urmare a ridicării nivelului de trai al
populației şi a dezvoltării economice a zonei. Din
punct de vedere al tipurilor de vehicule şi al
infrastructurii utilizate, județul Ilfov se confruntă cu
probleme generate de traficul rutier şi în special de
traficul greu care tranzitează șoseaua de centură.
Cauzele principale sunt: existența arterelor de
circulație înguste, uneori cu multe curbe, care duc la
frecvente schimbări de viteză, capacitatea de parcare
insuficientă, accentuarea procesului de degradare a
infrastructurii rutiere, existența unui parc auto
depășit, sub standardele tehnice impuse de normele
europene antipoluante.
În localitatea Berceni, există poluarea atmosferei
cauzată de lucrările de construire şi a motoarelor cu
ardere internă ale automobilelor, ceea ce determină
ridicarea concentrației de noxe în aer, poluarea
atmosferei cu monoxid de carbon, hidrocarburi, plumb
şi pulberi. Deșeurile din construcții şi demolări
manipulate prin metode neecologice pot produce
poluarea aerului (deșeurile pulverulente manipulate
în spații deschise sau evacuate de la înălțimi fără
sisteme de ghidare şi reținere a prafului). Activitatea
de realizare a construcțiilor şi demolarea acestora
generează zgomot (factor de stres care afectează
sănătatea). Poluarea casnică atinge o rată de 50% din
totalul surselor de poluare, fiind urmată îndeaproape
de cea provocată de mijloacele de transport şi cea
rezultată din utilizarea combustibililor fosili pentru
încălzirea locuințelor (CO2).
Este de menționat faptul că, potrivit Organizației
Mondiale a Sănătății (OMS), poluarea atmosferică
constituie cel mai mare risc legat de mediu pentru
sănătatea umană în Uniunea Europeană (UE). În
fiecare an, în UE, acest tip de poluare cauzează în jur de
400.000 de decese premature iar costurile sale externe
legate de sănătate se ridică la sute de miliarde de euro.
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Persoanele din zonele urbane sunt deosebit de expuse la acest risc. Particulele în suspensie,
dioxidul de azot și ozonul de la nivelul solului constituie poluanții atmosferici considerați
răspunzători pentru cea mai mare parte dintre aceste decese premature22.
Apă
La nivel mondial, apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, de
aceea este tratată ca un patrimoniu natural care trebuie protejat şi apărat. Conservarea,
refolosirea şi economisirea apei sunt încurajate prin aplicarea de stimuli economici şi aplicarea
de penalităţi celor care risipesc sau poluează resursele de apă. Repartizarea cantităţii de apă şi
aşa limitată, nu este în concordanţă cu necesităţile. Spre exemplu Europa dispune doar de 7%
din rezervele de apă dulce ale lumii. Informaţiile prezentate în acest capitol provin de la
Administraţia Naţională Apele Române şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a
Apelor fiind prezentate doar totalizat, la nivel national.23 Apa este un element indispensabil
pentru viaţă şi societate, fiind materie primă pentru activităţi productive, sursă de energie şi
cale de transport, factor determinant în menţinerea echilibrului ecologic. Astfel, protecţia,
punerea în valoare şi dezvoltarea durabilă a resurselor de apă sunt acţiuni de interes general.
Resursele naturale de apă ale teritoriului sunt formate din rezervele de apă de suprafață și din
cele subterane care pot fi folosite pentru diverse scopuri.
Sistemele de alimentare învechite pot permite contaminarea microbiologică a apei (bacterii,
viruşi, protozoare) prin eventualele fisuri sau neetanşeităţi existente. Pentru apa potabilă o
sursă de poluare o reprezintă apa subterană contaminată şi utilizarea ei din puţuri/fântâni fără
luarea măsurilor corespunzătoare de protecţie. Având în vedere numărul locuitorilor expuşi,
riscul este evaluat ca fiind semnificativ. Neconformităţile ȋnregistrate ȋn cadrul monitorizării de
audit a calităţii apei distribuită prin sistem centralizat ȋn anul 2018 au fost înregistrate si in
comuna Berceni din cauza prezenţei amoniului şi a nitriţilor.
Sol
Solul este cel mai complex factor de mediu datorită compoziţiei chimice şi fazice. Acesta
reprezintă o resursă importantă în susţinerea civilizaţiei umane, contribuind major la creşterea
vegetaţiei, la reglarea curgerii apelor şi reducerea poluării aerului, funcționând în același timp
şi ca reciclator al materiei organice moarte şi a unor poluanţi. Investigarea şi evaluarea poluării
solului şi subsolului reprezintă obligaţia şi responsabilitatea operatorului economic sau
deţinătorului de teren care a desfăşurat ori desfăşoară activităţi poluatoare sau potenţial
poluatoare pentru mediul geologic.
Poluarea solului este influenţată în special de: depuneri uscate şi umede din atmosferă;
depozitarea neadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe terenuri neamenajate
corespunzător; chimizarea unor terenuri şi culturi agricole.

22 Sursa: Curtea de Conturi Europeană - Sinteză Raport Poluarea atmosferică: sănătatea noastră nu este încă
protejată în mod suficient https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/ro/
23 Sursa: Raport privind starea mediului Judeţul Ilfov 2018
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Perdele de protecţie din afara fondului forestier care duc la combaterea eroziunii solului şi
primenirea aerului sunt aproape inexistente. Spaţiile verzi au o capacitate limitată de a
contribui la obţinerea unor efecte de protecţie a mediului din comuna (protejarea aerului,
absorbţia zgomotelor, reglarea temperaturii microclimatului local). Pe lângă presiunile
punctiforme exercitate, activităţile agricole pot conduce la poluarea difuză a resurselor de
apă/sol. În anul 2008 a fost aprobată lista localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din
activităţi agricole, listă care a fost publicată în Ordinul 1552/2008 – pentru aprobarea listei
localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, la nivelul judeţului Ilfov
au fost identificate zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi printre care si comuna Berceni24.
Alți factori cu impact asupra mediului:
Schimbările climatice
Schimbările climatice de tipul scăderii precipitațiilor, creșterii temperaturilor, vânturi
frecvente, zăpadă excesivă, incendii provocate de temperaturi înalte afectează habitatele de
pădure și speciile dependente în diverse moduri. Schimbările climatice din ultimi ani au avut şi
pot avea în continuare un impact negativ asupra comunei Berceni, acestea amplificând riscurile
naturale induse de secetă, inundații și furtuni.
Energie și eficiență energetică, resurse naturale, mediul înconjurător
Condiţiile geografice specifice judeţului Ilfov nu sunt favorabile dezvoltării la scară largă a unor
unităţi de producere a energiei din surse eoliene sau fluviale. Volumul şi debitul râurilor ce
străbat judeţul Ilfov nu permit amplasarea unor centrale hidroelectrice de mare capacitate
pentru a deservi comunităţile locale. Cu toate acestea, pentru deservirea unor grupuri de
gospodării, a unor activităţi industriale sau a activităţilor agricole, pot fi amplasate
microhidrocentrale pe râurile Argeş, Sabar, Ciorogârla. În cursul anului 2013, APM Ilfov a emis
deciziile etapei de încadrare pentru cel puțin 6 proiecte de realizare de parcuri fotovoltaice pe
teritoriul județului: 3 proiecte în comuna Afumaţi, 2 proiecte în comuna Dragomireşti – Vale, 1
proiect în comuna Moara Vlăsiei. Puterea instalată totală a acestor parcuri fotovoltaice este de
30 MW.
Ţinând cont de contextul geografic, precum şi de tradiţia economică a judeţului Ilfov, o altă
categorie de energie regenerabilă este reprezentată de biomasă şi biogaz. Biomasa este
resursa energetică având cea mai mare capacitate de regenerare iar deşeurile rezultate în urma
exploatării suprafeţelor agricole constituie sursa primară al acestui sector energetic. Biogazul
se produce ca urmare a transformării chimice a deşeurilor animale, vegetale dar şi a produselor
alimentare industrializate. Atât materia primă necesară producerii energiei din biomasă cât şi
cea necesară producerii energiei din biogaz sunt abundente pe teritoriul judeţului Ilfov, al
judeţelor învecinate şi al Municipiului Bucureşti.

24 Sursa: Raport privind starea mediului Judeţul Ilfov 2018
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În prezent, pe teritoriul judeţului Ilfov o unitate de producţie a energiei din biogaz este instalată
la Chiajna – Rudeni şi se are în vedere construirea altora la Glina şi Berceni25.

4.2 Sistemul actual de gestionare a deșeurilor
Gestionarea deșeurilor cuprinde toate activitățile de colectare, transport, tratare, valorificare și
eliminare a deșeurilor, inclusiv monitorizarea acestor operații și monitorizarea depozitelor de
deșeuri după închiderea lor. Deșeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viață al unui produs
(intervalul de timp între data de fabricație a produsului și data când acesta devine deșeu).
Începând cu anul 2007, Regiunea de Dezvoltare 8, București-Ilfov, beneficiază de Planul
Regional de Gestionare a Deșeurilor (PRGD Reg. 8 București-Ilfov), aprobat prin OM 1364/
2007. În PRGD au fost reținute obligațiile de mediu asumate de România în perioada de
preaderare prin termene de realizare şi ținte de atins, toate raportate la realitățile Regiunii de
Dezvoltare 8. Indice de generare, conf. PRGD reg 8 Bucuresti-Ilfov [kg/loc/zi] pentru comuna
Berceni este 0,4 pentru perioada 2010-201126.
Din datele prelucrate se poate trage concluzia că generarea deșeurilor municipale solide la
nivelul județului Ilfov depășește cu peste 70% valoarea totală planificată. În general se constată
existența unei tendințe de creștere a ritmului de depozitare a deșeurilor municipale, tendință
contrară prevederilor legislației europene și naționale.
Începând cu anul 2011, toate Consiliile Locale din județul Ilfov colectează și transportă deșeuri
municipale la cele trei depozite conforme și autorizate din Regiunea de Dezvoltare 8 București
- Ilfov (Vidra, Glina, Rudeni). Operatorul local pentru comuna Berceni este Sal Trans Exim SRL.
Depozitul ecologic de deșeuri urbane și industriale asimilabile Vidra a fost fondat în 2001,
serviciile fiind asigurate de S.C. Eco Sud S.A.. depozitul deservește circa 1,2 milioane locuitori
din toate sectoarele capitalei și a localităților limitrofe, având o capacitate de depozitare de 11,5
milioane m3, un flux mediu zilnic de deșeuri de aproximativ 2.400 tone și o cantitate anuală
medie de deșeuri de 480.000 de tone27.

25 Sursa: Strategia de dezvoltare a judetului Ilfov p. 120
26 Sursa: Raportul anual privind starea mediului în România judeţul Ilfov - 2011
27 Sursa: https://ecosud.ro/depozitul-ecologic-vidra-bucuresti/
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5. Capitalul uman,
infrastructura
socială, educația și
sănătatea

5.1 Forță de muncă, ocupare și
șomaj
La nivelul comunei Berceni, în anul 2020 erau
7.943 persoane conform informațiilor oferite
de INS. Populația a crescut în ultimii 10 ani cu
3.942
persoane
(98,53%).
Ponderea
populației de sex feminin era în 2020 de aprox.
51,40%.
Tabel 8. Evoluția populației din comuna Berceni
domiciliu, la 18.03.2020, pe sexe, în perioada 20102019

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

4001

4199

4434

4748

5095

5419

5826

6378

6893

7395

7943

Masculin

1910

2008

2124

2264

2440

2612

2821

3082

3337

3591

3861

Feminin

2091

2191

2310

2484

2655

2807

3005

3296

3556

3804

4082

Sursa: INS: POP107D - Populatia dupa domiciliu la 18.03.2020
pe gr. de varsta si varste, sexe, judete si localitati

Forța de muncă și structura ocupării în comuna Berceni
Din total, 5.579 persoane aveau vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani, număr care constituie populația
activă a localității.
Tabel 9. Evoluția populației din Berceni după domiciliu, la 1 ianuarie, pe grupe de vârstă, în perioada 2010-2020
Vârste și grupe de
Ani (Număr persoane)
vârstă
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total
0- 4 ani
5- 9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani

4.001
149
146
129
188
232
286
361
335
292
187
296
276
295
211
255
182

4.199
161
155
152
179
248
290
392
361
368
183
300
284
305
191
261
183

4.434
190
159
154
199
247
296
409
401
422
197
290
305
301
213
252
186

4.748
218
171
188
198
255
337
424
471
422
266
298
331
299
238
227
185

5.095
234
203
196
230
253
360
425
564
434
350
272
374
301
262
206
199
31

5.419
249
213
209
252
255
365
455
609
486
429
262
380
317
302
186
224

5.826
292
255
230
278
264
381
476
655
539
538
245
395
337
320
175
217

6.378
340
304
264
292
292
419
518
705
592
638
276
374
378
323
204
211

6.893
367
363
312
331
282
413
584
721
705
631
388
379
409
326
226
191

7.395
411
388
356
351
304
419
640
713
819
639
520
353
443
333
255
168

7.943
432
459
393
353
352
422
675
756
909
687
620
342
463
326
297
160
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Vârste și grupe de
Ani (Număr persoane)
vârstă
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
80-84 ani
122
130
145
145
149
136
132
141
152
167
183
85 ani si peste
59
56
68
75
83
90
97
107
113
116
114
Sursa: INS - POP107D - Populatia dupa domiciliu la 18.03.2020 pe gr. de varsta si varste, sexe, judete si localitati

În ceea ce privește numărul mediu de salariați la nivelul localității Berceni, acesta a înregistrat
o evoluție crescătoare în perioada 2009 – 2018, numărul mediu de salariați s-a dublat în ultimii
10 ani.

Figura 112: Evoluția numărului mediu al salariaților din comuna Berceni, în perioada 2009-2018
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Sursa: INS - FOM104D - Numărul mediu al salariaților pe județe și localități, interogare iunie 2020

Analizând comparativ populația localității Berceni pe grupe de vârstă și numărul mediu de
salariați, se remarcă ponderea de ocupare de aproximativ 18-23%; creșterea de până la 23%
se datorează creșterii numărului locuitorilor din ultimii ani.

Tabel 10. Rata ocupării în Localitatea Berceni, în perioada 2010-2018
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Numărul mediu al
salariaților
15 - 64 ani
Rata de ocupare

510

534

569

500

541

609

762

2017

2018

882

1126

2.748

2.910

3.067

3.301

3.563

3.810

4.108

4.484

4.843

18,56%

18,35%

18,55%

15,15%

15,18%

15,98%

18,55%

19,67%

23,25%

Sursa: INS - FOM104D - Numărul mediu al salariaților pe județe și localități, interogare iunie 2020

Din punctul de vedere al structurii ocupării, se observă că 3 dintre sectoarele de activitate
predominante din localitatea Berceni concentrează aproximativ 56 % din salariați. Astfel, cei
mai mulți salariați se regăsesc în domeniul lucrărilor de constructii a clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale (33 %), urmat de fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale
structurilor metalice (12 %) și de sectorul comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vanzare predominantă de produse alimentare, băuturi si tutun (11 %).
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Șomajul pe plan local
Din datele furnizate de INS, în anul 2019 se înregistrează o scădere cu aprox. 0,8 % față de anul
2011 a numărului de șomeri înregistrați și o scădere cu 0,1 % față de anul 2018.
Tabel 11. Evoluția ponderii șomerilor înregistrați la nivelul localității Berceni, pe sexe, în perioada 2011-2019
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Procente
Total
0,9
0,4
1
0,6
0,5
0,3
0,3
0,2
0,1
Masculin
0,7
0,5
0,9
0,8
0,5
0,2
0,3
0,1
0,1
Feminin
1
0,4
1
0,5
0,4
0,3
0,4
0,2
0,2
Sursa: INS - SOM101F - Ponderea șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii în totalul resurselor de muncă, pe sexe,
județe și localități, interogare iunie 2020

Se observă faptul că populația feminină a fost ușor mai afectată iar în ultimii 10 ani numărul
șomerilor de la nivelul comunei Berceni este în scădere, ajungând la nivel de 2019 la un procent
de 0,1 % din totalul populației active în câmpul muncii.

5.2 Educație și infrastructura educațională existentă
Infrastructura educațională existentă
Reţeaua sistemului educaţional din comuna Berceni în anul 2019 acoperă nivelul de învățământ
primar și gimnazial:



3 unități de educatie preșcolară:



1. Grădinița cu program prelungit nr. 1 – Bulevardul 1 Mai 629;
2. Grădinița cu program prelungit nr. 2 – Bulevardul 1 Mai 161;
3. Gradinita KinderStar - Bulevardul 1 Mai 22
3 unități de educație primară și gimnazială:
1. Şcoala Gimnazială nr. 1 – B-dul 1 Mai nr. 264;
2. Scoala Primara KinderStar
3. Centru social de tip aftherschool

Unităţile de învăţământ au o bază materială, respectiv umană care asigură în bune condiții
desfășurarea actului educațional, dar necesită diferite investiții atât în privința infrastructurii,
cât și în ceea ce privește pregătirea continuă a cadrelor didactice în vederea adaptării la
cerințele pieței, inclusiv la nivel local, prin specializările prevăzute în oferta educațională.
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Tabel 12. Infrastructura de învățământ, pe niveluri de educație, din Berceni – anul 2018
Ani
Niveluri de instruire
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
UM: Număr
Prescolar
1
1
1
:
1
1
Primar si gimnazial (inclusiv
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
invatamantul special)
Primar si gimnazial
1
2
2
2
2
2
Sursa: INS - SCL101C - Unitatile scolare pe niveluri de educatie, judete si localitati consultare iunie 2020

Situația școlarizării
Populația școlară înregistrează o tendință de creștere în ultimii 10 ani, numărul de elevi din
2018 dublându-se față de anul 2009, ceea ce reprezintă o creștere cu 495 persoane.
Tabel 13. Evoluția populației școlare, pe niveluri de educație în comuna Berceni
Ani
Niveluri de instruire
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
UM: Număr persoane

2018

Copii înscriși în grădinițe
145
171
183
174
218
272
243
214
243
226
Elevi înscriși în
învățământul
311
344
354
420
449
514
522
562
637
725
preuniversitar
Elevi înscriși în
învățământul primar şi
449
514
522
562
637
725
gimnazial
Elevi înscriși în
263
308
330
364
440
493
învățământul primar
Elevi înscriși în
186
206
192
198
197
232
învățământul gimnazial
Total
456
515
537
594
667
786
765
776
880
951
Sursa: INS - SCL103D - Populația școlară pe niveluri de educație, județe şi localități, consultare iunie 2020

Figura 13. Distribuția populației școlare, pe niveluri de educație în comuna Berceni, în anul 2018

24%

24%

Copii înscriși în grădinițe
Elevi înscriși în
învățământul primar
Elevi înscriși în
învățământul gimnazial

52%
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Institutul Național de Statistică
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Din datele furnizate de INS, populația școlară la început de an școlar 2018 este formată din 725
elevi înscriși în învățământul primar, gimnazial.

Tabel 14. Nr. elevi înscriși la început de an școlar 2018 în comuna Berceni, pe niveluri de educație
Populația școlară pe niveluri de educație, în comuna Berceni
număr persoane
Elevi înscriși in învățământul preuniversitar
Elevi înscriși in învățământul primar si gimnazial (inclusiv învățământul special)
Elevi înscriși in învățământul primar (inclusiv învățământul special)
Elevi înscriși in învățământul gimnazial (inclusiv învățământul special)
Elevi înscriși in învățământul primar si gimnazial
Elevi înscriși in învățământul primar
Elevi înscriși in învățământul gimnazial
Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de INS iunie 2020

725
725
493
232
725
493
232

La nivelul anului 2017 (ultimul an pentru care sunt disponibile date INS), în comuna Berceni,
s-au înregistrat 52 de absolvenți ai unităților școlare din localitate, remarcându-se aceeași
tendință de creștere a absolvenților de învățământ gimnazial.

Tabel 15. Evoluția absolvenților pe niveluri de educație, în comuna Berceni, în perioada 2010 – 2017
Ani
Niveluri de instruire
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Număr persoane
Primar si gimnazial (inclusiv învățământul
40
36
35
33
57
39
46
52
special)
Gimnazial
35
33
57
39
46
52
Total
40
36
35
33
57
39
46
52
Sursa: INS - SCL109D - Absolventi pe niveluri de educatie, judete si localitati, consultare iunie 2020

Oferta educațională
Proiectele educationale pornesc de la modelele educaţiei individualizate care susţin
predispoziţiile şi potenţialul fiecărui copil. Activităţile instructiv-educative în cadrul comunei
Berceni au loc pe fondul unui obiectiv fundamental: îngrijirea atentă a fiecărui copil,
preocuparea pentru adoptarea unui regim de viaţă sănătos, pentru menţinerea unei dispoziţii
şi a unui tonus pozitiv, pentru echilibru şi dezvoltare armonioasă de la cea mai mică vârstă.
În cadrul sistemelor educative din comuna Berceni se lucreaza continuu la promovarea unui
invatamant deschis, de calitate, flexibil, capabil să se adapteze la cerinţele unei societăţi aflate
în permanentă schimbare, dezvoltarea individuala a copiilor pe toate planurile, crearea unui
climat de muncă şi învăţare stimulativ si inovator precum si la garantarea pregatirii pentru
adaptarea la viaţa şcolara şi apoi la cea socială.
Din 2009 până în 2018, numărul personalului didactic a crescut cu aproximativ 62 %, direct
proportional numărul de elevi înscriși în învățământ.
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Tabel 16. Evoluția personalului didactic pe niveluri de educație, în comuna Berceni
Niveluri de instruire
Ani
2009

2010

2011

9

8

7

Învățământ preșcolar

2012

2013 2014 2015
Număr persoane
7
12
14
12

2016

2017

2018

7

12

12

Învățământ primar
7
10
11
15
18
20
Învățământ gimnazial
12
12
10
10
11
15
Total
29
29
27
29
31
36
33
32
41
47
Sursa: INS - SCL104D - Personalul didactic pe niveluri de educație, județe si localități consultare iunie 2020

5.3 Infrastructura socială
Aplicarea politicilor sociale la nivel local în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în
nevoie, este asigurată de Compartimentul de Asistență Socială. La nivelul comunei Berceni,
prestațiile sociale aflate în plată au următoarele destinații:
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Tabel 17. Situația prestațiilor sociale aflate în plată la nivelul comunei Berceni în anul 2019
Număr
Tip prestație
beneficiari
Beneficiari ajutor social (venitul minim garantat, conform Legii 416/2001 modificată și
completată prin Legea 276/2010)
Beneficiari alocația de susținere (alocația pentru susținerea familiei, destinată
familiilor care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, conform Legii
277/2010)
Beneficiari ajutor pentru încălzire (ajutorul pentru încălzire cu lemne, cărbuni și
combustibili petrolieri sau cu gaze naturale, conform OUG 70/2011 și HG 920/2011)
Beneficiari alte forme de asistență socială (asistență acordată persoanelor în vârstă,
asistență socială în caz de boli și invaliditate, prevenirea excluderii sociale, etc)
Sursa: UAT Berceni, Date furnizate ca răspuns la adresa 9820/28.05.2020

4
4
20
110

În comuna Berceni există un furnizor de servicii sociale, care gestionează activitatea căminului
pentru persoane vârstnice Conacul bunicii Olga.
Tabel 18. Tipurile de servicii sociale acreditate în baza legii 197/2012 la nivelul comunei Berceni
Nr.
crt.

Tip serviciu social

Furnizor
acreditat

Denumire serviciu social

Adresă
serviciu
social

Centre rezidenţiale de îngrijire şi AEL
Life Cămin
pentru
persoane Bd. 1 Mai, nr.
asistenţă pentru persoane vârstnice Investment S.R.L.
vârstnice Conacul bunicii Olga
55
Sursa: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistentasociala/4848, actualizare în iunie 2020

5.4 Sănătate (infrastructură, resurse umane)
În ceea ce privește infrastructură de sănătate publică, în comuna Berceni exista la nivelul anului
2019: 1 cabinet medical de familie (proprietate privata), 3 cabinete stomatologice (proprietate
privata), 1 cabinet medical de specialitate (proprietate privată), 3 farmacii (proprietate
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privata) și un laborator de tehnică dentară. În ultimii 10 ani, se remarcă o stagnare a numărului
de unități sanitare (cabinete medicale de familie, cabinete stomatologice și farmacii).
Tabel 19. Evoluția unităților sanitare, pe categorii de unități în localitatea Berceni
Categorii de
unitati sanitare
Cabinete
medicale de
familie
Cabinete
stomatologice
Cabinete
medicale de
specialitate
Farmacii
Puncte
farmaceutice
Laboratoare de
tehnica dentara

Forme de
proprietate
Proprietate
publica
Proprietate
privata
Proprietate
publica
Proprietate
privata

2009

2010

2011

2012

2013

Ani
2014

2015

2016

2017

2018

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

3

4

3

3

3

3

3

Proprietate
privata
Proprietate
privata
Proprietate
privata
Proprietate
privata

2019

1
1

1

1

1

-

3

3

4

4

3

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

3

1

Sursa: INS - SAN101B – Unit. Sanit. pe categ. de unitati, forme de proprietate, judete si localitati, interogare iunie 2020

5.5 Cultură și culte
Viața culturală a unei localități are un impact semnificativ în creșterea calității vieții locuitorilor
săi, cultura având un rol important în dezvoltarea comunitară, aspect conștientizat în multe din
strategiile de dezvoltare locală. Ca și proces al dezvoltării intelectuale, spirituale și estetice, o
analiză a vieții culturale implică o analiză a infrastructurii care sprijină acest proces.
În comună se organizează periodic evenimente precum Târgul de Crăciun, Ziua Eroilor, Ziua
Școlii.
Căminul cultural a fost înființat în anii 1950 sub ideologia comunistă cu rol propagandistic,
dar a ajutat la afirmarea talentelor artistice ale locuitorilor din Berceni. Aici au activat formația
de muzicuțe, ansamblul folcloric de muzică și dans, teatru și biblioteca comunală. Protagoniștii
au obținut frecvent locul I și II pe județ, dar și locul II pe țară, în 1980, cu orchestra de muzicuțe,
spectacolele fiind difuzate la radio și televiziune. În prezent, fostul cămin cultural este
abandonat, fiind necesară construirea unei case de cultură, în locul căminului cultural.
Un punct de atracție pentru comunitate este Biserica Parohiei, care este o construcție solidă
în care s-a investit în timp atât în interior cât și în exterior. Aceasta dispune de o bibliotecă
creștină la care are oricine poate avea acces. Pe viitor, Parohia se angajează în construirea unei
capele și a unei cantine sociale pentru persoanele defavorizate28.

28 Sursa; Comuna Berceni – disponibil la 1.06.2020 la https://comunaberceni.com/
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În comuna Berceni exista o bibliotecă, numărul de cititori activi a crescut cu aprox. 26 % față
de anul 2011, numărul mediu al volumelor eliberate pe cititor s-a triplat fata de anul 201129.

5.6 Infrastructura de agrement. Tineret și sport
În privința infrastructurii de agrement, percepția comunității este că sunt extrem de reduse
posibilitățile de petrecere a timpului liber în comuna Berceni, în special în cursul serilor. În
comună se regăsesc 1 parc public, 4 zone de agrement și 1 piață publică.
Parcul public din comuna Berceni este
unul modern, cu o suprafață de 5.000 de
metri pătrați, în cadrul căruia a fost
amenajată și o clădire multifuncțională cu
locuri de joacă pentru copii și grupuri
sanitare, care este închiriată doritorilor,
în weekend, pentru diferite activități.
Figura 14: Parc agrement30

Parcul dispune de alei pietonale, gazon rulou, arbori, suprafețe amenajate cu tartan, mobilier
urban, locuri de joacă, stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice, gard metalic/ împrejmuire,
parcare auto.
Comuna Berceni dispune de 4 lacuri de acumulare şi anume: Vadul lui Moș (0,183 mil. M3),
Berceni I (0,123 mil. M3), La Gropi (0,54 mil. M3) și Berceni II (0,203 mil. M3) aflate în
administrația A.N.A.R; în aceste zone se pot realiza activități de pescuit.
În comună există un teren de fotbal și un stadion comunal, construit inițial în 1957, demolat în
2006 și reconstruit din temelii, prin refacerea completă a fundației suprafeței de joc. În 2008
au fost realizate lucrările la clădiri și tribune iar în 2011, stadionul a fost modernizat inclusiv
prin montarea unei instalații de nocturnă.
Terenul stadionului este acoperit cu gazon natural, având dimensiunile 104 m x 64 m. Dispune
de două tribune și o peluză, având o capacitate totală de 2.600 de locuri31. Stadionul a găzduit
evenimente sportive de tipul competițiilor de fotbal organizate de CS Berceni (club de fotbal
care activează în liga a IV-a).
De asemenea pe lângă activitățile din categoria fotbalului, se mai desfășoară ca sporturi de
relaxare boxul şi șahul.
În ceea ce privește zonele de agrement, se remarcă în continuare o nevoie de dezvoltare a unor
zone de recreere, de activități sportive și de agrement pentru locuitorii comunei și pentru
atragerea turiștilor.
29 Sursa: INS - date prelucrate: ART101B, ART107A, ART108A
30 Sursa https://verdesicurat.ro/lucrari.php?lucrare=Proiect-parc-Berceni
31 Sursa: Stadionul Berceni – disponibil la 1.06.2020 la https://ro.wikipedia.org/wiki/Stadionul_Berceni
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6. Capacitatea
administrativă și
mediul asociativ
6.1 Capacitate administrativă
Relația dintre administrația publică și
cetățeni a fost întotdeauna una destul de
controversată, fiecare parte având așteptări
care nu au fost întotdeauna satisfăcute de
cealaltă parte. Dacă așteptările cetățenilor
sunt legate de transparență și eficiența
serviciilor publice, așteptările aparatului
administrativ sunt legate de implicare activă
a cetățenilor în viața comunității.

Primarul îndeplinește o funcție de autoritate
publică. El este șeful administrației publice
locale și al aparatului propriu de specialitate
al autorităților administrației publice locale,
pe care îl conduce și îl controlează. Primarul
răspunde
de
buna
funcționare
a
administrației publice locale, în condițiile
legii, reprezintă comuna în relațiile cu alte
autorități publice, cu persoanele fizice sau
juridice române sau străine, precum și în
justiție.
Principalele
atribuții
ale
primarului,
viceprimarului
și
secretarului
sunt
prezentate în art. 68. Din Legea 215/2001 –
Legea administrației publice.
Figura 12. Organigrama aparat ului
de specialitate al Primarului

Sursa: HCL 60/31.10.2017

Din structura de mai sus se poate observa că Aparatul de Specialitate al Primarului este bine
structurat şi defalcat în compartimente şi responsabilități, având inclusiv compartiment cu
atribuții specifice pentru implementarea și managementul proiectelor cu finanțare
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nerambursabilă/europeană, având astfel personal instruit pe teme legate de finanțări europene
și fonduri structurale în vederea coordonării proiectelor alături de consultanți externi.
Amploarea dezvoltării impune, totuși
Comuna Berceni dispune de pagină web proprie prin intermediul căreia se oferă un set de
informații utile cetățenilor, inclusiv o serie de servicii electronice de plăți online pentru taxe și
impozite locale.

6.2 Mediul asociativ
În Registrul Asociațiilor și Fundațiilor figurează ca fiind înregistrate în comuna Berceni, cu
statut activ, 36 asociații. Organizațiile societății civile au un rol important în viața socială a
comunei, prin proiectele pe care le derulează în vederea susținerii comunității locale.
Cele mai multe dintre aceste asociații (15 asociații) sunt înființate cu scopul derulării sau
promovării activităților sportive.
Se remarcă activitatea derulată de GAL Berceni, în scopul dezvoltării comunității și creșterii
gradului de responsabilitate socială, printre acțiunile derulate de această organizație
înscriindu-se următoarele32:




Montarea unui senzor Airly lângă groapa de gunoi Vidra, cu scopul monitorizării în timp
real a calității aerului, în cadrul rețelei de monitorizare a aerului din România
www.romaniarespira.ro;
Proiectul ”Reduce risipa de alimente” prin utilizarea maximă a produselor alimentare
care se află într-o gospodărie, aplicația ”Smart-Food” – www.risipaalimente.ro;
Acțiune de termoscanare a caselor din comunele Berceni și Vidra.

6.3 Asocieri regionale
Parteneriatele regionale sunt create cu scopul de a rezolva probleme sau pentru a dezvolta
proiecte care acoperă o regiunea mai largă, inclusiv comuna Berceni (GAL Berceni).
Asociaţia Grup de Acţiune Locală Berceni, cu sediul în comuna Berceni, județul Ilfov, a fost
înfiinţată în anul 2017 cu scopul de a asigura un climat favorabil dezvoltării sociale, economice
și culturale în comuna Berceni.
Asociația își îndeplinește misiunea prin inițierea, promovarea și implementarea de proiecte de
mică și mare anvergură de care să beneficieze toți locuitorii comunei. În realizarea scopului său,
asociația promovează unitatea comunității, asumarea responsabilității sociale și individuale,
preocuparea față de mediu și cooperarea cu autoritățile publice în vederea dezvoltării și
creșterii nivelului de bunăstare a comunității33.

32
33

Sursa: https://www.galberceni.ro/
Sursa: Asociaţia GAL Berceni – disponibil la 1.06.2020 la https://www.galberceni.ro/despre-gal/
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Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov s-a
constituit sub forma unei structuri de cooperare a autorităților publice locale din regiunea
București – Ilfov, cu personalitate juridică de drept privat și statut de utilitate publică
recunoscut prin efectul legii destinate exercitării și realizării în comun a competențelor
autorităților administrației publice locale referitoare la furnizarea/ prestarea serviciilor de
transport public, stabilite în sarcina acestora potrivit dispozițiilor Legii nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 215/2001, a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii-cadru a
descentralizării nr. 195/200634.
A.N.R.S.C. a acreditat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public
București – Ilfov în vederea exercitării atribuțiilor legale în domeniul serviciilor de transport
public local prin autorizația nr. 0384/06.03.2018 pentrui exercitarea atribuțiilor legale în
domeniul serviciilor de transport public local, inclusiv pe teritoriul comunei Berceni.
Operatorul ADI pentru județul Ilfov este STB S.A.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURO-APA este persoană juridică de drept privat,
cu statut de utilitate publică, constituită în scopul reglementării, înființării, organizării,
coordonării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale
membre – inclusiv exploatarea în comun a sistemelor de utilități publice aferente serviciului,
precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional,
destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice
aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.
Operatorul Regional desemnat pentru operarea rețelei de alimentare cu apă este S.C. EURO
APAVOL S.A.

6.4 Experiența locală privind proiectele cu finanțare nerambursabilă
În ceea ce privește proiectele cu finanțate nerambursabilă, investițiile publice derulate de
comuna Berceni au vizat modernizarea infrastructurii de bază (alimentare cu apă, drumuri) și
modernizarea infrastructurii educaționale:

Tabel 20. Proiectele derulare de comuna Berceni cu finanțare nerambursabilă în perioada 2014 – 2020

34

Sursa: https://tpbi.ro/page/constituire
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Nr.
crt.
1
2
3

4

5
6
7
8

Denumire obiectiv investiții
Realizare clădire grădiniță cu program prelungit
Nr.3, în comuna Berceni, județul Ilfov
Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Nr.1,
Comuna Berceni, Județul Ilfov
Construire Școală Gimnazială nr. 2
Derularea de investitii privind dezvoltarea
urbanistică și socio-economică a comunei Berceni,
județul Ilfov - Extinderea rețelei de alimentare cu apă
potabilă
Pietruire drumuri comunale, execuţie străzi în
localitatea Berceni, judeţul Ilfov
Modernizare străzi în comuna Berceni, județ Ilfov
Reabilitare spațiu verde, amenajare loc de joacă și
construire centru de activități pentru copii
Înființare teren de sport în comuna Berceni, județ
Ilfov

Alocații de la
bugetul de stat
(lei)
1.070.374,78

Sursa de
finanțare
PNDL II

2.482.246,00

PNDL II

1.900.324,65

Buget local

1.521.114,00

PNDL I

475.985,50

PNDL I

4.673.427,19

Buget local și
buget județean
Buget local

1.002.834

PNDR

Sursa: https://www.mlpda.ro/pages/programulnationaldezvoltarelocala și date Primăria Berceni

În ultimii ani au fost reabilitate drumuri comunale în lungime de 7,5 km (6 km în 2018 și 1,5
km în 2019), însă în continuare aprox. 15 km de drum comunal necesită reabilitări.
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Analiza S.W.O.T.
Puncte tari S

 Amplasarea comunei ı̂n imediata apropiere a municipiului
Bucureș ti, ı̂n cea mai dezvoltată regiune de dezvoltare a
Româ niei;
 Structura economică diversificată ;
 Forța de muncă numeroasă , instruită ș i calificată ;
 Acces la centura Bucureș tiului ș i la calea ferată ;
 Condiții atractive de locuire
 Infrastructură tehnico – edilitară dezvoltată (telefonie, internet,
cablu, rețea electrică , de alimentare cu gaz);
 Rețea locală de drumuri reabilitate;
 Rata ș omajului scă zută comparativ cu media națională a zonelor
similare;
 Atractivitate pentru locuire, localizare de afaceri;
 Extinderea suprafețelor din intravilanul localită ții;
 Existența unui masterplan pentru extinderea ș i reabilitarea
sistemelor de apă ș i apă uzată pentru zona din care face parte
si comuna Berceni;
 Realizarea a numeroase demersuri pentru reabilitarea
infrastructurii, extinderea rețelelor de apă ș i canalizare
 Existența asociațiilor neguvernamentale ș i a unui club sportiv
local.
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Puncte slabe W
 Aș ezarea ı̂n apropierea unor surse cu potențial de poluare: groapa
de gunoi de la Vidra, gaze de eș apament, poligrafii, construcții,
zona industrială IMGB;
 Lipsa rețelei de apă potabilă ș i canalizare care să acopere ı̂ntreaga
comună ;
 Lipsa unui sistem de colectare selectivă a deș eurilor;
 Probleme privind gradul ridicat de să ră cie pentru o parte a
populației;
 Depozitarea necontrolată a deș eurilor menajere, pe terenuri
private ș i pe terenuri aflate ı̂n administrarea UAT;
 Dezvoltarea insufientă a infrastructurii (transport, mediu ș i
socială ) generată de expansiunea accelerată a comunei;
 Educație, cultură civică slab dezvoltate, grad redus de participare
civică ;
 Infrastructură de petrecere a timpului liber insuficient dezvoltată ;
 Lipsa unor servicii medicale adecvate;
 Lipsa unei creș e;
 Suprafețe reduse de spații verzi amenajate;
 Utilizarea pe o scară relativ mică a tehnologiilor avansate;
 Servicii publice insuficient dezvoltate;
 Surse de finanțare insuficiente;
 Educație deficitară a cetă țenilor ı̂n ceea ce priveș te aplicarea
mă surilor de protecție a mediului
 Lipsă sistem de monitorizarea a traficului ș i a unui sistem de
supraveghere video pentru asigurarea siguranței locuitorilor.

Oportunități O
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Oportunități O
 Dezvoltarea zonei metropolitane Bucureș ti-Ilfov;
 Dezvoltarea unor relații de parteneriat ı̂n vederea dezvoltă rii
infrastructurii rețelelor de utilită ți ș i transport public cu municipiul
Bucureș ti ș i localită țile limitrofe;
 Crearea locurilor de muncă , disponibilitatea forței de muncă pentru
recalificare ș i dezvoltarea abilită ților;
 Creș terea interesului pentru cercetare;
 Atragerea de investiții ı̂n domeniul transporturilor ș i logisticii;
 Diversificarea sau dezvoltarea formelor de turism prezente pe plan
local;
 Mă surile propuse ı̂n cadrul SDTR care vizează comuna Berceni;
 Crearea unui sistem electronic de management al documentelor
pentru o mai bună organizare ș i comunicare internă , precedat de
pregă tirea ı̂n domeniul utiliză rii noilor tehnologii;
 Oportunită ți de finanțare prin fonduri structurale nerambursabile;
 Implicarea ONG-urilor ı̂n probleme de mediu, organizarea de acțiuni
de divertisment, activită ți din domeniul socio-cultural etc;
 Potențial mare de dezvoltare a sectorului serviciilor ce vizează
protecția mediului;
 Presiunile exercitate de UE vor conduce la susținerea mă surilor de
protecție a mediului;
 Dezvoltarea pieței de reciclare a deș eurilor, a materiei prime
rezultate din procesarea deș eurilor.
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Amenințări T
 Suprafețele cultivate sunt ı̂ntr-un continuu regres din cauza
expansiunii zonei construite;
 Areal natural al speciilor de animale, pă să ri ș i insecte ı̂n scă dere;
 Resurse bugetare reduse față de nevoia de investiții ı̂n
infrastructura, rețele de utilită ți (apă , canalizare, iluminat public)
ș i expansiunea comunei;
 Degradarea ambientului ș i creș terea poluă rii (creș terea continuă a
numă rului de autoturisme ca una din sursele principale de poluare
a aerului);
 Creș terea costurilor serviciilor publice pentru cetă țeni ș i
utilizatori;
 Creș terea spațiilor de locuit ı̂ntr-un ritm mult prea mare față de
capacitatea autorită ților locale de a dezvolta infrastructura.
 Modernizarea serviciilor publice ș i a infrastructurii de afaceri ı̂n
regiune ar putea conduce la scă derea gradului de atractivitate al
investitorilor pentru comuna Berceni;
 Creș terea impozitelor aferente agenților economici care poate
avea ca efect diminuarea activită ții economice;
 Riscul necorelă rii dintre programele de dezvoltare a infrastructurii
ș i nevoile de echipare a zonelor cu potențial de dezvoltare a IMMurilor;
 Actuala criză economică ș i pandemia generată de covid-19;
 Mediu politic instabil;
 Legislație instabilă .
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PARTEA II
Strategia de dezvoltare
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8. Concluziile
analizei situației
existente

Pespectiva de a oferi condiții mai bune de viață
reprezintă principalul atu al comunei, acestea
traducându-se, în accepțiunea locuitorilor comunei,
prin: liniște, o comunitate unită, calitatea condițiilor
de locuire (liniște, lipsa blocurilor, acces la curte,
mediul înconjurător nepoluat), posibilități de
petrecere a timpului liber și mai ales potențialul de
dezvoltare încă neexploatat al comunei.

Profilul comunei Berceni

Profilul economic

Comuna Berceni este amplasată în imediata
apropiere a Sectorului 4 al Municipiului
București, parte a regiunii de dezvoltare
București Ilfov, cea mai dezvoltată regiune
pe plan național. Proximitatea față de
Municipiul București și accesibilitatea față
de capitală constituie un important avantaj
pentru cei care aleg să își mute reședința în
comuna Berceni.

Principalele domenii economice prezente în comuna
Berceni, din punctul de vedere al cifrei de afaceri
generate, sunt: comerțul cu ridicata și amănuntul,
repararea autovehiculelor (36,32%), domeniul
construcțiilor (27,23%), industria prelucrătoare
(13,14%), unde se remarcă fabricarea de construcții
metalice și părți componente ale structurilor metalice
și producția de profile obținute la rece.

Localitatea Berceni a fost un important
bazin legumicol de aprovizionare cu legume
şi zarzavaturi a oraşului Bucureşti, însă
suprafeţele cultivate sunt într-un continuu
regres din cauza expansiunii zonei
construite. Există în continuare interes
pentru produsele micilor producători locali,
în special pentru produse agro-alimentare.
În ultimii 10 ani, comuna a înregistrat o
continuă creștere a populației, ca urmare a
fenomenului de migrație internă din uban
în rural.
Comuna Berceni a înregistrat în ultimii 5
ani o creştere constantă a numărului de
copii născuţi, aspect la care au contribuit
atât mutarea populaţiei tinere de la oraş în
spaţiul rural, cât și eforturile realizate
pentru stabilitatea financiară a comunei şi
eliminarea aspectului de sărăcie precum şi
dorinţa de schimbare optimă în ceea ce
înseamnă raportul viaţa privată şi viaţa
profesională.

Între activitățile care concentrează cel mai mare număr
de angajați în comuna Berceni, pe lângă activitatea de
comerț cu ridicata și amănuntul, repararea
autovehiculelor și cea a construcțiilor, se remarcă
activitățile de servicii administrative și activități de
servicii suport, iar ca domenii de activitate se remarcă
în special activitățile de protecție și gardă și activitățile
de asistență medicală specializată.
Comuna Berceni dispune de 4 lacuri de acumulare
aflate în administrația A.N.A.R, în care se pot realiza
activități de pescuit.
Prezența hypermarket-urilor este apreciată de
locuitorii comunei, dar, în contextul creșterii
numărului de locuitori, este resimțită nevoia de
extindere a rețelei de supermarketuri și de sprijinire a
activității micilor producători locali, măsuri care ar
putea conduce la creșterea numărului locurilor de
muncă pe plan local.
Infrastructură și echipare teritorială
Numărul de locuințe a continuat traiectoria crescătoare
înregistrată în ultimii 10 ani, astfel numărul locuintelor
in proprietate privată a ajuns la 3.901 în 2018. În
ultimii 10 ani, se remarcă și o creștere cu +149% a
numărului autorizațiilor de construire eliberate pentru
clădiri, pentru construcțiile de tipul clădirilor
rezidențiale.
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Totuși, principalele probleme la nivelul comunității sunt legate de utilitățile de bază care
sunt insuficiente în raport cu nevoile locuitorilor: rețelele de alimentare cu apă și canalizare
lipsesc sau sunt insuficiente, drumurile neasfaltate, în special cele aflate în noile zone
ansambluri rezidențiale din comună împiedică mobilitatea în cadrul acesteia, traficul este
îngreunat la orele de vârf, transportul în comun nu este adaptat la nevoia locuitorilor,
iluminatul public este deficitar în anumite zone ale comunei.
Mediu și infrastructura de mediu
În localitatea Berceni, există poluarea atmosferei cauzată de lucrările de construire şi a
motoarelor cu ardere internă ale automobilelor, ceea ce determină ridicarea concentrației
de noxe în aer, poluarea atmosferei cu monoxid de carbon, hidrocarburi, plumb şi pulberi.
Poluarea casnică atinge o rată de 50% din totalul surselor de poluare, fiind urmată
îndeaproape de cea provocată de mijloacele de transport şi cea rezultată din utilizarea
combustibililor fosili pentru încălzirea locuințelor (CO2).
În ceea ce privește calitatea apei, neconformităţile ȋnregistrate ȋn cadrul monitorizării de
audit a calităţii apei distribuită prin sistem centralizat ȋn anul 2018 au fost înregistrate și în
comuna Berceni din cauza prezenţei amoniului şi a nitriţilor.
Poluarea solului este influenţată în special de: depuneri uscate şi umede din atmosferă;
depozitarea neadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe terenuri
neamenajate corespunzător; chimizarea unor terenuri şi culturi agricole. La nivelul comunei
Berceni au fost identificate zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi.
În rândul comunității este resimțită lipsa unui sistem adecvat de colectare a deșeurilor și
este semnalat și aspectul insalubru al comunei ca urmare a abandonării gunoaielor pe străzi,
în lipsa unor puncte de colectare deșeuri.
Capital uman, infrastructură socială, educație și sănătate
Ponderea șomerilor înregistrați în anul 2019 la nivelul comunei Berceni este de 0,1%, în
scădere cu aprox. 0,8 % față de anul 2011. Se observă faptul că populația feminină a fost ușor
mai afectată iar în ultimii 10 ani numărul șomerilor de la nivelul comunei Berceni este în
scădere, ajungând la nivel de 2019 la un procent de 0,1 % din totalul populației active în
câmpul muncii.
Reţeaua sistemului educaţional din comuna Berceni în anul 2019 acoperă nivelul de
învățământ primar și gimnazial. Populația școlară înregistrează o tendință de creștere în
ultimii 10 ani, numărul de elevi din 2018 dublându-se față de anul 2009, ceea ce reprezintă
o creștere cu 495 persoane.
Investițiile în infrastructura educațională realizate în ultimii ani sunt remarcate de locuitorii
comunei, care apreciază în mod favorabil amenajarea unităților de învățământ, calitatea
actului didactic, dotările din unitățile de învățământ.
În comuna Berceni există un furnizor de servicii sociale, care gestionează activitatea
căminului pentru persoane vârstnice Conacul bunicii Olga. În ceea ce privește prestațiile
sociale, cele mai multe prestații acordate în anul 2019 (110 beneficiari) au fost sub forma
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altor forme de asistență socială (asistență acordată persoanelor în vârstă, asistență socială
în caz de boli și invaliditate, prevenirea excluderii sociale, etc).
În ceea ce privește infrastructură de sănătate publică, în comuna Berceni exista la nivelul
anului 2019: 1 cabinet medical de familie (proprietate privata), 3 cabinete stomatologice
(proprietate privata), 1 cabinet medical de specialitate (proprietate privată), 3 farmacii
(proprietate privata) și un laborator de tehnică dentară.
În ultimii 10 ani, se remarcă o stagnare a numărului de unități sanitare (cabinete medicale
de familie, cabinete stomatologice și farmacii), nevoia de servicii medicale pe plan local fiind
resimțită de locuitorii comunei, mai ales în contextul creșterii numărului de locuitori.
În privința infrastructurii de agrement, percepția comunității este că sunt extrem de reduse
posibilitățile de petrecere a timpului liber în comuna Berceni, în special în cursul serilor.
Capacitate administrativă
În privința capacității administrației publice locale de a oferi servicii locuitorilor, se impune
digitalizarea serviciilor și pregătirea personalului în special în domeniul atragerii de
finanțări nerambursabile. În raport cu inițiativele de dezvoltare propuse pentru perioada
2014 – 2020, s-a finalizat un procent relativ scăzut din ce s-a planificat, astfel încât este
imperiod necesară și creșterea abilităților personalului administrației publice și în ceea ce
privește implementarea strategiilor definite la nivel teritorial.

50

Strategia de Dezvoltare Locală a
Comunei Berceni pentru perioada 2021-2027

9. Analiza de impact
a obiectivelor
strategice propuse
în perioada 2014 2020

Tabel 221. Domenii de intervenție și obiective
strategice stabilite pentru perioada 2014 - 2020
Obiective
strategice
1.
Dezvoltarea
economică
a comunei

Evaluarea strategiei de dezvoltare locală
aplicată de comuna Berceni în perioada 2014 –
2020 este necesară pentru identificarea și
analiza rezultatelor, efectelor, mecanismelor
implementării și formularea de recomandări și
lecții învățate.
Obiectivul general vizat pentru orizontul de
timp 2014 – 2020 a fost: dezvoltarea economică
și socială durabilă a comunei Berceni, care să
ducă pe termen lung la creșterea calității vieții
locuitorilor comunei și transformarea într-un
centru comercial și rezidențial cu impact
regional incluzând 6 (șase) obiective strategice,
unul din obiectivele strategice (dezvoltarea
economică a comunei) având corelate 4 domenii
strategice de intervenție:

Domeniu strategic
Obiectiv strategic
de intervenție
DS1. Sprijinirea investițiilor în agroturism și infrastructură de turism de tip recreațional de
weekend ca zonă periurbană a Bucureștiului
DS2. Dezvoltarea OS1. Facilitarea înființării și dezvoltării de întreprinderi mici și crearea de
economică în
locuri de muncă
comuna Berceni
OS2. Încurajarea dezvoltării locale
DS3. Procesare
OS1. Îmbunătățirea competitivității producătoriulor primari printr-o mai bună
primară și
integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de
secundară a
calitate, al creșterii valorii adăugatea produselor agricole, al promovării pe
produselor
piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și
agricole locale
organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale.
OS2. Sprijinirea gestionării și prevenirii riscurilor la nivelul exploatațiilor
ODC3. Eficientizarea utilizării apei în agricultură
ODC4. Utilizarea surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a
dețeurilor,. A reziduurilor și altor materii prime nealimentare, în scopul
bioeconomiei
DS4. Agricultura
OS1. Creșterea competitivității și a viabilității activităților din sectorul agroalimentar, forestier și a zonelor rurale
OS2. Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și
silvicultură, pe de o parte și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în
scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu
îmbunătățite
ODC3. Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în
sectoarele agricol și forestier
ODC4. Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea
restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii
participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole
OS5. Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați
corespunzător

51

Strategia de Dezvoltare Locală a
Comunei Berceni pentru perioada 2021-2027

2. Modernizarea și extinderea infrastructurii

1.
2.
3.
4.

Dezvoltarea serviciilor publice
Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor sociale
Asigurarea calității mediului și a condițiilor de locuire
Dezvoltarea capacității administrative
Sursa: Strategia de dezvoltare locală a comunei Berceni în perioada 2014 – 2020

Evaluarea rezultatelor strategiei este utilă pentru furnizarea dovezilor şi informațiilor cu
caracter strategic referitor la obiectivele stinse prin implementarea strategiei urmărite în
perioada 2014 – 2020, în vederea îmbunătățirii strategiei pentru perioada 2021 – 2027.
În ceea ce privește relevanța strategiei anterioare, se poate aprecia că logica de intervenție a
strategiei la nivelul comunei Berceni a fost relevantă față de nevoile identificate la nivelul
comunei. Totuși, strategia anterioară a fost deficitară în ceea ce privește definirea indicatorilor
de realizare adecvați pentru a putea oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute în raport
cu rezultatele așteptate.
În lipsa unor indicatori de impact, progresul înregistrat în realizarea obiectivelor propuse a fost
apreciat în funcție de gradul de implementare a măsurilor stabilite pentru fiecare obiectiv în
parte. În ciuda unor demersuri punctuale pentru modernizarea și extinderea infrastructurii
publice și pentru dezvoltarea serviciilor publice, s-a înregistrat un progres slab în atingerea
obiectivelor propuse, fiind realizate numai 16,39% din proiectele propuse, astfel încât multe
dintre măsurile rămase neimplementate vor fi transpuse în strategia pentru perioada 2021 –
2027.
Principala problemă care a generat constrângeri în implementarea proiectelor propuse a fost
legată de lipsa fondurilor și lipsa terenurilor sau imobilelor disponibile în cadrul domeniului
public. Noua strategie trebuie să ia în considerare aceste riscuri prin măsuri precum creșterea
capacității de accesare a finanțărilor nerambursabile și de implementare a proiectelor,
dezvoltarea parteneriatelor public – privat, creșterea cooperării la nivel teritorial.
Concluzionând analiza situației existente și celelalte cadre argumentative, se apreciază
necesitatea stabilirii unor obiective strategice, obiective ce vor fi raportate în primul rând la
așteptările comunității și vor concretiza modalitățile de realizare a scopului de dezvoltare
locală a comunei, exprimat în „viziunea de dezvoltare locală a comunității” Berceni.
Fiecare obiectiv strategic poate fi realizat prin proiecte, măsuri și intervenții specifice, grupate
în axe prioritare, de a căror prioritizare, planificare și mod de concretizare, depinde
implementarea în condiții optime a strategiei de dezvoltare locală și implicit atingerea
obiectivelor propuse.
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10 . Contextul european, național, regional
și județean
Obiectivul Strategiei Europa 2020 a fost acela de a se asigura că redresarea economică a
Uniunii Europene (UE), în urma crizei economice și financiare este susținută de o serie de
reforme, în vederea punerii unor baze solide pentru creștere economică și crearea de locuri
de muncă până în 2020.
Pentru realizarea acestei ambiții, UE și-a stabilit 5 mari obiective de atins până în 2020 cel
târziu35, obiective susținute de 7 inițiative emblematice la nivel european și în țările UE:
Uniunea inovării, Tineretul în mișcare, agenda digitală pentru Europa, o Europă eficientă din
punctul de vedere al utilizării resurselor, o politică industrială adaptată erei globalizării,
strategia pentru noi competențe și noi locuri de muncă și Platforma europeană de combatere a
sărăciei.
În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Politica de Coeziune a
Uniunii Europene, principala politică de investiții a UE propune 5 obiective/priorități
investiționale:


O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare
și inteligente;



O Europă mai verde, cu emisii scăzute de carbon, în tranziție spre o economie fără
emisii și reziliență, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și justă, a
investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a reducerii impactului asupra
schimbărilor climatice și a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării
riscurilor;



O Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale;



O Europă mai socială și mai incluzivă, prin implementarea Pilonului european al
drepturilor sociale;

35 Obiectivele incluse în Strategia Europa 2020:







creșterea la cel puțin 75 % a procentului din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani care are un
loc de muncă;
investirea a 3 % din produsul intern brut în cercetare și dezvoltare;
reducerea cu cel puțin 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea la 20 % a procentului energiilor
regenerabile și creșterea cu 20 % a eficienței energetice;
reducerea ratei abandonului școlar la mai puțin de 10 % și creșterea la cel puțin 40 % a procentului
diplomelor de învățământ superior;
reducerea cu 20 de milioane a numărului persoanelor amenințate cu sărăcia sau cu excluziunea socială.
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O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin promovarea dezvoltării durabile și
integrate a tuturor tipurilor de teritorii și a inițiativelor locale.

În cadrul procesului de programare, fiecare țară își va stabili obiective proprii și priorități
naționale, sub forma programelor de finanțare, gestionate de autoritățile de management
aferente, care vor finanța proiecte de investiții a căror implementare va conduce la atingerea
obiectivelor specifice stabilite.
În conformitate cu Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021 – 202736,
prioritățile investitiționale trasate de Uniunea Europeană, vor fi implementate cu ajutorul
următoarelor programe operaționale:
Tabel 222. Corelarea obiectivelor de politică europeană cu programele operaționale implementate pe plan
național

Obiectiv european

Program operațional

Obiectivul de
Politică 1 - O Europă
mai inteligentă și
mai competitivă

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente
Financiare (POCIDIF)
Programul Operațional Sănătate (POS)
Programe Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8
POR)
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
Programul Operațional Transport (POT)
Programe Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8
POR)
Programul Acvacultura și Pescuit (PAP)
Programul Operațional Transport (POT)
Programe Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8
POR)

Obiectivul de
Politică 2 - O Europă
mai ecologică
Obiectivul de
Politică 3 - O Europă
mai conectată
Obiectivul de
Politica 4 – O Europă
mai socială și mai
incluzivă
Obiectivul de
Politica 5 – O Europă
mai aproape de
Cetățeni
Obiectivul aferent
Tranziției Echitabile

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
Programul Operațional Sănătate (POS)
Programe Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8
POR)
Programe Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8
POR)
Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
Programul Acvacultura și Pescuit (PAP)
Programul Operațional pentru Tranziție Justă (POTJ)

Sursa: Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021 – 2027

36

Sursa: https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
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Fișele Programelor Operaționale sunt prezentate în anexă.
La nivel național, România a realizat primele analize pe baza Raportului de Țară 2019 –
Anexa D: Orientări în materie de investiții privind finanțarea politicii de coeziune în perioada
2021-2027, pe marginea cărora au fost trasate și prioritățile naționale pentru finanțarea din
Fondurile Europene post 2020.
Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 203037 include 17 obiective
de dezvoltare durabilă, cu ținte clare pentru 2030:
Figura 136: Obiectivele de dezvoltare durabilă

Sursa: Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030

În ceea ce privește dezvoltarea teritorială, Strategia de dezvoltare teritorială a României
(SDTR) evidențiază pentru comuna Berceni următoarele direcții de dezvoltare:
 crearea de noi zone urbane în cadrul localită ților care înconjoară capitala, cu funcție
dominantă de locuire;
 localizarea unor importante firme comerciale cu o importantă forță de muncă ;
 intensificarea fluxurilor comerciale ș i umane ı̂n ı̂ntreaga zonă funcțională urbană ;
 înființarea de parcuri științifice și tehnologice.

37 Sursa: Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 a fost adoptată de Guvernul României în ședința din
9 noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018
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La nivel regional, ADR BUCUREȘTI - ILFOV a demarat procesul de elaborare a Programului
Operațional Regional 2021-2027, în prezent fiind elaborată versiunea din 29.09.2020.
Notă: Având în vedere că în perioada curentă sunt în curs de elaborare sau de aprobare o serie de strategii
sectoriale sau regionale, se recomandă actualizarea semestrială a Strategiei de dezvoltare locală a Comunei
Berceni, pentru asigurarea intercorelării cu noile strategii.

Programul Operațional Regional pentru regiunea București-Ilfov 2021-2027 (POR BI) își
propune să asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea durabilă și echilibrată
a regiunii din perioada 2014-2020, având la bază direcțiile, acțiunile și prioritățile Planului de
Dezvoltare Regională București-Ilfov (PDR BI) 2021-2027 și cele ale Strategiei de Specializare
Inteligentă București-Ilfov 2021-2027 (RIS3 BI), inclusiv recomandările Comisiei Europene
formulate în Raportul de țară din 2019 privind România38.
Obiectivul strategic general al Programului Operațional Regional București-Ilfov pentru
perioada 2021-2027 este creșterea competitivității economice regionale și îmbunătățirea
condițiilor de viață ale comunităților locale din regiune prin sprijinirea dezvoltării mediului de
afaceri, a infrastructurii și a serviciilor publice, astfel încât acestea să fie capabile să gestioneze în
mod eficient resursele, să valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Provocările identificate la nivelul regiunii și modalitatea de rezolvare transpusă prin
propunerea obiectivelor strategice specifice sunt sintetizate în continuare:
Provocare identificată
Valorificare sub-optimală a
potențialului de inovare existent în
regiune cu efect direct asupra
gradului de absorbție a tehnologiei
și inovării în IMM-uri
Nivel scăzut de integrare a
tehnologiilor digitale în activitatea
de zi cu zi a cetățenilor, a
întreprinderilor și a administrației
publice

Capacitate redusă de adaptare și
rezistență a IMM-urilor, tradusă
printr-o rată scăzută de
supraviețuire pe piață și nivel
scăzut de internaționalizare

Obiectiv strategic specific
OSS 1: Îmbunătățirea
performanței în materie de
cercetare și inovare în
domeniile de specializare
inteligentă
OSS 2: Creșterea nivelului de
digitalizare al economiei și
societății în vederea
eficientizării administrației
publice, adoptării pe scară
largă a conceptului de smart
city și a transformării digitale
a întreprinderilor
OSS 3: Consolidarea poziției
IMM-urilor pe piețele interne
și externe, cu efect direct
asupra creșterii și
competitivității acestora

38 Sursa: https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/
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Obiectiv specific
OS.1.i Dezvoltarea
capacităților de cercetare și
inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate
OS.1.ii Fructificarea
avantajelor digitalizării, în
beneficiul cetățenilor, al
companiilor și al guvernelor

OS.1.iii Impulsionarea
creșterii și competitivității
IMM-urilor
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Provocare identificată
Stadiu incipient de dezvoltare al
mecanismului de descoperire
antreprenorială la nivel regional

Sectoarele rezidențial și public
sunt mari consumatori de energie
și contribuie major la emisiile de
gaze cu efect de seră
Spații verzi insuficiente,
inadecvate, degradate, vacante sau
neutilizate corespunzător

Disfuncționalități în transportul
public și în asigurarea mobilității
urbane regionale
Conectivitate disfuncțională
cauzată de volume de trafic ridicate
și de o infrastructură inadecvată

Rețeaua de unități de învățământ
este subdimensionată comparativ
cu mărimea demografică a regiunii
și se confruntă cu disfuncționalități
privind nivelul de echipare și
condițiile de siguranță și
funcționare a spațiilor de învățare
punând în evidență discrepanțe
majore în plan intraregional
Gradul redus de conservare a
elementelor de patrimoniu cultural
și natural și insuficienta
valorificare a infrastructurilor

Obiectiv strategic specific
OSS 4: Îmbunătățirea
competențelor actorilor
mecanismului de descoperire
antreprenorială de la nivel
regional cu privire la
specializare inteligentă,
tranziție industrială și
antreprenoriat
OSS 5: Îmbunătățirea eficienței
energetice la nivel regional

Obiectiv specific
OS 1.iv Dezvoltarea
competențelor pentru
specializare inteligentă,
tranziție industrială și
antreprenoriat

OSS 9: Susținerea protecției,
conservării și valorificării
durabile a obiectivelor de
patrimoniu cultural și natural

OS 5.i Favorizarea
dezvoltării integrate sociale,
economice și de mediu la
nivel local și a

OS2. (i) Promovarea
eficienței energetice și
reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră
OSS 6 : Promovarea dezvoltării OS2. (vii) Îmbunătățirea
regionale și locale sustenabile protecției naturii și a
cu emisii scăzute de CO2 prin
biodiversității, a
creșterea suprafeței și
infrastructurii verzi în
îmbunătățirea calității
special în mediul urban și
spațiilor și infrastructurii verzi reducerea poluării
OSS7: Creșterea mobilității și
OS2. viii Promovarea
atractivității utilizării
mobilității urbane
transportului public și
multimodale sustenabile
nemotorizat
OSS 7: Îmbunătățirea
OS 3.iii Dezvoltarea unei
conectivității regionale la
mobilități naționale,
coridoarele europene de
regionale și locale durabile,
transport prin creșterea
reziliente în fața
accesului rețelei urbane și
schimbărilor climatice,
diversificarea modalităților de inteligente și intermodale,
transport
inclusiv îmbunătățirea
accesului la TEN-T și a
mobilității transfrontaliere
OSS 8: Îmbunătățirea
OS 4.ii Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale și accesului la servicii de
asigurarea premiselor
calitate și favorabile
materiale necesare pentru
incluziunii în educație,
ocrotirea, educarea și
formare și
instruirea copiilor de vârstă
învățarea pe tot parcursul
preșcolară, elevilor,
vieții prin dezvoltarea
studenților și adulților
infrastructurii
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Provocare identificată
culturale și turistice a condus la
deteriorarea și scăderea
atractivității acestora

Obiectiv strategic specific
și stimularea dezvoltării
zonelor turistice, de agrement
și de petrecere a timpului liber

Obiectiv specific
patrimoniului cultural,
turismului și securității în
zonele urbane

Sursa: POR București – Ilfov, versiune draft 1 - 29.09.2020

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București – Ilfov acoperă perioada
2016-2030, fiind elaborat pentru Municipiul București cu toate sectoarele sale și județul Ilfov,
format din 8 orașe și 32 comune, printre care și comuna Berceni.
Inițiativele care vizează comuna Berceni cuprinse în PMUD 2016 – 2030 sunt:



Pasaj rutier denivelat (Berceni) Centura București - DJ 401 (cu posibilitate de gabarit depășit)
– proiect de rezervă în secțiunea Infrastructură rutieră, pasaje denivelate în județul Ilfov;
Este necesară asigurarea unei bune accesibilități cu transport public a zonelor urbane cu
concentrare mare de locuri de muncă, existente și planificate, cum ar fi Zona industrială din
Sud: Berceni-Popeşti Leordeni.

La nivel județean, Strategia de dezvoltare a județului Ilfov pentru perioada 2020-2030 își
propune o viziune strategică prin care județul să devină un spațiu al dialogului și al polarizării
inteligente, un județ competitiv, durabil și incluziv. În vederea atingerii acestei viziuni, au fost
conturate 6 (șase) obiective specifice și 2 (doua) obiective transversale:


Obiective strategice:



OS1. Susținerea unei dezvoltări economice durabile și a antreprenoriatului în vederea creării de
locuri de muncă:
o OS2. Dezvoltarea capitalului uman în vederea îmbunătățirii ofertei de forță de muncă prin
asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice
o ODC3. Îmbunătățirea infrastructurii de bază pentru locuire și pentru dezvoltarea de activități
economice
o ODC4. Protejarea mediului ambiant, punerea în valoare a spațiului public, a patrimoniului cultural
și a peisajului
o OS5. Îmbunătățirea conectivității teritoriale
o OS6. Întărirea capacității administrative pentru bună guvernare, servicii publice de calitate și
cooperare metropolitană
Obiective transversale:
o

o
o

OT7. Promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și a diversității
OT8. Gestiunea riscurilor și combaterea schimbărilor climatice

Toate aceste obiective sunt intercorelate și la rândul lor cuprind un set de obiective specifice,
axe prioritare și măsuri ce conturează imaginea de ansamblu la nivelul regiunii respectiv la
nivelul județului. În viziunea strategiei, activitățile trebuie îndreptate pentru ca județul Ilfov să
ajungă un spațiu al dialogului și al polarizării inteligente, un județ competitiv, durabil și incluziv.
Strategia județului este orientată spre realizare a două obiective strategice majore:
„Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor”, respectiv „creșterea atractivității pentru activități
economice și vizitatori”, obiectivele strategiei fiind defalcate pe puncte de ghidaj, respectiv axe
prioritare și măsuri propuse:
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OS1. Susținerea unei dezvoltări economice durabile și a antreprenoriatului în vederea creării de locuri de
muncă:
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și inovare;
Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele cu valoare adăugată ridicată și încurajarea
antreprenoriatului;
o Valorificarea în scop economic a resurselor turistice și dezvoltarea infrastructurii suport pentru
acest sector;
o Creșterea competitivității sectorului agro-alimentar prin investiții în tehnologii inovatoare.
OS2. Dezvoltarea capitalului uman în vederea îmbunătățirii ofertei de forță de muncă prin asigurarea
accesului cetățenilor la servicii publice
o
o



Reabilitarea și extinderea infrastructurii de educație;
Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii, promovarea formării continue și a
mobilității forței de muncă;
o Reabilitarea și extinderea infrastructurii de sănătate;
o Reabilitarea și extinderea infrastructurii sociale;
ODC3. Îmbunătățirea infrastructurii de bază pentru locuire și pentru dezvoltarea de activități economice
o
o









o 3.1. Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare;
o 3.2. Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu energie și de comunicații;
o 3.3. Dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor;
o 3.4. Dezvoltarea teritorială integrată.
ODC4. Protejarea mediului ambiant, punerea în valoare a spațiului public, a patrimoniului cultural și a
peisajului
o 4.1 Creșterea atractivității spațiului public prin refuncționalizarea și amenajarea zonelor verzi;
o 4.2. Protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural;
o 4.3. Protecția mediului și conservarea biodiversității;
o 4.4. Dezvoltarea ofertei culturale, sportive și de agrement.
OS5. Îmbunătățirea conectivității teritoriale
o 5.1. Creșterea accesibilității la infrastructura de transport națională și globală;
o 5.2. Optimizarea și completarea rețelei de drumuri secundare ;
o 5.3. Dezvoltarea transportului metropolitan (inclusiv transport public și inter-modalitate);
o 5.4. Creșterea atractivității și viabilității mijloacelor de transport "verzi";
o 5.5. Creșterea siguranței în trafic.
OS6. Întărirea capacității administrative pentru bună guvernare, servicii publice de calitate și cooperare
metropolitană



o 6.1. Consolidarea capacității administrative;
o 6.2. Coordonare unitară a proiectelor investiționale de dezvoltare teritorială;
OT7. Promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și a diversității



o 7.1. Integrarea socială a grupurilor vulnerabile;
o 7.2. Regenerarea comunităților dezavantajate;
OT8. Gestiunea riscurilor și combaterea schimbărilor climatice
o
o

8.1. Reducerea emisiilor de CO2 și valorificarea durabilă a resurselor de energie regenerabilă;
8.2. Managementul riscurilor și al efectelor schimbărilor climatice;
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În elaborarea strategiei de dezvoltare a comunei Berceni au fost luate în considerare aceste
obiective pentru a păstra coerența măsurilor luate și compatibilitatea cu cele care se referă la
nivelul administrativ și teritorial superior.
Lista de programe/proiecte aferente Strategiei de dezvoltare a județului Ilfov pentru
perioada 2020-2030 a fost orientată spre asigurarea de servicii şi de utilități publice adecvate,
dezvoltarea economiei locale bazate pe avantajele competitive şi comparative ale județului, pe
îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător în regiunea București-Ilfov, îmbunătăţirea
relaţiilor de cooperare cu colectivitățile locale din alte regiuni de dezvoltare, îmbunătăţirea
performanțelor instituționale și dezvoltarea resurselor umane şi pe valorificarea patrimoniului
cultural.
În ceea ce privește comuna Berceni, sunt propuse următoarele intervenții39:





Înființarea de parcuri industriale
Infrastructura-suport pentru afaceri în domeniul agri-food
Extindere linie metrou M2 Berceni
Măsuri de îmbunătățire a infrastructurii rutiere:
o DJ401 – Berceni – Vidra -13km
o Conexiune DJ 301 (Cernica) – DJ 401 (Berceni)

Conceptul Strategic București 2035, proiect lansat la inițiativa Primăriei Municipiului
București, propune o viziune şi o strategie de dezvoltare pentru București și aria sa de influență,
în care se încadrează și comuna Berceni. Dintre proiectele propuse, relevante pentru
planificarea mobilității, care vizează şi comuna Berceni, sunt următoarele: îmbunătățire a
infrastructurii rutiere (reabilitare și modernizare – inclusiv poduri și podețe) pentru următoarele
drumuri județene: DJ401 – Berceni – Vidra - 13 km, îmbunătățirea serviciilor de transport public
pentru pasageri, areale cu prioritate pentru pietoni şi biciclişti.
La nivel județean, se află în implementare o serie de strategii sectoriale (Master planul pentru
reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov 20122042, Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 2018-2023, Planul de menținere a calității
aerului pentru județul Ilfov 2019-2023, Strategia județului Ilfov în domeniul energiei 2018-2025),
ale căror propuneri vor fi luate în considerare în alcătuirea portofoliului de proiecte până în
2030, alături de proiectele propuse în Strategia de dezvoltare locală a comunei Berceni.

39
Sursa:
Strategia
de
dezvoltare
a
județului
Ilfov
pentru
http://arhiva.cjilfov.ro/upload2/strategia_orizont/strategia_orizont_2020-2030/SDJ_Ilfov.pdf
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11 . Conceptul de
dezvoltare strategică
Obiectivul Strategiei Europa 2020 a fost acela de
a se asigura că redresarea economică a Uniunii
Europene (UE), în urma crizei economice și
financiare este susținută de o serie de reforme, în
vederea punerii unor baze solide pentru creștere
economică și crearea de locuri de muncă până în
2020.

11.1. Demersul de elaborare al
conceptului de dezvoltare strategică
Planificarea strategică este un instrument de
management utilizat în cadrul administrației
publice care are ca scop direcționarea resurselor
umane, materiale şi financiare, disponibile sau
preconizate a fi disponibile la nivelul unei instituții
publice în vederea atingerii unor obiective
strategice, respectiv a unor rezultate specifice. În
cazul unei autorități a administrației publice locale
de tipul unei primării, acest instrument contribuie
la fundamentarea şi prioritizarea inițiativelor de
politici publice ale acesteia pe termen mediu.
În ceea ce privește comuna Berceni, acest proces a
fost inițiat și derulat într-o manieră transparentă,
fiind deschis spre consultare întregii comunități
aflate pe teritoriul acesteia1. În acest demers,
principalul scop al planificării strategice a fost de a
identifica și stabili o orientare practică a
activităților
și
inițiativelor
viitoare
ale
administrației publice locale în sensul atingerii
unui nivel de dezvoltarea socio-economică
durabilă și sustenabilă a comunității comunei,
corespunzătoare tendințelor și situației socioeconomice actuale.

Principalul produs al unui proces de planificare
strategică este reprezentat în acest caz de
strategia de dezvoltare a comunei. Strategia are
ca principal reper un concept strategic care
constă într-o înlănțuire logică a inițiativelor
viitoare ale primăriei, conform obiectivelor
propuse. Pentru a avea succes, aceste obiective
necesită implicarea și a altor actori de la nivelul
comunei cum ar fi agenții economici, alte
instituții publice, mediul asociativ sau chiar
cetățenii comunei.
Conceptul strategic al comunei Berceni are trei
niveluri de generalitate:
Un prim nivel este reprezentat de obiectivul
general al strategiei. Aceasta corespunde
viziunii de dezvoltare care are rolul unui reper
pentru orientarea efortului de atingere a
obiectivelor
strategice,
respectiv
a
intervențiilor sau măsurilor corespunzătoare
inițiate.
Al doilea nivel este reprezentat de direcțiile
strategice și de obiectivele de dezvoltare
comune. Acestea sunt modalități de
operaționalizare a obiectivului general, prin
identificarea acelor domenii sau arii de acțiune
în care vor fi derulate intervențiile și măsurile
prevăzute în strategie.
Direcțiilor strategice, care contribuie în mod
direct la atingerea obiectivului general, le sunt
asociate două obiective de dezvoltare
comune care au rolul de a potența și de a
condiționa direcțiile de dezvoltare propuse.
Atingerea obiectivelor de dezvoltare comune
presupune obținerea unor rezultate al căror
impact este important pentru îndeplinirea
direcțiilor strategice de dezvoltare, respectiv a
obiectivului general.
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Al treilea nivel este cel al intervențiilor și măsurilor. Acestea sunt reprezentate de
proiecte/acțiuni concrete care vizează obținerea unor rezultate măsurabile, care vor soluționa
problemele dintr-un anumit domeniu. În această categorie pot intra atât inițiative de
reglementare cum sunt proiecte, planuri, hotărâri ale primarului sau ale consiliului local, dar și
alte inițiative de tipul subcontractărilor sau parteneriatelor public-privat a căror realizare va
conduce la atingerea obiectivului vizat și la dezvoltarea domeniilor strategice de acțiune.
Figura 147: Demersul de elaborare al conceptului de dezvoltare strategică

Sursa: prelucrarea consultantului

Conceptul strategic poate servi ca instrument de prioritizare a acțiunilor autorităților
administrației publice.
În analiza contextului actual, au fost identificate la nivelul comunei o serie de probleme din
domenii variate: demografic, social, economic sau de mediu. Aceste probleme nu pot fi însă
rezolvate toate în același timp din cauza caracterului limitat al resurselor materiale, umane și
financiare.
Conceptul strategic, prin legătura pe care o propune între obiectivul general, direcțiile
strategice, obiectivele de dezvoltare comune și intervențiile și măsurile corespunzătoare, oferă
posibilitatea de a ordona aceste activități și de a le etapiza, astfel încât să fie posibil la sfârșit,
evaluarea unui progres către o îmbunătățire reală a situației comunității.
Urmărind armonizarea principiilor dezvoltării economice, ținând seama de obiectivele
strategice cu caracter orizontal, care transcend diferitele niveluri programatice, prin Strategia
de dezvoltare se încurajează respectarea egalității de șanse. Aceasta este un drept
fundamental, o valoare comună a Uniunii Europene. Valorificarea diversității culturale, etnice
și a diferențelor de gen, de vârstă constituie premise pentru dezvoltarea comunității și,
totodată, asigură un cadru în care relațiile sociale au la bază valori ca toleranța și egalitatea.
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11.2. Viziunea strategică
În procesul de stabilire a direcțiilor și obiectivelor strategiei, precum și a intervențiilor și
măsurilor corespunzătoare au fost luate în considerare mai multe surse.
Printre acestea, se numără în primul rând, datele și informațiile privind starea actuală a
comunei din punct de vedere demografic, economic, social și de mediu, dar și alte elemente care
contribuie la crearea profilului general al comunei, cum ar fi situarea geografică sau conexiunile
de infrastructură existente cu alte unități administrativ teritoriale limitrofe.
În al doilea rând, au fost luate în considerare proiectele aflate deja în derulare la nivelul
comunei, fie că acestea aparțin administrației publice, fie sectorului privat. Proiectele care
aparțin administrației publice şi care s-au dovedit fezabile și consistente în raport cu
obiectivele strategice, a fost luate în considere pentru continuarea implementării. De asemenea,
pentru proiectele ce nu au justificat cheltuielile alocate, a fost luată în considerare fie
modificarea lor substanțială, fie sistarea cu costuri minime.
În al treilea rând au fost luate în considerare preferințele cetățenilor, respectiv ai celor potențial
afectați de măsurile inițiate de primărie, în cadrul unui amplu proces de consultare publică
derulat în cadrul comunității comunei Berceni. Printre aceștia se numără locuitorii
comunei, dar și reprezentanți ai mediului de afaceri sau angajați ai altor instituții publice care
funcționează pe raza comunei.
Obiectivul general propus, conceptul strategic, care sintetizează viziunea de
dezvoltare a comunei Berceni este următorul:
Comuna Berceni - o comună dinamică economic, cu condiții de viață atractive.
Figura 158: Viziunea strategică a strategiei de dezvoltare locală a Comunei Berceni

Sursa: prelucrarea consultantului
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11.3 Direcții strategice și obiective de dezvoltare comune
Pentru ca viziunea propusă să fie transformată în realitate, sunt urmărite în principal două
„direcții srategice”, cărora le sunt asociate două „obiective de dezvoltare comune”,
transpuse în practică printr-o serie de „măsuri și intervenții”. Direcțiile strategice și
obiectivele de dezvoltare comune, pe lângă urmărirea propriilor ținte, trebuie să susțină
atingerea obiectivului general. Pentru implementarea direcțiilor și obiectivelor au fost
identificate o serie de măsuri concrete de acțiune care vor contribui în mod direct la atingerea
viziunii de dezvoltare locală a Comunei Berceni.
Direcțiile strategice și obiectivele de dezvoltare comune urmărite sunt:


DS1 Asigurarea condițiilor pentru creșterea calității condițiilor de viață pentru cetățenii
comunei



DS2 Susținerea dezvoltării economice durabile și a antreprenoratului



ODC3 Îmbunătățirea serviciilor publice furnizate de administrația publică locală



ODC4 Dezvoltare durabilă a teritoriului.

Direcțiile strategice și obiectivele de dezvoltare comune urmăresc în egală măsură progresul
socio – economic, al mediului și nivelului de echipare tehnică și socială a teritoriului
administrativ al comunei.
Figura 169: Schema conceptului de dezvoltare locală a Comunei Berceni

Sursa: prelucrarea consultantului

64

Strategia de Dezvoltare Locală a
Comunei Berceni pentru perioada 2021-2027

12 . Soluțiile de
dezvoltare durabilă
12.1 DS1: Asigurarea condițiilor
pentru creșterea calității condițiilor
de viață pentru cetățenii comunei
Stabilirea acestei direcții strategice se bazează pe
constatările privind creșterea considerabilă a
numărului locuitorilor comunei, precum și pe
ritmul alert de construcție a zonelor rezidențiale.
Aceasta este considerată a fi o prioritate atât
pentru actualii locuitori ai comunei, cât și pentru
cei care vor ocupa în viitor noile construcții
rezidențiale, urmărindu-se asigurarea unor
standarde de locuit necesare populației, la un nivel
calitativ superior, în conformitate cu politicile
Uniunii Europene, dar și cu politicile naționale.
Direcția strategică vizează domenii diverse
precum: servicii publice de utilități, mobilitate
urbană, regenerare urbană, educație și sănătate,
asistență socială, infrastructura de agrement și
siguranța locuitorilor..
Pentru îndeplinirea acestui deziderat, se impune
inițierea unor intervenții ale administrației publice
locale, legate de creșterea calității vieții, atât pentru
actualii locuitori, cât și în vederea atragerii de
potențiali locuitori ai comunei.
Intervenții și măsuri indicative grupate în axe
prioritare:
1.1.


Accelerarea dezvoltării infrastructurii
edilitare:
continuarea și finalizarea lucrărilor de
modernizare a rețelei de alimentare cu apă şi
înființare a rețelei de canalizare, a rețelei de
alimentare cu gaze;

 extinderea rețelelor existente, conform cererii
generate de dezvoltarea noilor zone
rezidențiale, inițierea/aprobarea de noi
construcții numai după estimarea posibilității
asigurării infrastructurii necesare (canal,
furnizare apă, drumuri, etc.);
 actualizarea planurilor urbanistice;
 sprijin pentru extinderea conexiunii în bandă
largă și a accesului la internet.
1.2. Îmbunătățirea mobilității în comună și
asigurarea conectivității cu Capitala, pentru
asigurarea unei bune conexiuni atât cu
drumurile județene care urmează a fi reabilitate
cât și pentru asigurarea accesibilității cu
transport public a zonelor urbane cu
concentrare mare de locuri de muncă, existente
și planificate:
 îmbunătățirea infrastructurii de drumuri din
interiorul comunei, amenajarea trotuarelor,
amenajarea peisagistică a intersecțiilor, crearea de
pasaje pietonale;
 înființarea pistelor de biciclete, înființarea de
spații cu destinația de parcare, diversificarea și
eficientizarea transportului public în comun,
crearea de sisteme park&ride, înființarea unui
sistem de monitorizare a traficului;
 îmbunătățirea transportului în comun prin
reamenajarea stațiilor pentru transportul în comun,
inclusiv realizare de stații smart de transport în
comun.
1.3. Dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii educaționale, sociale și de
sănătate:
 proiecte de modernizare, reabilitare a clădirilor și
corpurilor de clădiri ale unităților școlare, dotare cu
materiale și echipamente, inclusiv pentru adaptarea
la învăţământul la distanţă ca modalitate alternativă
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sau complementară de a face educaţie, microbuze școlare, reabilitarea bazelor sportive;
construcție și înființare de noi unități de învățământ (ex. liceu), sprijin pentru înființarea unui
centru de consiliere și orientare profesională pentru elevi, sprijinirea formării profesionale a
cadrelor didactice;
modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de acordare a serviciilor de asistență socială –
înființare creșă, înființare cămin de bătrâni;
dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate – înființarea unei clinici medicale /
centru de permanență, campanii de prevenție și educație pentru sănătate.

1.4 Dezvoltarea infrastructurii de agrement și creșterea ofertei de petrecere a timpului
liber


inițierea de investiții destinate modernizării lacurilor din vecinătatea comunei în scopuri
recreative și de agrement, crearea și modernizarea parcurilor și locurilor de joacă, amenajarea
lacurilor cu scop de divertisment, realizare teren de golf, înființare centru de recreere
multifuncțional,a menajare bazin de înot, organizarea de evenimente culturale periodice.

1.5. Creșterea siguranței cetățenilor


identificarea și strângerea câinilor fără stăpân de pe raza comunei și înființarea unui adăpost
pentru aceștia; îmbunătățirea iluminatului stradal; înființarea unui sistem de supraveghere
video pentru îmbunătățirea siguranței locuitorilor, înființare serviciu poliție locală, serviciu
de evidență a populației, remiză stație de pompieri.
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12.2 DS2: Susținerea
antreprenoriatului

dezvoltării

economice

durabile

și

a

Această direcție strategică se referă la o serie de inițiative care vizează adaptarea dezvoltării
economice a comunei la oportunitățile generate de apropierea de București, precum și de
profilul calificărilor existente la nivelul comunei Berceni.
Aceste inițiative au rolul de a conduce la creșterea veniturilor comunei, venituri provenite din
taxele înregistrate de la operatorii economici activi sau cei potențiali. Din analiza situației
existente reiese faptul că principalele sectoare economice dezvoltare la nivelul comunei cunt
cele ale comerțului și construcțiilor. Dezvoltarea acestor sectoare au inevitabil o limită de
dezvoltare care ar putea fi atinsă la nivelul comunei. Acest fapt precum și apropierea de
București, conduce la necesitatea diversificării în cadrul comunei a profilului economic al
operatorilor economici care să corespundă noilor condiții impuse de dezvoltarea durabilă a
comunei dar și de zonele rezidențiale (poluare redusă, infrastructură dezvoltată etc.) având în
vedere expansiunea comunei, precum și de oportunitățile date de viitorul pol de dezvoltare
economică ce urmează a fi conturat în zona industrială din Sud: Berceni-Popeşti Leordeni.
Reconfigurarea şi dezvoltarea profilului economic al comunei ar putea conduce la progresul
infrastructurii de afaceri bazate pe dezvoltarea de platforme logistice, dezvoltarea industriei IT
sau realizarea de start-up-uri inovatoare și chiar dezvoltarea infrastructurii de petrecere a
timpului liber care să atragă inclusiv locuitorii capitalei.
Intervenții și măsuri indicative grupate în axe prioritare:
2.1 Consolidarea mediului de afaceri existent și sprijinirea dezvoltării economice:
dezvoltarea sau atragerea de companii din București cu profiluri de activitate nepoluante
crearea și dezvoltarea incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri; demararea de investiții în
parcuri științifice și tehnologice la nivelul comunei, dezvoltarea edilitară prin asigurarea
utilităților pentru înființarea spații de birouri și comerciale.
2.2 Încurajarea antreprenorilor locali în domeniul agroalimentar: înființarea unei piețe
pe raza comunei; implementarea de măsuri de sprijin pentru micii producători locali:
promovarea produselor locale, încurajarea asocierii, sprijin pentru accesarea de fonduri pentru
agricultură, informare pentru accesarea schemelor de finanțare destinate grupurilor de
producători agricoli;
2.3 Încurajarea dezvoltării de produse și servicii inovatoare – inițierea unor măsuri de
sprijinire a spin-off-urilor și start-up-urilor inovatoare; acordarea de facilități fiscale sau
administrative pentru companiile din domeniu IT sau C&I care decid să își plaseze sediile
sociale sau punctele de lucru în comună, sprijin pentru dezvoltarea de servicii TIC și aplicații
pentru promovarea IMM-urilor din comună.
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12.3 ODC3: Îmbunătățirea
administrația publică locală

serviciilor

publice

furnizate

de

Creșterea constantă din ultimii ani a populației comunei are o serie de consecințe inclusiv
asupra nevoilor și așteptărilor cetățenilor comunei, privind calitatea și eficiența serviciilor
publice furnizate sau gestionate de administrația publică locală. În această categorie intră
serviciile de tip administrativ: plata taxelor, emiterea de certificate, aprobări sau facilitarea
participării cetățenilor la actul guvernării locale, reorganizarea sau restructurarea serviciilor
publice etc. Luând în considerare toate aceste elemente, cel de-al treilea obiectiv strategic, cu
caracter transversal, se referă la creșterea calității serviciilor publice existente, dar și adaptarea
acestora nevoilor unei populații în creștere, integrând soluții de tip ”smart village”.
Rezultatele obținute ca urmare a atingerii acestui obiectiv sunt legate și contribuie la direcția
strategică 1 aferentă creșterii calității condițiilor de viață pentru cetățenii comunei.

Intervenții și măsuri indicative grupate în axe prioritare:
3.1. Digitalizarea serviciilor administrative și introducerea de soluții tip ”smart village”
- introducerea unui sistem electronic de management al documentelor la nivelul instituției
primăriei; digitalizarea serviciilor publice: demararea unui proces de identificare a serviciilor
publice care pot fi furnizate/gestionate/îmbunătățite cu ajutorul noilor tehnologii, digitalizarea
plății taxelor, a emiterii diverselor tipuri de certificate sau în comunicarea cu cetățenii etc.,
creșterea rigurozității în acordarea de avize de construcție și corelarea acordării acestora cu
disponibilitatea privind celelalte servicii din zonă (canal, apă, drumuri etc.).
Conceptul de ”smart village” va fi un concept transversal integrat la nivelul tuturor obiectivelor
strategice, urmărind, mai mult decât digitalizarea serviciilor publice, o abordare holistică
asupra modului în care dezvoltarea comunei se conturează, integrând într-o manieră ”smart”
intervențiile propuse în obiectivele strategice.
3.2. Creșterea capacității administrative – înființarea de noi servicii în raport cu nevoile
comunității (ex. Poliție locală, Evidența Populației), creșterea capacității serviciului existent
existent în cadrul primăriei însărcinat cu inițierea și implementarea proiectelor finanțate din
fonduri structurale sau al celor finanțate din alte surse bugetare, creșterea competențelor
personalului primăriei prin participarea la cursuri de formare.
3.3. Creșterea participării cetățenilor comunei la guvernanța locală – inițierea unui
proiect pilot de bugetare participativă și/sau identificare soluții de dezvoltare locală, adoptarea
unei abordări pro-active în procesul de consultare publică, implicarea cetățenilor în guvernanța
locală (dezvoltarea de aplicații pentru colectarea de sesizări venite din partea cetățenilor
privind problemele din comună etc.).
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12.4 ODC4. Dezvoltare durabilă a teritoriului
Acest obiectiv corespunde inițierii unor măsuri care pot conduce la dezvoltarea unei economii
verzi, dar și la o îmbunătățire a furnizării serviciilor către cetățeni. Chiar dacă toate celelalte
măsuri propuse se înscriu în direcția unei dezvoltări durabile și sustenabile, acest obiectiv le
cuprinde pe cele care au fost considerate în mod special ca fiind corespunzătoare unei abordări
durabile și sustenabile a procesului de dezvoltare a comunei.
Măsurile propuse se referă la introducerea unor măsuri specifice unui „smart village”, precum
și dezvoltarea unui câmp de panouri fotovoltaice.
În alte comune similare, limitrofe Bucureștiului, cum sunt cele din nordul capitalei, economia
s-a dezvoltat prin atragerea unor companii private care au ales să-și plaseze sediile centrale pe
teritoriul administrativ al acestora (de exemplu Pipera, Otopeni).
O abordare similară este vizată și în conceptul strategic al comunei prin acest obiectiv de
dezvoltare comun a cărui îndeplinire ar putea conduce la o reconfigurare prin diversificare a
profilului economic al comunei. Pe lângă această potențială soluție, se pot număra și cele
referitoare la dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri bazate pe dezvoltarea industriei IT sau
realizarea de start-up-uri inovatoare.
Intervenții și măsuri indicative grupate în axe prioritare:
4.1. Îmbunătățirea sistemului de management al deșeurilor – accelerarea măsurilor de
dezvoltare a colectării selective a gunoaielor pe raza comunei prin îmbunătățirea sistemului de
colectare selectivă a deșeurilor; monitorizarea calității serviciului de colectare a deșeurilor și
eficientizarea furnizării acestuia la nivelul întregii comune; îmbunătățirea serviciilor de
curățenie/ salubrizare de pe raza comunei.
4.2. Îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul comunei - promovarea soluțiilor verzi de
furnizare a energiei pentru locuințele particulare; utilizarea sistemelor de furnizare a energiei
neconvențională pentru clădiril publice; sprijinirea utilizării de mijloace de transport
nepoluante inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii aferente utilizării acestora – ex. stații
alimentare vehicule electrice; dezvoltarea de soluții de producere a energiei alternative (ex.
utilizarea panourilor fotovoltaice).
4.3 Măsuri de protecție a mediului și promovarea gospodăririi durabile a teritoriului inițierea sau intensificarea măsurilor administrative de sancționare a poluatorilor din zonă;
inițierea unor programe de educație privind reducerea poluării în zonă; amenajarea de perdele
forestiere, plantare de arbori; monitorizarea permanentă a calității apei și aerului.
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12.5 Structura grafică conceptuală a strategiei de dezvoltare locală a Comunei Berceni
Figura 20: Schema conceptului detaliată a dezvoltării strategice a Comunei Berceni

Sursa: prelucrarea consultantului
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13 . Plan de acțiune
pentru implementarea
și monitorizarea
strategiei

13.1 Implementarea
strategiei de dezvoltare

Implementarea cu succes a Strategiei
de Dezvoltare Locală presupune
implicarea activă a tuturor factorilor
interesați de progresul economic şi
social al comunei Berceni: instituții
publice, organizații, asociații, investitori şi locuitori ai comunei.
Adoptarea strategiei reprezintă un prim pas în demersul de continuare a dezvoltării durabile a
comunei, implementarea acesteia fiind condiționată de existența unor mecanisme de
implementare, monitorizare și evaluare definite clar și transparent.
Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei implică totalitatea pașilor care trebuie
parcurși, a termenelor, instrumentelor manageriale și cheltuielilor necesare implementării
strategiei:
Tabel 223. Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei

Acțiune
Stabilirea
structurii de
implementare

Alocarea
resurselor

Monitorizare,
raportare,
evaluare

Descrierea acțiunii propuse
Nominalizarea unui Responsabil pentru implementarea strategiei, care să
coordoneze procesul de implementare.
Nominalizarea persoanelor și structurilor din cadrul Primăriei, responsabile de
implementarea proiectelor aferente obiectivelor strategice sau axelor prioritare
corelate cu activitatea desfășurată.
Alocarea resurselor umane implicate în acest proces, cu trasarea clară a
responsabilităților pentru implementarea măsurilor și intervențiilor propuse și
ulterior, pentru managementul fiecărui proiect.
Alocarea resurselor financiare este esențială pentru succesul unei strategii.
Astfel, pentru proiectele propuse vor fi identificate surse de finanțare interne
sau externe.
Pentru monitorizarea strategiei se recomandă analize semestriale cu privire la
progresul înregistrat în implementarea proiectelor și în atingerea indicatorilor
de realizare și de rezultat, eventual în ajustarea acestora în funcție de
schimbările contextului socio-economic.
Strategia poate fi revizuită anual sau ori de câte ori este cazul. Situații care pot
impuse revizuirea strategiei sunt cele legate de actualizarea surselor de
finanțare ale proiectelor propuse odată cu aprobarea programelor de finanțare
aferente perioadei 2021 – 2027 sau după aprobarea strategiei
județene/regionale, în urma căreia ar putea fi necesară o actualizare a
proiectelor/măsurilor propuse în strategia comunei.

71

Strategia de Dezvoltare Locală a
Comunei Berceni pentru perioada 2021-2027

Pentru a asigura o monitorizare coerentă a strategiei, este obligatoriu ca obiectivele strategice
(formulate ca direcții strategice sau obiectve de dezvoltare comune) ale acesteia să fie
translatate în indicatori de rezultat cu ținte aferente. Pentru a putea aprecia în ce măsură
obiectivele strategice sunt atinse și strategia este eficientă, trebuie definit un sistem integrat
de indicatori de rezultat, prin intermediul căruia instituția să-și autoevalueze continuu
resursele de care dispune și să acționeze în direcția creșterii eficienței utilizării acestora.
Figura 21: Planul de acțiune pentru implementarea strategiei

Sursa: prelucrarea consultantului

Responsabilul sau echipa care coordonează implementarea strategiei trebuie să ia în
considerare riscurile care pot sa apară în implementarea strategiei și să identificare posibile
măsuri de prevenire a apariției acestora.
Tabel 224. Posibile măsuri de atenuare a riscurilor

Riscuri


Lipsa resurselor
financiare

Lipsa terenurilor
/ imobilelor
necesare pentru
implementarea
proiectelor
propuse







Posibile măsuri de atenuare a riscurilor
Planificarea anuală a resurselor financiare necesare implementării strategiei.
Actualizarea semestrială a strategiei în vederea actualizării surselor de
finanțare, în special a surselor de finanțare externă
Creșterea cooperării teritoriale pentru identificarea de parteneriate care pot
conduce la implementarea de proiecte comune
Creșterea
Introducerea unor mecanisme de implicare a investitorilor privați în
implementarea proiectelor de interes local prin acordare de facilități legate de
amenajarea teritoriului (Implementate prin Regulamentul local de urbanism)
Măsuri orientate către creșterea numărului de cetățeni care își declară
domiciliul în comuna Berceni în vederea creșterea veniturilor la bugetul local
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Riscuri
Întârzieri în
implementare




Posibile măsuri de atenuare a riscurilor
Stabilirea clară a responsabilităților pentru implementarea strategiei.
Monitorizarea semestrială a stadiului implementării strategiei

Pentru planificarea în timp a proiectelor, în vedere maximizării impactului implementării
strategiei, poate fi utilizată diagrama „matricea priorităților” sau „matricea Eisenhower”, care
presupune clasificarea proiectelor după criteriile importanței și urgenței:
Tabel 225. Matricea priorităților

Urgente & Importante

Urgente & Puțin importante

Proiecte critice care au un impact semnificativ Proiecte care rezolvă o problemă comunitară
rezolvând nevoi acute la nivelul comunității
cu un anumit grad de urgență, dar care nu
contribuie la atingerea unui obiectiv strategic
Acțiune recomandată: de implementat imediat
Acțiune
recomandată:
de
delegat
Ex. proiectele strategice, rezolvarea crizelor,
responsabilitățile pentru rezolvarea imediată
proiectele care sunt aproape de finalizare; proiecte
majore pentru care există surse de finanțare
Ex. proiecte pentru care există surse de
finanțare disponibilă, proiecte care rezolvă
probleme curente
Puțin urgente & Importante

Puțin urgente & Neimportante

Proiecte majore care au un impact semnificativ, dar
a căror implementare mai poate fi amânată pentru
că nu se adresează unei nevoi urgente a comunității;
sunt, în general, proiectele care fac diferența în
dezvoltarea durabilă și necesită o planificare
riguroasă

Proiecte
nesemnificative
care
sunt
consumatoare de timp și de alte resurse, fără
impact semnificativ – efortul aferent ar trebui
redirecționat către alte tipuri de proiecte mai
relevante

Acțiune recomandată: de
implementarea lor

Acțiune recomandată: de evitat includerea în
planificat imediat strategie
Ex. Proiecte cu impact nesemnificativ în
îndeplinirea obiectivelor strategice

Ex. proiecte de infrastructură; proiecte strategice
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13.2 Portofoliul de proiecte
Acest capitol al strategiei vizează prezentarea proiectelor care au fost identificate în vederea implementării strategiei de dezvoltare locală, pe
fiecare obiectiv strategic.
În activitatea de selectare, prioritizare și planificare a intervențiilor, s-a avut în vedere atât contribuția la realizarea cu precădere a obiectivelor
strategice, rezultatele multiplicative obținute prin aplicare din alte domenii, cât și resursele disponibile.
Tabel 226. Portofoliu de proiecte
Nr.
crt.

1

2

3

4

Direcție de dezvoltare /
Obiectiv comun
DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei
DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei
DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei
DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

Axa Prioritară
1.1 Accelerarea
dezvoltării
infrastructurii
edilitare

Cod
proiect

Proiect / Acțiune

Indicator de
realizare

Țintă

Grad
prioritate

Sursa de
finanțare

Corelare cu
alte strategii

Buget
estimativ
(lei)

1.1.1

Realizare sistem de
canalizare și alimentare
cu apă potabilă în
comuna Berceni

Nr. km rețea
infrastructură
utilități

NA

Strategic

Buget local; PO
DD, AP 2;
PNRR

100.000.000

1.1 Accelerarea
dezvoltării
infrastructurii
edilitare

1.1.2

Reabilitare canal colector
ape pluviale, comuna
Berceni, județ Ilfov

Nr. km rețea
infrastructură
utilități

NA

Suport

Buget local; PO
DD, AP 2;
PNRR

3.000.000

1.1 Accelerarea
dezvoltării
infrastructurii
edilitare

1.1.3

Extinderea rețelei de
alimentare cu gaze
naturale

Nr. km rețea
infrastructură
utilități

NA

Strategic

POIM 8.2

4.000.000

1.1 Accelerarea
dezvoltării
infrastructurii
edilitare

1.1.4

Sprijin pentru extinderea
conexiunii în bandă largă
și a accesului la internet

Nr. km rețea
infrastructură
utilități

NA

Punctual

Buget local;
Buget județean
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Corelare cu
alte strategii

Buget
estimativ
(lei)

Strategic

Buget local; PO
DD, AP 2;
PNRR

Concept
strategic
București 2035

40.000.000

Strategic

Buget local; PO
DD, AP 2;
PNRR

NA

Suport

Buget local,
POR, AP 7

NA

Suport

Buget local; PO
DD, AP 2;
PNRR

Direcție de dezvoltare /
Obiectiv comun

5

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

6

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

7

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

8

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

9

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

1.2. Îmbunătățirea
mobilității în
comună și
asigurarea
conectivității cu
Capitala

1.2.5

Reabilitare - modernizare
și realizare de stații
smart de transport în
comun

Nr. stații RATB
modernizate

10

Punctual

Buget local

10

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

1.2. Îmbunătățirea
mobilității în
comună și
asigurarea
conectivității cu
Capitala

1.2.6

Amenajare peisagistică a
intersecțiilor (str. Școlii
cu DJ401)

Nr. intersecții
amenajate

1

Punctual

Buget local

Axa Prioritară
1.2. Îmbunătățirea
mobilității în
comună și
asigurarea
conectivității cu
Capitala
1.2. Îmbunătățirea
mobilității în
comună și
asigurarea
conectivității cu
Capitala
1.2. Îmbunătățirea
mobilității în
comună și
asigurarea
conectivității cu
Capitala
1.2. Îmbunătățirea
mobilității în
comună și
asigurarea
conectivității cu
Capitala

Cod
proiect

Proiect / Acțiune

1.2.1

Modernizarea și
asfaltarea infrastructurii
rutiere

Nr. km drum
modernizați

30

1.2.2

Realizare rute alternative
privind decongestionarea
traficului

Nr. rute
alternative
create

1

1.2.3

Amenajare piste pentru
biciclete

Nr. km piste
biciclete

1.2.4

Amenajare trotuare

Suprafață
trotuare
reabilitate (mp)

75

Indicator de
realizare

Sursa de
finanțare

Nr.
crt.

Țintă

Grad
prioritate

15.000.000

Concept
strategic
București 2035

4.000.000

2.000.000

Concept
strategic
București 2035;
Strategia de
dezvoltare a
județului Ilfov
2020 - 2030

2.000.000

1.000.000

Strategia de Dezvoltare Locală a
Comunei Berceni pentru perioada 2021-2027

Nr.
crt.

Direcție de dezvoltare /
Obiectiv comun

11

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

12

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

13

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

14

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

15

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

16

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

Axa Prioritară
1.2. Îmbunătățirea
mobilității în
comună și
asigurarea
conectivității cu
Capitala
1.3. Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii
educaționale,
sociale și de
sănătate
1.3. Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii
educaționale,
sociale și de
sănătate
1.3. Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii
educaționale,
sociale și de
sănătate
1.3. Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii
educaționale,
sociale și de
sănătate
1.3. Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii
educaționale,
sociale și de
sănătate

Cod
proiect

Proiect / Acțiune

Indicator de
realizare

Extinderea rețelei de
alimentare cu energie
electrică

Nr. km rețea
infrastructură
utilități

Înființare creșă

Nr.
infrastructuri
pentru educație
și îngrijire
înființate

1.3.2

1.2.7

Țintă

Sursa de
finanțare

Corelare cu
alte strategii

Buget
estimativ
(lei)

Suport

Buget local

3.000.000

1

Punctual

Buget
local/național,
POR, AP 6;
Buget local

1.000.000

Reabilitare școală
gimnazială nr. 1 corp B

Nr.
infrastructuri
pentru educație
și îngrijire
modernizate

1

Punctual

Buget
local/național,
POR, AP 6

1.500.000

1.3.3

Înființare instituție de
învățământ liceal în
comuna Berceni

Nr.
infrastructuri
pentru educație
și îngrijire
înființate

1

Suport

Buget
local/național,
POR, AP 6

3.000.000

1.3.4

Înființarea unui club al
elevilor (Săli dans, șah,
limbi străine, etc)

Nr.
infrastructuri
pentru educație
și îngrijire
înființate

1

Punctual

Buget local

2.000.000

1.3.5

Reabilitare bază sportivă
(teren sintetic și teren
natural)

Nr. facilități
sportive
modernizate

1

Punctual

Buget local

6.000.000

1.3.1

76

NA

Grad
prioritate
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Nr.
crt.

Direcție de dezvoltare /
Obiectiv comun

17

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

18

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

19

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

20

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

21

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

22

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

Axa Prioritară
1.3. Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii
educaționale,
sociale și de
sănătate
1.3. Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii
educaționale,
sociale și de
sănătate
1.3. Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii
educaționale,
sociale și de
sănătate
1.3. Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii
educaționale,
sociale și de
sănătate
1.3. Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii
educaționale,
sociale și de
sănătate
1.4 Dezvoltarea
infrastructurii de
agrement și
creșterea ofertei
de petrecere a
timpului liber

Proiect / Acțiune

Indicator de
realizare

Țintă

1.3.6

Sprijinirea înființării unui
centru de consiliere și
orientare profesională
pentru elevi

Nr.
infrastructuri
pentru educație
și îngrijire
înființate

1

Punctual

Buget local; PO
Educație

500.000

1.3.7

Sprijinirea formării
profesionale a cadrelor
didactice

Nr. persoane
instruite

5

Punctual

Buget local

100.000

1.3.8

Sprijin pentru înființarea
unei clinici cu toate
specialitățile medicale
(centru de permanență
24/24)

Nr. unități de
sănătate publică
înființate

1

Suport

Buget local, PO
S, AP 2

3.000.000

1.3.9

Organizarea de campanii
de prevenție și educație
pentru sănătate

Nr. campanii
organizate

5

Suport

Buget local

3.000.000

1.3.10

Înființare centru
rezidențial pentru
vârstnici

Nr.
infrastructuri
pentru educație
și îngrijire
înființate

1

Punctual

fonduri
bugetare, alte
surse legal
constituite

1.4.1

Înființare locuri de joacă
în zonele rezidențiale
nou create

Nr. locuri de
joacă înființare

2

Punctual

Buget local

77

Grad
prioritate

Sursa de
finanțare

Corelare cu
alte strategii

Buget
estimativ
(lei)

Cod
proiect

10.000.000

1.000.000
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Nr.
crt.

Direcție de dezvoltare /
Obiectiv comun

23

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

24

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

25

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

26

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

27

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

28

DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

Axa Prioritară
1.4 Dezvoltarea
infrastructurii de
agrement și
creșterea ofertei
de petrecere a
timpului liber
1.4 Dezvoltarea
infrastructurii de
agrement și
creșterea ofertei
de petrecere a
timpului liber
1.4 Dezvoltarea
infrastructurii de
agrement și
creșterea ofertei
de petrecere a
timpului liber
1.4 Dezvoltarea
infrastructurii de
agrement și
creșterea ofertei
de petrecere a
timpului liber
1.4 Dezvoltarea
infrastructurii de
agrement și
creșterea ofertei
de petrecere a
timpului liber
1.5. Creșterea
siguranței
cetățenilor

Cod
proiect

Proiect / Acțiune

Indicator de
realizare

Țintă

Grad
prioritate

Sursa de
finanțare

Corelare cu
alte strategii

Buget
estimativ
(lei)

1.4.2

Amenajare lacuri în
comuna Berceni, județ
Ilfov

Nr. lacuri
amenajate

2

Strategic

fonduri
bugetare, alte
surse legal
constituite

4.000.000

1.4.3

Înființare centru recreere
multifuncțional

Nr. facilități
agrement
înființate

1

Punctual

POR BI - P5. O
regiune
educată

30.000.000

1.4.4

Amenajare bazin de înot

Nr. facilități
agrement
înființate

1

Strategic

POR BI - P5. O
regiune
educată

2.000.000

1.4.5

Realizare casă de cultură
inclusiv sală de teatru

Nr. facilități
agrement
înființate

1

Punctual

POR BI - P5. O
regiune
educată; Buget
local

2.000.000

1.4.6

Organizarea de
evenimente culturale
periodice

Nr. evenimente
organizate

7

Punctual

Buget local

1.000.000

1.5.1

Modernizarea
iluminatului public,
inclusiv crearea de rețele
inteligente de iluminat
public

Nr. sisteme noi
și moderne cu
tehnologie LED

Punctual

Buget
local/POR BI P2. O regiune
cu orașe Smart

2.000.000
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Nr.
crt.

29

30

31

Direcție de dezvoltare /
Obiectiv comun
DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei
DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei
DD1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii comunei

32

DD2. Susținerea
dezvoltării economice
durabile și a
antreprenoriatului

33

DD2. Susținerea
dezvoltării economice
durabile și a
antreprenoriatului

34

35
36

DD2. Susținerea
dezvoltării economice
durabile și a
antreprenoriatului
DD2. Susținerea
dezvoltării economice
durabile și a
antreprenoriatului
DD2. Susținerea
dezvoltării economice

Proiect / Acțiune

Indicator de
realizare

Țintă

1.5. Creșterea
siguranței
cetățenilor

1.5.2

Modernizare și extindere
sistem supraveghere
video stradal

Nr. sisteme
supraveghere
video instalate și
integrate

1

Punctual

Buget
local/național

1.000.000

1.5. Creșterea
siguranței
cetățenilor

1.5.3

Sprijin pentru înființare
adăpost câini fără stăpân

Nr. facilități
siguranță
cetățeni create

1

Suport

Buget
local/național

1.000.000

1.5. Creșterea
siguranței
cetățenilor

1.5.4

Înființare remiza stație
salvare pompieri

Nr. facilități
siguranță
cetățeni create

1

Suport

Buget local;
PNRR

1.500.000

2.1.1

Înființare parc industrial

Nr. structuri
sprijinire afaceri
înființate

1

Strategic

Buget local,
POR 2021 2027

2.1.1

Dezvoltare zonală pentru
înființarea spații de
birouri și comerciale

Nr. structuri
sprijinire afaceri
înființate

1

Suport

Buget local

2.2.1

Infrastructura-suport
pentru afaceri în
domeniul agri-food (ex.
piață agro-alimentară)

Nr. piețe agroalimentare
înființate

1

Suport

Buget local

2.2.2

Măsuri de sprijin pentru
dezvoltarea agriculturii
ecologice

Nr. măsuri
aplicate

7

Punctual

Buget local

25.000

2.3.1

Atragerea de noi
investitori în comună

Nr. facilități
implementate

2

Punctual

Buget local/
național

25.000

2.1. Consolidarea
mediului de
afaceri existent și
sprijinirea
dezvoltării
economice
2.1. Consolidarea
mediului de
afaceri existent și
sprijinirea
dezvoltării
economice
2.2 Încurajarea
antreprenorilor
locali în domeniul
agroalimentar
2.2 Încurajarea
antreprenorilor
locali în domeniul
agroalimentar
2.3 Încurajarea
dezvoltării de

79

Grad
prioritate

Sursa de
finanțare

Corelare cu
alte strategii

Buget
estimativ
(lei)

Cod
proiect

Axa Prioritară

Strategia de
dezvoltare a
județului Ilfov
2020 - 2030;
SDTR

50.000.000

7.000.000

Strategia de
dezvoltare a
județului Ilfov
2020 - 2030

2.000.000

Strategia de Dezvoltare Locală a
Comunei Berceni pentru perioada 2021-2027

Nr.
crt.

37

38

39

40

41

42

43

Direcție de dezvoltare /
Obiectiv comun
durabile și a
antreprenoriatului
ODC3: Îmbunătățirea
serviciilor publice
furnizate de
administrația publică
locală
ODC3: Îmbunătățirea
serviciilor publice
furnizate de
administrația publică
locală
ODC3: Îmbunătățirea
serviciilor publice
furnizate de
administrația publică
locală
ODC3: Îmbunătățirea
serviciilor publice
furnizate de
administrația publică
locală
ODC3: Îmbunătățirea
serviciilor publice
furnizate de
administrația publică
locală
ODC3: Îmbunătățirea
serviciilor publice
furnizate de
administrația publică
locală
ODC3: Îmbunătățirea
serviciilor publice
furnizate de
administrația publică
locală

Axa Prioritară

Cod
proiect

produse și servicii
inovatoare

Proiect / Acțiune

Indicator de
realizare

Țintă

Grad
prioritate

Sursa de
finanțare

Corelare cu
alte strategii

Buget
estimativ
(lei)

prin acordarea de
facilități fiscale, etc.

3.1. Digitalizarea
serviciilor
administrative

3.1.1

Digitalizarea sistemului
de plăți taxe și impozite

Nr. facilități
implementate

1

Suport

Buget local/
național, POR,
AP 1

2.500.000

3.1. Digitalizarea
serviciilor
administrative

3.1.2

Implementare portal eadministrație

Nr. facilități
implementate

1

Punctual

Buget local/
național, POR,
AP 1

4.000.000

3.1. Digitalizarea
serviciilor
administrative

3.1.3

Implementarea de soluții
/ proiecte ”smart” la
nivelul comunei

Nr. soluții smart
village
implementate

5

Strategic

Buget local/
național, POR,
AP 1

2.500.000

3.2. Creșterea
capacității
administrative

3.2.1

Extindere și modernizare
sediu Primărie și
amenajare arhivă

Nr. clădiri
administrative
modernizate

1

Punctual

Buget
local/național

2.000.000

3.2. Creșterea
capacității
administrative

3.2.2

Înființare companie
administrare domeniu
public

Nr. entități /
servicii publice
înființate

1

Suport

Buget
local/național

2.000.000

3.2. Creșterea
capacității
administrative

3.2.3

Înființare serviciu Poliție
locală

Nr. entități /
servicii publice
înființate

1

Punctual

Buget
local/național

2.000.000

3.2. Creșterea
capacității
administrative

3.2.4

Înființare serviciu de
evidență a populației

Nr. entități /
servicii publice
înființate

1

Punctual

Buget
local/național

2.000.000
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Nr.
crt.

44

45

46

Direcție de dezvoltare /
Obiectiv comun

Axa Prioritară

ODC3: Îmbunătățirea
serviciilor publice
furnizate de
administrația publică
locală

3.2. Creșterea
capacității
administrative

ODC3: Îmbunătățirea
serviciilor publice
furnizate de
administrația publică
locală
ODC3: Îmbunătățirea
serviciilor publice
furnizate de
administrația publică
locală

3.3. Creșterea
participării
cetățenilor
comunei la
guvernanța locală
3.3. Creșterea
participării
cetățenilor
comunei la
guvernanța locală

Indicator de
realizare

Proiect / Acțiune

3.2.5

Participarea
funcționarilor angajați în
administrația publică la
cursuri/instruiri pentru
dezvoltarea
competențelor
(competențe digitale, de
atragere finanțări
nerambursabile,
comunicare în mediul
online etc)

Nr. persoane
instruite

50

Suport

Buget local

100.000

3.3.1

Introducere instrument
de bugetare participativă

Nr. campanii
organizate

5

Suport

Buget local

500.000

3.3.2

Dezvoltarea de aplicații
pentru colectarea de
sesizări venite din partea
cetățenilor privind
problemele din comună

Nr. facilități
implementate

1

Punctual

Buget local

500.000

Nr. puncte de
colectare
selectivă și
capacități de
sortare și
reciclare nou
create

5

Suport

Buget local

500.000

100.000

Țintă

Grad
prioritate

Sursa de
finanțare

47

ODC4. Dezvoltare
durabilă a teritoriului

4.1. Îmbunătățirea
sistemului de
management al
deșeurilor

4.1.1

Sprijin pentru
îmbunătățirea sistemului
de colectare selectivă a
deșeurilor

48

ODC4. Dezvoltare
durabilă a teritoriului

4.1. Îmbunătățirea
sistemului de
management al
deșeurilor

4.1.2

Îmbunătățirea serviciilor
de curățenie/ salubrizare
de pe raza comunei

Nr. campanii
organizate

3

Suport

Buget local, PO
DD, AP 1

ODC4. Dezvoltare
durabilă a teritoriului

4.2. Îmbunătățirea
eficienței
energetice la
nivelul comunei

4.2.1

Înființare stații
alimentare cu
autovehicule electrice

Nr. stații
alimentare
autovehicule
electrice
înființate

1

Punctual

Buget local/
național

49

81

Corelare cu
alte strategii

Buget
estimativ
(lei)

Cod
proiect

1.000.000
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Nr.
crt.

50

51

Direcție de dezvoltare /
Obiectiv comun

Axa Prioritară

ODC4. Dezvoltare
durabilă a teritoriului

4.2. Îmbunătățirea
eficienței
energetice la
nivelul comunei

ODC4. Dezvoltare
durabilă a teritoriului

4.2. Îmbunătățirea
eficienței
energetice la
nivelul comunei

52

ODC4. Dezvoltare
durabilă a teritoriului

53

ODC4. Dezvoltare
durabilă a teritoriului

4.3 Măsuri de
protecție a
mediului și
promovarea
gospodăririi
durabile a
teritoriului
4.3 Măsuri de
protecție a
mediului și
promovarea
gospodăririi
durabile a
teritoriului

Cod
proiect

Proiect / Acțiune

Indicator de
realizare

Țintă

Grad
prioritate

Sursa de
finanțare

Corelare cu
alte strategii

Buget
estimativ
(lei)

Dotarea cu echipamente
care utilizează energii
neconvenționale pentru
producerea de energie
electrică/termică pe
clădirile instituțiilor
publice

Nr. clădiri
administrative
modernizate

2

Punctual

Buget local, PO
DD, AP 2

4.2.3

Realizare parc fotovoltaic

Nr.
infrastructuri
producție
energie din
surse
regenerabile
create

1

Punctual

PO TJ;
Prioritate 2

10.000.000

4.3.1

Inițierea unor programe
de educație privind
reducerea poluării în
zonă

Nr. campanii
organizate

7

Punctual

Buget local

200.000

4.3.2

Achiziția de echipamente
pentru măsurarea
poluanților în aer

Nr. echipamente

2

Punctual

Buget local, PO
DD, AP 3

700.000

4.2.2

82

700.000
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13.3 Monitorizarea și evaluarea strategiei
Pentru a urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei de Dezvoltare
Locală a comunei Berceni, este necesară o monitorizare permanentă și o evaluare a rezultatelor
acțiunilor întreprinse.
Portofoliul de proiecte este stabilit pentru orizontul de timp 2021 – 2027, proiectele având
durate diferite în timp, ceea ce înseamnă că și obiectivele stabilite vor putea fi atinse treptat, pe
baza unui Plan de acțiune anual.
Implementarea unei strategii de dezvoltare locală se bazează, de asemenea, pe
responsabilizare. Prin Dispoziție a Primarului Comunei Berceni se va constitui Grupul de
monitorizare și evaluare, compus din reprezentanți ai principalelor direcții responsabile de
implementarea strategiei.
Atribuțiile propuse pentru Grupul de monitorizare şi evaluare:


Asigurarea legăturilor cu agenții economici, organizațiile neguvernamentale, etc.;



Culegerea de informații cu privire la stadiul implementării proiectelor cuprinse în
strategie;



Identificarea proiectelor implementate la nivelul comunei, care contribuie la
îndeplinirea obiectivelor şi care nu au putut fi nominalizate în strategie;



Implicare în stabilirea de măsuri pentru obținerea de finanțare pentru acele proiecte
care nu au obținut finanțare în cel puțin trei ani de la începerea implementării strategiei.

Pentru evaluarea rezultatelor și efectelor implementării se folosesc o serie de indicatori ce
măsoară impactul strategiei:


Indicatori de realizare – reflectă ceea ce s-a produs prin implementarea proiectelor
propuse în strategie. Realizările imediate țin de răspunderea exclusivă a structurilor
responsabile cu managementul proiectelor respective, care trebuie să raporteze pe
marginea lor prin intermediul sistemului de monitorizare.



Indicatori de rezultat – măsoară avantajele resimțite de beneficiarii finali ai acestor
proiecte. Indicatorii de rezultat ne arată dacă s-a îndeplinit scopul pentru care au fost
implementate aceste proiecte.

Indicatorii de rezultat propuși pentru fiecare obiectiv strategic sunt sintetizați în continuare:
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Tabel 227. Indicatorii de rezultat
Obiectiv strategic

1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii
comunei

2. Susținerea
dezvoltării
economice durabile
și a
antreprenoriatului
3. Îmbunătățirea
serviciilor publice
furnizate de
administrația
publică locală
4. Dezvoltare
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

Indicatori de rezultat
Lungimea totală a rețelei simple
de distribuție a apei potabile
(km)
Lungimea totală simplă a
conductelor de canalizare (km)
Lungimea totala a conductelor
de distributie a gazelor (km)

Valoare de
referință

Valoare
țintă

Sursa de informare
a valorii
indicatorului

17,5 km (2019)

22,5 km
(2026)

INS (GOS106B)

0 km (2019)
82,6 km (2019)

22 km
(2026)
92,6 km
(2026)

INS (GOS110A)
INS (GOS116A)

Percepție pozitivă
(mulțumiți și
foarte mulțumiți)
42,48 % (2020)

Minim 50%
(2027)

Sondaj Primărie

Cifra de afaceri generată la
nivelul comunei

331 mil lei (2019)

348 mil lei
(2026)

www.listafirme.ro

Nr. servicii publice digitalizate

/

+3 servicii

Primăria comunei
Berceni

Gradul de mulțumire privind
implicarea APL în rezolvarea
problemelor din Comuna
Berceni (%)

Percepție pozitivă
(mulțumiți și
foarte
mulțumiți)19,92
% (2020)

Minim 25%
(2027)

Sondaj Primărie

Economie consum energie din
surse convenționale pentru
clădiri administrative

/

10%

Primărie Berceni

Gradul de mulțumire privind
viața din comuna Berceni (%)
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14. ANEXA – Fișe ale Programelor Operaționale
14.1 Fișa Program Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)

Denumire program:
Stadiu program:
Sursă program:
Obiectiv general program:

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)
Draft
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
Reducerea disparităților între România și alte State Membre, dar și între regiunile din România

.

Axe prioritare

Prioritatea 1 Integrarea
ecosistemului
național CDI în
Spațiul de
Cercetare
European şi
internaţional

Acțiuni eligibile

Tipuri de beneficiari / Grupuri
țintă

1. Crearea de sinergii cu Programul Orizont Europa și alte programe și inițiative europene
• optimizarea structurilor existente și, acolo unde este cazul, stabilirea unora noi pentru facilitarea identificării de priorități
pentru diferitele instrumente și structuri de coordonare la nivel național.
• atragerea de specialiști din străinătate, cu competentă recunoscută în vederea creării de nuclee de competentă științifică
şi/sau tehnologică de înalt nivel, la standarde europene în cadrul unei instituții CD/ institute de învăţământ
superior/întreprinderi gazdă este necesară.
2. Dezvoltarea de mecanisme suport pentru facilitarea participarii actorilor CDI din RO la proiectele europene care sustin
crearea de parteneriate pentru RIS3, care asigura printre altele:
• Activități de documentare și informare necesare pentru întocmirea unor propuneri de proiecte de CDI ce vor fi depuse la
competiții finanțate prin Programul Orizont Europa și alte programe și inițiative europene
• Activități de diseminare de informații și de căutare de parteneri din țară și străinătate si organizare de ateliere de lucru
• Asigurarea de suport administrativ pentru managementul proiectelor care au primit finantare
3. Pregătirea de proiecte mature și de calitate va fi sprijinită prin centrele suport/alte mecanisme

• mediul de afaceri
• personalul din organizaţiile de
CDI.

• Dezvoltarea de abilităţi şi competenţe privind utilizarea echipamentelor/instrumentelor achiziționate în cadrul acestei AP.
• Pregătirea/creșterea competențelor în domeniile de specializare inteligentă și antreprenoriat a resursei umane

• personalul din cadrul
organizațiilor de cercetare si
intreprinderi.
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Axe prioritare
Prioritatea 2 Crearea si
promovarea
unui sistem
atractiv de
inovare în
economie
pentru toate
tipurile de
inovare

Prioritatea 3 Dezvoltarea
capacităţii CDI
a institutelor
de învățământ
superior

Acțiuni eligibile

Tipuri de beneficiari / Grupuri
țintă

• Sustinerea de soluții propuse de Consorții CDI pe teme complexe definite de industrie (IMM și întreprinderi mari) sau de
interes național
• Susţinere pentru activităţii de CDI, pe toate fazele de la idee la piata, pe domeniilor de specializare inteligenta nationale
• Sprijin pentru pregătirea de proiecte, precum și pregătirea potențialilor beneficiari va fi finanțată prin asistență tehnică.

• mediul de afaceri
• personalul din organizaţiile de
cercetare.

• Dezvoltarea de abilităţi şi competenţe privind utilizarea echipamentelor achiziționate în cadrul acestei axe prioritare.
• Pregătirea/creșterea competențelor în domeniile de specializare inteligentă și antreprenoriat a resursei umane

• intreprinderile vizate de
procesul de descoperire
antreprenorială la nivel national
• personalul din cadrul
organizațiilor de cercetare,
inclusiv studenți în cazul
instituțiilor de învățământ
superior.

• Dezvoltarea/ Modernizarea de laboratoare, inclusiv dotarea acestora
• Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare.
• Identificarea de către INCD-uri/ICAR-uri de soluții la provocările mediului de afaceri, utilizând infrastructurile CDI existente și
sprijin pentru:
- Pregătirea documentațiilor tehnice și a modelelor experimentale ale produselor care vor fi transferate întreprinderilor în
vederea ridicării la scară;
- Operațiunea de ridicare la scară de la nivel de laborator la nivel de stație pilot realizată în parteneriat;
- Operațiunea de ridicare la scară de la nivel pilot la nivel industrial, producție “0” realizată în parteneriat;
- Transferul de cunoștințe și tehnologie la sediul organizației de cercetare prin accesul întreprinderilor la bănci de date şi
biblioteci tehnico-științifice, facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale organizației de cercetare în scopul
realizării unor analize, testări, experimente etc. necesare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau
îmbunătățite și/sau la sediul întreprinderii;
- Consiliere pentru: managementul inovării, validarea ideii/soluției, pentru obținerea, protejarea şi comercializarea drepturilor
de proprietate industrială, referitor la utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin;
- Servicii de testarea și de implementare a sistemelor de calitate
• Dezvoltarea infrastructurilor de CDI prioritizate prin Roadmap-ul infrastructurilor CDI actualizat:
- Crearea/modernizarea infrastructurii CDI, inclusiv dotarea cu echipamente,
- Asigurarea resursei umane specializate,
- Realizarea activităților CDI și a celor conexe

• mediul de afaceri
• personalul din organizaţiile de
cercetare, studenți
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Axe prioritare

Acțiuni eligibile

•

•
•
•
•
•
•

Prioritatea 4 Dezvoltarea
capacității CDI
a iNCDurilor/ICARurilor

•

- Realizarea de parteneriate, colaborări, acorduri de dezvoltare comună pentru a asigura transferul rezultatelor științifice în
mediul privat și valorificarea proprietății intelectuale, corelat cu necesitățile comunității industriale românești
- Înființare spin-off-uri.
Capacitate administrativă a actorilor implicați în MDA, unde MDA presupune:
- Identificarea și validarea domeniilor cu potențial de specializare inteligentă/a unor nișe de specializare inteligentă,
- Facilitarea generării de proiecte, care reprezintă o modalitate de antrenare a colaborării între actorii inovării, fără a se
substitui procesele de evaluare a proiectelor.
- Identificarea mixului de intervenții asociat domeniilor de specializare.
- Identificarea necesarului de formare asociat specializărilor inteligente/realizarea de analize și organizarea exerciții
participative care să conducă la detaliile necesare fundamentării unor astfel de programe și la mobilizarea partenerilor cheie.
Dezvoltarea de abilităţi şi competenţe privind utilizarea echipamentelor achiziționate în cadrul acestei axe prioritare.
Pregătirea/creșterea competențelor în domeniile de specializare inteligentă si antreprenoriat a resursei umane
Pregătirea de proiecte și pregătirea potențialilor beneficiari va fi finanțată prin asistență tehnică
Dezvoltarea/Modernizarea de laboratoare, inclusiv dotarea acestora
Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare.
Identificarea de către INCD-uri/ICAR-uri de soluții la provocările mediului de afaceri, utilizând infrastructurile CDI existente și
sprijin pentru:
- Pregătirea documentațiilor tehnice și a modelelor experimentale ale produselor care vor fi transferate întreprinderilor în
vederea ridicării la scară;
- Operațiunea de ridicare la scară de la nivel de laborator la nivel de stație pilot realizată în parteneriat;
- Operațiunea de ridicare la scară de la nivel pilot la nivel industrial, producție “0” realizată în parteneriat;
- Transferul de cunoștințe și tehnologie la sediul organizației de cercetare prin accesul întreprinderilor la bănci de date şi
biblioteci tehnico-științifice, facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale organizației de cercetare în scopul
realizării unor analize, testări, experimente etc. necesare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau
îmbunătățite și/sau la sediul întreprinderii;
- Consiliere pentru: managementul inovării, validarea ideii/soluției, pentru obținerea, protejarea şi comercializarea drepturilor
de proprietate industrială, referitor la utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin;
- Servicii de testarea și de implementare a sistemelor de calitate
Dezvoltarea infrastructurilor de CDI prioritizate prin Roadmap-ul infrastructurilor CDI actualizat:
- Crearea/modernizarea infrastructurii CDI, inclusiv dotarea cu echipamente,
- Asigurarea resursei umane specializate,
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Tipuri de beneficiari / Grupuri
țintă

• intreprinderile vizate de
procesul de descoperire
antreprenorială la nivel national
• personalul din cadrul
organizațiilor de cercetare,
inclusiv studenți în cazul
instituțiilor de învățământ
superior.

• mediul de afaceri
• personalul din organizaţiile de
cercetare, studenți.
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Axe prioritare

Acțiuni eligibile

•
•

•
•
•

Prioritatea 5 Dezvoltarea
capacității CDI
a
întreprinderilor
mari

•
•

- Realizarea activităților CDI și a celor conexe
- Realizarea de parteneriate, colaborări, acorduri de dezvoltare comună pentru a asigura transferul rezultatelor științifice în
mediul privat și valorificarea proprietății intelectuale, corelat cu necesitățile comunității industriale românești
- Înființare spin-off-uri.
Pregătirea de proiecte și pregătirea potențialilor beneficiari va fi finanțată prin asistență tehnică
Capacitate administrativă a actorilor implicați în MDA, unde MDA presupune:
- Identificarea și validarea domeniilor cu potențial de specializare inteligentă/a unor nișe de specializare inteligentă,
- Facilitarea generării de proiecte, care reprezintă o modalitate de antrenare a colaborării între actorii inovării, fără a se
substitui procesele de evaluare a proiectelor.
- Identificarea mixului de intervenții asociat domeniilor de specializare.
- Identificarea necesarului de formare asociat specializărilor inteligente/realizarea de analize și organizarea exerciții
participative care să conducă la detaliile necesare fundamentării unor astfel de programe și la mobilizarea partenerilor cheie.
Dezvoltarea de abilităţi şi competenţe privind utilizarea echipamentelor achiziționate în cadrul acestei axe prioritare.
Pregătirea/creșterea competențelor în domeniile de specializare inteligentă si antreprenoriat a resursei umane
Identificarea de soluții pentru provocările mediului de afaceri:
- Pregătirea documentațiilor tehnice și a modelelor experimentale ale produselor care vor fi transferate întreprinderilor în
vederea ridicării la scară;
- Operațiunea de ridicare la scară de la nivel de laborator la nivel de stație pilot;
- Operațiunea de ridicare la scară de la nivel pilot la nivel industrial, producție “0”;
- Consiliere pentru: managementul inovării, validarea ideii/soluției, pentru obținerea, protejarea şi comercializarea drepturilor
de proprietate industrială, referitor la utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin;
- Servicii de testarea pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătățite și/sau la sediul întreprinderii;
și de implementare a sistemelor de calitate
Pregătirea de proiecte și pregătirea potențialilor beneficiari va fi finanțată prin asistență tehnică
Capacitate administrativă a actorilor implicați în MDA, unde MDA presupune:
- Identificarea și validarea domeniilor cu potențial de specializare inteligentă/a unor nișe de specializare inteligentă,
- Facilitarea generării de proiecte, care reprezintă o modalitate de antrenare a colaborării între actorii inovării, fără a se
substitui procesele de evaluare a proiectelor.
- Identificarea mixului de intervenții asociat domeniilor de specializare.
- Identificarea necesarului de formare asociat specializărilor inteligente/realizarea de analize și organizarea exerciții
participative care să conducă la detaliile necesare fundamentării unor astfel de programe și la mobilizarea partenerilor cheie.
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Tipuri de beneficiari / Grupuri
țintă

• intreprinderile vizate de
procesul de descoperire
antreprenorială la nivel national
• personalul din cadrul
organizațiilor de cercetare,
inclusiv studenți în cazul
instituțiilor de învățământ
superior.

• mediul de afaceri
• personalul din organizaţiile de
cercetare, studenți.

• intreprinderile vizate de
procesul de descoperire
antreprenorială la nivel național
• personalul din cadrul
organizațiilor de cercetare,
inclusiv studenți în cazul
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Axe prioritare

Prioritatea 6 Dezvoltarea de
proiecte
strategice CDI

Acțiuni eligibile
• Dezvoltarea de abilităţi şi competenţe privind utilizarea echipamentelor achiziționate în cadrul acestei axe prioritare.
• Pregătirea/creșterea competențelor în domeniile de specializare inteligentă si antreprenoriat a resursei umane
• Dezvoltarea infrastructurilor de CDI vizează crearea/modernizarea și operaționalizarea infrastructurii CDI, prin
operaționalizare înțelegându-se:
• dotare cu echipamente,
• asigurarea resursei umane,
• realizarea activităților CDI și a celor conexe
• realizarea de parteneriate/colaborări/acorduri de dezvoltare comună, pentru a asigura transferul rezultatelor științifice în
mediul privat și valorificarea proprietății intelectuale,
• înființare spin-off-uri
• crearea unui cadru de cooperare și parteneriat cu companiile industriale în vederea stabilirii unor parteneriate de transfer
tehnologic
• identificarea necesităților comunității industriale românești și reflectarea acestor nevoi în politicile de management ale
HUB-ului;
• colaborare cu alte retele europene în domeniu.
• Sprijin pentru formarea/specializarea/perfecționarea profesională pentru resursa umană implicată în activitățile CDI/transfer
tehnologic în cadrul proiectelor menționate la OP1/OS(i)

Prioritatea 7 Digitalizarea în
educație

• Investițiile în echipamentele de infrastructură digitală sunt necesare pentru creșterea interoperabilității în domeniul educației,
pentru creșterea calității și a relevanței mediilor de învățare
• Dezvoltarea unei infrastructuri educationale unitară, la nivel național, care să deservească procesul educational
• Interconectarea bazelor de date educaționale existente si/sau in proces de dezvoltare
• Sprijin pentru realizarea proiectelor prin OS(iv) sau prin asistență tehnică (în analiză).

Prioritatea 8 Digitalizarea în
cultură

• Digitalizare pentru cultură (echipamente și infrastructură, baze de date, soft, platforme digitale, sisteme integrate, mijloace
TIC, modele digitale 3D, infrastructuri informatice și soluții de tip cloud, exploatarea digitalizată).
• Sprijin pentru realizarea proiectelor prin OS(iv) sau prin asistență tehnică (în analiză).
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Tipuri de beneficiari / Grupuri
țintă
instituțiilor de învățământ
superior.

• personalul din organizațiile de
CD vizate de proiectele
strategice

• personalul angajat în cadrul
entităților sprijinite prin FESI.
• populația, care beneficiază de
servicii performate în cadrul
administrației publice aferente
domeniului educațional,
• grupul elevilor/studenților care
au acces la un sistem
educațional digital mai
performant și ușor de utilizat.
• mediul de afaceri
• populația care beneficiază de
produsele culturale digitizate și
de servicii performate în
contextul interacțiunii cu
administrația publică.
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Axe prioritare

Acțiuni eligibile

Prioritatea 9 Digitalizarea în
admistrația
publică

Finanțarea Infrastructurilor critice necesare asigurării unor servicii publice esențiale
• Sistemul informatic al ANAF are in prezent sute de aplicatii pe o infrastructura nefunctională. Solutiile sunt invechite
tehnologic și functional (ex. trezorerie). Se va finanța reproiectarea (reengineering) intregului sistem informatic ca un singur
sistem integrat.
• Upgrade al sistemului informatic Casei Națională de Pensii Publice atât functional cât și infrastructura. Se va finanța
organizarea și realizarea preluarii complete a datelor istorice.
• Se va finanta și dezvoltarea în continuare Cloud-ul guvernamental și evoluția lui către modele avansate (ex. SaaS) care să
primească și administreze prin migrarea (organizată strategic) a sistemelor informatice ale autoritatilor publice.
Evenimente de viață cuprinse în SNADR care nu au fost finanțate în 2014-2020:
• Proiecte de digitalizare a serviciilor publice neincluse in evenimentele de viată identificate in SNADR 2020
• Dezvoltarea sistemelor informatice necesare pentru serviciile publice electronice asociate procedurilor administrative
stabilite prin Regulamentul (UE) 2018/1724 si care nu sunt include in evenimentele de viată din SNADR
• Securitate cibernetică, interoperabilitate la nivelul serviciilor publice digitale aferente evenimențelor de viață
• Susținere a procesului guvernamental de luare a deciziilor prin sisteme și soluții complexe
• Dezvoltare platforme informatice alimentate cu datele generate de administrația publică – Open Data - în vederea punerii lor
la dispoziția publicului si a reutilizării lor

Prioritatea 10 - Stimularea
accesului la finanțare al
IMM-urilor prin utilizarea
Instrumentelor Financiare

Tipuri de beneficiari / Grupuri
țintă

• beneficiarii serviciilor publice
care sunt prestate deja în
mediul online.
• angajații administrației publice

• alte IMM-uri care beneficiază de
rezultatele proiectelor finanțate
prin IF/ FESI
• cetățeni care beneficiază de
produse/ servicii inovative/
performante.

/
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14.2 Fișa Program Operațional Sănătate (POS)
Denumire program:
Stadiu program:
Sursă program:
Obiectiv general program:

Programul Operațional Sănătate (POS)
Draft
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
Imbunătățirea accesibilității, eficacității, eficienței și rezilienței sistemului de sănătate

.

Axe prioritare

Prioritatea 1 - Investiții pentru
construirea spitalelor regionale
și infrastructuri spitalicești noi
cu impact teritorial major

Prioritatea 2 - Creșterea calității
serviciilor de asistență
medicală primară, comunitară
și serviciilor oferite în regim
ambulatoriu

Acțiuni eligibile
Construcție / dotare - Spitale regionale de urgență - Iași, Cluj, Craiova (faza II)
Constructie / dotare - Alte infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major
Implementarea planului de tranziție
Elaborarea și implementarea unui nou model de finanțare și gestiune financiară a
spitalelor regionale, în concordanță cu modelul operațional și managerial, tarifele
noi pentru serviciile spitalicești de zi și ambulatorii, simularea/ pilotarea modelului,
dezvoltarea unui sistem de monitorizare a costurilor
• Acțiuni de instituționalizare/ bugetare a spitalelor regionale
• Acțiuni de operaționalizare
• Elaborarea și implementarea planului de formare a personalului
• Alte activități necesare
Investiții (dotare/ modernizare) în infrastructura:
• cabinetelor medicilor de familie (inclusiv puncte de lucru pentru medicii de familie
și centre de permanență) cu prioritate cele din mediul rural, zone marginalizate,
zone greu accesibile, inclusiv în zonele în care aceștia nu sunt prezenți sau în
care infrastructura existentă este precară sau lipsește
• publică a centrelor/compartimentelor unde se furnizează servicii de asistență
medicală comunitară
• publică în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară, inclusiv
servicii de asistență stomatologică (ex: cabinete medicale, inclusiv cabinete
medicale stomatologice organizate în unități de învățământ sau în centre
comunitare integrate, dotarea cu unități mobile pentru asigurarea accesului
copiilor, tinerilor și persoanelor neasigurate la servicii de calitate)
Investiții (dotare/ extindere/ modernizare/ reabilitare) în infrastructura publică a:
•
•
•
•
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Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă
• Spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, Craiova
• Unități sanitare
• Personal din administrația publică centrală (inclusiv
servicii deconcentrate) și locală a sistemului public de
sănătate
• Personal din spitalele regionale/ infrastructura nouă
sprijinită care furnizează servicii medicale (cu pregătire
superioară medie și inferioară); personal implicat în
furnizarea de servicii conexe actului medical; personal
administrativ

• Cabinete medicilor de familie
• Unități sanitare/ structuri publice care desfășoară
activități medicale
• Centre/compartimente unde se furnizează servicii de
asistență medicală comunitară
• Cabinete de asistență medicală școlară/ stomatologică
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• unităților sanitare/ altor structuri publice care desfășoară activități medicale de tip
ambulatoriu/acordă asistență medicală ambulatorie (inclusiv unitățile sanitare care
vor implementa programe de screening / diagnosticare și tratament)
• unităților sanitare în scopul reorganizării/ reconversiei unor secții din unitățile
sanitare cu paturi de acuți în paturi de spitalizare de zi, concomitent cu măsuri de
întărire a capacității furnizării serviciilor medicale și chirurgicale de tip ambulatoriu

Prioritatea 3 - Servicii de
reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe
termen lung adaptate
fenomenului demografic de
îmbătrânire a populaţiei şi
profilului epidemiologic al
morbidităţii

• Îmbunătățirea accesibilității și eficacității asistenței medicale primare şi integrarea
cu serviciile de asistență medicală comunitară
• Îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor oferite în regim ambulatoriu
• Implementarea de măsuri de sprijin destinate recuperării persoanelor cu tulburări
de spectru autist
• Îmbunătățirea accesibilității și eficacității rețelei de medicină școlară, inclusiv a
celei stomatologice, ca parte a asistenței medicale primare adresate copiilor şi
tinerilor, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural

• Personal din administrația publică centrală (inclusiv
servicii deconcentrate) și locală a sistemului public de
sănătate
• Personal implicat în furnizarea de servicii medicale/
medico- sociale la nivelul comunității, în furnizarea de
servicii de asistență medicală primară, inclusiv
paramedici, personal din jandarmeria montană, în
furnizarea de servicii medicale în regim ambulatoriu
• Persoane care beneficiază de servicii de asistență
primară/ comunitară
• Medici de familie
• Persoane care oferă servicii de medicină școlară,
inclusiv servicii stomatologice
• Copii/ tineri care beneficiază de servicii de medicină
școlară
• Copii/ tineri care beneficiază de servicii stomatologice

Investiții în infrastructura publică a:
• unităților sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare, inclusiv
rețeaua balneară pe profile de patologie (inclusiv centre de recuperare medicală,
recuperare neurologică și post-traumatică)
• unităților sanitare care furnizează servicii de paliație şi îngrijiri medicale pe termen
lung
• unităților sanitare acuți în vederea transformării acestora în unităţi sanitare care
furnizează servicii de reabilitare/ recuperare, servicii de paliaţie şi îngrijiri
medicale pe termen lung
• unităților medico-sociale care furnizează servicii medicale de îngrijire de lungă
durată

• Unități sanitare
• Unități medico-sociale
• Centre/unități care furnizează servicii de paliație și
îngrijiri medicale pe termen lung
• Centre pilot pentru servicii integrate dedicate
tratamentului/ reabilitarii persoanelor cu tulburări de
spectru autism
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Investiții în infrastructura centrelor/ unităților /unităților sanitare/unităților medicosociale care furnizează servicii de paliație şi îngrijiri medicale pe termen lung
Investiții în infrastructura centrelor pilot pentru servicii integrate dedicate
tratamentului/ reabilitarii persoanelor cu tulburări de spectru autism

• Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor de reabilitare/ recuperare
• Îmbunătățirea accesibilității și a eficacității serviciilor de îngrijire paliativă
• Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor de îngrijire pe termen lung

Prioritatea 4 - Creșterea
eficacității sectorului medical
prin investiții în infrastructură
și servicii

A. Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare - serviciilor esențiale pentru
afecțiuni complexe
B. Investiții în infrastructura publică a:
b. structurilor sanitare unde se realizează depistare, diagnosticare, tratare și
recuperare a pacienților cu afecțiuni genetice şi a celor cu anomalii congenitale,
estimarea riscului de recurență a bolilor genetice în familiile pacienților
c. structurilor sanitare unde se realizează examinări asupra persoanelor în viață
care au suferit vătămări ale integrității corporale sau agresiuni sexuale sau
solicită stabilirea vârstei și sexului; examene medico-legale traumatologice în
cazuri de vătămări corporale grave; examinări medico-legale psihiatrice în
materie penală și civilă; examinări/ expertize în vederea amânării sau
întreruperii executării pedepsei pe motive medicale; examinări/ expertize în
cazuri de acordare necorespunzătoare a asistenței medicale
d. unităților sanitare unde se realizează programele de screening/ prevenție și
tratament pentru retinopatia de prematuritate
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• Personal din administrația publică centrală (inclusiv
servicii deconcentrate) și locală a sistemului public de
sănătate
• Personal implicat în furnizarea de:
o servicii de reabilitare/ recuperare / servicii conexe
actului medical / personal suport
o servicii de îngrijire paliativă / servicii conexe
actului medical / personal suport
o servicii de îngrijiri pe termen lung / servicii conexe
actului medical / personal support
• Persoane care beneficiază de servicii de:
o reabilitare/recuperare
o îngrijire paliativă
o îngrijiri pe termen lung

•
•
•
•
•
•

Unități sanitare
INSP
Centre Regionale ale INSP
DSP
INHT
Centre de transfuzii
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e. unităților sanitare unde se realizează îngrijirea pacienților în domeniul
neurologie pediatrică - boli rare, inclusiv a unităților sanitare unde se realizează
îngrijirea pacienților în doemniul bolilor rare, a centrelor de expertiză pentru boli
rare (inclusiv construire)
C. Investiții în infrastructura publică a structurilor sanitare care au atribuții în
prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv în
epidemii, pandemii, controlul și supravegherea infecțiilor asociate actului medical și
a celor implicate in sănătatea publică:
• laboratoarelor de microbiologie din cadrul spitalelor evidențiate ca potențiali
beneficiari în cadrul documentelor programatice naționale sau ale altor instituții
• laboratorului național de referință/ laboratoarelor de lucru regionale
D. Investiții în infrastructura publică a:
• Sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii de testare a sângelui
și/sau procesare a plasmei
E. Investiții de mică amploare în infrastructura spitalelor orășenești
• Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și tratament
al stadiilor incipiente în special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile
• Implementarea de programe de diagnosticare precoce și tratament, în special
pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile
• Măsuri destinate creșterii capacității de îngrijire medicală a pacientului critic
neonatal/ postneonatal
• Măsuri de diagnosticare precoce și/ sau tratament antenatal/ neonatal/ postnatal
• Creşterea capacităţii de îngrijire medicală a pacienților cu boli rare – neurologie
pediatrică
• Implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea de
politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv implementarea de măsuri de
prevenție (inclusiv sănătate orală în zone defavorizate sau greu accesibile și
mintală)
• Implementarea de măsuri destinate diagnosticării și tratamentului pacienților
modificărilor de coloană și alte articulații
• Implementarea de programe/ măsuri destinate controlului infecțiilor asociate
actului medical
• Măsuri pentru dezvoltarea capacității personalului, cu accent pe personalul
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• Personal din administrația publică centrală (inclusiv
servicii deconcentrate) și locală a sistemului public de
sănătate
• Personal implicat în furnizarea de programe de
screening (populațional)/ diagnosticare/ tratament
(precoce)
• Persoane care beneficiază de programe de screening
populațional/ diagnosticare/ tratament
• Personal cu factori de risc cardiovascular
• Personal implicat în implementarea de măsuri adresate
pacientului critic
• Personal implicat în furnizarea de programe de
schimbare a stilului de viață și aplicarea de politici de
încurajare a unei vieți sănătoase
• Persoane care beneficiază de programe de schimbare
a stilului de viață și aplicarea de politici de încurajare a
unei vieți sănătoase
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Prioritatea 5 - Abordări
inovative în cercetarea din
domeniul medical

Prioritatea 6 - Digitalizarea
sistemului medical

Prioritatea 7 - Măsuri care
susțin cercetarea,
informatizarea în sănătate și
utilizarea de metode moderne
de investigare, intervenție,
tratament

• Măsuri destinate creșterii eficacității serviciilor de laborator
• Sistemul național de transfuzii, inclusiv infrastructura de testare a sângelui și/ sau
procesare a plasmei
• Remodelarea circuitelor de depozitare și transport a deșeurilor medicale în
unitățile medicale
Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
(i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor
avansate
• Cercetare și inovare prin implementarea de soluții cu relevanță publică
• Adoptarea tehnologiilor medicale inovative si avansate
• Programe dedicate cercetării și/sau utilizării clinice: ex. producție de vaccinuri,
seruri și alte medicamente biologice.
• Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile Realizarea unei infrastructuri de
cercetare-dezvoltare în domeniul genomicii
Digitalizare în sănătate
(ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al
guvernelor
• Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS
• Observatorul național pentru date în sănătate
Investiții (dotare/ modernizare/ reabilitare/ extindere) în infrastructura publică a:
• unităților sanitare de transplant acreditate și a infrastructurii în domeniul terapiilor
celulare inovative în hematologie
• structurilor sanitare unde se realizează depistare, diagnosticare, tratare a
pacienților oncologici
A. Măsuri pentru implementarea operațiunilor în domeniul cercetării medicale la
toate nivelurile, cu accent pe cele 3 operațiuni de importanță strategică: tratament
cancere, geonomică, dezvoltarea capacității Institutului Cantacuzino
B. Măsuri pentru facilitarea implementării operațiunilor care vizează digitalizarea
sistemului medical
C. Măsuri de formare/ specializare - utilizare echipamente medicale inovative
D. Utilizare de metode moderne de investigare, intervenție, tratament
E. Asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, inclusiv la
transplant de țesuturi și celule, conform standardelor internaționale
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• Personal implicat în acțiuni de screening pentru boli cu
potențial de depistare neonatală/ diagnosticare
• Personal implicat în activități de laborator
• Personal implicat în activități de transfuzii/ testare a
sângelui și/sau procesare a plasmei
•
•
•
•

Organizații de cercetare
Cercetători
Universități
Personal suport din cadrul organismelor de cercetare și
universități sprijinite

• Autorități și instituții publice din domeniul medical
• Personalul de specialitate (medical, de suport) al
autoritatilor și instituții publice sprijinite

• Unități sanitare

• Personal implicat în implementarea operațiunilor în
domeniul cercetării medicale la toate nivelurile, cu
accent pe cele 3 operațiuni de importanță strategică:
tratament cancere, geonomică, dezvoltarea capacității
Institutului Cantacuzino (inclusiv pilotarea rezultatelor
cercetării)/ personal care poate fi implicat în
implementarea de măsuri în domeniile sprijinite
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F. Dezvoltarea de programe/ module specifice și transersale de la nivelul
universităților de medicină, care să permită perfecționarea sau reconversia
profesională
G. Susținerea parteneriatelor dintre furnizorii de formare (de la nivelul
învățământului terțiar) și instituțiile din domeniul medical, pentru dezvoltarea unor
programe de formare continuă în domeniul medical și zonele conexe (competențe
digitale, specializare inteligentă, etc.)
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• Personalul CNAS, ONDS si al structurilor partenere din
domeniul sănătății/ structurilor medicale sprijinite în
domeniul măsurilor de digitalizare
• Personal implicat în implementarea de metode
moderne de investigare/ intervenție/ tratament
• Pacienți care beneficiază de metode moderne de
investigare/ intervenție/ tratament
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14.3 Fișa Program Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
Denumire program:
Stadiu program:
Sursă program:
Obiectiv general program:

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
Draft
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
Îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, precum și îndeplinirea obligațiilor rezultate din directivele europene.
Concomitent, PODD urmărește realizarea obiectivelor naționale de dezvoltare în domeniul eficienței energetice, protecției mediului și managementului
riscurilor și reducerea decalajului existent între Statele Membre ale Uniunii Europene şi România cu privire la infrastructura în aceste domenii, atât din
punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.

.
Axe prioritare

Prioritatea 1 Promovarea
eficienței
energetice, a
sistemelor și
rețelelor
inteligente de
energie și a
soluțiilor de
stocare și
reducerea
emisiilor de gaze
cu efect de seră.

Prioritatea 2 Dezvoltarea
infrastructurii de

Acțiuni eligibile
Acțiunea 1.1. Îmbunătățirea eficienței energetice a IMM-urilor și a întreprinderilor mari
• Proiecte demonstrative și de eficientă energetică în IMM-uri și măsuri de sprijin adiacente.
• Proiecte de eficiență energetică în întreprinderile mari și măsuri de sprijin adiacente
Acțiunea 1.2. Reducerea emisiilor de GES și creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de
transport şi distribuţie a energiei termice
• Modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi secundare din sistemele de alimentare cu energie
termică, inclusiv a punctelor termice;
• Cogenerare de înaltă eficiență în termoficare urbană
• Construcție rețele noi de distribuție a gazelor naturale doar pentru conectarea noilor centrale pe gaz
care inlocuiesc vechile centrale pe carbune
Acțiunea 1.2. Sisteme și rețele inteligente de energie și soluții de stocare
• Promovarea utilizării de echipamente şi sisteme inteligente pentru asigurarea calității energiei electrice
• Implementarea de soluții digitale pentru localizarea/izolarea defectelor și realimentarea cu energie în
mediul rural și urban
• Digitalizarea stațiilor de transformare şi soluții privind controlul rețelei de la distanță - integrare stații în
SCADA
• Măsuri de creștere a adecvanței SEN prin investiții în soluții de flexibilitate
• Implementarea de soluții privind stocarea energiei “behind the meter”
Acțiunea 2.1 Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu
• Investiții integrate de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată, respectiv:
- construirea și reabilitarea reţelelor de canalizare şi construirea/reabilitarea/ modernizare a stațiilor de
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Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă
• Întreprinderi mari (HG 495/2014) și IMM-uri
• Societăţi comerciale din industrie, cu consumuri de
peste 1.000 tep/an
• UAT-uri,
• concesionari serviciu public de termoficare urbană,
• Operatori retele distribuție gaze

• Operatori naționali distributie energie,
Transelectrica, IMM-uri.
• Operatorii de distribuţie concesionari ai serviciului
public de energie electrică, care se supun
obligaţiilor de implementare a contorizării
inteligente în proporţie de 80% până în 2020
• Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin
Operatorii Regionali (OR) de Apă finanțați prin POS
M si POIM,
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Axe prioritare
apă și apă uzată și
tranziția la o
economie
circulară

Prioritatea 3 Protecţia mediului
prin conservarea
biodiversităţii,

Acțiuni eligibile
epurare a apelor uzate care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile în
aglomerări mai mari de 2.000 l.e. , inclusiv soluții pentru un management adecvat pentru tratarea
nămolurilor rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate; sisteme individuale adecvate de
tratare a apelor uzate pot fi finanțate, in cadrul proiectelor regionale integrate de apă uzată, ca soluții
tehnice aplicate punctual și justificat, la nivelul anumitor aglomerări, ulterior stabilirii și implementării
cadrului legal și metodologic de către autoritățile responsabile la nivel național;
- construirea și reabilitarea și de sisteme de captare si aducțiune, stații de tratare, rețele de transport și
distribuire a apei destinate consumului uman în contextul proiectelor integrate de apă si apă uzată;
- măsuri necesare pentru eficientizarea proiectelor si sustenabilitatea investițiilor
• pregătirea și gestionarea proiectelor de investiții de apă și apă uzată;
• consolidarea capacității actorilor implicați în sector:
- sprijin pentru consolidarea suplimentară și extinderea operatorilor regionali astfel încât sa se dezvolte
capacitatea acestora de a realiza investițiile pentru conformare;
- sprijin pentru consolidarea capacității administrative a celorlalte instituții implicate : ADI, ANRSC,
MMAP, MS (Institutul de Sănătate Publică), AM PODD.
Acțiunea 2.2 Gestionarea eficienta a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre economia circulară,
pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu
• Îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor municipale în vedere asigurării tranziției spre
economia circulară, în conformitate cu nevoile identificate în PNGD și PJGD-uri, respectiv:
o Investiții în extinderea sistemelor de colectare separată atât în ceea ce privește colectarea din poartă
în poartă a deșeurile reciclabile și a biodeșeurilr, dar și colectarea deșeurilor textile și deșeurilor
periculoase menajere;
o Investiții privind valorificarea materială a deșeurilor;
o Investiții privind instalații de tratare a deșeurilor reziduale, inclusiv îmbunătățirea instalațiilor TMB
existente.
• Investiții individuale suplimentare pentru închiderea depozitelor de deșeuri neconforme,
• Întărirea capacității instituționale a actorilor din sector (MMAP, ANPM, UAT, ADI-uri, ANRSC) în
vederea accelerării tranziției spre economia circulară.
Acțiunea 3.1 Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu
• îmbunătăţirea accesului administratorilor siturilor Natura 2000 la servicii de asistenţă tehnică
specializată pentru elaborarea sau revizuirea Planurilor de management a siturilor Natura 2000/
Planuri de acțiune pentru specii, pentru toate tipurile de habitate (inclusiv cele din mediu marin),
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Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă
• pentru operațiunile de consolidare a capacității
administrative a actorilor din sector vor fi eligibili
operatori regionali, ADI, ANRSC, MMAP, MS
(Institutul de Sănătate Publică), AM PODD.

• Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin
Consiliile Județene/ Primăria Municipiului
Bucureşti/primăriile de sector,
• Autorități publice centrale (ex. MMAP, ANPM,
ANRSC)

• Pentru investiţii şi elaborarea planurilor de
management: ANANP Administratori ai ariilor
naturale protejate pentru ariile care au structuri de
administrare proprii/ ARBDD. Proiectele pot fi
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Axe prioritare
asigurarea calităţii
aerului şi
remediere a
siturilor
contaminate

Prioritatea 4 Promovarea
adaptării la
schimbările
climatice şi

Acțiuni eligibile
prioritate la finanțare având planurile de management ale siturilor aflate în arealul proiectelor de
infrastructură;
• menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare
specifice prevăzute în planurile de management ale siturilor Natura 2000/planuri de acțiune pentru
specii, și după caz a ecosistemelor degradate și a serviciilor furnizate în afara ariilor naturale protejate,
precum și asigurarea conectivității ecologice;
• facilitarea accesului autorităților și entităților cu rol in managementul biodiversitatii la servicii de
asistenţă tehnică, cercetare şi echipamente pentru îmbunătăţirea nivelului de cunoaștere a
biodiversității și a ecosistemelor (ex. realizarea de studii științifice) şi consolidarea capacitații de
management a rețelei Natura 2000 și a altor arii naturale protejate de interes național.

Acțiunea 3.2 Îmbunătățirea monitorizării calității aerului pentru îndeplinirea cerințelor de monitorizare și
reducere a emisiilor rezultate din directive
• dotarea RNMCA cu echipamente noi, prin înlocuirea sau up-datarea echipamentelor existente de
măsurare a poluanților uzate din punct de vedere moral și tehnic
Acțiunea 3.3 Investigarea preliminară și detaliată a siturilor contamionate, evaluarea riscurilor asupra
mediului si remedierea siturilor
• sprijinirea procesului de inventariere și investigare preliminară și detaliată a siturilor potenţial
contaminate;
• remedierea siturilor contaminate orfane aflate în proprietatea autorităților publice sau puse la dispoziţia
acestora de către proprietar, asigurarea calității factorilor de mediu, în vederea protejării sănătăţii
umane și mediului, inclusiv monitorizarea post-remediere a acestora.
Acțiunea 4.1 Managementul inundațiilor și al secetei
• amenajarea complexă a bazinelor hidrografice prin utilizarea infrastructurii verzi sau prin adaptarea,
construirea ori reabilitarea infrastructurii existente de gospodărire a apelor și îmbunătățiri funciare
adaptate la noile practici UE, inclusiv cele privind asigurarea conectivităţii laterale şi/sau transversale a
râului;
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Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă
depuse în parteneriat cu alte entități de drept public
sau privat
• Pentru ecosistemele degradate și serviciile
furnizate în afara ariilor naturale protejate:
administratori desemnați în condițiile legii și/sau
proprietari ai suprafețelor de teren ce constituie
ecosistem degradat aflat în proprietate publică.
Proiectele pot fi depuse în parteneriat cu alte
entități de drept public sau privat
• Pentru dezvoltarea capacității administrative și
complementaritatea nivelului de cunoaștere a
biodiversității și ecosistemelor în domeniul
biodiversității: MMAP/ ANANP/ APM/ GNM/
ARBDD/ administratorii de parcuri / situri Natura
2000/ alte arii naturale protejate.
• Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor
• Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor (MMAP),
• autorități publice centrale și locale,
• alte organisme publice în domeniul protecției
mediului, inclusiv structuri subordonate acestora, cu
responsabilități în domeniul gestionării siturilor
contaminate
•
•
•
•
•

Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor,
Administrația Națională Apele Române (ANAR),
Administrația Națională de Meterologie,
ROMSILVA,
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare,
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Axe prioritare
managementul
riscurilor

Acțiuni eligibile
• dezvoltarea infrastructurii de monitorizare, avertizare şi alarmare a fenomenelor hidro-meteorologice
severe (inundații și secetă) pentru evaluarea și gestionarea durabilă a resurselor naturale, inclusiv
activităţi în scopul conştientizării publice;
• consolidarea capacității adminsitrative pentru asigurarea implementării directivelor europene în
domeniu.
Acțiunea 4.2 Combaterea eroziunii costiere
• limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere
Acțiunea 4.3 Îmbunătățirea sistemului de managementul riscurilor
• sprijinirea măsurilor pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv creșterea rezilienței la nivel
național și adaptarea continuă la realitatea operațională.
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Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă
• parteneriate între instituțiile publice centrale cu rol
în gestionarea inundațiilor, precum și cu ONG-urile
și alte structuri cu o anumită specializare în
domeniul ecologic
• APL.
• ANAR (prin Administrația Bazinală de Apă
Dobrogea Litoral).
• MAI/ IGSU
• structurile cu atribuţii în managementul situaţiilor de
urgenţă şi asigurarea funcţiilor de sprijin,
• Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS).
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14.4 Fișa Program Operațional Transport (POT)
Denumire program:
Stadiu program:
Sursă program:
Obiectiv general program:

Programul Operațional Transport (POT)
Draft
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
Recuperarea decalajului de dezvoltare a infrastructurii de transport a României, adaptată inclusiv utilizarii duale și asigurând în același timp atingerea
obiectivelor europene de reducere a emisiilor de carbon și transferul spre o mobilitate durabilă și sigură.

.
Axe prioritare

Prioritatea 1 –
Îmbunătăţirea
conectivităţii prin
dezvoltarea rețelei
TEN-T de transport
rutier

Prioritatea 2 –
Îmbunătăţirea
conectivităţii prin

Acțiuni eligibile

Tipuri de beneficiari /
Grupuri țintă

• Finalizarea proiectelor fazate din perioada precedentă de finanțare europeană (2014-2020), precum și a proiectelor
prioritizate pentru finalizarea rețelei primare a României situate pe rețeaua TEN-T Centrala și TEN-T Globală conform
strategiei actualizate de implementare a Master Planului General de Transport al României cuprinsă în Planul Investițional
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe perioada 2020-2030. Investițiile vor fi acompaniate de măsuri de protecția
naturii și a biodiversității (infrastructură verde) în legătură directă cu infrastructura de transport rutieră.
• Proiecte fazate:
• Autostrada Sibiu-Piteşti (loturile 1,4,5);
• Infrastructură integrată pentru zona orbitală a Municipiului Bucureşti (Autostrada Centura Sud);
• Autostrada Transilvania (fără tunelul Meseş).
• Compania Națională de
• Proiecte noi de investiţii:
Administrare a Infrastructurii
• Autostrada Piteşti-Sibiu (loturile 2,3);
Rutiere - C.N.A.I.R
• Autostrada Ploieşti-Comarnic-Braşov;
• Autostrada Giurgiu – Bucureşti;
• Autostrada Sibiu – Braşov;
• Drum expres Bucureşti - Alexandria – Craiova;
• Autostrada Ungheni - Iaşi - Tg. Neamţ;
• Autostrada Braşov (inclusiv Bypass Braşov Nord) – Bacău;
• Autostrada Paşcani - Suceava – Siret;
• Autostrada Tg. Mureş – Braşov;
• Autostrada Timişoara – Moraviţa.
• Compania Națională de
• Construcția variantelor de ocolire și realizarea accesului municipiilor la sectoarele rețelei rutiere primare, precum și
Administrare a Infrastructurii
construcția altor sectoare de drum național situate pe rețeaua secundară, ținând cont de impactul asupra habitatelor
Rutiere -C.N.A.I.R
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Axe prioritare
dezvoltarea
infrastructurii rutiere
pentru accesibilitate
teritorială

Prioritatea 3 –
Îmbunătăţirea
conectivităţii prin
dezvoltarea rețelei
TEN-T de transport pe
calea ferată
Prioritatea 4 –
Îmbunătăţirea
mobilităţii naţionale,
durabila şi reziliența
în faţa schimbărilor
climatice prin
creșterea calității
serviciilor de
transport pe calea
ferata
Prioritatea 5 –
Îmbunătăţirea
conectivităţii prin
creşterea gardului de
utilizare a
transportului cu

Acțiuni eligibile
naturale și conectivității ecologice. Investițiile vor fi acompaniate de măsuri de protecția naturii și a biodiversității în legătură
directă cu infrastructura de transport rutieră.

Tipuri de beneficiari /
Grupuri țintă
• Direcțiile Regionale de
Drumuri și Poduri
• Administrații Publice Locale
(inclusiv asociații ale
acestora și parteneriate cu
ceilalți beneficiari)

Se vor finanța operațiuni pentru:
• Constructia infrastructurii feroviare aflate pe reteaua TEN-T (inclusiv ERTMS)
• Modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe reteaua TEN-T (inclusiv ERTMS și modernizarea gărilor)
• Achizitia de trenuri de lucru si echipamente conexe pentru modernizare și electrificare CF,
• Modernizarea/reabilitarea podurilor și podețeleor feroviare.
Proiecte fazate: Pod Grădiștea (Bucureşti - Giurgiu Fr.).
Proiecte noi de investiţii: Bucureşti – Giurgiu, Craiova - Dr.Tr.Severin – Caransebeş, Focşani - Roman - Paşcani - Suceava –
Vicşani, Reabilitare Braşov – Predeal, Port Constanţa - complex feroviar, Tren Metropolitan Bucureşti (Centura feroviară).
Proiecte de rezervă: Bucureşti – Craiova, Cluj – Suceava, Coşlariu – Cluj.

• Compania Națională Caile
Ferate Romane – CN CFR
SA
• Directiile Regionale de Cai
Ferate

• achiziția de material rulant ecologic,
• măsuri de reformă în domeniul transportului feroviar de călători.

• Autoritatea pentru Reforma
Feroviara (ARF),
• Parteneriate ale operatorilor
feroviari de transport de
călători cu ARF.

Se vor finanța operațiuni pentru:
• Investiţii în infrastructura de metrou (noi tronsoane, stații aferente),
• Investiţii în material rulant, modernizare instalaţii,
• Investiţii în echipamente conexe, măsuri de creștere a accesibilității persoanelor cu deficiențe de deplasare, inclusiv
sisteme de siguranta,
• Modernizarea stațiilor a căror condiții de desfășurare a călătoriilor nu corespund standardelor de siguranță actuale,

• METROREX (inclusiv
parteneriate cu PMB și
primăriile de sector)
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Axe prioritare
metroul în regiunea
Bucureşti-Ilfov

Prioritatea 6 Îmbunătăţirea
conectivităţii şi
mobilităţii urbane,
durabila şi rezilientă
în faţa schimbărilor
climatice prin
creșterea calității
serviciilor de
transport pe calea
ferată
Prioritatea 7 –
Dezvoltarea de centre
logistice

Prioritatea 8 –
Creșterea gradului de
utilizare a Dunarii si
porturilor maritime si
fluiale

Acțiuni eligibile

Tipuri de beneficiari /
Grupuri țintă

• Susținerea integrării căltoriilor la nivel metropolitan cu alte sisteme de transport public de călători.
Proiecte fazate: Magistrala 2 de metrou, Magistrala 6 de metrou. 1 Mai - Otopeni (SUD).
Proiecte de investiţii noi: Magistrala 5 - etapa 2 - Eroilor – Iancului, Extensii magistrale Metrou Bucureşti ce asigură
conectivitatea cu centura rutieră şi feroviară.
Proiecte de rezervă: Magistrala 7 Metrou Bucureşti, Magistrala 8 Metrou Bucureşti.
Operațiunile finanțate prin intermediul acestei priorități vor viza:
• achiziția de trenuri metropolitane (material rulant)
• construcția/modernizarea/optimizarea infrastructurii necesare
• asigurarea legăturii feroviare cu aeroportul ce deservește zona metropolitană,
• optimizarea mersului trenurilor – graficului de călătorii, sistemele de ticketing, măsuri de creștere a accesibilității
persoanelor cu deficiențe de deplasare și alte măsuri similare
Proiecte noi de investiţii urmărite vor viza zonele metropolitane cu prioritate în: Cluj-Napoca, Braşov, Sibiu, Timişoara, Iaşi,
Oradea, Craiova.
• Investitii in modernizarea centrelor logistice multimodale
• Dezvoltarea de centre logistice multimodale
• Investitii in instalatii si echipamente de operare în cadrul centrelor logistice multimodale
• Investiții în infrastructura de acces la centrele logistice multimodale
Se vor finanța operațiuni pentru:
• Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii porturare (inclusiv infrastructura de acces) în porturile rețelei portuare primare a
României;
• Asigurarea condiţiilor optime de navigaţie în bazinele portuare prin dragaj;
• Dezvoltarea instalațiilor, echipamentelor și facilităților de încărcare/descărcare în porturile rețelei portuare primare a
României
• Lucrări hidrotehnice pentru eliminarea punctelor critice pentru navigație pe Dunăre și creșterea eficienței transportului
naval pe canalele navigabile ale acesteia
Proiecte de investiţii:
• Porturi situate pe reţeaua primară maritimă - Port Contanţa:
• Porturi situate pe reţeaua primară fluvială - Port Galați, Port Brăila
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• Parteneriate între Autoritățile
Publice Locale (inclusiv
asocieri ale acestora) și
Compania Națională Căile
Ferate Române-C.N.C.F.R.
și/sau ARF

• Agenți economici privați

• Administratorii porturilor
maritime si fluviale
• Operatori Privati
• MTIC
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Axe prioritare

Acțiuni eligibile

Tipuri de beneficiari /
Grupuri țintă

• Alte porturi fluviale
• Imbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre + canale navigabile
Prioritatea 9 –
Creșterea gradului de
siguranța pe rețeaua
rutieră de transport

• Masuri „hard” și „soft” care contribuie la imbunatatirea sigurantei traficului pe reteaua rutiera,
• Eliminarea punctelor negre,
• Echipamente de interventie in conditii meteo speciale

Prioritatea 10 –
Asistenta Tehnica

•
•
•
•

Sprijin pentru sistemul de management si control al AM POT
Masuri de informare si publicitate POT
Evaluarea Programului Operațional Transport
Alte măsuri de AT

104

• CNAIR,
• Direcțiile regionale de
drumuri și poduri
• Poliția rutieră.
• Autoritatea de Management
pentru POT 2021-2027
• Principalii beneficiari ai
interventiilor POT 20212027
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14.5 Fișa Program Operațional Educație și Ocupare (POEO)
Denumire program:
Stadiu program:
Sursă program:
Obiectiv general program:

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
Draft
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
Crearea unei Românii mai sociale cu acces egal la ocupare durabilă, de calitate, la un sistem de educaţie relevant pentru piața muncii și stimulativ
pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

.
Axe prioritare

Prioritatea 1 Valorificarea
potențialului
tinerilor pe piața
muncii

Prioritatea 2 Îmbunătățirea
participării
copiilor la
educația

Acțiuni eligibile
• 1.i.1. Înființarea/ dezvoltarea de centre/cluburi de tineret la nivel comunitar cu implicarea autorităților locale și a unor
entități publice sau private
• 1.i.2. Realizarea de către centrele/cluburile de tineret publice sau private sau de alți actori interesați a unor rețele de
lucrători de tineret, selectați din rândul tinerilor și instruiți pentru furnizarea de servicii de outreach și activare a
tinerilor și de înregistrare a acestora la furnizorii de servicii de ocupare publici sau privați, în vederea oferirii de
servicii de ocupare.
• 1.i.3. Furnizarea de pachete integrate de măsuri de activare a tinerilor personalizate în funcție de profilul acestora,
cu accent pe tineri inactivi, șomeri și șomeri de lungă durată
• 1.i.4. Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor: formare competențe antreprenoriale, tutorat/ mentorat,
asistență/ consiliere, role models, formare în management de proiect, inclusiv accesul la granturi pentru inițierea de
noi afaceri sau incubatoare de afaceri, asistență și consultanță post înființare.
• 1.i.5. Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă flexibile şi pentru finanțarea investițiilor care să
permită utilizarea acestor forme prin facilitarea accesului la finanțare destinat IMM-urilor și acordarea de măsuri de
acompaniament pentru finanțarea beneficiilor acordate tinerilor.
• 1.i.6. Stimularea întreprinderilor sociale de inserție pentru susținerea tinerilor cu accent pe inactivi, șomeri și șomeri
de lungă durată prin acoperirea costurilor de calificare la locul de muncă, consiliere și orientare profesională,
subvenționarea contractelor de muncă și plasarea pe piața muncii la finalul perioadei de sprijin, inclusiv cu
acordarea de servicii de acompaniere socio-profesională și sociale.
• 2.v.1. Dezvoltarea și asigurarea calității sistemului de ÎETC, prin:
• elaborare și editare ghiduri cu bune practici pentru sprijinirea implementării noului curriculum, inclusiv a unor
strategii didactice inovatoare;
• pilotarea și implementarea unor strategii de predare, inovatoare și eficace, în clustere;
• dezvoltarea unui cadru de asigurare a calității educației timpurii, prin definirea unor standarde minime privind
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Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă

• Structuri specializate în adresarea
nevoilor tinerilor;
• Tineri sub 30 ani

• Unități de învățământ și unități conexe:
ce oferă servicii educaționale IETC;
• Copii 0- 6 ani, neinscriși în programe de
educație timpurie, cu accent pe cei

Strategia de Dezvoltare Locală a
Comunei Berceni pentru perioada 2021-2027

Axe prioritare
antepreșcolară
și preșcolară

Prioritatea 3 Prevenirea
părăsirii timpurii
a școlii și
creșterea
accesului și a
participării
grupurilor
dezavantajate la
educație și
formare
profesională

Acțiuni eligibile
spațiul educațional, dotările, activitatea psiho-pedagogică și activități le suport, precum și dezvoltarea de standarde
ocupaționale pentru personalul IETC.
• realizare și implementare sistem de monitorizare a formării continue și a efectelor acesteia, prin raportare la
progresul copiilor, îndeosebi la progresul copiilor din grupurile vulnerabile
• 2.v.2. Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de suport socio-educațional prin: susținerea de acțiuni/ măsuri
strategice la nivel local în vederea asigurării numărului de locuri necesar participării la IETC și/sau extindere servicii
complementare, asigurarea materialelor educaționale, măsuri de acompaniere în funcție de nevoi pentru copiii care
aparțin grupurilor vulnerabile, adaptarea serviciilor la nevoile copiilor cu dizabilități/ CES, programe de informare,
consiliere și educație parentală pentru părinții/ reprezentanții legali/ tutorii copiilor de vârstă antepreșcolară și
preșcolară, cu focalizare pe părinții/ persoanele care au în grijă copiii provenind din grupuri vulnerabile etc.
• 2.v.3. Dezvoltarea sistemului de formare inițială și continuă a cadrelor didactice din ÎETC, cu focalizare pe teme
precum: dezvoltarea personală, dezvoltarea de abilități socio-emoționale, abilități digitale, competențe de gândire
strategică, comunități care educă/ învață.
Intervențiile integrate vor viza în special grupurile dezavantajate, prin:
• 3.v.1. Operațiuni orizontale (pentru toate nivelurile de educație din învățământul preuniversitar, inclusiv educația
antepreșcolară și preșcolară)
• Aplicarea la nivelul unităților școlare a mecanismelor de monitorizare, avertizare, prevenire și combatere a
fenomenelor de: a) abandon școlar și părăsire timpurie a școlii și b) discriminare și segregare școlară
• Facilitarea transportului elevilor către/ de la unitățile școlare
• Îmbunătățirea accesului și a participării la educație a copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale
(CES)
• Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare privind participarea la educație, educația incluzivă
• Organizarea unor oportunități variate de dezvoltare profesională pentru personalul didactic, în vederea asigurării
unui sistem de educație incluziv
• 3.v.3. Intervenții pentru învățământul primar și secundar (gimnazial și liceal)
• Dezvoltarea/extinderea și creșterea calității programului „școală după școală” (SDS), complementar cu programul
„masă caldă”
• Măsuri de sprijin pentru revenirea în sistemul de învățământ, pentru finalizarea învățământului obligatoriu, precum
și pentru continuarea studiilor la un nivel superior de educație, în special pentru elevii aparținând grupurilor
vulnerabile, inclusiv romi.
• Dezvoltarea și extinderea Programului „A doua șansă” (ADS), pentru facilitarea finalizării învățământului
obligatoriu, de către persoanele care au părăsit timpuriu școala.
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•
•
•
•

Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă
proveniți din medii sau grupuri
dezavantajate;
Antepreșcolari și preșcolari din medii sau
grupuri dezavantajate;
Personal didactic
Personal cu atribuții în domeniul
educației, altul decât cel didactic
Părinți/ reprezentanți legali/ tutori ai
copiilor din medii sau grupuri
dezavantajate, inclusiv persoane care au
în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă
în străinătate, aflat în risc de părăsire
timpurie a școlii

• Unități de învățământ și unități conexe:
ce oferă servicii educaționale
• Instituții de învățământ superior
• Copii sau tineri în afara sistemului de
învățământ;
• Antepreșcolari, preșcolari, elevi și
studenți din medii sau grupuri
dezavantajate, inclusiv participanți la
programe de tip „Școală după Școală"
(ȘDȘ) și elevi din ani terminali sprijiniți
pentru accesul în învățământul terțiar;
• Personal didactic;
• Personal cu atribuții în domeniul
educației, altul decât cel didactic;
• Părinți/ reprezentanți legali/ tutori ai
copiilor din medii sau grupuri
dezavantajate, inclusiv persoane care au
în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă
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Axe prioritare

Prioritatea 4 Creșterea
calității ofertei
de educație și
formare
profesională
pentru
asigurarea
echității
sistemului și o
mai bună
adaptare la
dinamica pieței
muncii și la
provocările
inovării și
progresului
tehnologic.

Prioritatea 5 Creșterea
accesibilității,
atractivității și
calității
învătământului

Acțiuni eligibile
• 3.v.4. Intervenții pentru învățământul terțiar
• Măsuri de prevenire și combatere a abandonului universitar pentru grupurile dezavantajate/ subreprezentate de
studenți
• Măsuri de sprijin în vederea creșterii accesului la studii universitare
• 4.iv.1. Operațiuni orizontale
• Dezvoltare de resurse educaționale deschise (RED) și alte resurse moderne de învățare pentru elevi, studenți,
profesori și echipele manageriale, cu ajutorul noilor tehnologii, inclusiv pentru elevii/studenții din grupuri vulnerabile
• Pilotarea unui mecanism eficient de recunoaștere a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și
informale
• Măsuri privind asigurarea calității educației pentru toți, în corelație cu dinamica pieței muncii si societatii
• Facilitarea accesului informat și a participării active la programe de educație, în acord cu interesele
elevilor/studenților, cât și cu nevoile pieței muncii
• Identificarea, sprijinirea si promovarea copiilor cu abilități înalte
• Sprijinirea mobilității internaționale de tip Erasmus+
• Creșterea gradului de bună guvernare a instituțiilor de învățământ (preuniversitar și superior) și de participare a
elevilor și studenților în procesele decizionale
• 4.iv.2. Intervenții pentru învățământul primar și secundar (gimnazial și liceal)
• Măsuri privind flexibilizarea și diversificarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor cheie ale
elevilor
• 4. iv.3. Intervenții pentru învățământul terțiar
• Promovarea dezvoltării programelor de studii de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii
• Dezvoltarea și implementarea unor programe universitare, la solicitarea agenților economici, organizatiilor de CDI,
pentru adaptarea ofertei universităților la solicitările pieței muncii
• Implementarea unui program pentru internaționalizarea învățământului superior, în vederea creșterii calității,
eficienței și relevanței acestuia
• 5.iv.1.Generalizarea implementării mecanismului de evaluare și monitorizare a politicilor publice privind formarea
profesională la nivel de sistem
• 5.iv.2. Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de asigurare și monitorizare a calității învățării la locul de
muncă (WBL), pentru asigurarea calității programelor de pregătire practică ale elevilor
• 5.iv.3. Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de certificare a rezultatelor învățării din formarea profesională
inițială, relevant pentru piața muncii, prin implicarea mediului de afaceri și partenerilor sociali, în vederea creșterii
relevanței certificării calificărilor profesionale a elevilor, pentru piața muncii
107

Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă
în străinătate, aflat în risc de părăsire
timpurie a școlii

• Unități de învățământ și unități conexe
• Instituții de învățământ superior
• Instituții centrale, regionale și locale cu
responsabilități în gestiunea sistemului
de învățământ;
• Elevi și studenți, postdoctoranzi;
• Personal didactic;
• Personal cu atribuții în domeniul
educației, altul decât cel didactic;
• Părinți/ reprezentanți legali/ tutori;
• Elevi înscriși în programe ISCED 2-4 și
studenți înscriși în programe ISCED 5-8,
sprijiniți pentru a beneficia de o
mobilitatea în cadrul programului
ERASMUS+;
• Personal din învățământul preuniversitar
și tertiar sprijinit pentru participarea la o
mobilitate ERASMUS+.
• Unități și instituții de învățământ ce oferă
servicii educaționale
• Elevi din învățământul profesional și
ethnic
• Elevi de gimnaziu
• Personal didactic din învățământul
profesional și tehnic;
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Axe prioritare
profesional și
tehnic

Prioritatea 6 Creșterea
accesului pe
piața muncii
pentru toți

Acțiuni eligibile
Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă
• 5.iv.4. Creșterea calității și a validității proceselor de predare-învățare-evaluare în ÎPT
• Personal cu atribuții în domeniul
educației, altul decât cel didactic
• 5.iv.5. Dezvoltarea si implementarea unui mecanism de recunoaștere a rezultatelor învățării din învățământul
secundar în învățământul terţiar non universitar, pentru flexibilizarea traseelor de formare profesională a elevilor și
facilitarea accesului pe piața muncii
• 5.iv.6. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor, studenților și personalului didactic din ÎPT, în corelație
cu dinamica pieței muncii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau pentru cele provenind din grupuri vulnerabile
• 5.iv.6. Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere pentru îmbunătățirea accesului informat la programe de
educație și formare profesională, în acord atât cu interesele elevilor cât și cu nevoile pieței muncii, cu implicarea
angajatorilor și/sau a organizațiilor neguvernamentale.
• 5.iv.7 Dezvoltarea de programe de ÎPT de nivel terțiar, derulate în regim dual pentru calificările profesionale de nivel
4 și 5.
• Elevi din învățământul profesional și
tehnic
• Elevi din învățământul profesional, din
• 5.v.1.Acordarea de sprijin financiar pentru cazare, masă și transport, pentru elevii din grupuri sau medii
grupuri sau medii dezavantajate
defavorizate, pentru creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională
• Elevi din clasa a IX-a IPT
• 5.v.2 Măsuri pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii la nivelul ÎPT
• Personal didactic din învățământul
• 5.v.3. Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare pentru întreaga comunitate, de sprijin, consiliere și
profesional și tehnic;
educație parentală pentru părinții elevilor, cu focalizare pe părinții copiilor provenind din grupuri vulnerabile, pentru
•
Personal cu atribuții în domeniul
prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii.
educației, altul decât cel didactic;
• 5.v.4. Dezvoltarea de programe remediale în vederea sprijinirii elevilor din clasa a IX-a, pentru creșterea nivelului
•
Părinți/ reprezentanți legali/ tutori, în
de competență în citit, matematică şi științe:
special ai copiilor din medii și grupuri
• 5.v.5. Asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de grantul Erasmus+ pentru instituțiile acreditate, în scopul
dezavantajate, inclusiv persoane care au
satisfacerii cererii de mobilitate internațională (sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru ÎPT)
în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă
în străinătate, aflat în risc de părăsire
timpurie a școlii.
•
Persoane inactive,
• 6.i.1. Furnizarea serviciilor de identificare, îndrumare, sprijin și management de caz pentru persoanele din grupuri
•
tineri cu vârsta de peste 30 ani,
dezavantajate în vederea facilitării accesului pe piața muncii, în complementaritate cu serviciile de management de
caz acordate pentru comunitățile marginalizate finanțate prin Programul Operațional Incluziune și Demnitate
• șomeri, șomeri de lunga durată,
Socială, inclusiv campanii de informare cu privire la beneficiiile oferite de înregistrarea ca persoană în căutarea
• persoane cu dizabilitati,
unui loc de muncă, de obținerea unei calificări profesionale și/sau a unui loc de muncă.
• persoane din comunități marginalizate,
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Axe prioritare

Acțiuni eligibile
• 6.i.2 Furnizarea de pachete prestabilite de măsuri de ocupare în vederea integrării socio-profesionale a persoanelor
din grupuri dezavantajate pe piața muncii, urmare a rezultatului profilării
• 6.i.3 Finanțarea de intervenții integrate în zone cu deficit de forță de muncă și migrație sezonieră

• 6.iii.2. Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă flexibile și pentru finanțarea investițiilor care
să permită utilizarea acestor forme, în vederea asigurării echilibrului dintre viața profesională și cea de familie
• 6.iiibis.1. Măsuri de sprijin pentru păstrarea locurilor de muncă în activitățile /sectoarele economice afectate de
probleme sistemice generalizate (ex. pandemia COVID – 19)
• 6.iiibis.2. Măsuri active de ocupare pentru persoanele care urmează să fie disponibilizate/ concediate prin măsuri
de outplacement
• 6.iiibis.3. Sprijinirea angajatorilor în general și în mod special a celor de tip IMM, pentru crearea unor condiții de
muncă adaptate menite să le asigure lucrătorilor confortul fizic, psihic şi social și pentru reducerea absenteismului
• 6.iiibis.4. Campanii de promovare pentru conștientizarea angajatorilor și lucrătorilor cu privire la rolul activităților de
SSM
• 6.iiibis.5. Finanțarea serviciilor de susținere a îmbătrânirii active prin implicarea lucrătorilor vârstnici de peste 60 de
ani în programe de tip shadow/tutelă/tutoriat/mentorat pentru formarea și integrarea lucrătorilor noi

Prioritatea 7 Antreprenoriat și
economie
socială

•
•
•
•

7.i.1 Dezvoltarea unor structuri colaborative/ participative
7.i.2. Programe de sprijin antreprenorial
7.i.3. Acordarea de granturi pentru inițierea de noi afaceri (start-up) și incubatoare de afaceri
7.i.4. Asistență și consultanță în afaceri post înființare, inclusiv prin programe de pregătire a managerilor sau a unor
măsuri de îmbunătăţire a accesului IMM-urilor la diversele modalități de digitalizare a activității lor
• 7.i.5. Dezvoltarea de instrumente care să contribuie la creșterea potențialului economiei sociale
• 7.i.6. Acordarea de granturi pentru înființarea dezvoltare/ inovare/scalare/ extindere/ de întreprinderi sociale și
întreprinderi sociale de inserție, inclusiv în domeniul oferirii de servicii sociale.
• 7.i.7. Asistență și consultanță post înființare pentru întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție,
inclusiv programe de pregătire a resurselor umane din cadrul acestor entități și sprijin pentru digitalizarea activității.
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Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă
persoane din zone rurale,
persoane aparținând minorităților,
persoane eliberate din detenție,
tineri postinstitutionalizati,
sportivi la final de carieră
Femei inactive,
șomere, șomere de lungă durată,
femei angajate
Persoane angajate, angajatori si
personal specializat in management
resurse umane, antreprenori, sportivi la
final de carieră.
• Persoane în somaj tehnic, cu contractul
de munca suspendat, angajați ai
întreprinderilor din sectoare economice
în dificultate, profesioniști și cei care au
încheiate convenții individuale de muncă
• Persoane angajate care urmează să fie
disponibilizate/ concediate
• Lucrători vârstnici
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Persoane aflate în căutarea unui loc de
muncă, tineri, șomeri, șomeri de lungă
durată, persoane din grupuri
dezavantajate pe piața muncii, persoane
inactive
• Administratori de grant
• Microintreprinderi, IMM-uri,
• Antreprenori, manageri, personal angajat
• Parteneri sociali
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Axe prioritare

Prioritatea 8 Modernizarea
instituțiilor pieței
muncii

Prioritatea 9 Consolidarea
participării
populației în
procesul de
învățare pe tot
parcursul vieții
pentru facilitarea
tranzițiilor și a
mobilității pe
piața muncii

Acțiuni eligibile
• 7.i.8. Sprijinirea angajatorilor întreprinderi sociale de inserție pentru insertia socio-profesionala a lucrătorilor
defavorizați

Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă
• Întreprinderi sociale, structuri
specializate în adresarea nevoilor pe
care le au întreprinderile sociale,
• Antreprenori si personal angajat in
sectorul economiei sociale

• 8.ii.1. Îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare a informatiilor din piata muncii, de anticipare a nevoii de
competențe, de evaluare și monitorizare a politicilor publice privind măsurile active și formarea profesională sau
adăugarea de noi dezvoltări
• 8.ii.2. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare:
• Consolidarea parteneriatului pentru formarea profesională continuă prin dezvoltarea capacității administrative a
Comitetelor Sectoriale, inclusiv prin formarea profesională a specialiștilor.
• Furnizarea de pachete integrate pentru partenerii sociali în scopul modernizării și îmbunătățirii funcționării
dialogului social pentru piața muncii
• Sprijin acordat partenerilor sociali pentru implementarea acordurilor europene cadru încheiate de partenerii de
dialog social europeni (framework agreements)
• Crearea și asigurarea transparenței unei baze de date naționale care să conțină informații privind rezultatele
dialogului social

• Personal din autoritati si institutii publice,
institute de cercetare, furnizori de servicii
de ocupare și formare, angajatori și
membrii / specialiști ai comitetelor
sectoriale și ai partenerilor sociali,
• Organizații sindicale și patronale
representative
• ONG-uri cu competențe in domeniu
• Angajatori.

• 9.iv.3. Dezvoltarea sistemului de asigurare a calității în formarea profesională a adulților, atât la nivel de sistem, cât
și la nivel de furnizor
• 9.iv.4. Dezvoltarea capacității Comisiilor județene pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională și a
infrastructurii necesare monitorizării și raportării situației privind formarea profesionala a adulților în România,
inclusiv prin formarea profesională a personalului, specialiștilor și evaluatorilor de furnizori și programe.
• 9.iv.5. Formarea continuă a formatorilor/instructorilor/coordonatorilor de ucenicie din formarea profesională continuă
pentru dezvoltarea și furnizarea de programe de formare de calitate și flexibile
• 9.iv.6. Actualizare/revizuire/dezvoltare de noi standarde ocupaționale /calificări profesionale conform noilor cerințe
ale pieței muncii.

• Institutii centrale, regionale si locale cu
responsabilitati in gestiunea sistemului
de invatamant
• Absolvenți ISCED 6-8
• Personal din organizații/ instituții care se
ocupă de formarea profesională a
adulților, furnizori de servicii de formare
sau de orientare și consiliere
profesională
• Personal din comisiile judetene pentru
autorizarea furnizorilor de formare
profesională
• Membrii si experti ai comitetelor
sectoriale, furnizori de servicii de
ocupare sau formare
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Axe prioritare

Acțiuni eligibile
• 9.v.2. Facilitarea dobândirii unei calificări profesionale de către persoanele care au părăsit timpuriu școala, prin
acțiuni precum:
• informarea, consilierea și orientarea potențialilor beneficiari ai acestor măsuri, astfel încât să conștientizeze
beneficiile și să opteze informat pentru participarea la programe A doua șansă;
• înscrierea și participarea la programe A doua șansă flexibile, inclusiv la modulele de pregătire profesională;
• furnizarea serviciilor suport în funcție de nevoile specifice ale fiecărui cursant, astfel încât să fie diminuat riscul de
părăsire a programului înainte de finalizarea acestuia;
• informarea, consilierea și orientarea școlară și profesională a cursanților, astfel încât să fie identificate în mod
realist alternativele de acțiune la finalizarea programului ADS, iar beneficiarul să valorifice rezultatele obținute.
• 9.vi.1. Încurajarea participării la învățarea pe tot parcursul vieții prin formarea unor atitudini favorabile învățării,
inclusiv prin consiliere și orientare și prin campanii de informare și conștientizare adresate potențialilor formabili și
angajatorilor.
• 9.vi.1. Creșterea accesului și participării adulților la programe de formare pentru dezvoltarea/ creșterea nivelului
competențelor cheie care să le asigure dezvoltarea personală și îmbunătățirea calității vieții
• 9.vi.2. Extinderea și diversificarea oportunităților/ ofertei de participare la învățarea pe tot parcursul vieții
• 9.vi.3. Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru educația adulților prin asigurarea unui sprijin financiar
suplimentar față de grantul Erasmus+ pentru instituțiile cu acreditare, cu scopul satisfacerii cererii de mobilitate
internațională.
• 8.vi.4. Dezvoltarea și testarea de instrumente inovative de evaluare a competențelor dobândite în sistem nonformal
și informal pentru facilitarea mobilității în ocupare a forței de muncă.
• 9.vi.5. Implementarea programului „Pachet de bază”
• 9.vi.6. Implementarea programului „Ține pasul”
• 9.vi.7. Dezvoltarea de clustere de angajatori și furnizarea de programe de formare colaborativă, pentru progresul în
carieră al angajaților
• 9.vi.8. Implementarea programului „Acces digital pentru toți” care vizează programe de dobândire a competențelor
digitale, structurate pe niveluri, precedate de o evaluare a nivelului de competențe digitale.
• 9.vi.9. Sprijinirea formării continue a angajaților în acord cu nevoile identificate de angajatori pentru a putea
răspunde provocărilor din domeniul de activitate: calificare / recalificare/ specializare, participarea la programe de
formare internaționale
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Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă
• Angajatori, angajati, antreprenori,
parteneri sociali
• Adulți (25-64 ani) care au părăsit
timpuriu școala și care s-au înscris la
programe de tip A doua Șansă (ADȘ)
sau care participă la programe de tip A
doua Șansă si sunt sprijiniți pentru
combaterea abandonului
• Adulți (25-64 ani)
• Adulți (25-64 ani) - potențiali formabili
• Angajatori (manageri, responsabili RU
ș.a.)
• Personal centre comunitare de învățare
permanentă
• Instituții implicate în mobilități
internaționale de învățare/ Adulți (25-64
ani), sprijiniți pentru participarea la
mobilitati ERASMUS+
• Persoane inactive, tineri, șomeri, șomeri
de lungă durată, persoane cu dizabilitati,
persoane din comunități marginalizate,
persoane din zone rurale, persoane
aparținând minorităților, persoane
eliberate din detenție, tineri postinstitutionalizati
• Persoane aflate in cautarea unui loc de
munca, lucratori, persoane angajate
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Axe prioritare
Prioritatea 10 Asistență
tehnică pentru
facilitarea și
eficientizarea
managementului
Programului

Acțiuni eligibile
• 10.1. Asigurarea funcționării sistemului privind coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor:
• Sprijinirea AM si a OI pentru implementarea diferitelor etape ale PO
• Sprijin logistic pentru funcționarea AM, OI și a altor organisme cu atributii delegate în implementarea Programului
• Simplificarea și inovarea procedurilor de management, administrative și financiare ale PO și consolidarea
capacității administrative a AM și a OI.
• Asigurarea formării profesionale și instruirea personalului structurilor de management ale Programului.
• Sprijin pentru activarea și întărirea capacității și a schimbului de bune practici pentru membrii Comitetului de
Monitorizare
• Sprijinirea activităților AM si a OI necesare pentru inchiderea PO.
• 10.2. Facilitarea implementării, monitorizării, comunicării și vizibilității Programului:
• Sprijin pentru implementarea unor aspecte specifice
• Planificarea și implementarea sistemului informatic de monitorizare și raportare complementar SMIS, în vederea
îmbunătățirii eficienței AM și a OI;
• Studierea, identificarea, selecția și stabilirea indicatorilor pentru monitorizarea intervențiilor și a cheltuielilor în
funcție de obiectivele POEO;
• Realizarea de evaluări, raportări, studii și analize specifice necesare pentru a permite implementarea eficientă și
eficace a acțiunilor finanțate prin POEO
• Sprijinirea beneficiarilor POEO pentru implementarea proiectelor finanțate prin POEO, inclusiv prin sesiuni de
instruire;
• Elaborarea și implementarea strategiei și a planului de comunicare pentru POEO, a campaniilor de comunicare și
informarea potențialilor beneficiari POEO cu privire la intervențiile finanțate din program și beneficiile investițiilor
FSE+ în domeniile Ocupării și Educației;
• Diseminarea practicilor și modelelor inovatoare pentru managementul PO;
• Sprijin pentru pregătirea perioadei 2027+
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Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă

• Structurile / Personalul de
management/implementare a POEO
• Membrii Comitetului de Monitorizare
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14.6 Fișa Program Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
Denumire program:
Stadiu program:
Sursă program:
Obiectiv general program:

Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
Draft
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
Sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor în risc ridicat, inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban în
ceea ce privește săracia și excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația vulnerabilă

.
Axe prioritare

Prioritatea 1.
Dezvoltarea
locală plasată
sub
responsabilitatea
comunității
(intervenții
pentru GAL)

Acțiuni eligibile

• Dezvoltarea serviciilor de suport pentru ocupare, care acordă sprijin personalizat pentru :
- accesul pe piața muncii al tuturor persoanelor care aparțin unor grupuri vulnerabile, sau care locuiesc în
comunitățile marginalizate din zonele urbane,
- păstrarea locului de muncă
- adaptarea locului de muncă la nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile
In cadrul Prioritatii vor fi eligibile masurile care sprijina funcționarea GAL-urilor și sprijinul pregătitor pentru
elaborarea Strategiilor.

• Dezvoltarea serviciilor de educație și îngrijire pentru copii, servicii de tip before și after school, servicii de suport
educațional pentru copiii la risc de abandon școlar, servicii de sprijin educațional pentru adulții vulnerabili, în funcție
de nevoile identificate in Strategiile de dezvoltare locală.
În cadrul Priorității vor fi eligibile măsurile care sprijină funcționarea GAL-urilor și sprijinul pregătitor pentru
elaborarea Strategiilor.
• Dezvoltarea serviciilor sociale în GAL-urile urbane: crearea sau extinderea unor servicii de asistență socială,
mediere pentru accesul pe piața muncii, servicii de sănătate, la care să fie adresate în mod specific nevoile
persoanelor cu acces redus la serviciile din comunitate.
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Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă
• Persoane aflate în căutarea unui loc de
muncă, din mediul urban
• Șomeri de lungă durată
• Persoane inactive
• Tineri în căutarea unui loc de muncă
• Femei în căutarea unui loc de muncă
• Persoane aparținând grupurilor
vulnerabile, care doresc să fie sprijinite
pentru activități de antreprenoriat.
• Operatori de economie socială, care
sprijină angajarea persoanelor aflate în
risc de sărăcie sau excluziune social
• Alte categorii de persoane vulnerabile,
identificate prin Strategiile de dezvoltare
locala
• Copiii aflați la risc de abandon școlar
• Adulții vulnerabili, cu ciclul școlar
nefinalizat
• Tineri și adulți în proces de formare sau
reconversie profesională
• Comunități urbane pentru care se
asigură îmbunătățirea accesibilității la
servicii sociale, de sănătate, de îngrijire
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Axe prioritare

Prioritatea 2:
Protejarea
dreptului la
demnitate
sociala

Acțiuni eligibile
În cadrul Priorității vor fi eligibile măsurile care sprijină funcționarea GAL-urilor și sprijinul pregătitor pentru
elaborarea Strategiilor.
• Dezvoltarea infrastructurii sociale și a serviciilor în comunitate (sociale, de sănătate, ocupare, sprijin educațional),
adaptate nevoilor sociale care au fost identificate in cadrul Strategiilor de dezvoltare locala.
• Direcționarea sprijinului financiar spre acele tipuri de servicii sociale, de sănătate, identificate în comunitățile urbane
ca fiind necesare, în urma diagnozei locale
• Finanțarea infrastructurii pentru dezvoltarea activităților de valorificare și promovare a patrimoniului cultural si
turistic local care pot contribui la activarea comunităților urbane si la generarea de venituri pentru bugetele locale
Finanțarea infrastructurilor de locuit, infrastructurii de sănătate pentru recuperare veterani, infrastructurii pentru
protejarea memoriei victimelor Holocaustului și promovarea nondiscriminarii și infrastructurii pentru un centru dedicat
tinerilor vulnerabili pentru dezvoltarea motivației de a rămâne în școala, după cum urmează:
• Constructia de locuinte sociale, masura care vizează îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru populație.
• Centru de recuperare si refacere pentru veterani – beneficiar Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu
Dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” (A.M.V.V.D) in parteneriat cu Ministerul Apararii
Nationale.
• Muzeul de Istorie a Evreilor si a Holocaustului, institutie ce va avea o importanta componenta educationala prin
protejarea memoriei victimelor Holocaustului si promovarea nondiscriminarii. Investitia va sprijini lucrarile de
consolidare, reabilitare si amenajare ale imobilului care va gazdui muzeul, beneficiarul fiind Institutul National pentru
Studierea Holocaustului din Romania ,,Elie Wiesel".
• Centru National de Servicii Integrate pentru tineri «Sfantul Ilie Tesviteanul» in cadrul caruia se vor desfasura
activitati pentru dezvoltarea motivatiei de a ramane in scoala a copiilor si tinerilor aflati in situatii de dificultate.
Beneficiarul este Secretariatul de Stat pentru Culte, in parteneriat cu Arhiepiscopia Bucurestilor – Patriarhia
Romana.

• Toate categoriile de persoane
vulnerabile din comunitățile urbane
• Comunități urbane
• Comunități urbane

• Comunitati urbane cu accesibilitate
redusa la locuire
• Veterani ai teatrelor de razboi recente
(Irak, Afganistan, etc) si cei din cel de-al
doilea razboi mondial, alti militari
• Tineri, persoane interesate de istoria
civilizatiei din Romania, supravietuitori ai
Holocaustului si urmasi ai acestora
• Tineri in situatii de vulnerabilitate

• Veterani din teatrele recente de
operatiuni, din cel de-al doilea razboi
mondial, alti militari
• Specialiștii care lucrează cu aceste
• Dezvoltarea serviciilor cu caracter integrat în comunitățile rurale - Aceste servicii de asistență socială, asistență
persoane
medicală comunitară, suport educațional vor crește accesul persoanelor vulnerabile la servicii de calitate în
comunitățile rurale.
• Familiile sau aparținătorii acestora
• Crearea si functionarea unui call center pentru persoane vulnerabile, solicitarile primite fiind preluate si referite catre • Specialiștii care lucrează în serviciile
furnizorii de servicii sociale din comunitate, in functie de nevoie (copil/pers. cu dizabilitati/persoana in varsta etc).
destinate acestor persoane
• Măsura privind dezvoltarea serviciilor de recuperare este destinata sa insoteasca masurile de infrastructura de
sanatate pentru veterani prin sprijinirea functionarii centrului de recuperare

Prioritatea 3:
Sprijinirea
comunitatilor
rurale fara acces
sau cu acces

Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă
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Axe prioritare
redus la servicii
primare – OP 4

Acțiuni eligibile
• Sprijinirea autorităților locale pentru reglementarea situației așezărilor informale (identificarea acestora, evaluarea
situației, cadastrare, suport administrativ)
• Sprijinirea victimele dezastrelor naturale în privința soluțiilor de locuire post-dezastru.
In cadrul acestei axe se vor mai finanta măsuri de formare continuă a personalului din serviciile destinate grupurilor
vulnerabile

•
•
•
•
•
•

• Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la servicii sociale. Se vor finanta amenajari spatii
pentru derularea serviciilor si dotarea acestora
• Acordarea de sprijin pentru locuire victimelor calamităților/situațiilor de urgență

•
•
•
•
•
•
•

Prioritatea 4:
Reducerea
disparităților
dintre copiii la
risc de sărăcie
și/sau
excluziune
socială si ceilalți
copii - OP 4

• Măsuri care contribuie la un acces mai bun al femeilor la piața muncii, precum și la un echilibru mai bun al vieții de
familie cu viața profesională : Sprijinul acordat familiilor monoparentale este în principal direcționat spre mamele
singure.
Măsuri care contribuie la un acces mai bun al copiilor și tinerilor la servicii de calitate în comunitate, cât mai aproape
de domiciliu:
• Centrele de zi pentru prevenirea separării copilului de familie oferă servicii de asistență și îngrijire copiilor, pe durata
zilei, dar și informare, consiliere, indrumare si, dupa caz, ajutor material pentru familii, dar si pentru persoanele in
grija carora se afla copiii cu parinti plecati in strainatate.
• Centrele de servicii specializate pentru copiii și tinerii cu tulburări de comportament – sunt vizate construirea /
reabilitarea / modernizarea/ extinderea / echiparea unor centre de zi pentru copiii si adolescentii cu tulburari de
comportament (violenta), precum și servicii de terapie acesti copii si tineri.
• Servicii de sprijin în comunitate pentru tinerii care au părăsit sistemul de protecție specială - Sprijinirea tinerilor care
urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie speciala si a celor care au parasit sistemul, prin furnizarea de servicii
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Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă
Persoane Varstnice
Copii, Tineri
Persoane cu dizabilitati
Persoane care locuiesc in asezari
informale
Persoane ramase fara locuinta in urma
calamitatilor naturale
Specialiștii care lucrează cu aceste
persoane
Familiile sau aparținătorii acestora
Specialiștii care lucrează în serviciile
destinate acestor persoane
Varstnici
Copii, Tineri
Persoane cu dizabilitati
Persoane care locuiesc in asezari
informale
Victime calamitati naturale

• Parinti singuri care au în îngrijire copii (018 ani), dintre care femei
• Specialiștii care lucrează cu aceste
persoane
• Familiile sau aparținătorii acestora
• Specialiștii care lucrează în serviciile
destinate acestor persoane
• Copii, Tineri
• Asistenţii personali ai copiilor cu
dizabilităţi (care îi vor însoți în tabere)
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Axe prioritare

•
•
•
•
•
Prioritatea 5 :
Servicii de
suport pentru
persoane
vârstnice – OP 4

•
•
•

Acțiuni eligibile
integrate: consiliere, orientare in cariera, dezvoltare personala si dezvoltarea de abilitati de viata independenta,
monitorizare post-interventie in vederea asigurarii sustenabilitatii masurilor, asigurarea locuintei gratuite prin
acordarea unui voucher pentru plata chiriei timp de 12 luni
Pentru accesul copiilor afectati de saracie la activitati recreative in vederea imbunatatirii aptitudinilor sociale se vor
finanta tabere de creatie/sport pentru copii scolari (ciclu primar si gimnazial)
Măsuri de formare continuă a personalului din serviciile destinate grupurilor vulnerabile.
Sprijin pentru dezvoltarea, dotarea serviciilor specializate și de suport pentru copiii și tinerii cu tulburări de
comportament prin finantarea infrastructurii a trei centre pilot in 3 orase mari (50 pers capacitate)
Sprijin pentru dezvoltarea, dotarea serviciilor de zi pentru copii prin finantarea infrastructurii a 141 de centre de zi cu
capacitatea de 30 locuri
Măsura privind promovarea îmbătrânirii active include acțiuni ce incurajeaza participarea, precum și acțiuni care
contribuie la menținerea stării de sănătate a persoanelor varstnice si incurajeaza traiul independent
Dezvoltarea de noi servicii destinate varstnicilor prin subventionarea costurilor ingrijirii si al serviciilor conexe pentru
persoanele varstnice singure, din mediul urban, in situatii de dependenta si cu un venit lunar inferior salariului minim
pe economie.
Asigurarea unor servicii de suport in cadrul comunitatilor seniorilor (locuire temporara pentru persoane varstnice
aflate in situatie de excluziune locativa)
Pregatirea specialistilor care lucreaza cu persoane varstnice

• Finantarea infrastructurii de locuire temporara pentru persoanele varstnice in pericol de excluziune locativa

Prioritatea 6:
Sprijin pentru
persoanele cu
dizabilități – OP
4

• Măsura privind încadrarea și menținerea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități presupune acordarea unui
pachet integrat pentru sustinerea încadrării pe piata muncii sau a creșterii angajabilitatii persoanelor cu dizabilități,
asigurat printr-un mecanism competitiv, de către furnizori publici sau privati de servicii de ocupare
• Masuri pentru asigurarea suportului in luarea deciziilor pentru persoanele care au nevoie de sprijin pentru
exercitarea capacităţii juridice, respectiv pentru persoanele fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de
exercitiu restransa, cu sau fara tutore legal (incadrate in grad de handicap mintal care au sau nu stabilita masura de
ocrotire prin punere sub interdictie)
• Dezvoltarea de servicii de îngrijire/ reabilitare de zi destinate copilului cu dizabilități (fie in centre, fie mobile), în
cadrul cărora să fie oferite servicii de abilitare/reabilitare, specializate pe tip de dizabilitate, în mod special a celor
care provin din familii care nu dispun de resurse pentru a accesa aceste servicii. Organizarea de cursuri destinate
părinților copiilor cu dizabilități în vederea dezvoltării abilităților parentale specifice.
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Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă

• Copii
• Adolescenți
• Familiile sau aparținătorii copiilor
• Persoane vârstnice
• Persoane vârstnice
• Specialiștii care lucrează cu aceste
persoane
• Specialiștii care lucrează în serviciile
destinate acestor persoane
• Persoane varstnice in situatie de
excluziune locativa
• Persoane cu dizabilități în căutarea unui
loc de muncă
• Specialiștii care lucrează cu aceste
persoane
• Specialiștii care lucrează în serviciile
destinate acestor persoane
• Persoane cu dizabilitati
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Axe prioritare

Prioritatea 7:
Servicii sociale
și de suport
acordate altor
grupuri
vulnerabile – OP
4

Acțiuni eligibile
• Dezvoltarea serviciilor de reabilitare în comunitate prin echipe mobile de servicii, echipe care asigura la domiciliu
serviciile specializate de abilitare/reabilitare
• Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilitati care părăsesc sistemul de protecție
specială ori care doresc să trăiască independent în comunitate
• Dezvoltarea serviciilor pentru persoane cu dizabilitati in centre tip respire
• Finantarea cursurilor de Asistent Personal Profesionist, in vederea imbunatatirii ratei de mentinere in familie a
persoanei cu dizabilitati
• Accesul persoanelor cu dizabilități la echipamente, mijloace și tehnologii asistive, pentru incluziune socială și
participare activă la viața comunității.
• Măsuri de formare a personalului din serviciile destinate grupurilor vulnerabile
• Renovarea si dotarea centrelor de zi și sprijin pentru locuire pentru persoanele cu dizabilități, în locuințele protejate
• Renovarea si dotarea centrelor de recuperare/(re)abilitare pentru copiii cu dizabilități
• Renovarea/construirea si dotarea unor centre tip respiro pentru persoane c u dizabilitati si familiile acestora
• Achizitionare echipamente assistive
• Sprijin infrastructura echipe mobile (auto, truse fizio-kineto-medicale etc)
• Măsura privind serviciile integrate pentru incluziunea socio-profesionala a migranților include:
- un pachet de servicii integrate pentru adulți: facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologică și
de îndrumare, organizarea cursurilor de limba română, orientare și asistență pentru demersuri administrative,
profilare, consiliere si orientare in vederea accesului la servicii de ocupare, certificarea competențelor
- un pachet de servicii integrate pentru copii (facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologica si de
indrumare, organizare cursuri limba română, servicii educaționale)
• Servicii integrate pentru victimele traficului de persoane si victimele violentei domestice: cazare în centre atat pentru
victime, cat si pentru minorii aflati in ingrijire, locuințe protejate/vouchere chirie, consiliere psihologică, consiliere
profesională, consiliere juridică, suport material pentru asigurarea nevoilor de bază
• Servicii de suport și reabilitare pentru reintegrarea socială a persoanelor care se confruntă cu adicția/dependența
de droguri sau alcool
• Servicii de asistență socială, consiliere, suport pentru incluziune, acordate persoanelor care se liberează din
penitenciar;
• Servicii de suport pentru incluziunea socială a persoanelor fără adăpost
• Pregatire profesionala pentru specialistii care lucreaza cu grupurile vulnerabile
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Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă

• Persoane cu dizabilitati

• Migranti și resortisanții țărilor terțe

• Victimele violenței domestice
• Victimele traficului de persoane
• Persoanele care se confruntă cu adicții
(droguri, alcool) și familiile acestora
• Persoanele liberate din penitenciar, în
perioada post-detenție
• Persoanele fără adăpost
• Specialiștii care lucrează cu aceste
persoane
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Axe prioritare

Prioritatea 8:
Ajutorarea
persoanelor
defavorizate –
OP 4

Acțiuni eligibile
• Reabilitarea spatiilor disponibile pentru cazare temporară, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
(MAI) sau a structurilor coordonate MAI, pentru migranți (6 centre mici cazare, a cate 150 persoane si un centru
mare, pentru 500 persoane) sau a unor autoritati publice locale (6 centre mici cazare, a cate 150 persoane, pentru
migranti cu nevoi speciale : familii monoparentale, persoane in incapacitate de munca etc)
• Dezvoltarea infrastructurii centrelor de integrare din 12 orașe ale țării, reprezentative din punct de vedere al
numărului de migranți, prin reabilitarea si modernizarea unor spații aflate în administrarea autorităților locale.
Investițiile de tip FEDR vor viza în primul rând renovarea/reabilitarea spațiilor existente, dotarea cu echipamente și
mobilier.
• Dezvoltarea infrastructurii de locuinte protejate pentru victimele violentei domestice
• Dezvoltarea infrastructurii de locuinte protejate pentru victimele traficului de persoane
Măsuri de suport pentru diminuarea ratei de deprivare materială a cetățenilor, atât pentru diminuarea sărăciei copiilor
și a familiilor cu mulți copii, precum și sprijin prin vouchere pentru alimente si masa calda/cantina.
Interventiile prevazute prin aceasta Prioritatea urmaresc sustinerea materiala a persoanelor defavorizate.
In acest sens masurile preconizate sunt:
• Vouchere pentru achizitia de alimente si/sau masa calda/cantine
• Vouchere pentru copil
Se va urmari distribuirea acestui tip de ajutor pentru familiile ale caror venituri sunt situate sub media la nivel national.
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Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă
• Familiile sau aparținătorii persoanelor
vulnerabile

• Migranți/resortisanti
• Victime ale violentei domestice
• Victime ale traficului de persoane

• 1, 2 mil persoane adulte în situație de
deprivare materiala/an
• 1,2 milioane copii (nou nascuti sau la
inceputul ciclului primar de educatie) –
200.000 pe an
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14.7 Fișa Program Operațional Tranziție Justă (POTJ)
Denumire program:
Stadiu program:
Sursă program:
Obiectiv general program:

Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ)
Draft
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
Sprijinirea teritoriilor celor mai afectate de tranziția către neutralitatea climatică și evitarea adâncirii disparităților regionale

.
Axe prioritare
•
•
•
•
Prioritatea 1. O tranziție justă
prin dezvoltarea spiritului
antreprenorial, IMM-urilor a
cercetării și inovării și a
digitalizarii

•
•
•
•
•
•
•

Prioritatea 2. O tranziție justă
prin investiții în tehnologii și
infrastructuri pentru energie
curată cu emisii reduse

•
•
•

Acțiuni eligibile
Investiții in înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor de afaceri;
Investiții în crearea de noi întreprinderi, inclusiv prin servicii de consultanță;
Investiții în activități de cercetare și inovare care conduc la creșterea competitivității
întreprinderilor;
Dezvoltare economică prin promovarea transferului de tehnologii și sprijinirea cooperării
dintre industrie și cercetare;
Investiții productive in IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou înființate, care conduc la
diversificare și reconversie economică;
Investiții productive în alte întreprinderi decât IMM-urile;
Creșterea competitivității întreprinderilor prin digitalizare și competențe digitale avansate;
Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice pentru a reduce sarcina
administrativă pentru mediul de afaceri;
Intreprinderile in dificultate sunt excluse de la finantare, totusi, poate fi luat in considerare
ajutor temporar pentru restructurari in IMM-uri in conditii stricte si cu respectarea
conditiilor ajutorului de stat.
Investiții în dezvoltarea de tehnologii pentru o energie verde;
Investiții in activități legate de gazul natural, utilizat ca tehnologie de legătură care
înlocuiește cărbunele, lignitul, turba sau petrolul de șist; (eficiență energetică și reducere
GHG)
Investiții în rețele de stații de incărcare a autovehiculelor electrice;
Investiții în achiziționarea de material rulant pentru transport verde urban;
Investiții în realizarea de parcuri fotovoltaice conectate la rețea (operaționale)-poate fi o
solutie finanțarea acestor parcuri pe terenurile ce aparțin fostelor mine sau uzine astfel
realizandu-se proiecte integrate decontaminare/regenerare/reconversie
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Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă

• Intreprinderi, parteneriate între autorități publice
locale/centrale/structuri subordonate acestora cu
oricare dintre beneficiarii menționați,
• Parteneriate ale întreprinderilor cu organizații CDI,
• Universități,
• APL,
• Institute de cercetare,
• Entități de inovare și transfer tehnologic,
• Entități administrator ale structurilor suport pentru
afaceri.

• Întreprinderi
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Axe prioritare

Prioritatea 3. O tranziție justă
prin reducerea poluării și
consolidarea economiei
circulare

Prioritatea 4. O tranziție justă
bazată pe creșterea nivelului de
ocupare a forței de muncă
calificată

Prioritatea 5. Asistență tehnică

Acțiuni eligibile
• Investiții în realizare de turbine eoline (ferme eoliene- conectate la rețea)
• Investiții în ferme fotovoltaice pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
la nivelul operatorilor industriali
• Investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor poluate
• Water management pentru cursurile de apă.
• Investiții în proiecte de restaurare și de reconversie a terenurilor inclusiv prin măsuri de
management al apei și crearea de infrastructuri verzi în mediul urban
• Investiții în schemele de gestionare a deșeurilor la nivel local în vederea consolidării
economiei circulare
• Acțiuni de prevenire a generării de deșeuri și reducerea cantității acestora, precum și
acțiuni de creștere a reutilizării eficiente și reciclării acestora.
• Perfectionarea la locul de muncă a lucratorilor
• Recalificarea și reconversia profesională a persoanelor ocupate
• Recalificarea șomerilor și asistență pentru căutarea unui loc de muncă
• Sprijin financiar pentru persoanele disponibilizate care sunt aproape de vârsta
pensionării, plata contribuțiilor la stat pe o perioadă de maxim 3 ani paralel cu
obligativitatea participării la cursuri de recalificare și cautare activă a unui loc de muncă.
• Pachete de mobilitate
• Incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
• Sprijin pentru sistemul de management si control al AM POTJ
• Măsuri de informare și publicitate POTJ
• Alte măsuri de AT
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Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă

• APL-uri și parteneriate ale acestora,
• Întreprinderi

•
•
•
•

Autorități și instituții publice
Furnizori de servicii de ocupare și formare
AJOFM în colaborare cu angajatori
Sindicate

• Autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Tranziție Justă 2021-2027
• Parteneri și beneficiari ai interventiilor POTJ 20212027
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14.8 Fișa Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
Denumire:
Stadiu:
Sursă:

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
Draft
https://mfe.gov.ro/pnrr/
Stabilirea priorităților naționale de investiții și a direcțiilor principale de reformă ale României în acord cu RST și Regulamentele Specifice ale Comisiei
Europene pentru a asigura ameliorarea stării economice a României și a consolida capacitatea de reziliență la nivel național în perioade de criză pandemică.

Obiectiv general:

.
Denumire pilon

Domeniu de investiții

• Transport durabil

Tranziție verde
și schimbări
climatice

Obiectiv general
Realizarea unui sistem durabil de
transport în acord cu cerințele de
tranziție verde și digitalizare pentru
implementarea rețelelor de transport
transeuropene TEN-T Core și TEN-T
Comprehensive și asigurarea
conectivității localităților urbane,
eliminarea timpilor de deplasare
ridicați în trafic și asigurarea unor
viteze de deplasare optime pe
rețeaua de transport;

Prioritatea de intervenție

• PI1. RUTIER: Autostrăzi si drumuri expres (TEN-T)
• PI2. RUTIER: Variante Ocolitoare si conexiuni municipii reședință de județ la rețeaua
TEN-T
• PI3. FEROVIAR: investiții in cale ferata
• PI4. FEROVIAR: investiții in material rulant
• PI5. METROU: investiții în cale de rulare, material rulant

• PI6. INVESTIȚII IN SISTEME DE IRIGAȚII/UMECTARE, inclusiv inteligente pentru
combaterea riscului de deșertificare/secetă
• PI7. INVESTIȚII IN SISTEME DE DRENAJ-DESECĂRI pentru combaterea riscului de
înmlăștinire
• PI8. INVESTIȚII SI LUCRĂRI DE COMBATERE A EROZIUNII SOLURILOR pentru
combaterea riscului de alunecări și degradarea a terenurilor
• PI9. INVESTIȚII IN SISTEME DE PROTECȚIE ANTIGRINDINĂ pentru prevenirea
efectelor furtunilor si fenomenelor orajoase
• PI10. INVESTIȚII ÎN ÎMPĂDURIRI, DRUMURI FORESTIERE, AMENAJARE TORENȚI SI
REFACERE A ECOSISTEMELOR FORESTIERE

• Schimbări climatice

Realizarea unor infrastructuri
specifice pentru creșterea capacității
de reziliență a României la
schimbările climatice și combaterea
riscului de secetă, înmlăștinire,
combaterea eroziunii solului și
protecția împotriva fenomenelor
extreme rare;

• Mediu

Realizarea unor infrastructuri
• PI11. INVESTIȚII ÎN REȚELE, INCLUSIV INTELIGENTE, DE ALIMENTARE CU APĂ,
specifice de mediu pentru asigurarea
extindere sau reabilitare ca parte a rețelelor regionale
dezvoltării durabile, ecologizarea unor
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Strategia de Dezvoltare Locală a
Comunei Berceni pentru perioada 2021-2027

Denumire pilon

Servicii
publice,
dezvoltare
urbană și
valorificarea
patrimoniului

Domeniu de investiții

Obiectiv general
situri poluate precum și pentru
asigurarea accesului populației la
serviciile de alimentare cu apă și
canalizare;

• Energie și tranziție
verde

Promovarea formelor de obținere a
energiei verzi inclusiv din resurse
regenerabile precum și de realizare a
unor infrastructuri specifice în acord
cu cerințele de mediu pentru
asigurarea accesului populației la
servicii publice de bază;

• Eficiență energetică
și termică

Realizarea unor infrastructuri
specifice de eficiență energetică
pentru diminuarea pierderilor de
energie a blocurilor de locuințe,
clădirilor publice precum și pentru
realizarea unor investiții în
infrastructura de alimentare cu
energie termică a populației;

• Mobilitate urbană,
regenerare urbană și
valorificare a
patrimoniului local

Îmbunătățirea calității serviciilor
publice prestate de către autoritățile
publice locale prin realizarea de
investiții specifice în infrastructură, în
acord cu cerințele de tranziție verde și
digitalizare precum și pentru
valorificarea patrimoniului natural și
cultural de care dispun autoritățile
publice locale;
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• PI12. INVESTIȚII ÎN SISTEME ALTERNATIVE DE MANAGEMENT APE UZATE
menajere pentru aglomerările sub 2000 de locuitori
• PI13. INVESTIȚII ÎN SITURI CONTAMINATE, ȘI MANAGEMNTUL DEȘEURILOR pentru
a sprijini tranziția către o economie cu emisii zero de carbon, cu impact major asupra unui
mediu mai curat;
• PI14. SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA RET (INVESTIȚII ÎN INELULUI ELECTRIC DE
400 KV AL ROMÂNIEI)
• PI15. SPRIJIN PENTRU PRODUCȚIA, TRANSPORTUL, DISTRIBUȚIA DE ENERGIE
DIN SURSE REGENERABILE, investiții în capacități de producție pentru tranziția de la
combustibil solid la combustibil de tranziție, inclusiv investiții în tehnologii verzi pentru
sectorul IMM
• PI16. INVESTIȚII ÎN REȚELE INTELIGENTE DE TRANSPORT SI DISTRIBUȚIE A
COMBUSTIBILILOR DE TRANZIȚIE si a energiei obținute din surse regenerabile
• PI17. INVESTIȚII ÎN EFICIENȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE (inclusiv clădiri
monumente istorice)
• PI18. INVESTIȚII IN EFICIENȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE
colective/blocuri de locuințe
• PI19. INVESTIȚII IN REȚELE INTELIGENTE DE ASIGURARE A ENERGIEI TERMICE Mun. București (inclusiv sisteme de producere a energiei termice in cogenerare, energie
regenerabila)
• PI20. INVESTIȚII IN REȚELE INTELIGENTE DE ASIGURARE A ENERGIEI TERMICE celelalte localități urbane
• PI21. INVESTIȚII ÎN MOBILITATEA URBANĂ cu impact asupra dezvoltării locale,
serviciilor publice de transport în comun de călători, inclusiv descongestionarea traficului
• PI22. INVESTIȚII ÎN REGENERAREA URBANĂ: centre istorice, spații publice (inclusiv
cele de locuit), parcuri/grădini urbane
• PI23. SPRIJIN PENTRU ACHIZIȚIA DE MATERIAL RULANT destinat transportului local
urban/metropolitan
• PI24. SPRIJINIREA PROGRAMULUI NAȚIONAL MOBILITATE/SMART VILLAGE: servicii
publice inteligente de interes local

Strategia de Dezvoltare Locală a
Comunei Berceni pentru perioada 2021-2027

Denumire pilon

Domeniu de investiții

• Sănătate

• Educație

Competitivitate
economică,
digitalizare și
reziliență

• Mediul de
afaceri/Ecosisteme
antreprenoriale

Obiectiv general

Creșterea capacității de reziliență a
sistemului medical din România, a
accesibilității serviciilor publice de
sănătate pentru populație, inclusiv
prin realizarea de investiții în
medicală destinată pacienților critici
precum și investiții în infrastructura
destinată bolilor oncologice;
Îmbunătățirea calității serviciilor
publice de educație prin realizarea de
infrastructuri specifice destinate
învățământului tehnic în sistem dual,
realizarea unor centre naționale de
educație inovativă și specializare
inteligentă, precum și a unor centre
pentru dezvoltarea competențelor
profesionale ale studenților;
Consolidarea capacității de reziliență
a mediului de afaceri, îmbunătățirea
competitivității pe piața europeană
prin obținerea de produse și servicii
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• PI25. INVESTIȚII ÎN MOBILITATE DE ACCES PENTRU ZONELE CU PATRIMONIU
NATURAL SI CULTURAL: căi de acces, conexiune la utilități edilitare (apă, canalizare,
combustibil de tranziție, curent electric), locuri de parcare și alte investiții necesare în
creșterea gradului de accesibilitate pentru valorificarea patrimoniului
• PI26. INVESTIȚII ÎN VALORIFICAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CULTURAL:
resurse specifice spațiului geografic local, cetăți antice (dacice/romane)/medievale
(românești/săsești), castele, conace, case memoriale, monumente și clădiri istorice
• PI27. INVESTIȚII ÎN VALORIFICAREA PATRIMONIULUI NATURAL DE INTERES
NAȚIONAL ȘI CULTURAL aflat in administrarea autorităților publice locale
• PI28. INVESTIȚII IN INFRASTRUCTURA spitalelor județene de urgență, spitalelor de
urgență, spitalelor clinice, spitalelor de pediatrie, institutelor de
pneumoftiziologie/gerontologie și geriatrie, unităților sanitare de urgență
• PI29. INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA MEDICALĂ ONCOLOGICĂ - institute
oncologice și secții de oncologie din cadrul spitalelor județene de urgență, spitalelor de
urgență, spitalelor clinice și a spitalelor de pediatrie
• PI30. INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA INSTITUTELOR DE BOLI
CARDIOVASCULARE ȘI A SECȚIILOR DE CARDIOLOGIE/CHIRURGIE
CARDIOVASCULARĂ din cadrul spitalelor județene de urgență, spitalelor de urgență,
spitalelor clinice și a spitalelor de pediatrie
• PI31. INVESTIȚII ÎN CAMPUSURI ȘCOLARE pentru învățământul profesional și tehnic,
inclusiv laboratoare/ateliere școlare
• PI32. INVESTIȚII ÎN UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRE-UNIVERSITAR DE STAT PENTRU
ACCES LA EDUCAȚIA BAZATĂ PE INOVAȚIE, CREATIVITATE ȘI SPECIALIZARE
INTELIGENTĂ – centre naționale de educație bazate pe inovație și specializare
inteligentă;
• PI33. INVESTIȚII IN MODERNIZAREA UNIVERSITĂȚILOR PUBLICE DE STAT – Centre
pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale studenților;
• PI34. IMM-APL: SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII ECOSISTEMELOR ANTREPRENORIALE
SI INDUSTRIALE DEZVOLTATE ÎN PARTENERIAT AUTORITĂȚI PUBLICE LOCALE întreprinderi mici si mijlocii (tehnopoluri, parcuri industriale si tehnologice, parcuri de
specializare inteligenta si alte conglomerate ale structurilor de afaceri (hub/cluster)

Strategia de Dezvoltare Locală a
Comunei Berceni pentru perioada 2021-2027

Denumire pilon

Domeniu de investiții

• Cercetare și inovare

Obiectiv general
inovative, accesul mediului de afaceri
la tehnologii competitive inclusiv
realizarea de ecosisteme
antreprenoriale în parteneriat IMMuri
și APL;

Îmbunătățirea capacității Institutelor
Naționale de Cercetare Dezvoltare
pentru realizarea activităților de
transfer tehnologic ale rezultatelor
cercetării către mediul de afaceri;
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Prioritatea de intervenție
• PI35. IMM: SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR DE PRODUCȚIE SI SERVICII DESTINATE
IMM-URILOR PENTRU AMELIORAREA STĂRII ECONOMICE IN PERIOADA POSTCRIZA (inclusiv relocări ale activităților, retehnologizări, digitalizare, automatizări
industriale, robotizări ale proceselor de producție)
• PI36. IMM: SPRIJIN PENTRU DIGITALIZAREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR (achiziția de
echipamente IT, software-uri specifice IMM-urilor, digitalizarea activităților operaționale,
optimizarea activităților de producție, managementul clienților, managementul furnizorilor
etc.)
• PI37. IMM: SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE REZILIENȚĂ A
SISTEMULUI SANITAR (producerea de echipamente medicale, medicamente, inclusiv
alte activități similare pentru consolidarea capacității de reziliență a sistemului sanitar)
• PI38. IMM: SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE LA NIVELUL IMMURILOR
PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI NATURAL BAZE DE TRATAMENT,
INFRASTRUCTURI DE AGREMENT: parcuri tematice, acvaparcuri, parcuri de agrement)
• PI39. IMM: SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE LA NIVELUL IMMURILOR DIN
DOMENIUL AGRO-ALIMENTAR (colectare, depozitare, sortare, procesare, ambalare,
etichetare, distribuție) pentru creșterea capacității de reziliență in situații de criză
alimentară
• PI40. IMM: SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE LA NIVELUL IMMURILOR DIN
DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR
• PI41. INTREPRINDERI MARI: RETEHNOLOGIZĂRI, AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE,
ROBOTIZĂRI ALE PROCESELOR DE PRODUCȚIE care angrenează o pondere
semnificativă a forței de muncă activă la nivelul localităților unde își desfășoară activitatea
• PI42. INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ ȘI ECHIPAMENTE DE CERCETARE PENTRU
INSTITUTELE NAȚIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE DIN DOMENIUL
TEHNIC/INGINERIE
• PI43. INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ ȘI ECHIPAMENTE DE CERCETARE PENTRU
INSTITUTELE NAȚIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE DIN DOMENIUL AGROALIMENTAR
• PI44. INVESTIȚII IN INFRASTRUCTURĂ ȘI ECHIPAMENTE PENTRU TRANSFERUL
TEHNOLOGIC DE LA NIVELUL INCD-URILOR ȘI MEDIUL DE AFACERI

Strategia de Dezvoltare Locală a
Comunei Berceni pentru perioada 2021-2027

Denumire pilon

Domeniu de investiții

Obiectiv general

• Digitalizare a
serviciilor publice
educațional e și
sanitare și securitate
cibernetică

Creșterea capacității de reziliență a
marilor servicii publice de sănătate și
educație în perioade criză pandemică
precum și realizarea unor reforme
care privesc sustenabilitatea
finanțelor publice precum și
consolidarea capacității statului de
drept;

• Creșterea capacității
de reacție și
rezilienta pe timp de
criza și situații de
urgență

Creșterea capacității de reziliență a
sistemului de sănătate și a
capacităților de stocare a cerealelor și
altor rezerve de hrană în perioade de
criză pandemică;
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• PI45. INVESTIȚII IN ECHIPAMENTE/DISPOZITIVE ELECTRONICE NECESARE
ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE (inclusiv infrastructura de racord la internet), software-uri si
dotări specifice desfășurării activităților didactice in mediul on-line
• PI46. INVESTIȚII IN ECHIPAMENTE/DISPOZITIVE ELECTRONICE NECESARE
ACTIVITĂȚILOR DIN SISTEMUL MEDICAL (inclusiv infrastructura de racord la internet),
software-uri si dotări specifice desfășurării activităților în mediul on-line
• PI47. DIGITALIZARE MFP/ANAF
• PI48. DIGITALIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR
• PI49. SECURITATEA CIBERNETICĂ MULTUFUCȚIONALĂ
• PI50. INVESTIȚII ÎN DEPOZITELE REGIONALE DE ECHIPAMENTE MEDICALE pentru
situații de urgență
• PI51. INVESTIȚII ÎN DEPOZITE REGIONALE DE CEREALE, PRODUSE ALIMENTARE
ȘI ALTE BUNURI necesare pe timp de criză

