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Dragi cetățeni, 

 

Cu trecerea timpului, comuna Coșoveni a parcurs un proces permanent de 

dezvoltare, în plan economic, social, cultural, de infrastructură edilitar-locativă și 

protecția mediului.  

 

Perspectiva integrării României în structurile Uniunii Europene, parcursul 

dezvoltării țării noastre în contextul european, al Uniunii Europene, începând cu 01 

ianuarie 2007, momentul aderării la structurile U.E., au permis țării noastre 

deschiderea către noi provocări privind dezvoltarea durabilă a comunităților locale, pe 

baza resurselor existente-potentialul economic, turistic și uman.  

 

Primăria comunei Coșoveni a acordat importanța cuvenită identificării și 

implementării constante de proiecte de dezvoltare, în multiple domenii, cum ar fi 

dezvoltarea regională, formarea continuă de resurse umane, turism și protecția 

mediului.  

 

În anul 2021, Primaria Coșoveni a decis privind necesitatea elaborării unui nou 

document strategic, Strategia de Dezvoltare Locala Durabilă a comunității Coșoveni - 

SDL Coșoveni 2021-2027. 

 

Ca urmare, s-a propus si convenit, contractual, elaborarea acestui document 

programatic, Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă Coșoveni 2021-2027, de către 

compania N&C Residence S.R.L., Craiova.  

 

Acest document de planificare strategică este conceput și trebuie să răspundă 

problemelor privind dezvoltarea comunității Coșoveni si a perspectivei de dezvoltare, 

acestea fiind identificate în cadrul comunității Coșoveni și împrejurimilor sale, în 

context național și transnațional/global. 
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Pentru a asigura caracterul participativ al elaborării unui astfel de document 

programatic, au fost propuse și derulate sondaje de opinie/chestionare, la nivelul 

populației, agenților economici de pe teritoriul comunității Coșoveni și, de asemenea 

au avut loc întâlniri directe cu factorii interesați privind dezvoltarea locală, în cadrul 

Primariei Coșoveni și Consiliului Local Coșoveni. 

 

Ca urmare, a fost elaborat documentul programatic menționat, Strategia de 

Dezvoltare Locală Durabilă Coșoveni 2021-2027. 

 

Strategia locală pentru dezvoltarea comunității Coșoveni, în perioada 2021-

2027, va permite comunității locale Coșoveni să îmbrace haina unei comunități 

dezvoltate durabil,  care să ofere un climat socio-economic-cultural de nivel european, 

in contextul Uniunii Europene, cu un mediu primitor, curat și condiții bune de viață 

pentru cetățenii săi.  

 

Această perspectivă de dezvoltare locală este una realistă și posibil de 

implementat, în mod practic, acordând atenția potrivită tuturor factorilor interesați, 

instituțiilor, persoanelor, oricaror alți actori sociali interesați, ce pot contribui la 

realizarea cu succes a unui plan integrat de dezvoltare comunitară durabilă, cu continut 

privitor la mediul economic, dezvoltarea turismului într-un cadru reglementat, 

dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, accesul tuturor categoriilor sociale la 

serviciile de utilitate publică, protejarea mediului înconjurător, relansarea și 

dezvoltarea coeziunii și incluziunii sociale. 

 

Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă a comunei Coșoveni poate fi privită ca 

un document programatic, un instrument util oferit Administrației Publice Locale a 

U.A.T. Coșoveni, locuitorilor comunității locale Coșoveni, tuturor celor interesați în 

perspectiva unei guvernări, la nivel local, funcționale și eficiente și a unei dezvoltări 

durabile reale, pe termen lung.  
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Adresez mulțumiri tuturor celor care s-au implicat activ în elaborarea acestui 

document strategic, persoane și instituții care au inteles ca perspectiva de creștere, 

prosperitatea unei comunitati locale este efectul efortului colectiv al membrilor acelei 

colectivități, al tuturor factorilor responsabili ai acestei comunități.  

 

Permiteți să apreciez ca propunerile de proiecte promovate de actualul 

document strategic se bucură de susținerea cetățenilor locuitori ai comunității 

Coșoveni, astfel încât aceste proiecte, pe măsura implementării lor, să genereze 

prosperitatea reală a acestora și a generațiilor următoare, pentru a situa comunitatea 

Coșoveni în contextul de dezvoltare previzionat la nivel regional Sud-Vest Oltenia și, 

de asemenea, european, specific unei Uniuni Europene durabile social-economic și 

cultural, cu mediu protejat.  

 

 

Virgil Grigore  

Primarul comunei Coșoveni   
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INTRODUCERE 

 

Strategia este arta de a folosi cu dibăcie toate mijloacele disponibile, în vederea 

orientării unei comunități să își atingă scopul principal și obiectivele stabilite. Aceasta 

are rolul de a creea siguranța unui viitor prosper cetățenilor.    

 

Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă reprezintă un instrument 

programatic, care face posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare care au 

loc în teritoriu, luând în considerare caracteristicile locale, a schimbărilor din mediul 

exterior şi permit abordarea proactivă, realizată într-un mod inovativ, a proceselor de 

dezvoltare teritorială. 

 

Obiectivul general al dezvoltării durabile este de a găsi un optim de 

interacţiune si compatibilitate a patru sisteme: economic, uman, ambiental și 

tehnologic, într-un proces dinamic și flexibil de funcţionare. Nivelul optim corespunde 

acelei dezvoltări de lungă durată care poate fi susţinută de către cele patru sisteme. 

Pentru ca sistemul să fie operaţional, este necesar ca această susţinere sau viabilitate sa 

fie aplicată în toate subsistemele ce formează cele patru dimensiuni ale dezvoltării 

durabile – plecând de la energie, agricultură, industrie până la investiţii, aşezării 

umane si biodiversitate. 

 

Planificarea 

reprezintă procesul prin care 

se stabilesc aspirațiile și 

obiectivele agreeate de 

comunitate, dar și direcția 

acțiunilor care vor fi luate 

pentru ca teritoriul să obțină 

rezultatele optime. Acesta 
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are finalitate doar după ce strategia va fi implementata cu succes.  

 

Activitatea de planificare a Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a 

Comunei Coșoveni, județul Dolj, pentru perioada 2021-2027, cu scopul dezvoltării 

durabile inteligente a comunei, creșterea competitivității pe termen lung a economiei 

locale, dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază, perfecționarea și 

utilizarea eficientă a capitalului uman autohton, găsirea unor soluții de dezvoltare 

smart a comunei, precum și implementarea politicilor europene în ceea ce privește 

eficiența energetică. Caracteristicile fundamentale ale acestei strategii sunt: 

 Identificarea cadrului socio-economic în care se găseşte, în prezent, comuna 

Coșoveni; 

 Crearea unui plan de acţiuni şi a obiectivelor de urmărit pe termen mediu şi 

lung; 

 Conturarea unei metodologii pentru a identifica resurse în vederea 

implementării strategiei; 

 Pregătirea de acţiuni concrete în acord cu planificările existente la nivel de 

administraţie locală. 

O comunitate durabilă apeciază și promovează un mediul înconjurător sănătos, 

utilizează eficient resursele, dezvoltă și asigură  o economie locală viabilă. 

Comunitatea durabilă are o viziune asupra dezvoltării, susținută și promovată de toți 

membrii ei. 

  

Strategia locală reprezintă un instrument participativ care are drept scop 

asigurarea progresului economic, echitabil pe plan social, protejând, în același timp, 

resursele și mediul pentru generațiile viitoare. Este un demers pe termen lung, un 

proiect de viitor. Este viziunea viitorului comunității, viziune împărtășită la nivel local 

și transpusă în obiective complementare și interdependente și planuri de acțiune 

concrete. 
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Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care satisface nevoile prezentului, fără a 

compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. În acest 

sens, prin proiectele și investițiile propuse a fi finanțate trebuie să se genereze creștere 

economică și crearea de noi locuri de muncă, cu condiția ca respectiva creștere să nu 

pericliteze posibilitățile de creștere ale generațiilor viitoare. Dezvoltarea durabilă 

include trei aspecte: unul economic, unul social și unul de mediu. 

 

Strategia de dezvoltare durabilă a UE implică următoarele obiective: 

 

 Limitarea schimbărilor climatice, a costurilor și efectelor sale negative 

pentru societate și mediu; 

 Asigurarea că sistemul nostru de transport satisface nevoile economice, 

sociale și de mediu ale societății, minimizând impactul nedorit asupra economiei, 

societății și mediului; 

 Promovarea metodelor de producție și consum durabile; 

 Îmbunătățirea managementului și evitarea supraexploatării resurselor 

naturale, recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor; 

 Crearea unei societăți a includerii sociale prin luarea în considerare a 

solidarității între și în cadrul generațiilor, asigurarea securității și creșterea calității 

vieții cetățenilor ca o precondiție pentru păstrarea bunăstării individuale; 

 Planificarea strategică a transformării inteligente a comunei Coșoveni. 

 

Strategia de dezvoltare locală trebuie fundamentată pe o analiză relevantă a 

stării de fapt a comunității. Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea 

punctele tari și punctele slabe ale comunității și mediului ei, oportunitățile de 

dezvoltare, inclusiv dezvoltare inteligentă (smart) și posibilele riscuri ce trebuie 

evitate. 

 

Analiza situației actuale trebuie să fie cât mai realistă, motiv pentru care 

colectarea datelor din teritoriu trebuie efectuată în colaborare cu autoritatea locală, 

instituțiile locale și membrii comunității locale. 
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Existența unei strategii de dezvoltare durabilă la nivel local constituie condiția 

de bază pentru acordarea finanțărilor europene nerambursabile. În cadrul 

regulamentelor UE se menționează faptul că FEDR sprijină dezvoltarea urbană 

durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni integrate pentru a aborda provocări 

economice, sociale, climatice, demografice și de mediu care afectează zonele urbane, 

ținând seama de nevoia de a promova legăturile dintre zonele urbane și cele rurale. De 

altfel, în Ghidurile solicitantului „Condiții Generale de implementare a dezvoltării 

urbane durabile” este prevăzut faptul că, în scopul facilitării unei planificări integrate 

la nivel local, de la începutul perioadei de programare, care să permită autorităților 

publice să își planifice investițiile pe o perioadă medie de timp și care să ia în 

considerare toate sursele de finanțare (fonduri publice naționale, fonduri europene 

structurale și de investiții, etc.) și, acolo unde este posibil, toate tipurile de beneficiari, 

inclusiv din categoria beneficialior privați (agenți economici, ONG-uri, etc.). 

 

În acest context, este necesară realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală 

Durabilă a comunei Coșoveni pentru perioada 2021-2027. 

 

Planificarea strategică este un 

proces de cooperare voluntară între 

factorii publici şi privaţi care se implică 

să înfăptuiască un plan de intervenţie 

pe termen mediu şi lung. Prezenta 

strategie cuprinde un model inovativ de 

administrare locală, o modalitate 

decizională nouă care implică o reţea alcătuită dintr-o multitudine de factori 

reprezentativi. 

 

În dezvoltarea Strategiei de Dezvoltare Locală, datorită anvergurii acestui 

proces, este necesară implicarea celor 3 actori principali ai comunei Coșoveni, anume:, 

societatea locală, membrii mediului de afaceri și Administrația Publică Locală. 
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1. Totalitatea agentilor economici, care își desfășoară activitatea pe raza 

comunei Coșoveni în mod activ reprezintă mediul de afaceri.  

2. Societatea locală cuprinde totalitatea locuitorilor comunei Coșoveni și a 

cetățenilor care au rolul de a își promova interesele si de a își apăra drepturile. 

Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei 

publice locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile 

legii. 

Odată cu momentul integrării României în Comunitatea Europeană, este de 

datoria noastră să iniţiem şi să implementăm politici şi măsuri adecvate care să 

activeze productivitatea şi prin aceasta să crească bunăstarea. 

 

 Ca bază de plecare a unei noi imagini a comunei Coșoveni, o constituie 

reorganizarea teritorială, proces care va genera noi atitudini economice, implicarea 

investitorilor români şi străini în diversele sectoare de activitate, precum şi dezvoltarea 

turismului şi agroturismului. Această planificare strategică, ce ne integrează la nivel 

practic şi nu doar legislativ, în Europa, reprezintă dorinţa de a ne regăsi în reţeaua 

turistică şi culturală europeană.  

 

Metodologia realizării Strategiei de Dezvoltare Locală Durabiă a comunei 

Coșoveni, județul Dolj, pentru perioada 2021-2027 trebuie să urmărească, minim, 

următoarele elemente cheie: 

 

1. Obținerea unui document complex, realizat cu respectarea criteriilor 

cheie de calitate utilizate în evaluarea documentelor strategice la nivel european: 
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 relevanță; 

 eficacitate; 

 eficiență; 

 coerență; 

 pragmatism 

 sustenabilitate 

 aranjamente de management și 

monitorizare. 

2. Participarea și implicarea activă a tuturor actorilor locali releanți în 

procesul de planificare strategică pentru a construi susținerea necesară în vederea 

implementării ulterioare și stimularea construirii de relații de parteneriat adresării în 

comun a unor probleme de importanță majoră pentru comunitate. 

 

3. Raportarea strategiei de dezvoltare locală durabilă la sursele de finanțare 

viitoare, disponibile prin accesarea de finanțări europene nerambursabile și/sau 

mobilizarea unor instrumente de investiții private. 

Etapele elaborării strategiei de dezvoltare locală: 

 

 Colectarea datelor şi analiza acestora 

 determinarea bazei economice; 

 evaluarea structurii pieţei forţei de muncă; 

 evaluarea nevoilor pieţei forţei de muncă; 

 examinarea oportunităţilor şi a constrângerilor dezvoltării economice; 

 examinarea/evaluarea capacităţii instituţionale locale. 

 Stabilirea strategiei de dezvoltare locală 

 stabilirea scopurilor și criteriilor de dezvoltare; 

 identificarea posibilităților de acțiune; 

 dezvoltarea unei strategii pe obiective operaționale de dezvoltare. 

 Selectarea proiectelor de dezvoltare locală 
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În această etapă sunt prezentate programele şi proiectele de dezvoltare, care vor 

fi incluse în strategia de dezvoltare. Ele sunt grupate în mai multe scenarii, funcţie de 

gradul de implicare a agenţilor de dezvoltare, de perioada necesară pentru 

implementare şi de locul acestora pe agenda persoanelor sau a organizaţiilor 

însărcinate cu implementarea lor. Identificarea proiectelor de dezvoltare posibile; 

 evaluarea viabilităţii proiectelor (din punct de vedere: al comunității, al 

plasării, al implementării și din punct de vedere comercial). 

 Construcţia planurilor de acţiune 

 pre-evaluarea rezultatelor proiectelor; 

 menţionarea nevoilor pentru realizarea proiectului; 

 menţionarea alternativelor financiare. 

 Specificarea detaliilor din proiecte 

 pregătirea planurilor de dezvoltare; 

 realizarea studiilor de fezabilitate detaliate; 

 dezvoltarea, monitorizarea şi evaluarea programului. 

 Pregătirea planului de dezvoltare general şi implementarea 

 stabilirea orarului pentru implementarea programului de dezvoltare; 

 precizarea nevoilor de natură financiară; 

 derularea programului general de dezvoltare. 

 

Contextul european 

 

Uniunea Europeană a avut un rol esențial în conturarea Agendei 2030. Uniunea 

Europeană, prin COM (2016) 739 final , s-a angajat să fie lider în punerea în aplicare a 

Agendei 2030 și a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD), împreună cu 

statele sale membre, respectând principiul subsidiarității, prin: 

• integrarea ODD în cadrul politic european și în prioritățile actuale ale 

Comisiei, evaluând stadiul actual și identificând cele mai relevante preocupări legate 

de durabilitate; 
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• activități de reflecție privind dezvoltarea în continuare a viziunii pe termen 

lung și obiectivele politicilor sectoriale de după 2020, pregătind implementarea ODD. 

Noul cadru financiar multianual pentru perioada post 2020 va reorienta contribuțiile 

din bugetul UE către realizarea obiectivelor pe termen lung ale Uniunii. 

 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii 

(mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se 

bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii 

(șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și 

integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile 

ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE.  

 

Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la 

nivel local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. 

 

 În 2021, UE a intrat într-o nouă perioadă de programare multianuală. Normele 

privind FEDR pentru perioada 2021-2027 sunt stabilite în: 

 un regulament privind FEDR și Fondul de coeziune; 

 un regulament ce cuprinde dispoziții specifice pentru obiectivul aferent 

cooperării teritoriale europene (Interreg). 

 

Aceste propuneri 

mențin cele două obiective 

actuale ale FEDR: „Investiții 

pentru ocuparea forței de 

muncă și creștere economică” 

și „Cooperare teritorială europeană”. 

 

Este menținută, de asemenea, concentrarea tematică pentru cele două priorități 

principale: sprijin pentru inovare, economia digitală și IMM-uri prin intermediul unei 
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strategii de specializare inteligentă (OP1) și o economie mai ecologică, cu emisii 

reduse de dioxid de carbon și circulară (OP2). Noua politică de coeziune a introdus și 

o listă de activități care nu sunt sprijinite de FEDR. Aceasta include dezafectarea sau 

construirea de centrale nucleare, infrastructura aeroportuară (cu excepția regiunilor 

ultraperiferice) și unele operațiuni de gestionare a deșeurilor (de exemplu, depozite de 

deșeuri). 

 

În perioada de programare 2021-2027, FEDR va primi un buget de aproximativ 

200,36 miliarde euro (inclusiv 8 miliarde euro pentru cooperarea teritorială europeană 

și 1,93 miliarde euro sub formă de alocații speciale pentru regiunile ultraperiferice). 

Regiunile mai puțin dezvoltate vor beneficia de niveluri de cofinanțare de până la 

85 % din costurile proiectelor. Ratele de cofinanțare pentru regiunile de tranziție și 

pentru regiunile mai dezvoltate vor fi de până la 60 % și, respectiv, 40 %. 

 

După 2020, sprijinul pentru orașe va fi suplimentat. Cel puțin 8 % din resursele 

FEDR (la nivel național) vor fi alocate dezvoltării urbane sustenabile și creării 

„Inițiativei urbane europene”. 

Abordarea strategică a Parlamentului European și Consiliului privind 

politica agrară comună 

 

Pentru perioda 2021-2027, se va institui un nou model de lucru, grupându-se 

operațiunile în cadrul unui instrument unic de programare – Planul strategic privind 

politica agricolă comună. 

 

Prin Raportul de țară 2019 care însoțește documentul CE privind Semestrul 

european, în România, pentru atingerea celor 5 obiective de politică, s-au identificat 

nevoi de investiții prioritare, după cum urmează: 
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1. O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și 

inteligentă (OP1) 

 

• încurajarea cercetării aplicate prin 

intermediul centrelor de inovare și al 

investițiilor naționale și transnaționale 

comune; 

• validarea timpurie a produselor, comercializare, brevetare, formarea de start-

upuri și transferul de tehnologie; 

• sprijinirea proceselor de descoperire antreprenorială și laboratoarelor de 

dezvoltare de proiecte la nivel național și regional; 

• consolidarea performanțelor cercetării și inovării și promovarea creșterii 

productivității prin identificarea domeniilor de specializare inteligentă în funcție de 

potențialul și nevoile naționale și regionale; 

• preluarea tehnologiei informației și comunicațiilor de către întreprinderile mici 

și mijlocii, inclusiv investițiile în infrastructuri, a promova competențele și serviciile 

digitale; 

• crearea de noi societăți comerciale (de tip start-up, scale-up) și majorarea 

ratele lor de supraviețuire a acestora; 

• sporirea capacităților de inovare ale societăților comerciale, prin introducerea 

de inovări la nivel de produse, organizare sau comercializare; 

• sprijinirea dezvoltării clusterelor industriale și integrărea în rețele de cooperare 

bazate pe cercetarea în industrie; 

• facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv 

prin încurajarea finanțării de pornire și consolidarea start-upurilor inovatoare cu 

potențial ridicat. 
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2. O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon (OP2) 

• renovarea clădirilor publice și rezidențiale 

în vederea asigurării eficienței energetice; 

• sprijinirea măsurilor de eficiență 

energetică a încălzirii centralizate, alături de 

promovarea energiei din surse regenerabile pentru 

încălzirea și răcirea centralizată; 

• promovarea energiei din surse regenerabile la scară mică în paralel cu 

renovarea clădirilor în vederea asigurării eficienței energetice; 

• sprijinirea măsurilor care vizează reducerea emisiilor de carbon, eliminarea 

(schimbarea) surselor de energie pentru încălzirea centralizată; 

• punerea în aplicare a strategiilor de prevenire a riscurilor și abordarea 

riscurilor legate de schimbările climatice și riscurile naturale (inundații, secetă, 

incendii forestiere, alunecări de teren, cutremure); 

• promovarea sistemelor regionale de gospodărire a apelor; 

• sprijinirea schemele care abordează problema poluării apei (sursele de apă 

dispersate) și menținerea/ameliorarea stării corpurilor de apă; 

• tranziția la economia circulară și promovarea conceptului de economie 

circulară în rândul întreprinderile mici și mijlocii; 

• extinderea sistemelor de gestionare a deșeurilor la nivel județean în vederea 

creșterii gradului de reutilizare și reciclare; 

• sprijinirea măsurilor de gestionare și conservare în zonele protejate; 

• refacerea ecologică și crearea de noi spații municipale verzi în contextul 

obiectivelor de reducere a emisiilor. 
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3. O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională (OP3) 

 

• dezvoltarea rețelelor transeuropene 

de transport rutier și feroviar; 

• punerea în aplicare a strategiei 

adoptată privind siguranța traficului și luarea 

de măsuri de siguranță rutieră care să 

contribuie la reducerea ratei fatalității 

ridicate a accidentelor rutiere; 

• crearea de conexiuni transfrontaliere pentru rețelele transeuropene de 

transport; 

• crearea de conexiuni suburbane feroviare și multimodale în centrele urbane 

mai mari și în jurul acestora; 

• promovarea modurilor de transport durabile și accesibile, ca de exemplu 

transportul public colectiv cu emisii scăzute de dioxid de carbon; 

• dezvoltarea sistemelor de transport urban în regiunile mai puțin dezvoltate, 

cum ar fi transportul feroviar ușor, liniile de metrou și tramvai și infrastructura care 

favorizează ciclismul; 

• sprijinirea „punctelor albe” în zonele dens populate sau în jurul zonelor urbane 

și în zonele rurale. 

4. O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor 

sociale (OP4) 

• îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor active în domeniul pieței 

forței de muncă, printr-o mai bună integrare 

cu educația și serviciile sociale; 

• consolidarea și sprijinirea 

antreprenoriatul social și economia socială; 

• îmbunătățirea condițiilor de muncă, 
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oferirea de programe de lucru flexibile, pentru a asiguracapacitatea de inserție 

profesională a persoanelor cu dizabilități și a lucrătorilor în vârstă; 

• crearea unor sisteme solide de anticipare a competențelor și punerea în 

aplicare a măsurilor bine definite de perfecționare și reconversie profesională care să 

răspundă necesităților pieței forței de muncă; 

• îmbunătățirea accesibilității, calității, din punct de vedere al costurilor, ale 

educației și îngrijirii copiilor preșcolari, inclusiv ale infrastructurii aferente; 

• prevenirea abandonului școlar timpuriu, prin introducerea unei abordări 

centrate pe elev pentru copiii expuși riscului; 

• îmbunătățirea accesului la educație favorabilă incluziunii de calitate, în unități 

mixte, în special pentru romi, elevii cu handicap și în zonele rurale; 

• ameliorarea calității educației și formării profesionale, astfel încât să se 

adapteze la evoluțiile de pe piața forței de muncă; 

• dezvoltarea unor metode și tehnologii de predare inovatoare și eficace. 

5. O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a 

zonelor urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale (OP5) 

• investiții în zonele metropolitane (poli de creștere) caracterizate prin creștere 

puternică și suburbanizare în curs, îndreptate spre stimularea creșterii, inovării și 

productivității; 

• dezvoltarea urbană durabilă a reședințelor 

de județ, astfel încât să se asigure accesul la noi 

locuri de muncă și servicii publice de bază; 

• sprijinirea strategiilor teritoriale integrate 

în zonele dezavantajate din punct de vedere 

structural; 

• sprijinirea inițiativelor teritoriale specifice, care vizează reconversia 

economiei în regiunile afectate de declin industrial și de minerit; 

• sprijinirea zonelor sensibile cu o importanță deosebită pentru mediu. 
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CELE 17 OBIECTIVE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 
(ODD) CUPRINSE ÎN AGENDA 2030 

 

Obiectivul 1: Fără sărăcie 

Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 

Strategia își propune reducerea numărului cetățenilor care 

trăiesc în sărăcie severă și relativă în toate dimensiunile acesteia, 

potrivit definițiilor naționale. Documentul are în vedere diminuarea numărului 

de persoane care trăiesc sub pragul de sărăcie, stimularea participării pe piața 

muncii a persoanelor apte de muncă, dezvoltarea sistemului de protecție și 

asistență socială. 

 

Obiectivul 2: Foamete zero 

Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, 

îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi 

sustenabile 

Strategia vizează dezvoltarea unui sector agroalimentar 

durabil și competitiv pentru îmbunătățirea calității vieții și asigurării unor 

condiții de viață în mediul rural apropiate de cele din mediul urban, promovarea 

producției autohtone și ecologice și valorificarea produselor tradiționale și 

montane cu valoare adăugată. 

 

Obiectivul 3: Sănătate și bunăstare 

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării 

tuturor, la orice vârstă  

Strategia are în vedere reducerea ratei mortalității materne și 

infantile, diminuarea incidenței îmbolnăvirilor de boli infecțioase și 

cronice, respectiv prevenirea și tratarea abuzului de substanțe nocive și a bolilor 

mintale.  
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Obiectivul 4: Educație de calitate 

Garantarea unei educații de calitate și promovarea 

oportunităților de învățare  de-a lungul vieții pentru toți 

 Strategia vizează, în principal, următoarele obiective: 

accesul tuturor copiilor la educație timpurie, învățământ primar și 

secundar echitabil și calitativ, care să conducă la rezultate relevante și eficiente, 

creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe profesionale 

relevante, care să faciliteze angajarea la locuri de muncă decente și antreprenoriatul. 

Asigură faptul că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru 

promovarea dezvoltării durabile. 

 

Obiectivul 5: Egalitate de gen 

Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al 

fetelor în societate 

 Strategia își propune prevenirea și combaterea violenței 

împotriva femeilor și fetelor, în sfera publică și cea privată, 

asigurarea participării echilibrate și efective a femeilor și a egalității de șanse la 

ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața 

politică, economică și publică. 

Obiectivul 6: Apă curată și sanitație 

Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și 

sanitație pentru toți  

Strategia vizează creșterea calității vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii de apă și canalizare și a serviciilor publice, alinierea 

României la cerințele și standardele UE privind gestionarea apei potabile, apelor uzate, 

deșeurilor și creșterea eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele. 
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Obiectivul 7: Energie curate, la prețuri accesibile 

Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, 

într-un mod sigur, durabil și modern  

Pentru a susține pe termen lung așteptările consumatorilor, 

sectorul energetic românesc trebuie să devină mai robust din punct 

de vedere economic, mai avansat și mai flexibil din punct de vedere tehnologic 

și mai puțin poluant. 

 

Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economică 

Promovarea unei creșteri economice susținute, 

deschisă tuturor și durabilă, a ocupării depline și productive a 

forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente 

pentru toți 

Strategia urmărește susținerea creșterii economice pe locuitor și 

promovarea sectoarelor productive și diverificarea produselor cu valoare 

adăugată, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul, creșterea 

întreprinderilor micro, mici și mijlocii, modernizarea tehnologică și inovarea, 

asigurarea muncii decente pentru toți cetățenii, inclusiv pentru tineri și 

persoanele cu dizabilități, remumerarea egală pentru munca de valoare egală, 

accesul la finanțare. Se susține un turism durabil, care creează locuri de muncă 

și promovează diversitatea culturală, produsele locale și respectul pentru tradiții 

și mediul în care trăim. 

 

Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură 

Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea 

industrializării durabile și încurajarea inovației 

Strategia propune dezvoltarea infrastructurii calitative, 

fiabile, sigure și durabile, pentru a sprijini dezvoltarea economică și 

bunăstarea pentru toți, integrarea întreprinderilor mici și mijlocii în lanțuri 

valorice și pe piețe externe, modernizarea infrastructurii și reabilitarea durabilă 

a industriilor pentru utilizarea eficientă a resurselor, prin adoptarea tehnologiilor 
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și proceselor industriale curate și ecologice, întărirea cercetării științifice și 

colaborarea cu mediul privat, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor 

industriale, încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în 

cercetare și dezvoltare. 

 

Obiectivul 10: Inegalități reduse 

Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări 

Strategia propune reducerea decalajelor, eliminarea 

discriminărilor de orice fel și politici de realizare progresivă a unei 

egalități sporite, în special fiscale, salariale, educaționale și de 

protecție socială. 

 

Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile 

Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane, pentru ca ele să 

fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile  

Strategia vizează asigurarea condițiilor pentru o viață demnă 

a cetățenilor din comunitățile urbane și rurale prin accesul la 

locuințe și servicii de bază adecvate, sigure și la prețuri accesibile; accesul la transport 

public eficient, la prețuri echitabile și accesibile pentru toți; promovarea conceptului 

de smart-city; consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului 

cultural; reducerea impactului negativ asupra mediului în orașe, inclusiv prin 

acordarea unei atenții deosebite calității aerului și mediului în general. 

 

Obiectivul 12: Consum și producție responsabile 

Asigurarea unor modele de consum și producție durabile 

Strategia propune trecerea etapizată la un nou model de 

dezvoltare prin introducerea unor elemente ale economiei circulare, 

creșterea productivități resurselor, reducerea risipei de alimente și a 

deșeurilor, prin: diminuarea consumului la toate nivelurile sale; reciclare și reutilizare; 

încurajarea companiilor să adopte practici durabile și să integreze informațiile privind 

durabilitatea activităților lor în ciclul de raportare; promovarea practicilor durabile de 
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achiziții publice; conștientizarea cetățenilor asupra a ce înseamnă un stil de 

viață în armonie cu natura. 

 

Obiectivul 13: Acțiune în domeniul schimbărilor climatice 

Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor 

climatice și a impactului lor  

Strategia vizează consolidarea capacității de adaptare și 

reziliență a României pentru a combate pericolele legate de 

schimbările climatice și dezastrele naturale prin integrarea măsurilor de 

diminuare și de adaptare la acestea atât în strategiile, cât și în politicile naționale 

și în planificarea și creșterea nivelului de educație și conștientizare. 

 

Obiectivul 14: Viață acvatică 

Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor 

și a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă  

Strategia își propune prevenirea și reducerea poluării 

marine, gestionarea și protecția durabilă a ecosistemelor 

marine, conservarea zonelor costiere și asigurarea unui pescuit durabil. 

 

Obiectivul 15: Viața terestră 

Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea 

deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea 

pierderilor de biodiversitate 

Strategia are în vedere conservarea și utilizarea durabilă a ecosistemelor 

terestre, managementul durabil al pădurilor, combaterea deșertificării, 

restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de 

deșertificare, secetă și inundații, dezvoltarea infrastructurii verzi, conservarea și 

protejarea zonelor umede, asigurarea conservării ecosistemelor montane, 

susținerea cercetării în domeniu, gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea 

defrișărilor abuzive și a tăierilor rase, tranziția către o economie circulară. 
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Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții eficiente 

Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o 

dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor 

instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile 

Strategia are în vedere dezvoltarea capitalului social, 

promovarea toleranței, eradicarea violenței asupra copiilor și reducerea semnificativă a 

tuturor formelor de violență, diminuarea corupției, dezvoltarea instituțiilor eficiente și 

transparente la toate nivelurile, asigurarea procesului decizional receptiv, inclusiv 

participarea și reprezentarea cetățenilor la toate nivelurile și asigurarea accesului 

public la informații și protejarea libertăților fundamentale. 

 

Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor 

Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global 

pentru dezvoltare durabilă 

În vederea sprijinirii acestui obiectiv România, înțelege să-și 

susțină angajamentele internaționale, aderarea la Zona Euro, la 

spațiul Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare 

Economică și să joace un rol proactiv pe plan european și internațional. Pentru ca 

dezvoltarea durabilă să reușească în România și prin urmare Agenda 2030, împreună 

cu angajamentele Uniunii Europene, această strategie este construită în jurul 

cetățeanului și nevoilor generațiilor viitoare. 

 

PE PLAN ECONOMIC este nevoie de garantarea unei creșteri economice pe 

termen lung, de care să beneficieze toți cetățenii României. 

Deși economia unei țări adeseori se măsoară prin cifre, care nu 

iau în considerare potențialul cetățeanului, transformarea 

economiei într-una durabilă și competitivă necesită un nou mod 

de acțiune care să se centreze pe inovație, optimism și reziliența cetățenilor. O 

asemenea abordare va crea o cultură a antreprenoriatului în care cetățeanul se poate 

realiza material și aspirațional. 
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SUB ASPECT SOCIAL este nevoie de o societate coezivă, care să 

beneficieze de îmbunătățirea sistemului de educație și sănătate, de reducerea 

inegalităților dintre bărbați și femei, dintre mediul urban și rural, care să 

conducă la promovarea unei societăți deschise, în care cetățenii se pot simți 

apreciați și sprijiniți. E nevoie de cultivarea rezilienței populației, în așa fel 

încât cetățeanul, într-un cadru instituțional echitabil, să își poată realiza visurile 

acasă. 

 

În același timp, statul trebuie să ajute la sporirea potențialului 

cetățeanului prin abordarea problemelor legate de sănătate, de educație și de 

limitele pieței libere, probleme la care se poate răspunde prin politici publice, 

rezultatul fiind un nivel de trai cât mai ridicat pentru 

toți cetățenii. Sporirea capitalului social – crearea unui 

simț civic definit prin încredere între cetățeni - va 

conduce la deblocarea potențialului cetățenilor români, 

pentru a se realiza prin forțe proprii, asigurând totodată și dezvoltarea durabilă a 

comunităților lor. 

 

CONȘTIENTIZAREA IMPORTANȚEI MEDIULUI a crescut 

semnificativ în ultimii ani, atât în ceea ce privește mediul natural, cât și în cel 

antropic. Protejarea naturii este responsabilitatea tuturor datorită impactului 

biunivoc om – mediu, dar și o oportunitate a cetățenilor de a se uni într-un scop 

nobil, prin conștientizarea acestei responsabilități. 

 

Realizarea unui mediu antropic durabil poate 

fi atins prin cultivarea unui sentiment de 

apartenență și de comunitate, care să elimine simțul singurătății cetățeanului, 

factor de risc în realizarea potențialului personal și, în ultimă instanță, a 

funcționării comunitare. 
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Contextul județean 

 

Fiecare direcție de dezvoltare strategică prioritară presupune parcurgerea unui 

set de obiective strategice care pot fi realizate, prin acțiuni grupate în axe prioritare 

specializate, care conțin măsuri concrete sub forma: programelor, proiectelor, 

hotărârilor, de a căror prioritizare, planificare și mod de concretizare, depinde 

implementarea în condiții optime a strategiei de dezvoltare durabilă, respectiv 

atingerea obiectivelor propuse.  

 

Elaborarea conceptului de dezvoltare strategică durabilă, este un demers care 

pleacă atât de la rezultatele „Analizei situației existente”, cât și de la reperele fixate de 

diversele abordări strategice regionale, naționale și sectoriale care condiționează 

contextul județean local, în argumentarea construcției unor direcții de dezvoltare a 

județului Dolj, indicând modalitățile prin care se poate ajunge la țintele propuse. 

 

Pentru perioada 2021-2027, direcțiile de dezvoltare, obiectivele strategice, 

obiectivele de dezvoltare comune, axele prioritare, respectiv măsurile și proiectele 

propuse sunt orientate în următoarele direcții: 

 

1. Direcția de Dezvoltare strategică DDs1 - Îmbunătățirea calității 

locuirii 

Această direcție de dezvoltare propune două obiective majore. Județul Dolj se 

confruntă, în primul rând, cu probleme semnificative, mai ales în ceea ce privește 

legătura intrajudețeană, între diferite localități. 

În cel de-al doilea caz, îmbunătățirea calității serviciilor publice este o prioritate 

pentru menținerea forței de muncă în județ, precum și atragerea de investitori. 

 

Obiectiv strategic (Os) 1.1. Sprijin pentru devoltarea infrastructurii rutiere și 

edilitare 

Prin acest obiectiv, județul Dolj își propune prioritizarea îmbunătățirii 

infrastructurii rutiere și a mobilității intra și inter-localități, dar și continuarea 
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proiectelor de extindere și îmbunătățire a infrastructurii edilitare din cadrul județului 

Dolj. 

 

Obiectiv strategic (Os) 1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 

Dezvoltarea administrației publice se referă și la eficientizarea unor servicii 

publice gestionate saufurnizate de aceasta. Acesta se referă la îmbunătățirea 

răspunsului la nevoile de diverse servicii ale comunităților aflate pe teritoriul județului 

(de exemplu sănătate, educație sau asistență socială). 

 

2. Direcția de Dezvoltare strategică (DDs) 2. Economie – Prosperitate prin 

diversificare și perseverență 

 

Extinderea și diversificarea infrastructurii de afaceri este apreciată drept 

esențială pentru această direcție de dezvoltare, iar măsurile privind încurajarea 

dezvoltării economice sunt foarte importante pentru asigurarea condiițiilor necesare 

menținerii unui trend pozitiv, de aceea, acestea vizează, în primul rând, sprijinirea 

diversificării domeniilor active la nivelul județului. Printre acestea se numără domenii 

a căror dezvoltare este încă într-un stadiu emergent, dar cu potențial real de dezvoltare, 

cum sunt turismul, informațiile și comunicațiile, construcția de mașini cu industria 

orizontală aferentă sau industriile verzi în contextul tranziției juste. În al doilea rând, 

măsurile vizează și domeniile tradiționale, cum ar fi agricultura, a căror sprijinire poate 

fi realizată printr-o atitudine perseverentă de modernizare și profesionalizare. 

 

Obiectiv strategic (Os) 2.1. Sprijinirea 

industriei 

Fiindcă agricultura se află pe un trend 

descendent din punctul de vedere al 

profitabilității, fapt care ar putea avea 

consecințe directe negative asupra ritmului 

de dezvoltare al acestui domeniu la nivelul județului. Acestor domenii care se remarcă 

prin rata ridicată de angajare, li se adaugă și domeniul reprezentat de activitățile de 
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administrație și servicii, unde salariile sunt cele mai mari la nivel de județ, comparativ 

cu celelalte domenii.  

 

    În afară de ramurile descrise mai sus, la nivelul județului Dolj funcționează 

companii specializate în activități specifice unor ramuri ale economiei, cum sunt: 

comerțul cu ridicata, reparararea autovehiculelor, etc. În sensul acestei strategii, un 

obiectiv de dezvoltare economică poate fi atins prin sprijinul administrației publice, 

fără însă ca aceasta să înlocuiască tendința de dezvoltare a județului. 

 

Obiectiv strategic (Os) 2.2. Sprijinirea agriculturii 

La nivelul județului Dolj, 

agricultura este o ramură economică 

foarte bine reprezentatăi prin numărul 

mare de angajați în companiile care 

funcționează în acest domeniu, peste 30% 

din populația activă. Deși nu ocupă un loc 

fruntaș, comparativ cu alte domenii, în ceea ce privește cifra de afaceri, companiile 

care acționează pe teritoriul județului au potențialul de a dezvolta agricultura 

ecologică, de asemenea, un potențial important de creștere în domeniul legumiculturii. 

 

Obiectiv strategic (Os) 2.3. Sprijinirea turismului 

Acest obiectiv se referă la dezvoltarea unor axe prioritare de intervenție 

orientate către revigorarea turismului în zonă. Pe teritoriul județului se află numeroase 

vestigii istorice, dar mai ales apropierea de fluviul Dunărea, care prezintă un potențial 

de exploatare turistică insuficient pus în valoare. 

Încurajarea turismului este determinată și de faptul că domenul economic 

hoteluri/restaurante a cuoscut în ultima perioadă o dezvoltarea particulară. 
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3. Obiectiv de dezvoltare comun (ODC) 3. Dezvoltare durabilă și 

sustenabilă a teritoriului 

 

Prin acest obiectiv de dezvoltare comună se urmărește dezvoltarea teritoriului să 

se realizeze într-un mod durabil și sustenabil, prin îmunătățirea nivelului de trai al 

cetățenilor județului Dolj, precum și dezvoltarea unei economii prospere și nepoluante. 

Intervențiile vizate în cadrul acestui obiectiv se încadrează pe mai multe domenii, de la 

economie, la administrație sau servicii publice. 

 

Obiectiv strategic (Os) 3.1. Protejarea mediului și managementul deșeurilor 

Acest obiectiv prevede măsuri de protejare 

a mediului înconjurător, cu accent deosebit pe 

siturile naturale de importanță ale județului. De 

asemenea, acest obiectiv se referă la ecologizarea 

procesului si rezultatelor procesului de colectare a 

deșeurilor, cât și la responsabilizarea populației 

județului prin campanii de informare. 

 

Obiectiv strategic (Os) 3.2. Sprijin pentru creșterea eficienței și diversificarea 

furnizării energiei 

Încurajarea utilizării surselor de energie alternativă la nivel județean, în 

detrimentul exploatării resurselor de energie deja existente. Acest obiectiv încurajează 

eficientizarea clădirilor rezidențiale, dar și publice, prin diversificarea surselor de 

energie și utilizarea energiei verzi. 

 

4. Obiectiv de dezvoltare comun (ODC) 4. Modernizarea administrației 

publice   

 

Al doilea obiectiv de dezvoltare comun propus se referă la îmbunătățirea 

funcționării administrațieipublice, respectiv a organizării activităților de furnizare sau 

gestionare a unor servicii publice pentru cetățeni. Acestui obiectiv îi corespund axe 
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prioritare precum cele care se referă la creșterea eficienței departamentelor însărcinate 

cu inițierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale sau 

îmbunătățirea colectării taxelor locale. 

 

În continuare, sunt prezentate obiectivele strategice de a căror îndeplinire 

depinde atingerea obiectivului de dezvoltare comun. Fiecare obiectiv stategic este 

însoțit de axe prioritare, respectiv proiecte, măsuri sau inițiative care au menirea de a 

operaționaliza schimbările vizate. 

 

Obiectiv strategic (Os) 4.1 Sprijin pentru eficientizarea administrației publice 

Acest obiectiv se referă la inițierea unor măsuri pentru a sprijini cooperarea 

teritorială atât pe plan intern, cât și pe plan internațional. Totodată acest obiectiv 

vizează intervenții care constă în măsuri de digitalizare, creștere a capacității 

administrative, dar și de îmbunătățire a eficienței colectării taxelor. 

 

Obiectiv strategic (Os) 4.2 Facilitarea și promovarea soluțiilor „smart” 

Acest obiectiv strategic se referă la intervențiile care vizează îmbunătățirea 

furnizării de servicii publice către cetățeni prin intermediul digitalizării și al 

internetului, precum și integrarea abordării de dezvoltare teritorială „smart” prin 

identificarea și integrarea soluțiilor de tip Smat Village, Smart City și Smart Territory 

în județ. 

  

Ținând cont de faptul că spațiul rural reprezintă un ansamblu de colectivități 

umane, dezvoltarea acestuia nu trebuie văzută ca ceva abstract și nici confundată cu 

dezvoltarea agriculturii, turismului sau a oricăror altor activități economice.  

 

Dezvoltarea durabilă a spațiului rural reprezintă un proces de creștere a calității 

vieții și bunăstării locuitorilor din mediul rural, fără a compromite bunăstarea 

generațiilor următoare, pe baza exploatării raționale și eficiente a resurselor 

disponibile prin structuri economice moderne și competitive, în condițiile gestionării 

cu pricepere a treburilor publice. 
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CAPITOLUL 1. LOCALIZAREA TERITORIALĂ 

 

1.1 Scurtă prezentare a județului Dolj 
 

Între cele mai mari județe din România, Doljul - poziționat în sud-vestul țării, 

este parte a regiunii de dezvoltare Oltenia, alături de alte 

patru județe: Gorj, Vâlcea, Olt și Mehedinți. Întins pe o 

suprafață de 7.414 kilometri pătrați, județul Dolj este 

compus din trei municipii (Craiova, Băilești și Calafat), 

patru orașe (Segarcea, Bechet, Filiași și Dăbuleni) și 104 

de comune numărând aproape 700.000 de locuitori. 

 

Doljul este mărginit la sud de către Dunăre, apele fluviului constituind granița 

naturală a județului pe o distanță de 150 kilometri. Din punct de vedere al 

infrastructurii, Doljul deține aproximativ 2.500 de kilometri de drumuri europene, 

naționale, județene și comunale, două porturi dunărene - la Bechet și Calafat, o rețea 

de cale ferată care măsoară 225 kilometri și un aeroport construit după toate normele 

europene, singurul din sudul României, care poate deservi o populație de 2,5 milioane 

de locuitori. 

 

Județul Dolj aparține zonei climatice temperate, cu influențe mediteraneene 

datorită poziției sud - vestice. Poziția și caracterul depresionar al terenului pe care îl 

ocupă, în apropiere de curbura lanțului muntos carpato-balcanic, determină, în 

ansamblu, o climă mai caldă decât în partea centrală si nordică a țării, cu o medie 

anuală de 10-11.5°C. 

 

Județul Dolj deține obiective turistice ce constituie un patrimoniu cultural și 

artistic foarte bogat. Printre aceste obiective se regăsesc: 
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 Parcul Nicolae Romanescu din Craiova este unul dintre cele mai mari 

parcuri din țară (cu o suprafață de 90 ha). Aici au fost amenajate sere, un lac cu insule, 

statui și un frumos pod suspendat. 

 Pădurea Ciurumela de la Poiana Mare este o rezervație forestieră, cu 

salcâmi bătrâni, apreciată pentru conținutul lemnos și dimensiunile arborilor, unici în 

Europa. Rezervația forestieră se află pe partea dreaptă a drumului național Calafat –

 Bechet – Cernavodă, la circa 5 km de comuna Poiana Mare. Pădurea de salcâm care 

formează rezervația are o vechime de peste 90 de ani și se întinde pe o suprafață de 8 

ha. 

 Zona de păduri - Zona Doljului este presarată cu numeroase păduri cum 

sunt cele de la Coșoveni (o zonă de vanatoare de căpriori și fazani la 10 km de Craiova 

pe DN 6), Radovan (la 30 km de Craiova) sau de la Braniște (cu stejar brumăriu). 

1.2 Localizarea Comunei Coșoveni 
 

Comuna Coşoveni este poziționata in 

nordul câmpiei Romanați, în partea estică a 

judeţului Dolj, de-o parte şi de alta a 

drumului European 70 şi a căii ferate 

Craiova-Bucuresti. La 13 km distanţă de 

Municipiul Craiova şi la 40 km distanţă de 

oraşul Caracal. La nord, comuna Pieleşti, la 

sud comuna Grindeni, la nord-est comuna 

Robăneşti, est comuna Drăgoteşti, la sud-est 

comuna Leu, la sud-vest comuna Malu Mare 

și la nord-vest comuna Cârcea. 

 

Înființată în anul 1950 sub denumirea pe care o poartă și în prezent, comuna 

Coșoveni a fost alcătuita din satele: Coșoveni, Coșovenii de Sus, Coșovenii de Jos, 

Cârcea, cel din urmă ajungând ca în anul 2004 să se desprindă, în urma unui 

referendum de comuna Coșoveni. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Poiana_Mare,_Dolj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calafat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bechet
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cernavod%C4%83
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În anul 1892, suprafaţa totală a comunei Coșovenii de Jos era de 1900 ha, din 

care 1750 ha arabil și 150 ha pădure. În acelaşi an, în comună existau 1 şcoală 

(înființată în anul 1884, aceasta funcționează și în prezent), 1 biserică, (fondată în 

1804), 4 cazane și  2 cârciumi. În anul 1912 existau primărie, post de jandarmi, şcoală, 

biserică și o moară cu aburi. În anul 1892  comuna avea un număr de 862 locuitori, 

214 case și 23 bordeie. În anul 1912, exista un număr de 965 locuitori, 219 clădiri 

locuite, 13 clădiri nelocuite și 223 gospodării. 

 

Satul Coșoveni este satul de reședință al comunei Coșoveni, a facut parte din 

comună din anul 1950 până în prezent. Acesta este situat în costișa dealului Lumașu. 

Prin satul Coșoveni trece pârâul Lumașu, dar și 2 mici izvoare: Țuțurele și Bănesele. 

Satul se învecinează cu 4 dealuri, în partea de vest: dealul Sârbei, dealul Țuțurelor, 

dealul Deleni si dealul Vâlcăneștilor. 

 

1.3 Satul Coșoveni 
 

Numele acestei Comune se trage de la oraşul Cosovo sau Casovia, de lângă 

Cămpia Mierlelor (Serbia), aşezat între Copanic şi Scopia. Acesta are la origini 3 sate: 

Coşovenii de Sus, Coşovenii de Mijloc şi Coşovenii de Jos. Acestea au facut parte din 

județul Romanați, care cuprindea partea de sud-est a actualului județ Dolj, partea 

central-sudică a actualului județ Olt și o mică parte din sud-vestul județului Teleorman 

din prezent. Județul a fost desființat odată cu reforma administrativă din 6 septembrie 

1950. 

 

Una dintre dovezile locuirii acestui 

sat, dar și cea mai veche, o reprezintă 

descoperirea unui ciocan care datează din 

epoca neolitică, în anul 1969, în punctul 

Podișor. Acesta a fost descoperit de un 

locuitor poreclit “Mozoc”, care se ocupa 
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cu obținerea cărămizii din pământ. De asemenea, s-a descoperit inclusiv un topor, 

târnăcop de bronz, din zona Tufălău, de factură scitică, după cum a fost apeciat de 

istoricul, arheologul, epigrafistul și eseistul român Vasile Pârvan. 

 

La muzeul de istorie a României se află un tezaur care a fost descoperit în anul 

1932, în satul Coșoveni, de locuitorul Gh. Mirescu. Acesta a fost atribuit prima data 

poporului celtic, ulterior poporului getic, de către arheologul, istoricul, etnograful, 

folcloristul și antropologul Constantin S. Nicolaescu-Plopșor. Tezaurul datează din 

jurul anului 400, povenind dintr-un mormânt și este considerat conform cercetărilor 

efectuate relativ recent, de factură unică. A primit denumirea de Tezaurul nr.1 de la 

Coșoveni in literatura arheologică. Acest tezaur conține obiecte de podoabă, precum 

pandantive, cercei de argint și fibule. 

 

Un al doilea tezaur care a fost descoperit în satul Coșoveni este Tezaurul nr. 24, 

care cuprinde cercei de argint, aparținând epocii bizantine, dar și o fibulă umană cu 

mască. Acest tezaur datează de la sfârșitul secolului al XVII – lea. 

 

O altă mentiune a satului este in actul din data de 7 noiembrie 1587, prin care 

Mihnea Turcitul întărește dregătorul Armega dreptul de stăpânire asupra mai multor 

moșii, delimitându-le totodată hotarele. 

 

1.4 Satul Coșovenii de Jos 
 

Înregistrat în judeţul Romanaţi, plăşile Teslui (1831), Câmpu (1840), Dumbrava 

(1844), judeţul Dolj, plasa Ocolu (1861). A făcut parte din comunele Coşoveni           

(1864 – 1887) și Coşovenii de Jos (1887- 1950), urmând ca in anul 1950 să fie inclus 

in satul Coșoveni. 

 

În secolele XVI şi XVII, locuitorii se împotrivesc tendinţelor de aservire. Într- 

un document din 28 februarie 1622 – 1623, Radu Mihnea întăreşte lui Vladul şi Petria, 

cu fii lor, mai multe ocine în Coşovenii de Sus şi Coşovenii de Jos. Din document 
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reiese că Vlad cu soţia lui, Petria şi-au înfrăţit copiii pe ocinele celor 2 sate, « peste 

toată ocina lor, să fie fraţi nedespărţiţi. Într-un alt document din anul 1639 se arată că 

Matei Basarab a judecat în « Divanul cel Mare », pricina lui Moş ot Coşoveni pe care 

un Ghinea slugar încearcă să-l rumânească.În data de 20 iunie 1702, Constantin 

Brâncoveanu dă carte de apărare lui Stan şi fratelui său, feciorii lui Damian din 

Coşoveni, pe care voiau să-i rumânească boierii Brătăşani. 

 

În anul 1722, satul era trecut în catagrafia celor moşneneşti. Moşia era stăpânită 

de moşneni şi de consilierul Vlasta. Nu toţi locuitorii şi-au păstrat statutul de moşneni, 

unii devenind treptat clăcaşi. În catagrafia ţării Româneşti din anul 1831, moşia satului 

Coşovenii de Jos era megieşească, stăpânită pe 3 moşii, de-a valma, dar şi de 

mănăstirea Sadova şi de serdarul Dumitrache Haralambie. În catagrafia din anul 1838 

erau înscrişi 73 locuitori moşneni şi 17 clăcaşi. Tot moşie moşnenească apare şi în 

catagrafiile din anii 1840, 1845 şi 1855. 

 

Locuitorii s-au ocupat cu agricultura şi ramurile conexe, fapt atestat în 

catagrafia județului Dolj din anul 1828. Cele 90 de familii care locuiau în sat  (73 

moşneni şi 18 de clăcaşi) lucrau 580 pogoane de arături şi fâneţe, din care 223 

pogoane de grâu, 4 de orz, 7 de ovăz, 236 de porumb, 110 de fân, cărora li se adaugă 

148 pogoane de vie. 

 

În sat funcţiona un bâlci anual, pe data de 17 martie, înfiinţat în anul 1826, pe 

moşia familiei Otetelişanu. 

 

În anul 1892 în sat existau 1 şcoală (înfiinţată în anul 1840, frecventată de 16 

elevi) și 1 biserică (construită în anul 1794 de către moşneni; în naos se păstrează 

fresca originală și în prezent). 
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1.5 Satul Coșovenii de Mijloc 
 

A făcut parte din comunele Coşoveni de Sus (în perioadele 1864- 1873, 1887 – 

1930, 1932- 1950), Coşoveni (în perioadele 1873-1887, 1930-1932 1950 – 1956). În 

anul 1950, acesta este înglobat satului Coşoveni. Datorită fenomenului roirii la 

începutul sec. al XIX-lea a avut loc, probabil, constituirea satului Coşovenii de Mijloc. 

 

În catagrafia din anul 1831, moşia era stăpânită de pitarul Ion Pană, în sat fiind 

51 familii de clăcaşi. În perioada 1833-1845, moşia era proprietatea negustorului Iancu 

Gheorghiu. 

 

Ocupaţiile locuitorilor erau agricultura, creşterea animalelor şi pomicultura. La 

1838, locuitorii lucrau 245 pogoane de arătură şi fâneţe, cărora li se alăturau 43,5 

pogoane de vie. 

 

În anul 1892 în sat erau 1 şcoală (înfiinţată în anul 1849) și 1 biserică (începută 

între anii 1804-1809, de către pitarul Ioan Pană și terminată ulterior de Iancu 

Coşoveanu, împreună cu locuitorii satului. A fost zugrăvită în anul 1837, iar aceasta 

este păstrată și în prezent).  

 

1.6 Satul Coșovenii de Sus 
 

A fost înregistrat în judeţul Romanaţi, plăşile Teslui (1831), Câmpu (1840), 

Dumbrava (1844) și în judeţul Dolj, plasa Ocolu (1861). A făcut parte din comunele 

Coşovenii de Sus (1864-1873, 1887-1950), Coşovenii de Jos (1873- 1887), Coşoveni 

(1950-1968). În anul 1968, acesta este inclus în satul Coşoveni. 

 

Satul Coșovenii de Sus este menţionat într-un document din 7 noiembrie 1587 

în care se menţionează vecinătăţile Lumaşului, noua proprietate a banului Armega. În 

tradiţia satului, se păstrează legenda potrivit căreia banul Armega, menţionat în 
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documentul citat, emis de cancelaria lui Mihnea Turcitul, ar fi avut o curte medievală 

la Coşoveni. 

 

 Numele satului reapare într-un act emis de Radu Mihnea, la data de 28 

februarie 1622 – 1623, iar un popă „Mehae ot Lumaşu” este descris ca martor, într-un 

act de răscumpărare din rumânie, din data de 5 august 1630- 1631. 

Satul mai este menţionat în catagrafiile din anii 1831 și 1838, în nomenclatorul 

administrativ din anul 1861. În catagrafia anului 1831, se menţionează că moşia era 

stăpânită de-a valma de 7 moşii. 

 

Catagrafia din 1838 înscria satul Coşovenii de Sus în plasa Câmpului din 

Romanaţi, fiind alcătuit din 119 familii (547 locuitori), din care 76 de moşneni şi 39 de 

clăcaşi. În 1855, se înregistrau 107 moşneni din care 99 birnici, 2 patentari, 2 mazili, 1 

boier de neam, 1 fiu de boier de neam. Prin reforma agrară din 1864, au fost 

împroprietăriţi 60 de clăcaşi. În 1879, au primit pământ 4 familii de însurăţei. În anul 

1906, proprietatea era stăpânită de Ghiţă Pleşa, (785 ha), şi de către 235 săteni (785 

ha). 

 

Prin reforma agrară, din anul 1921, au fost împroprietăriţi 171 locuitori, iar prin 

reforma agrară din anul 1945 au fost împroprietăriți 43 locuitori. În catagrafia anului 

1838 sunt atestate 119 familii existente care lucrau 670 pogoane de arătură, fâneţe şi 

151 ½ pogoane de vie. În sat mai existau 4 croitori, 1 zidar, 1 cojocar, 1 zugrav, 1 

fierar şi un cârciumar.  

 

Locuitorii au participat la o serie de momente importante ale istoriei naţionale. 

Locuitorii satului au aflat printre primii de programul revoluţiei de la 1848, întrucât în 

drumul său spre Craiova, guvernul revoluţionar a poposit aici, în noaptea de 12 – 13 

iunie 1848, unde a fost vizitată şi felicitată de o delegaţie a orăşenilor din Cetatea 

Băniei ; au jurat pe constituţie şi au trimis în tabăra lui Magheru, 9 voluntari. Au luat 

parte şi la companiile militare din timpul celor 2 războaie mondiale, dovadă fiind 

obeliscul executat de sculptorul N. Karagheorghe din Craiova, cu următoarea 
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inscripţie:  „Eroilor din Comuna Coşovenii de Sus, căzuţi pe câmpul de luptă în anii 

1916- 1919” la „Mărăşeşti”, „Oituz”, „Mărăşti” și „Jiu”. 

 

În anul 1892, în satul Coșovenii de Sus existau 1 şcoală, (înfiinţată în anul 

1842, având înscriși 25 elevi, devenind, în anul 1884, şcoală mixtă) și 2 biserici (una 

ridicată de săteni în anul 1804, iar o alta din zid, ridicată în anul 1809). În anul 1912 

existau, de asemenea, primărie, post de jandarmi și un post telefonic. 

 

1.7 Satul  Lumaşu 
 

Este o aşezare veche, dispărută, menţionată documentar la sfârşitul sec. al XV-

lea. În data de 19 aprilie 1495, Vlad Călugărul întăreşte lui Stoica şi copiilor săi   

„moşia de la Lumaşu toată”. Boierul Drosul din Lumaşu apare ca martor în câteva 

documente din 27 mai 1603, ianuarie 1619, 18 ianuarie 1619. Numele satului apare 

pentru ultima oară pe harta lui Şchwantz din anul 1723, când aşezarea este situată la 

nord-vest şi în imediata apropiere a satului Coşoveni. 

 

În orice caz, satul nu mai apare în cele două ediţii ale hărţii ruse din perioada 

1835-1853, de unde rezultă că numele acestuia a dispărut în intervalul 1791-1853. 

Cum în documente şi în catagrafii ca cele din 1831 şi 1833, apare satul Coşovenii de 

Mijloc este posibil ca satul Lumaşu să-şi fi continuat evoluţia sub această denumire. 
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1.8 Clima  
 

Clima comunei Coșoveni are un caracter temperat – continental de câmpie cu 

temperatură medie anuală de 10-11°C. Media lunii celei mai reci (ianuarie) este de         

– 2° C, iar media lunii celei mai calde (iulie) de 22-23° C. Precipitaţiile medii anuale 

sunt de 550 mm/an. Vânturile dominante sunt vânturile estice şi vânturile vestice. 

1.9 Relieful  
 

Comuna are un relief de câmpie (Câmpia Romanaţi, subdiviziunea Câmpului 

Leu – Dioşti) cu aspect mai înalt (150 m) caracterizată printr-o pronunţată netezime a 

reliefului. Monotonia câmpiei este întreruptă de 10 movile cu înălţimi de 4 m (în estul 

comunei) şi 3 dealuri (în vestul comunei): Dealul Deleni, Dealul Ţuţurelor şi Dealul 

Sârbei acoperite cu viţă de vie. 

1.10 Hidrografia           
 

La nivelul județului Dolj, hidrografia este reprezentată de Dunăre care curge 

între Cetate și Dăbuleni, de râul Jiu care străbate județul de la Filiași la Zăval pe o 

distanță de 154 km și de lacuri și iazuri (Lacul Bistreț, Fântâna Banului, Maglavit, 

Golenți, Ciuperceni). 

 

 La nivelul comunei Coșoveni este reprezentată prin pârâul Călugăra. Pânza de 

apă freatică se află la o adâncime mai mare de 20 m. 
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1.11 Vegetatia  
 

La nivelul județului Dolj, în cea mai mare parte a zonei de sud este acoperită de 

lanuri bogate, vegetația fiind specifică zonei de stepă. În trecut, Câmpia Olteniei era 

acoperită de păduri de stejar care alternau cu tufărișuri. Influențele climatice și 

intervenția omului au determinat modificarea învelișului vegetal. În zona Ciupercenii 

Noi și Apele Vii se întind păduri de salcâm, iar la Verbița, Murgași și Braniște 

predomină pădurile întinse de stejar. 

 

Vegetaţia naturală a comunei Coșoveni a fost înlocuită, în proporţie de 90%, cu 

culturi agricole. Doar în sudul comunei se întâlnesc pâlcuri de păduri de cer şi gârniţă. 

Pajiştile secundare sunt puternic stepizate și sunt alcătuite din asociaţii de ierburi 

xerofite. 

1.12 Fauna 
 

Fauna terestră și acvatică specifică județului Dolj a suferit modificări generate 

de vânatul și pescuitul abuziv, multe dintre speciile care populau teritoriul județului au 

supraviețuit în număr mic sau au dispărut cu totul. Dintre speciile care populează 

regiunile de luncă predomină lișița, barza, egreta precum și unele specii de rozătoare. 

 

Este reprezentată prin rozătoare (iepurele de câmp, şoarecele de câmp, 

popândăul, etc.), păsări, insecte și reptile. În ceea ce priveste solurile, specifice sunt 

solurile brun-roşcate (inclusiv de tranziţie) şi solurile brun–roşcate podzolite. La 

capitolul resurse naturale, comuna beneficiază de resurse de petrol şi gaze naturale. 
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CAPITOLUL 2. AGRICULTURA COMUNEI COȘOVENI     

 

Agricultura reprezintă o ramură importantă a oricărei economii naţionale, cu 

funcţii dintre cele mai diverse: biologice, sursă principală de activitate economică şi de 

utilizare a forţei de muncă, factor ecologic de protecţie a mediului ambiant şi de luptă 

împotriva deşertificării în multe zone ale Terrei, un mod de viaţă, o tradiţie tehnică şi 

culturală şi, nu în ultimul rând, agricultura este o civilizaţie.  

Fig 1 – INS, Baza de date statistice TEMPO-ONLINE 

 

2.1 Suprafața fondului funciar la nivelul României 
 

România are o suprafață agricolă de 14,8 milioane de hectare, dintre care doar 

10 milioane de hectare sunt ocupate cu terenuri arabile. După o evaluare făcută în 

noiembrie 2008, aproximativ 6,8 milioane de hectare agricole nu sunt lucrate. 

Valoarea producției agricole din România a fost de 64,4 miliarde lei în anul 2010. 

Producția vegetală a fost în valoare de 43,4 miliarde lei (67,5%), cea animală de 20,4 

miliarde lei (31,6%), iar serviciile agricole s-au cifrat la 557,2 milioane lei (0,9%). În 

anul 2009, valoarea totală a producției agricole a fost de 59,9 miliarde lei (scădere), și 

de 66,9 miliarde lei în 2008 (creștere 40% față de anul precedent). 

Terenuri arabile, 10

Terenuri nelucrate, 
6.8

Suprafața fondului funciar

Terenuri arabile Terenuri nelucrate
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În anul 2013, agricultura a adus 18,5 miliarde de euro în economie, acesta fiind 

cel mai bun rezultat din istorie. 

 

Agricultura reprezintă 6% din PIB-ul țării (anul 2007), față de 12,6% în 2004. 

Circa trei milioane de români lucrează în agricultură, aproximativ 30% din totalul 

persoanelor ocupate (august 2009), comparativ cu doar 4-5 procente în țările 

occidentale. Agricultura României este departe de ceea ce se practică în Europa atât ca 

producție, cât și ca tehnologie. 

 

Fig 2 – INS, Baza de date statistice TEMPO-ONLINE 

 

Potrivit Institutului Național de Statistică, în anul 2016, s-a înregistrat un total 

de 539.545 exploatații agricole, în zona de sud-vest a țării, dintre care 536.788 

exploatații agricole fără personalitate juridică și 2.757 exploatații agricole cu 

personalitate juridică. La nivelul județului Dolj, în același ani, potrivit INS, s-a 

înregistrat un total de 129.630 exploatații agricole, dintre care 128.764 exploatații 

agricole fără personalitate juridică și 866 exploatații agricole cu personalitate juridică. 

 

2.2 Suprafața fondului funciar în comuna Coșoveni 
 

La nivelul comunei Coșoveni este înregistrată o suprafață agricola de 1.502 ha, 

dintre care 1.031 ha reprezintă suprafața de teren arabil, de unde rezultă că agricultura 
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ocupă un loc central în economia comunei Coșoveni. Suprafața ocupata cu pășuni este 

de 111 ha, iar suprafața ocupată de vii și pepiniere viticole este de 108 ha. 

 

 

Fig 3 – INS, Baza de date statistice TEMPO-ONLINE 

 

La nivelul județului Dolj, în anul 2014, potrivit INS, suprafața ocupată de căi de 

comunicații și căi ferate reprezintă 8,66% din totalul suprafeței neagricole, iar la 

nivelul comunei Coșoveni, 16,86% este suprafața ocupată de  căi de comunicații și căi 

ferate din totalul suprafeței terenurilor neagricole.  

 

Conform datelor furnizate de INS, în anul 2014, cea mai mică suprafață este 

ocupată de terenurile degradate și neproductive (3ha). Din totalul suprafeței neagricole 

a comunei Coșoveni, suprafața terenurilor degradate și neproductive reprezintă 1,18 

%, iar din totalul suprafeței terenurilor degradate și neproductive a județului Dolj este 

un procent de 0,05%. 

Conform ultimelor studii efectuate asupra populației comunei Coșoveni, s-a 

evidențiat faptul că 45% dintre localnicii comunei dețin suprafețe de teren mai mici de 

un hectar. 

Totodată, cea mai mare suprafață agricolă deținută de agenții economici a fost 

înregistrată în rândul societăților cu răspundere limitată, cu o suprafață de 976,64 ha 
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Paduri Constructii Cai de comunicatii si cai ferate Terenuri degradate

teren agricol, fiind urmată tot de o suprafață agricolă deținută de o societate cu 

răspundere limitată (687,15 ha). Cea mai redusă suprafață agricolă deținută de un 

agent economic local a fost de 0,8 ha de o societate cu răspundere limitată . 

În rândul întreprinderilor individuale, cea mai mare suprafață agicolă deținută a 

fost de 97,33 ha, iar cea mai mică suprafată deținută de o întreprindere individuală a 

fost întinsă pe 33,36 ha.  

Persoanele fizice autorizate au deținut, în anul 2021, suprafețe de teren agricol 

de până la 7 ha, cea mai mare suprafată fiind de 6,6 ha, respectiv 2 ha cea mai redusă. 

  

Potrivit datelor I.N.S, în anul 2014, suprafața ocupată de păduri și altă vegetație 

forestieră este în proporție de 48,24% din suprafața totală neagricolă a comunei 

Coșoveni, suprafața ocupată cu construcții există într-o pondere de 33,73%, suprafața 

ocupată de căi de comunicații și căi ferate constituie un procent de 16,86%, iar 

suprafața ocupată de terenuri degradate și neproductive reprezintă un procent de1,18%.  

    

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4 – INS, Baza de date statistice TEMPO-ONLINE 
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2.3 Principalele culturi agricole din comuna Coșoveni 
 

În zona sudică a regiunii Sud-Vest Oltenia culturile cerealiere ocupă mari 

suprafețe, în special în județele Olt, Dolj și sudul Mehedințiului. În zonele deluroase 

din Gorj și Vâlcea livezile ocupă arii importante. Cea mai cultivată specie pomicolă 

este prunul din care se produce țuică, o băutură specifică zonei; de asemenea se mai 

cultivă mărul, nucul, piersicul, caisul și smochinul fiind specifice zonelor mai calde 

din sud și vest. În zonele montane din nord locul culturilor agricole este luat de păduri 

și pajiști montane. În zonele Drăgășani, Drăgănești, Segarcea, Strehaia și Dăbuleni 

podgoriile ocupă suprafețe extinse. În zona luncii Oltului se practică legumicultura, iar 

în zona orașului Dăbuleni se cultivă pepeni verzi. 

 

În anul 2020, 

potrivit datelor provizorii 

furnizate de INS, suprafața 

agricolă cultivată cu 

principalele culturi a 

regiunii Sud-Vest Oltenia 

reprezintă 14,41% din 

suprafața agricolă 

cultivată cu principalele 

culturi a României. 

În comuna Coșoveni, dintre persoanelor juridice, care practică agricultura 

94,44% (17 din 18 societăți și persoane fizice autorizate), cultivă cereale pentru boabe 

și plante oleaginoase. 

De asemenea, 50% 

reprezintă persoanele 

juridice care cultivă 

legume, iar 55,56% 

dintre societățile care 

practică agricultura cultivă leguminoase boabe. 
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La nivelul României, potrivit datelor semidefinitive publicate de INS, la finalul 

anului 2020, cel mai mare numărul total al efectivelor animale s-a înregistrat in rândul 

efectivelor de păsări (71.183.431), la polul celălalt se situează efectivele de scrofițe 

pentru reproducție. La nivelul județului Dolj, cele mai multe efective totale de animale 

s-au înregistrat tot în rândul efectivelor de păsări (2.320.762). În județul Dolj, la finalul 

anului 2020, conform datelor semidefinitive publicate de INS, nu există efective 

agricole de iepuri. 
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CAPITOLUL 3. DEMOGRAFIA COMUNEI COȘOVENI 

 

Demografia este studiul dinamicii populațiilor umane. Ea cuprinde studiul 

mărimii, structurii și distribuției populației, precum și modul în care o populație se 

modifică în timp în urma nașterilor, deceselor, migrației și îmbătrânirii. Analiza 

demografică se poate referi la societăți întregi sau la grupuri definite după diferite 

criterii: nivel de educație, naționalitate, religie, etc.  

 

În demografie, se utilizează adesea cantități mari de date, colectate, de exemplu, 

din recensăminte și din registrele ținute de birourile de statistică a populației, în care se 

înregistrează nașterile, decesele, căsătoriile, etc. Datele demografice mai pot rezulta 

din sondaje efectuate în scop comercial, bazate pe metode de estimare indirectă. 

 

3.1 Situația demografică în România 

 

Conform recensământului efectuat în anul 2011, situația demografică prezintă 

în ultimii ani o scădere a populației României, cauza fiind sporul natural negativ. Între 

recensămintele efectuate în anii 2002, respectiv 2011, s-a înregistrat o diferență de 

1.559.333 persoane.  

 

La nivel de orașe și municipii, populația a scăzut cu 5.04% între cele două 

recensăminte, iar la nivel de comune, la recensământul din 2011 se observă o scădere 

cu 9,59% a populației față de recensământul din anul 2002. Potrivit datelor pe medii de 

rezidență rezultate la RPL 2011 (Recensământul Populației și Locuințelor), la nivelul 

țării 53,97% din numărul total de persoane locuiau în mediul rural, municipii și orașe; 

iar din totalul populației țării 46,03% locuiau în mediul rural. 

 

Conform datelor provizorii publicate de INS, la data de 1 ianuarie 2021, la 

nivelul României s-a înregistrat un număr total de 22.089.211 persoane după 
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domiciliu, dintre care 12.442.271 persoane au avut domiciliul în mediul urban și 

9.646.940 locuitori în mediul rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5 – INS, Baza de date statistice TEMPO-ONLINE 

 

Pe categorii de sex, la data de 1 ianuarie 2021, potrivit INS, s-a înregistrat un 

număr de 11.305.545 persoane de sex feminin (reprezintă 51,18% din populația 

totală), care au domiciliul pe teritoriul țării, iar persoanele de sex masculin care au 

domiciliul pe teritoriul României au fost în număr de 10.783.666 (reprezintă 48,82% 

din populația totală). Totodată, după mediile de rezidență, persoanele de sex feminin 

care au domiciliul în mediul urban sunt în proporție de 57,59%, iar cele care au 

domiciliul în mediul rural sunt în proporție de 42,41%. Persoanele de sex masculin 

care locuiesc în mediul urban sunt în proporție de 55,00%, iar cele care domiciliază în 

mediul rural sunt în proporție de 45,00%. 

 

Pe categorie de vârstă, populatia țării înregistra, după domiciliu, la data de 1 

ianuarie 2021, potrivit datelor publicate de INS, 1.016.401 persoane cu vârsta cuprinsă 

între 0-4 ani, dintre care, pe de o parte, 552.770 persoane au domiciliul în mediul 

urban (54,39% din populația totală a țării cu vârsta cuprinsă între 0-4 ani), iar pe 

cealaltă parte 463.631 persoane au domiciliul în mediul rural (45,61% din populația 

totală a țării cu vârsta cuprinsă între 0-4 ani). La data de 1 ianuarie 2021, potrivit 
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datelor INS, persoanele cu vârsta cuprinsă între 0-4 ani care au sexul feminin 

reprezintă 48,67% din totalul acestei categorii de vârstă, iar persoanele cu vârsta 

cupinsă între 0-4 ani cu sexul masculin reprezintă un procent de 51,33% din totalul 

populației din această categorie. 

 

Populația cu vârsta cuprinsă între 5-9 ani, după domiciliu, la data de 1 ianuarie 

2021, potrivit datelor publicate de INS, a fost întregistrată în număr de 1.046.348 

persoane. Din această categorie, 560.238 persoane au domiciliul în mediul urban, iar 

486.110 persoane au domiciliul în mediul rural. Totodată, persoanele cu vârsta 

cuprinsă între 5-9 ani de sex feminin reprezintă un procent de 48,56% din numărul 

total al populației încadrată în această categorie de vârstă, astfel, populația de sex 

masculin din această categorie a fost, la data de 1 ianuari 2021, în procent de 51,44%.  

 

Populația cu vârsta cuprinsă între 10-14 ani, după domiciliu, potrivit datelor 

publicate de INS, la data de 1 ianuarie 2021, a fost înregistrată în număr de 1.150.483 

persoane. Totodată, din această categorie persoanele domiciliate în mediul urban au 

fost în număr de 607.315 (reprezintă 52,79% din totalul populației încadrată în această 

categorie), iar persoanele domiciliate în mediul rural au fost în număr de 543.168 

(reprezintă 47,21% din din totalul populației încadrată în această categorie). 

Persoanele din aceeași categorie, care au sexul feminin, au fost la data de 1 ianuarie 

2021 înregistrate în procent de 48,62%, iar persoanele care au sexul masculin au fost 

înregistrate în procent de 51,38% . 

  

Conform datelor publicate de INS înregistrate la data de 1 ianuarie 2021, după 

domiciliu, persoanele cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani au fost înregistrate în număr 

de 1.124.447 persoane. După mediul de rezidență, această categorie este împărțită în 

554.567 persoane, care au domiciliul în mediul urban, și 569.880 persoane cu 

domiciliul în mediul rural. Persoanele încadrate în această categorie de sex feminin au 

fost în procent de 48,60% din populația totală cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani, iar 

persoanele de sex masculin au fost în procent de 51,40%. 
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Potrivit INS, la data de 1 ianuarie 2021, populația cu vârsta cuprinsă între  20-

29 ani a fost înregistrată în număr de 2.426.849. După mediul de rezidență, persoanele 

din această categorie cu domiciliul în mediul urban au fost în număr de 1.230.401, iar 

persoanele cu domiciliul în mediul rural au fost în număr de 1.196.448. Persoanele din 

aceeași categorie, care au sexul feminin au fost în procent de 48,64%, iar persoanele 

care sunt de sex masculin au fost în procent de 51,36% din populația totală a categoriei 

menționate. 

 

Potrivit aceluiași studiu publicat de INS, la data de 1 ianuarie 2021, populația 

cu vârsta cuprinsă între 30-39 ani a fost în număr de 3.441.368 persoane. După mediul 

de rezidență, populația care are domiciliul în mediul urban a fost în număr de 

2.061.010 (59,89% din numărul total al persoanelor din această categorie), iar cele 

domiciliate în mediul rural au fost în număr de 1.380.358 (40,11% din populația totală 

a acestei categorii). Pe categorie de sexe, persoanele cu vârsta cuprinsă între 30-39 ani 

de sex feminin acestea au reprezentat 48,70% din populația totală a acestei categorii, 

iar persoanele de sex masculin au fost in procent de 51,3%. 

 

Potrivit datelor publicate de INS, la data de 1 ianuarie 2021, populația României 

cu vârsta cuprinsă între 40-54 ani a fost în număr total de 5.526.819 persoane. 

Persoanele din această categorie, după mediul de rezidență, au fost 3.192.799 persoane 

domiciliate în mediul urban (57,77% din populația totală a acestei categorii), iar 

persoanele domiciliate în mediul rural au fost în număr de 2.334.020 persoane 

(reprezentând 42,23% din numărul total de persoane al acestei categorii). Pe categorie 

de sexe, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40-54 ani de sex feminin au fost în procent 

de 49,39%, iar populația de sex masculin a fost în procent de 50,61%. 

 

La data de 1 ianuarie 2021, populatia României cu vârsta cuprinsă între 55-69 

ani a fost, potrivit INS, în număr de 3.823.169 persoane. Persoanele încadrate în 

această categorie, după mediul de rezidență, au fost în număr de 2.359.403 persoane cu 

domiciliul în mediul urban (reprezentând 61,71% din populația totală a acestei 

categorii) și 1.463.766 persoane cu domiciliul în mediul rural (38,29% din totalul 
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persoanelor cu vârsta cuprinsă între 55-69 ani). Totodată, persoanele de sex feminin 

care se încadrează în categoria precizată au reprezentat un procent de 53,60%, în 

vreme ce persoanele de sex masculin au fost în procent de 46,40%. 

 

Potrivit INS, la data de 1 ianuarie 2021, în România, populația cu vârsta 

cuprinsă între 70-84 ani a fost în număr de 2.125.152 persoane. Populația aferentă 

categoriei precizate, care are domiciliul în mediul rural, a fost în număr de 996.797 

(46,90%), iar persoanele domiciliate în mediul urban au fost în număr de 1.128.355 

(53,10%). Populația de sex feminin încadrată în categoria persoanelor cu vârsta 

cuprinsă între 70-84 ani au fost în proporție de 60,67%, iar persoanele de sex masculin 

au fost în proporție de 39,33%. 

 

Conform datelor publicate de INS, la data de 1 ianuarie 2021, populația țării cu 

vârsta de peste 85 ani a fost în număr de 408.175 persoane.  Populația cu vârsta de 

peste 85 ani care are domiciliul în mediul urban a fost, la data de 1 ianuarie 2021, în 

număr de 195.413 persoane (47,87% din totalul populației încadrate în această 

categorie), iar persoanele încadrate în această categorie, care are domiciliul în mediul 

rural, a fost înregistrată în număr de 212.762 persoane (52,13 % din totalul populației 

încadrate în această categorie). Pesoanele de sex feminin care au vârsta de peste 85 ani 

au fost la data de 1 ianuarie 2021, conform INS, în procent de 66,69%, în vreme ce 

persoanele cu aceeași vârstă de sex masculin au fost în procent de 33,31%. 

Cel mai mare număr total s-a înregistrat în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă  

între 40-54 ani, potrivit datelor publicate de INS la data de 1 ianuarie 2021 (5.526.819 

persoane). 

 

3.2 Situația demografică în regiunea Sud-Vest Oltenia și în județul Dolj 

 

Conform datelor obținute în urma RPL 2002, județul Dolj avea o populație de 

734.231 locuitori, dintre care 50,18% locuiau în mediul urban, iar 49,82% locuiau în 

mediul rural, repartizarea populației fiind aproape egală în cele doua medii. 
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La RPL 2011, populația județului prezintă o scădere față de recensământul 

precedent, înregistrându-se un număr de 660.544 locuitori, 52,08% dintre aceștia 

având domiciliul în mediul urban, iar 47,92% având domiciliul în mediul rural.  

 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, s-a înregistrat, potrivit datelor publicate de 

INS, în data de 1 ianuarie 2021, un număr total de 2.125.056 locuitori, cu 21.121 

locuitori mai puțini față de populația înregistrată, în data de 1 ianuarie 2020, și cu 

38.683 locuitori mai puțini față de populația înregistrată în aceeași dată a anului 2019. 

 

După mediul de rezidență, populația regiunii Sud-Vest Oltenia a fost împărțită 

în 1.058.145 locuitori în mediul urban (reprezentând 49,79% din numărul total al 

locuitorilor regiunii Sud-Vest Oltenia și 8,5% din numărul total al persoanelor din 

România care au domiciliul în mediul urban) și 1.066.911 locuitori în mediul rural 

(reprezentând 50,21% din numărul total al locuitorilor regiunii Sud-Vest Oltenia și 

11,06% din numărul total al persoanelor din România care au domiciliul în mediul 

rural). 

 

Pe categorie de sexe, populația regiunii Sud-Vest Oltenia era divizată în data de 

1 ianuarie 2021 în 1.083.381 locuitori de sex feminin și 1.041.675 locuitori de sex 

masculin. Dintre acele persoanele de sex feminin, 51,02% au avut domiciliul în mediul 

urban, iar 48,98% au avut domiciliul în mediul rural. Din categoria persoanelor de sex 

masculin, 48,52% au avut în perioada menționată domiciliul în mediul urban, implicit 

51,48% au avut domiciliul în mediul rural. 

 

Pe categorie de vârstă, la data de 1 ianuarie 2021, în regiunea Sud-Vest Oltenia 

s-a înregistrat un număr total de 14.896 nou-născuți, cu 2.257 nou-născuți mai puțini 

decât la data de 1 ianuarie 2020. Dintre aceștia, 7.523 nou-născuți au avut mediul de 

rezidență în mediul rural, iar 7.373 nou-născuți cu mediul de rezidență în mediul 

urban. Pe categorie de sex, nou-născuții de sex masculin reprezintă 51,59% din 
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numărul total de nou-născuți, iar nou-născuții de sex feminin reprezintă 48,41% din 

numărul total. 

 

Pesoanele cu vârsta sub 18 ani, la data de 1 ianuarie 2021, potrivit datelor INS, 

au  fost, în regiunea Sud-Vest Oltenia, în număr total de 325.383 persoane. Totodată, 

dupa mediul de rezidență, acestea se împart în 162.239 persoane cu domiciliul în 

mediul urban (49,86% din numărul total) și 163.144 persoane cu domiciliul în mediul 

rural (50,14% din numărul total). Persoanele cu vârsta cuprinsă între 1-17 ani de sex 

masculin au fost în procent de 51,40%, conform datelor de la 1 ianuarie 2021, 

publicate de INS, iar persoanele de sex masculin încadrate în aceeași categorie au fost 

în procent de 48,60%. 

 

Pe teritoriul regiunii Sud-Vest Oltenia, populația cu vârsta cuprinsă între 18-29 

ani a fost în număr de 285.652 persoane, dintre care 131.748 persoane au avut 

domiciliul în mediul urban (46,12% din numărul total al populației cu vârsta precizată) 

și 153.904 persoane au avut domiciliul în mediul rural (53,88 % din numărul total). În 

funcție de sex, tinerii de sex masculin cu vârsta cuprinsă între 18-29 ani au fost în 

procent de 51,75%, pe de altă parte tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-29 ani au fost în 

procent de 48,25% din  numărul total. 

 

Persoanele cu vârsta cuprinsă între   30-49 ani au fost în număr de 652.521, 

potrivit INS, la data de  1 ianuarie 2021, în regiunea Sud-Vest Oltenia. Dintre acestea 

53,05% au avut   domiciliul în mediul urban (346.179), iar 46,95%   din populația cu 

vârsta cuprinsă între 30-49 ani a avut domiciliul în mediul rural (306.342). Locuitorii 

de sex masculin ai regiunii Sud- Vest Oltenia care au avut vârsta cuprinsă între 30-49 

ani, la data de 1 ianuarie 2021, au fost în procent de 51,31% din numărul total al 

acestora, iar locuitorii de sex feminin încadraţi în această categorie au fost în procent 

de 48,69%. 
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Fig 6 – INS, Baza de date statistice TEMPO-ONLINE 

 

Totodata, persoanele cu vârsta cuprinsă între 50-64 ani au constituit un număr 

total de 447.890 persoane, dintre care, pe de o parte, 239.760 persoane au fost 

rezidente în mediul urban (53,53% din numărul total) şi 208.130 persoane au fost 

rezidente în mediul rural (46,47% din numărul total). De asemenea, pe categorie de 

sexe, persoanele de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 50-64 ani au reprezentat un 

procent de 50,63%, iar cele de sex masculin au reprezentat 49,37% din numărul total.  

 

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 65-84 ani au fost, la data de 1 ianuarie 2021, 

in număr de 354.662 locuitori, dintre aceştia 156.491 persoane au avut domiciliul în 

mediul urban (44,12%), implicit 198.171 persoane au avut domiciliul în mediul rural 

(55,88% din numărul total). Persoanele cu vârsta cuprinsă între 65-84 ani au fost 

înregistrate într-o pondere de 41,80% persoane de sex feminin, iar persoanele de sex 

masculin încadrată în această categorie a fost în procent de 58,20% din numărul total. 

 

Oamenii cu vârsta de peste 85 ani au constituit un număr total de 44.052 

persoane, dintre care 13.457 persoane care au avut, la data de 1 ianuarie 2021, 

domiciliul în mediul urban (30,55% din numărul total), iar 30.595 persoane au avut 

domiciliul în mediul rural (69,45% din numărul total). Totodată, persoanele de sex 

feminin au reprezentat 66,55% din numărul total, iar persoanele de sex masculin au 

fost în procent de 33,45%. 
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Potrivit INS, la nivelul județului Dolj, la data de 1 ianuarie 2021, s-a înregistrat 

după domiciliu un număr total de 681.584 persoane (3,09% din populația totală a 

României). Tot la data de 1 ianuarie, în județul Dolj, 54,93% din numărul total de 

locuitori ai județului locuiesc în mediul urban, în vreme ce 45,07% reprezintă 

persoanele care locuiesc în mediul rural.  

 

Se observă, astfel, că populația județului Dolj este repartizată preponderent în 

mediul urban decât în mediul rural.  

 

 

Fig 7 – INS, Baza de date statistice TEMPO-ONLINE 

 

Pe categorii de sexe, la nivelul județului Dolj, la data de 1 ianuarie 2021, 

potrivit INS, s-a înregistrat un număr de 351.775 persoane de sex feminin, în timp ce 

persoanele de sex masculin sunt în număr de 329.809. Astfel, femeile care au 

domiciliul în județul Dolj, reprezintă un procent de 3,11% din totalul persoanelor de 

sex feminin care locuiesc în România, iar bărbații care au domiciliul în județul Dolj 

reprezintă o pondere de 3,06%. Persoanele de sex feminin care au domiciliul în județul 

Dolj reprezintă un procent de 51,61% din numărul total de locuitori ai județului Dolj, 

iar persoanele de sex masculin care au domiciliul în județul Dolj reprezintă un procent 

de 48,39% din populația județului. 
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Pe categorie de vârstă, la data de 1 ianuarie 2021, s-a înregistrat un număr de 

5.259 nou-născuți, cu 853 nou-născuți mai puțini decât la data de 1 ianuarie 2020. 

Dintre aceștia, 2.743 provin din mediul urban (52,16% din număarul total de              

nou-născuți), iar 2.516 provin din mediul rural (47,84%). Pe categorie de sexe, nou-

născuții de sex feminin au fost în procent de 48,26%, iar cei de sex masculin 51,74%.  

 

Fig 8 – INS, Baza de date statistice TEMPO-ONLINE 

 

Populația cu vârsta de sub 18 ani, conform datelor INS, în data de 1 ianuarie 

2021, 110.171 persoane, dintre acestea s-a înregistrat un număr de 58.018 persoane 

domiciliate în mediul urban (reprezintă 52,66% din numărul total al populației 

încadrate în categoria persoanelor cu vârsta sub 18 ani domiciliate pe teritoriul 

județului Dolj) și un număr de 52.153 persoane domiciliate în mediul rural (47,34% 

din numărul total). Totodată, populația sub 18 ani de sex masculin a constituit un 

procent de 51,48%, implicit populația de sex feminin a fost în procent de 48,52%. 

 

Populația cu vârsta cuprinsă între 18-29 ani a fost în număr de 91.339 persoane, 

dintre care 45.091 persoane au avut domiciliul în mediul urban (49,37% din numărul 

total al populației cu vârsta precizată) și 46.248 persoane au avut domiciliul în mediul 

rural (50,63% din numărul total). În funcție de sex, tinerii de sex masculin cu vârsta 
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cuprinsă între 18-29 ani au fost în procent de  51,75%, pe de altă parte tinerii cu vârsta 

cuprinsă între 18-29 ani au fost în procent de 48,25% din numărul total. 

 

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 30-49 ani au fost în număr de 210.361, 

potrivit INS, la data de 1 ianuarie 2021, în județul Dolj. Dintre acestea 58,33% au avut 

domiciliul în mediul urban (122.711), iar din populația cu vârsta cuprinsă între 30-49 

ani 41,77% a avut domiciliul în mediul rural (87.650). Locuitorii de sex masculin ai 

județului Dolj care au avut vârsta cuprinsă între 30-49 ani, la data de 1 ianuarie 2021, 

au fost în procent de 50,47% din numărul total al acestora, iar locuitorii de sex feminin 

încadraţi în această categorie au fost în procent de 49,53%. 

 

Totodata, persoanele cu vârsta cuprinsă între 50-64 ani au constituit un număr 

total de 138.341 persoane, dintre care, pe de o parte, 82.132 persoane au fost rezidente 

în mediul urban (59,37% din numărul total) şi 56.209 persoane au fost rezidente în 

mediul rural (40,63% din numărul total). De asemenea, pe categorie de sexe, 

persoanele de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 50-64 ani au reprezentat un procent 

de 51,55%, iar cele de sex masculin au reprezentat 48,45% din numărul total. 

Fig 9 – INS, Baza de date statistice TEMPO-ONLINE 
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Persoanele cu vârsta cuprinsă între 65-84 ani au fost, la data de 1 ianuarie 2021, 

in valoare de 113.660 locuitori, dintre aceştia 58.477 persoane au avut domiciliul în 

mediul urban (51,45%), implicit 55.183 persoane au avut domiciliul în mediul rural 

(44.12% din numărul total). Persoanele cu vârsta cuprinsă între 65-84 ani au fost 

înregistrate într-o pondere de 59.02% persoane de sex feminin, iar persoanele de sex 

masculin încadrată în această categorie a fost în procent de 40,98% din numărul total. 

 

Oamenii cu vârsta de peste 85 ani au constituit un număr total de 12.453 

persoane, dintre care 5.194 persoane care au avut, la data de 1 ianuarie 2021, 

domiciliul în mediul urban (41,71% din numărul total), iar 7.259 persoane au avut 

domiciliul în mediul rural (58.29% din numărul total). Totodată, persoanele de sex 

feminin au reprezentat 67.14% din numărul total, iar persoanele de sex masculin au 

fost în procent de 32,86%. 

 

3.3 Situația demografică în comuna Coșoveni 
 

În anul 2021, comuna Coșoveni a înregistrat un număr de total de 3.500 

locuitori. Potrivit datelor INS, în data de 1 ianuarie 2020, s-a înregistrat o valoare de 

3.305 locuitori, astfel în anul 2021, populația comunei Coșoveni a crescut cu 195 

locuitori. 

 

Persoanele de sex feminin, în aceeași perioadă, au înregistrat o valoare de 1.950 

locuitori (55,71% din valoarea totală a locuitorilor comunei Coșoveni), acestea au 

reprezentat un procent de 0,55% din numărul total al femeilor domiciliate în județul 

Dolj, implicit 0,18% din numărul total al persoanelor de sex feminin domiciliate pe 

teritoriul regiunii Sud-Vest Oltenia. 

 

Populația de sex masculin a comunei Coșoveni înregistra o valoare de 1.550 

locuitori, reprezentând o pondere de 44,29% din numărul total al persoanelor cu 

domiciliul în comuna Coșoveni, totodată barbații înregistrează o pondere de 0,47% din 
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populația totală a județului Dolj, respectiv 0,15% din totalul populației masculine a 

regiunii Sud-Vest Oltenia. 

 

Pe grupe de vârstă, populația comunei Coșoveni înregistrează un număr total de 

172 locuitori cu vârsta cuprinsă între 0-4 ani (0,56% din numărul total al persoanelor 

încadrate în aceeași categorie domiciliate în județul Dolj, respectiv 0,20% din totalul 

populației cu vârsta cuprinsă între 0-4 ani domiciliate pe teritoriul regiunii Sud-Vest 

Oltenia).  

 

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 5-9 ani au fost înregistrate, la nivelul 

comunei Coșoveni, în număr de 163 locuitori (0,51% din numărul total al populației cu 

vârsta cuprinsă între 5-9 ani a județului Dolj, 0,18% din numărul populației regiunii 

Sud-Vest Oltenia). 

 

Populația cu vârsta cuprinsă între 10-14 ani a constituit un număr de 178 

persoane (0,54% din totalul populației încadrate în această categorie din județul Dolj, 

0,18% din numărul total al persoanelor cu vârsta menționată de pe teritoriul regiunii 

Sud-Vest Oltenia). 

 

Locuitorii cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani au fost, în anul 2021, pe teritoriul 

comunei Coșoveni, în număr de 185 locuitori, acestia au reprezentat o pondere de 

0,55% din totalul locuitorilor asimilați aceleiași categorii de vârstă domiciliați în 

județul Dolj, implicit 0,17% dintre cei domiciliați în regiunea Sud-vest Oltenia. 

 

Tinerii cu vârsta cuprinsă în intervalul 20-24 ani au înregistrat o valoare de 222 

locuitori, aceștia au reprezentat 0,60% din populația totală cu vârsta cuprinsă in acest 

interval domiciliată în județul Dolj, respectiv 0,19% din populația domiciliată în 

regiunea Sud-Vest Oltenia. 

 

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 25-29 ani au fost într-un număr de 197 

locuitori, reprezentând 0,49% din populația județului Dolj încadrată în aceeași 
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categorie și 0,16% din populația regiunii Sud-Vest Oltenia care a fost încadrată în 

aceeași categorie de vârstă. 

 

Fig 10 – INS, Baza de date statistice TEMPO-ONLINE 

 

Populația cu vârsta cuprinsă în intervalul 30-34 ani au înregistrat o valoare de 

216 locuitori, aceștia reprezentând o pondere de 0,42% din totalul populației cu vârsta 

cuprinsă în același interval de vârstă a județului Dolj, respectiv 0,14% din totalul 

populației domiciliată în regiunea Sud-Vest Oltenia încadrate în aceeași categorie. 

 

Locuitorii comunei Coșoveni care au vârsta cuprinsă între 35-39 ani au 

constituit un număr total de 239 persoane, au reprezentat un procent de 0,48% din 

totalul populației cu vârsta cuprinsă între 35-39 ani domiciliată în județul Dolj. De 

asemenea au reprezentat 0,16% din populația de aceeași vârstă, care a avut domiciliul 

pe teritoriul regiunii Sud-Vest Oltenia. 

 

Localnicii comunei Coșoveni care au avut vârsta cuprinsă între 40-44 ani și cei 

care au avut vârsta cuprinsă între 60-64 ani, au înregistrat aceeași valoare de 252 



                                                                  NC REZIDENCE   
 

63 

 Strategie de Dezvoltare Locală 2021-2027  
 

persoane. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 40-44 ani au reprezentat urmatoarele 

procente: 0,45% - din totalul populației de aceeași vârstă domiciliată în județul Dolj- și 

0,14% - din totalul populației cu vârsta cuprinsă în intervalul menționat, care a avut 

domiciliul în regiunea Sud-Vest Oltenia.  

 

Totodată, persoanele cu vârsta cuprinsă între 60-64 ani au reprezentat 

urmatoarele ponderi; 0,58% din totalul populației încadrată în această categorie de 

vârstă, la nivelul județului Dolj, respectiv 0,18% din totalul populației încadrată în 

această categorie de vârstă, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, în anul 2021. 

 

Cel mai mare număr de persoane a fost înregistrat, în anul 2021, la nivelul 

comunei Coșoveni, în rândul persoanelor încadrate în intervalul de vârstă 45-49 ani 

(260 persoane).  

 

La nivel județean, această categorie de persoane a reprezentat 0,49% din totalul 

persoanelor încadrate în aceeași categorie. În același timp, aceștia au reprezentat 

0,15% din totalul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 45-49 ani, la nivel regional. 

 

Persoanele domiciliate în comuna Coșoveni, cu vârsta cuprinsă între 50-54 ani, 

au adunat un număr de 183 persoane. Acestea au fost în procent de 0,32% din totalul 

populației încadrată în aceeași categorie de vârstă la nivel județean, respectiv 0,10% la 

nivel regional. 

 

Populația cu vârsta cuprinsă în intervalul 55-59 ani au înregistrat o valoare de 

253 locuitori, aceștia reprezentând o pondere de 0,68% din totalul populației cu vârsta 

cuprinsă în același interval de vârstă a județului Dolj, respectiv 0,21% din totalul 

populației încadrată în aceeași categorie, la nivel de regiune. 
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Fig 11 – INS, Baza de date statistice TEMPO-ONLINE 

 

Categoria persoanelor cu vârsta cuprinsă între 65-69 ani a înregistrat la nivelul 

comunei Coșoveni o valoare de 254 persoane, al doilea cel mai mare număr de 

persoane. Acestea au reprezentat la nivel județean 0,63% din totalul persoanelor cu 

vârsta precizată. 

 

3.4 Structura populației din punct de vedere religios 
 

 În România, potrivit datelor RPL 2002, populația era majoritar ortodoxă în 

număr de 18.817.975 oameni, fiind în procent de 86,79%. Următoarea pondere care s-

a înregistrat în aceeași perioadă a fost 4,73%, în rândul persoanelor de religie româno-

catolică. 

 

Conform datelor înregistrate la RPL 2011, din punct de vedere al orientării 

religioase, populația României era predominant ortodoxă (81,04%). Populația de 
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religie romano-catolică, reformată,  penticostală sau alte religii au fost într-un procent 

mult mai scăzut.  

 

În comună Coșoveni, în anul 2021, cea mai mare pondere s-a înregistrat tot în 

rândul persoanelor de religie ortodoxă (93,83%). În proporție de 6,17% locuitorii 

comunei Coșoveni aparțin religiei catolice. 

Potrivit Institutului National de Statistica în anul 2015 populația după 

domiciuliu la data de 1 ianuarie a înregistrat un număr de 3280 de locuitori. 

 

3.5 Structura demografică din punct de vedere etnic 
 

În România trăiesc alături de comunitatea românească diferite comunități 

etnice, cu tradiții culturale, lingvistice și religioase specifice. Regiunile cu cea mai 

mare diversitate etnică din România sunt Transilvania, Banatul, Bucovina și 

Dobrogea. În zonele cu diversitate etnică mai redusă, precum Oltenia și Moldova, se 

manifestă cea mai mică deschidere față de pluralismul etnic, dar și față de cel politic. 

 

Conform recensământului din anul 2011, populația minoritară reprezintă un 

procent de circa 11% din totalul de 20,1 milioane de locuitori. Cele mai importante 

minorități din România sunt cea maghiară – 1,23 milioane de locuitori (circa 58,9% 

din totalul minorităților), fiind urmați de romi – 0,62 milioane (29,8% din minoritari), 

ucraineni – 50,9 mii de locuitori (2,44% din minoritari), germani – 36 de mii (1,73%), 

turci – 27,7 mii (1,33%), ruși-lipoveni – 23,49 mii (1,13%) și cu sub 1% pondere 

(fiecare) din minoritari (20 de mii de locuitori sau mai puțin) – tătari, sârbi, slovaci, 

bulgari, croați, greci, evrei, italieni, polonezi, cehi și alte minorități. De asemenea, in 

România se află și comunități de arabi, afro-români, chinezi, vietnamezi, indieni, 

pakistanezi, etc. 

La nivelul dcomunei Coșoveni, din punct de vedere etinic, populația este 

formată din 2.815 locuitori de etnie română (80,43% din numărul total al locuitorilor 

comunei Coșoveni) și 685 locuitori de etnie rromă (19,57% din numărul total al 

locuitorilor comunei Coșoveni). 
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CAPITOLUL 4. MIȘCAREA NATURALĂ A POPULAȚIEI 

 

În cadrul unei populații, numărul nașterilor, într-un anumit interval de timp, este 

dat de natalitate, iar numărul de decese înregistrat este reprezentat de mortalitate. 

Diferența dintre numărul născuților-vii și numărul decedaților în perioada de referință 

reprezintă sporul natural. 

 

4.1 Natalitatea și mortalitatea în comuna Coșoveni 
 

Potrivit INS, în anul 2020, nou-născuții la nivelul României au fost într-o rată 

de 8,1 la mia de locuitori. În aceeași perioadă, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, 

rata natalității a atins cota de 7 la mia de locuitori (date provizorii). La nivel județean, 

aceasta a atins cota de 7,7 la mia de locuitori (date provizorii).  

 

Pe teritoriul comunei Coșoveni, în intervalul anilor 2012-2020, cel mai mare 

număr de nou-născuți s-a înregistrat în anul 2019, 43 persoane. Cea mai mica valoare 

s-a înregistrat, în anul 2016, conform datelor publicate de INS (39 persoane). 

 

În anul 2020, la nivelul comunei Coșoveni, s-a înregistrat o valoare de 39 

persoane decedate, rezultând astfel un spor natural negativ. În anul 2021, la nivelul 

comunei, nu s-a înregistrat nicio naștere. În perioada 2014-2020, conform INS, s-a 

mentinut sporul natural negativ. 

 

Pe de alta parte, potrivit datelor semidefinitive furnizate de INS, în anul 2020, 

rata mortalității în România a fost de 3,8 la mia de locuitori. La nivelul regiunii Sud-

Vest Oltenia, aceasta a atins valoarea de 2,6 la mia de locuitori, iar pe teritoriul 

județului Dolj, rata mortalității a reprezentat 0,8 la mia de locuitori. 
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La nivel comunal, in anul 2021, s-a înregistrat o valoare de 35 persoane 

decedate. Cel mai mare număr de persoane decedate s-a înregistrat în anul 2017 (68 

persoane), aceasta valoare fiind cea mai mare înregistrată în ultimii 10 ani. 

4.2 Evoluția nupțialității în România și în comuna Coșoveni 
 

În anul 2013, în România s-au înregistrat 107.507 căsătorii, continuând un trend 

descrescător început cu anul 2007. După un uşor recul în anii 2000-2002, numărul 

căsătoriilor din România a cunoscut un trend ascendent până în anul 2007, când 

căsătoriile din România au atins un maxim datorită implementării unei legislaţii care a 

instituit un sprijin financiar pentru cuplurile care se căsătoresc pentru prima oară. 

 

În perioada 2014-2020, s-a înregistrat un număr de 143.292 căsătorii, fiind cel 

mai mare număr de căsătorii. În anul 2020, în contextul pandemiei, potrivit INS, s-a 

înregistrat un număr de 81.343 căsătorii, fiind cel mai mic număr de căsătorii oficiate 

în perioada menționată. Totodată, cele mai multe căsatorii au fost oficiate în mediul 

urban. În anul 2020, 42,32% din numărul total al căsătoriilor oficiate, pe teritoriul 

României, au fost oficiate în mediul rural. 

 

La nivel județean, nupțialitatea a intrat, între anii 2014-2018, pe o pantă 

ascendentă, atingând în anul 2018 o valoare de 3.924 căsătorii, iar în perioada 2019-

2020, în condițiile pandemice, aceasta a suferit o scădere. În anul 2020, 2.136 căsătorii 

au fost oficiate, dintre care 50,61% au fost oficiate în mediul urban. 

 

Pe plan local, în perioada 2014-2020, conform datelor INS, cel mai mare număr 

de căsătorii a fost în anul 2015, cu 19 căsătorii oficiate, în timp ce în anul 2020 au fost 

oficiate, în comuna Coșoveni, 6 căsătorii, cele mai puține care au fost înregistrate în 

perioada menționată. În anul 2021, s-au oficiat un număr de 15 căsătorii. 

 

Conform INS, între anii 2014-2020, la nivelul țării noastre, numărul de divorțuri 

a cunoscut un trend descendent, astfel, în anul 2020 s-a înregistrat cel mai mic număr 

al divorțurilor (22.785 divorțuri), cea mai mare valoare înregistrându-se în anul 2015 
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cu 31.527 divorțuti efectuate. În anul 2020, numărul divorțurilor în mediul urban a 

reprezentat un procent de 64,67% din numărul total al divorțurilor efectuate la nivelul 

țării. 

 

Din punct de vedere regional, cel mai mare număr al divorțurilor, înregistrat în 

perioada 2014-2020, a fost în anul 2019 cu o valoare de 2.426. În anul 2020, s-a 

înregistrat cel mai mic număr al divorțurilor, din perioada studiată (1.601 divorțuri), 

reprezentând 7,03% din valoarea totală a divorțurilor la nivel național. Dintre acestea 

56,28% s-au produs în mediul urban. 

 

Pe plan județean, în anul 2020, s-a consemnat o valoare de 476 divorțuri, a doua 

cea mai mică valoare din anul 2014 până atunci. Dintre acestea, 66,60% s-au efectuat 

în mediul rural.  

 

Local, în perioada 2014-2020, INS a înregistrat un număr de 3 divorțuri, dintre 

care unul în anul 2018, iar celelalte două au fost efectuate în anul 2020. 

 

Astfel, în anul 2020, se poate observa că numărul căsătoriilor oficiate a fost 

mult mai mare decât numărul divorțurilor atât la nivel național, cât și la nivelul 

comunei Coșoveni. 

 

4.3 Indicatorii socio-demografici  
 

Conform datelor provizorii publicate de INS, în anul 2020, rata natalității a fost 

la nivel național de 8,1‰, fiind cea mai mică din anul 2014 și până în prezent. În 

funcție de mediul de rezidență, rata natalității în mediul rural a fost în anul 2020 de 

8,6‰, pe când în mediul urban a fost de 7,6‰. În regiunea Sud-Vest Oltenia, rata 

natalității a atins cota de 7‰, valoare inferioară comparativ cu cea a județului Dolj, 

care a înregistrat 7,7 nou-născuți la mia de locuitori. 
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CAPITOLUL 5. MIȘCAREA MIGRATORIE A POPULAȚIEI 

 

Într-o primă definire, prin ,,migrație" se întelege ,,deplasarea unor mase de 

persoane dintr-o arie teritorială în alta, deplasare însotită de schimbarea domiciliului, a 

rezidenței" . Elementele ce caracterizează un asemenea fenomen sunt prin urmare 

spațiul și timpul. În acest fel, migrația nu se confundă cu navetismul sau turismul, 

considerate fenomene relativ înrudite, dar având caracteristici importante care le 

separă. Această deplasare trebuie să se realizeze pe o arie ce depășește obligatoriu 

,,limitele administrativ-teritoriale ale unei unitați de habitat". Totodata, ea trebuie să 

dureze și suficient de mult timp, obligând pe cei care migreaza să-și schimbe reședința. 

Prin aceasta, fenomenul migraționist pune de fiecare dată în relație un mediu de 

origine cu un mediu de sosire, făcând să se vorbească fie despre o emigrație, fie despre 

o imigrație. 

 

5.1 Evoluția plecărilor cu schimbarea reședinței din comuna Coșoveni 
 

Numărul persoanelor mutate cu reședința din comuna Coșoveni a înregistrat, 

potrivit INS, în perioada 2014-2020, a suferit o ușoară creștere. În anul 2016, s-a 

înregistrat cel mai mic număr al persoanelor plecate cu reședința din comuna Coșoveni 

(15 persoane). În anul 2015, s-a înregistrat o valoare de  22 persoane plecate cu 

reședința din comuna Coșoveni, apogeul perioadei studiate, iar în anul 2020, conform 

datelor definitive furnizate de INS, 21 persoane au plecat cu reședința din comună. 

 

La nivelul județului Dolj, între anii 2017-2020, potrivit datelor definitive 

publicate de INS, numărul persoanelor plecate cu reședința din județ a intrat pe o pantă 

ascendentă, dupa cum se poate observa in urmatoarea imagine:  
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Fig 12 – INS, Baza de date statistice TEMPO-ONLINE 

 

5.2 Evoluția plecărilor cu stabilirea domiciliului (atât intern, cât și 

extern) din comuna Coșoveni 
 

Conform datelor statistice furnizate de INS, în perioada 2014-2019, numărul 

persoanelor plecate cu domiciliul, la nivel național, a crescut constant. În anul 2014, s-

a înregistrat o valoare de 11.251 persoane, fiind cel mai mic număr al plecărilor cu 

domiciliul al perioadei studiate. Deși în anul 2019 s-a consemnat cel mai mare număr 

al persoanelor plecate a acestei perioade (26.775 persoane), în anul 2020 numărul 

persoanelor plecate cu domiciliul a scăzut cu 5.744 persoane. 
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Potrivit datelor INS, în perioada 2014-2020, numărul persoanelor plecate cu 

domiciliul la nivelul județului Dolj a suferit o creștere între anii 2014-2019 și a scăzut 

în anul 2020 cu 109 persoane (410 persoane plecate).  

 

Cea mai mare valoare a persoanelor plecate a fost consemnată în anul 2019 cu 

519 persoane plecate, iar la polul celălalt a fost înregistrat un număr de 260 persoane 

plecate. 

 

La nivel comunal, între anii 2015-2019, numărul persoanelor plecate cu 

domiciliul din comuna Coșoveni a fost constant, o singură persoana plecată anual. În 

anul 2020, 4 persoane din comuna Coșoveni au plecat definitiv cu domiciliul. 

 

Din analiza statisticilor publicate de INS, a reieșit că, în anul 2020, numărul 

persoanelor care au ales România ca țară pentru destinație a fost fost mai mare decât 

numărul persoanelor care au plecat cu domiciliul din România. 
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CAPITOLUL 6. FORȚA DE MUNCĂ 

 

 Forța de muncă este o muncă a gestionării resurselor economiei, ocuparea forței 

de muncă sau șomeri. Se folosește în general pentru a-i descrie pe cei care lucrează 

pentru o singură companie sau industrie, dar se poate aplica și unei regiuni geografice, 

cum ar fi un oraș, stat sau țară. În cadrul unei companii, valoarea acesteia poate fi dată 

de „Forța de muncă la locul său”. Forța de muncă a unei țări include atât angajații, cât 

și șomerii (forța de muncă). 

 

Persoană fizică care încheie un contract de muncă individual cu o persoană 

fizică sau juridică și se obligă să presteze munca în schimbul unui salariu. 

 

După cum reiasă din statisticile INS, în România, resursele umane ale țării au 

suferit o scădere cu 2,8% în perioada 2016-2019, iar între anii 2019-2020, resursele 

umane ale România au crescut cu 0,15%. În 2020, resursele umane au înregistat o 

valoare de 6.377,7 mii de persoane, dintre care 52,2% au fost de persoane de sex 

masculin. 

 

La nivel județean, resursele umane au intrat în anul 2016 pe o pantă 

descendentă, cu 408,8 mii persoane. Din acel moment până în anul 2020, numărul 

resurselor umane la nivel județean a scăzut cu 3.86%. 

 

În perioada 2015-2019, potrivit datelor INS, numărul mediu de salariați, în 

comuna Cosoveni, s-a înregistrat o creștere cu 14,29% între anii 2015-2017. În anul 

2017 a fost cel mai  mare număr mediu de salariați înregistrat în perioada respectivă. 

Ulterior, între anii 2017-2019 numărul mediu de salariați a început o ușoară scădere 

(6,44%). 
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6.1 Situația șomajului în comuna Coșoveni 
 

La nivelul României, conform datelor publicate de INS, între anii 2014-2019, 

numărul total al șomerilor înregistrați, a scăzut cu 46,09%. Între anii 2019-2020, 

potrivit INS,  numărul total al șomerilor a crescut cu 14.80%. În anul 2020, numărul 

șomerilor la nivel național a reprezentat o valoare de 296.051 persoane. Dintre aceștia, 

pe categorie de sexe, 47,90% din numărul total al șomerilor a reprezentat persoanele 

de sex feminin. Totodată, numărul șomerilor de sex feminin înregistrat la nivelul țării a 

scăzut cu 40,65% din anul 2014-2019. Ulterior, între anii 2019-2020, numărul 

persoanelor șomere de sex feminin a crescut cu 19,53%. 

 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, s-a observat un trend descendent al 

numărului șomerilor înregistrați, aceștia au scăzut din anul 2014 până în anul 2019 cu 

40,93%. Între anii 2019-2020, conform INS, s-a înregistrat o creștere de 6,50%. Pe 

categorie de sexe, în regiunea Sud-Vest Oltenia, s-a înregistrat un procent de 44,95% 

șomeri de sex feminin, iar cei de sex masculin au reprezentat un procent de 55,05% 

din totalul șomerilor regiunii. 

 

Din punct de vedere județean, s-a menținut trendul descendent prezent la nivel 

regional, din anul 2014 până în anul 2019, numărul șomerilor înregistrați a scăzut cu 

32,92%, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Pe categorie de 

sexe, în județul Dolj, în anul 2020, s-a înregistrat un procent de 56,68% persoane 

șomere de sex masculin, iar persoanele șomere de sex feminin au reprezentat 43,32% 

din totalul populației șomere înregistrate la nivelul județului Dolj. 

 

La nivelul comunei Coșoveni, în perioada 2014-2021, s-a înregistrat, potrivit 

INS, o creștere cu 5,17%  a numărului de șomeri, creștere care a suferit fluctuații. În 

anul 2017, s-a înregistrat cel mai mare număr al șomerilor la nivelul comunei (82 

șomeri), iar în anii 2019-2020 s-a înregistrat cel mai scăzut număr al șomerilor din 

perioada menționată. 
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CAPITOLUL 7. NIVEL DE TRAI ȘI SIGURANȚA 
POPULAȚIEI 

 

7.1 Nivelul de trai 
 

Nivelul de trai reprezintă nivelul de bogăție, confort, bunurile materiale și 

bunurile indispensabile disponibile unei anumite clase socio-economice sau unei 

anumite zone geografice. 

 

Nivelul de trai include factori precum venitul, produsul intern brut, creșterea 

economică națională, stabilitatea economică și politică, libertatea politică și religioasă, 

calitatea mediului, climatul și siguranța. Nivelul de trai este strâns corelat cu calitatea 

vieții. 

Nivelul de trai este adesea folosit pentru a compara diferize zone geografice, ca 

de exemplu nivelul de trai din România față de Bulgaria sau nivelul de trai din 

București versus Cluj. 

 

Nivelul de trai poate fi, de asemenea, utilizat pentru a compara măsurători în 

timp ale aceleiaşi zone geografice. De exemplu, comparativ cu un secol în urmă, 

nivelul de trai din Statele Unite s-a îmbunătățit foarte mult. 

 

Prestând aceeaşi cantitate de muncă acum poţi cumpăra o cantitate mai mare de 

bunuri, iar articolele care odinioară erau considerate luxoase, precum frigiderele și 

automobilele, sunt acum disponibile pe scară largă. De asemenea, speranța de viață a 

crescut, iar numărul anual de ore de muncă a scăzut. 

 

Rezultatele Anchetei Bugetelor de Familie relevă faptul că majoritatea 

gospodăriilor se regăsesc în oraşe şi municipii (56,2% locuiesc în mediul urban şi 

43,8% în cel rural), dimensiunea medie a unei gospodării fiind, în anul 2020, de 2,569 

persoane, mai mare în mediul rural decât în cel urban 2,705 faţă de 2,463 persoane). 
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Gospodăriile formate din 1-3 persoane au reprezentat mai mult de două treimi 

din numărul total al gospodăriilor (76,2%), din care gospodăriile formate din două 

persoane au reprezentat 31,5%. Din numărul total al gospodăriilor 15,8% au fost 

formate din 4 persoane; cele formate din 5 persoane şi peste deţinând o pondere mult 

mai modestă (8,0%). 

 

Gospodăriile formate din 1-4 persoane au fost mai numeroase în mediul urban 

decât în rural, în timp ce gospodăriile formate din 5-6 persoane şi mai multe au fost 

mai numeroase în mediul rural, acestea din urmă (6 şi mai multe persoane) aflându-se 

în proporție de 69,6% în mediul rural. 

 

Distribuţia gospodăriilor în funcţie de numărul copiilor în vârstă de până la 18 

ani aflaţi în întreţinerea gospodăriei se caracterizează prin ponderea mare a 

gospodăriilor fără copii care reprezintă 71,6% din total, pondere ridicată atât în mediul 

urban, cât şi în rural (40,0% în urban şi 31,6% în rural). 

 

Dintre gospodăriile cu copii, cele mai frecvente sunt cele cu un copil (56,6%). 

Gospodăriile cu un copil şi doi copii au o pondere mai mare în mediul urban, iar cele 

cu trei, patru şi mai mulţi copii se află în proporţie mai mare în mediul rural. 

 

Distribuţia în funcţie de sexul capului gospodăriei este foarte inegală: 73,7% din 

gospodării sunt conduse de un bărbat (72,4% în urban şi 75,4% în rural) şi 26,3% de o 

femeie (27,6% în urban şi 24,6% în rural). Repartizarea gospodăriilor după vârsta 

capului gospodăriei, arată un grad mai mare de concentrare la grupele de vârstă de 35-

49 ani (27,9%) şi la cele de 65 ani şi peste (32,8%). Gospodăriile al căror cap de 

gospodărie are sub 50 ani reprezintă 42,6% din totalul gospodăriilor urbane, iar cele al 

căror cap de gospodărie are 65 ani şi peste reprezintă 29,4%. În mediul rural, frecvenţă 

mare au avut gospodăriile conduse de persoane în vârstă de 65 ani şi peste (37,3%); de 

altfel, aproximativ două treimi din numărul total de gospodării rurale (64,1%) sunt 

conduse de persoane în vârstă de 50 ani şi peste. 
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Fig 13 – INS, Baza de date statistice TEMPO-ONLINE 

 

Nivelul de instruire al capului de gospodărie este o caracteristică după care se 

diferenţiază sensibil indicatorii de nivel şi structură ai veniturilor şi consumului 

gospodăriilor. Pe ansamblul gospodăriilor, ponderea celor care sunt conduse de o 

persoană care a absolvit învăţământul primar (sau fără şcoală absolvită), secundar2 şi 

superior este de 7,8%, de 78,6% şi de 13,6%. Această structură a gospodăriilor 

prezintă diferenţe sensibile între cele două medii de rezidenţă. Astfel, ponderea 

gospodăriilor al căror cap de gospodărie are un grad de instruire la nivelul 

învăţământului primar (inclusiv cei fără şcoală absolvită) este de aproape patru ori mai 

mare în rural decât în urban (13,7% din totalul gospodăriilor din rural, faţă de 3,1% în 

urban). Discrepanţe semnificative pe medii se înregistrează şi în ce priveşte ponderea 

gospodăriilor conduse de persoane cu pregătire superioară: 20,9% din totalul 

gospodăriilor din mediul urban şi numai 4,2% din cel rural. 

 

Potrivit INS, în perioada 2014-2019, la nivelul României s-a înregistrat o 

scădere cu 5,18% a ratei sărăciei relative. Cea mai ridicată rată a sărăciei relative la 

nivelul țării, din perioada menționată, a fost înregistrată în anul 2015 (25,4%).  
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7.2 Siguranța populației 
 

O prioritate pentru societate a fost reprezentată de asigurarea sentimentului de 

siguranță populației, care prin structurile sale a căutat să identifice cele mai eficiente 

forme și modalități de realizare a acestui obiectiv.  

 

Siguranța publica este conferită de diverși factori, dar cei mai reprezentativi 

sunt serviciul de pază și protecție a populației, cu rolul aplicării măsurilor de menținere 

a liniștii și ordinii publice la nivelul comunei, dar și iluminatul public pe cele mai 

multe străzi ale comunei. 

 

Din punct de vedere al iluminatului stradal, pe raza comunei Coșoveni, există 

serviciul de iluminare publică. Majoritatea localnicilor comunei, potrivit ultimului 

studiu s-au declarat mulțumiți de serviciul de iluminat public asigurat de autoritățile 

locale. 

 

Asigurarea, reprezentarea și promovarea intereselor cetățenilor în vederea 

menținerii unui climat de siguranță și securitate publică reprezintă rolul autorităților de 

ordine publică. 

 

Poliția Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne și este instituția 

specializată a statului, care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților 

fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea 

infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii. 

 

Activitatea Poliției Române constituie serviciu public specializat și se realizează 

în interesul persoanei, al comunității, precum și în sprijinul instituțiilor statului, 

exclusiv pe baza și în executarea legii. 
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În îndeplinirea misiunilor care îi revin Poliţia Română cooperează cu instituţiile 

statului şi colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu 

persoanele fizice şi juridice, în limitele legii. 

 

Pe raza comunei Coşoveni are sediul Secţia de Poliţie Rurală, nr.4 Coşoveni, 

care are arondate 10 posturi de poliţie: 

 

Postul de 

Poliție 

Coșoveni 

Postul de Poliție 

Cârcea 

Postul de Poliție 

Ghindeni 

Postul de 

Poliție Leu 

Postul de 

Poliție 

Castranova 

Postul de 

Poliție Dioști 

Postul de Poliție 

Malu Mare 

Postul de Poliție 

Teasc 

Postul de Poliție 

Bratovoești 

Postul de 

Poliție Rojiște 

 

Postul de Poliție din comuna Coșoveni are în componența sa trei agenți de 

poliție, dintre care un șef de post și doi agenți. Localnicii comunei Coșoveni se 

adresează cu plângeri penale și petiții Postului de Poliție Coșoveni urmând a fi 

soluționate în termenul prevăzut de legea în vigoare. 
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CAPITOLUL 8. EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Sistemul de învăţământ reprezintă principalul subsistem al sistemului de 

educaţie, care se referă la organizarea instituţională a învăţământului. 

 

În cadrul sistemului de învăţământ sunt reunite instituţiile specializate implicate 

în procesul de educaţie, cercetare şi cultură, responsabile de realizarea în mod 

organizat, planificat şi metodic a dezideratelor educative.  

 

Sistemul de învăţământ, în sens larg, cuprinde “ansamblul instituţiilor care 

participă la organizarea arhitecturii şcolare, adică la derularea generală a studiilor pe 

cicluri, orientări, filiere.” 

 

 Privit din această perspectivă, sistemul de învăţământ are un  caracter deschis 

incluzând pe lângă instituţiile şcolare şi universitare cu  caracter formal şi instituţiile 

specializate în instruire nonformală, cum ar fi centrele de pregătire profesională, 

cluburile, taberele şcolare, programele de radio/televiziune şcolară/universitară, pe de 

o  parte  şi  pe  de  alta  parte,  diferiţi  agenţi  sociali  cu  care  şcoala  stabileşte  relaţii 

de tip contractual (şcolile militare, 

şcolile profesionale, biserica) sau 

consensuale (familia, comunitatea 

locală). 

 

În sens restrâns sistemul de învăţământ cuprinde instituţiile şcolare (şcoala 

primară, gimnaziul, liceul, învăţământul profesional şi superior), organizate pe trepte, 

cicluri şi ani de studii. Privit din acest punct de vedere, sistemul de învăţământ este 

definit ca sistem şcolar, “specializat în realizarea funcţiilor pedagogice ale sistemului 

de educaţie la nivelul procesului de instruire, în cadrul concret al activităţii 

didactice/educative.” 



                                                                  NC REZIDENCE   
 

80 

 Strategie de Dezvoltare Locală 2021-2027  
 

 

La nivelul României, populația școlară a fost înregistrată, în anul 2020, potrivit 

datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în număr de 3.494.604 persoane. 

Totodată, dintre aceștia 72,96% au avut domiciliul în mediul urban, iar 27,04% din 

populația școlară totală a avut domiciliul în mediul rural. Pe categorie de sexe, 49,83% 

din populația școlară totală a fost de sex masculin (1.741.384 persoane), respectiv 

50,17% a reprezentat populația școlară de sex feminin (1.753.220 persoane). 

 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, s-a înregistrat în anul 2020, un număr de 

312.016 școlari, aceștia au reprezentat 8,93% din populația școlară a țării. Din punct 

de vedere al domiciliului, școlarii de pe teritoriul regiunii Sud-Vest Oltenia care au 

avut în anul 2020 domiciliul în mediul rural au reprezentat 29,57% din populația 

școlară totală a regiunii, respectiv 70,43% a reprezentat populația școlară care a avut 

domiciliul în mediul urban. Pe categorie de sexe, școlarii de sex masculin care au avut 

domiciliul pe teritoriul regiunii, conform Institutului Național de Statistică, au 

reprezentat 50,40% din populația totală a regiunii, implicit școlarii de sex feminin au 

reprezentat 49,60% din numărul total înregistrat la nivel regional. 

 

Din punct de vedere județean, populația școalară înregistrata la nivelul anului 

2020, a înregistrat o valoare de 114.524 școlari. Acestia au reprezentat un procent de 

36,70% din populația încadrată în aceeași categorie la nivel regional. În funcție de 

mediul de rezidență, școlarii domiciliați în mediul rural au reprezentat un procent de 

25,02% din totalul populației încadrată în aceeași categorie de pe teritoriul județului 

Dolj, respectiv 74,98% din populația totală provenea din mediul urban. Pe categorie de 

sexe, populația școlară de sex masculin a reprezentat, în anul 2020, 49,93% din 

populația școlară totală aflată pe teritoriul județului Dolj (57.180 școlari), implicit 

50,07% a reprezentat populația școlară de sex feminin (57.344 școlari). 

 

La nivelul comunei Coșoveni, în anul 2020, conform datelor oferite de Institutul 

Național de Statistică, populația școlară domiciliată în comună a înregistrat o valoare 

de 345 școlari. În perioada 2014-2020, populația școlară a prezentat un trend 
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descendent (scădere cu 7.75%). Cea mai mare valoare a acestei categorii de populație 

a fost înregistrată în anul 2014, când s-a înregistrat o valoare de 374 școlari. Cea mai 

scăzută valoare a fost înregistrată în anul 2020.  

 

Copiii înscriși în grădinițe din comuna Coșoveni, în anul 2020, potrivit 

Institutului Național de Statistică, au fost în număr de 81 prescolari. Numărul elevilor 

din comuna Coșoveni înscriși în învățământul preuniversitar au fost în număr de 264. 

Dintre aceștia, elevii înscriși în învățământul primar (inclusiv învățământul special) au 

fost în număr de 143, iar cei înscriși în învățământul gimnazial (inclusiv învățământul 

special) au fost în număr de 121 elevi. 

Fig 14 – INS, Baza de date statistice TEMPO-ONLINE 

 

Numărul elevilor înscriși în învățământul primar (inclusiv învățământul special) 

a prezentat o scădere cu 14,37%, în perioada 2014-2020, conform Institutului Național 

de Statistică. Numărul elevilor înscriși în învățământul gimnazial (inclusiv 

învățământul special) a suferit de asemenea o scădere cu 6.92% în perioada precizată. 

 

8.1 Infrastructura  de învățământ din comuna Coșoveni 
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Educația copiilor și a tinerilor este o misiune delicată la care trebuie să participe 

cu eforturi susținute atât școala, cât și familia; cu alte cuvinte, educația se formează 

într-un mediu mai puțin formal cum este familia ulterior continuă în mediul 

instituționalizat, cum sunt școala și biserica. 

 

La nivelul comunei Coșoveni, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de 

Statistică, în anul 2020 exista  o singură unitate de învățământ, cu persoanlitate 

juridică, în cadrul căreia existau 9 săli de clasă și cabinete școlare. Raportând numărul 

populației școlare la numărul sălilor de clasă, s-a constatat că în anul 2020, în comuna 

Coșoveni, într-o sală de clasă învățau, în medie, 30 elevi. 

 

Infrastructura școlară a comunei include două laboratoare școlare, dar și 2 

terenuri de sport. 

 

8.2 Personalul didactic care activează pe teritoriul comunei Coșoveni pe 

niveluri de educație 
 

Potrivit Institutului Național de Statistică, în anul 2020, în comuna Coșoveni, își 

desfășurau activitatea 21 de cadre didactice. Numărul acestora a crescut cu 5% în 

comparație cu anul precedent. În anul 2020, ponderea personalului didactic din 

învățământul preșcolar (3 educatori) reprezenta 14,29% din numărul total al 

personalului didactic al comunei Coșoveni. Totodată, personalul didactic din 

învățământul primar (8 învățători) a reprezentat 38,10% din totalul cadrelor didactice, 

iar cel din învățământul gimnazial, în număr de 10 profesori, a reprezentat 47,61% din 

totalul persoanlului didactic. 
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CAPITOLUL 9. CULTURĂ 

 

Cultura este componenta centrală a bogatului patrimoniu și trecut istoric 

european, deținând un rol important în potențarea atractivității anumitor locuri și în 

consolidarea identității unice a unui spațiu dat. Cultura și creativitatea pot acționa ca 

stimuli și catalizatori importanți ai inovării, fiind capabile totodată să constituie o sursă 

importantă de dinamism comercial. Cultura este unul din principalele motoare ale 

creșterii veniturilor din turism, având în vedere că turismul cultural reprezintă unul din 

segmentele turistice cele mai însemnate și cu cea mai rapidă creștere la nivel mondial. 

Cultura deține totodată un rol important în promovarea incluziunii sociale. 

 

Identitatea culturală a satului românesc reprezintă o importantă sursă de 

dezvoltare locală şi este caracterizată de un patrimoniu cultural material si imaterial 

divers. 

 

În mediul rural românesc, accesul locuitorilor din sate şi comune la cultură este 

limitat, comparativ cu accesul celor din mediul urban. 

 

O parte integrantă, deosebit de importantă a moștenirii culturale o reprezintă 

așezămintele monahale, schiturile, bisericile, obiceiurile și tradițiile locale. 

 

9.1 Patrimoniul cultural al comunei Coșoveni 
 

În comuna Coșoveni există două 

biserici, care fac parte din patrimoniul 

cultural al comunei. 
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Construită în anul 1809, Biserica 

Sfântul Nicolae din comuna doljeană 

Coșoveni este una dintre puținele biserici 

din zonă în care se păstrează pictura 

originală, realizată în frescă. 

9.2 Infrastructura culturii la nivel național și la nivelul comunei 

Coșoveni 
 

La nivelul României, în anul 2020, 

potrivit INS, s-a înregistrat un număr de 

8.829 biblioteci, dintre care 2.034 biblioteci 

publice. La nivelul regiunii Sud-Vest 

Oltenia, în anul 2020, se aflau 1.000 

biblioteci. Dintre acestea, la nivel județean s-

a înregistrat un număr de 293 biblioteci (57 

biblioteci publice). Totodată, la nivelul comunei Coșoveni, se află o singură bibliotecă. 

 

Numărul bibliotecilor la nivel național, în perioada 2015-2020, a suferit o 

scădere cu 12.67%. Cel mai ridicat număr al bibliotecilor a fost înregistrat în anul 2015 

(10.111 biblioteci), iar cel mai scăzut în anul 2020. 

 

La nivel regional, în perioada 2015-2020, potrivit INS, numărul bibliotecilor a 

suferit o scădere cu 16.03%, iar la nivel județean cu 9.28%. Totodată, la nivel regional, 

cel mai ridicat număr al bibliotecilor a fost înregistrat în anul 2015 (1.191 biblioteci), 

iar cel mai scăzut în anul 2020.  

 

În comuna Coșoveni, potrivit INS, în perioada 2015-2020, numărul bibliotecilor 

s-a înjumătățit. Între anii 2015-2017, în comună existau 2 biblioteci, urmând ca din 

anul 2018 până în anul 2020 să mai existe doar o singură bibliotecă. 
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9.3 Numărul volumelor existente și eliberate din cadrul bibliotecilor  

 

Conform Institutului Național de Statistică, în anul 2020, în bibliotecile din 

România existau 158.358.593  volume, dintre care doar 12,99% au fost eliberate 

cititorilor pe tot parcursul anului. 

 

Comparativ cu anul 2015, în anul 2020, s-a înregistrat în bibliotecile de la nivel 

național o scădere a numărului volumelor existente cu 4.28%, în timp ce numărul 

volumelor eliberate a scăzut cu 49.37%. Cel mai ridicat număr al volumelor eliberate 

pe parcursul anului a fost înregistrat în anul 2015 (165.449.585 volume eliberate). 

 

Din punct de vedere regional, în anul 2020, numărul volumelor existente 

(12.864.653) a scăzut cu 7.73%, comparativ cu anul 2015 (13.942.524 volume 

existente). Numărul volumelor eliberate pe parcursul anului 2020 (1.858.070) a scăzut 

cu 57.79%, comparativ cu numărul volumelor eliberate pe parcursul anului 2015 

(4.402.420). 

 

În județul Dolj, în anul 2020, potrivit INS, numărul volumelor existente 

(4.914.381) a scăzut cu 2.77%, comparativ cu anul 2015 (5.054.706 volume existente). 

Numărul volumelor eliberate pe parcursul anului 2020 (657.234) a scăzut cu 58.26%, 

comparativ cu numărul volumelor eliberate pe parcursul anului 2015 (1.574.630). 

 

În anul 2020, comparativ cu anul 2015, potrivit INS, numărul volumelor 

existente în comuna Coșoveni, a scăzut cu 61.48%, în anul 2015 înregistrându-se cel 

mai ridicat număr al acestora (14.399 volume existente). Numărul volumelor eliberate 

pe parcursul anului 2020 (578) a scăzut cu 89.18%, comparativ cu numărul volumelor 

eliberate pe parcursul anului 2015 (5.345). 
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9.4 Numărul cititorilor activi 
 

În România, conform datelor furnizate de INS, la nivelul anului 2020, s-a 

înregistrat un număr de 2.504.032 cititori activi (persoane care împrumută o carte, 

broșură, o revistă sau altă publicație din cadrul unei biblioteci, cel puțin o dată într-un 

an calendaristic). Comparativ cu anul 2015 (3.579.752 cititori activi), numărul 

cititorilor activi la nivel național a scăzut treptat cu 30.05%. 

 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, în anul 2020, s-a înregistrat un număr de 

242.882 cititori activi, aceștia au reprezentat 9,70% din numărul total al cititorilor 

activi din România, iar comparativ cu anul 2015 (454.293 cititori activi), numărul 

acestora a scăzut cu 46.53%. 

 

În perioada 2015-2020, potrivit INS, numărul cititorilor activi din județul Dolj a 

scăzut cu 33.52%. Cel mai ridicat număr al cititorilor activi  a fost înregistrat în 2015 

(119.269), iar cel mai scăzut fost înregistrat în anul 2020 (79.290). 

 

În anul 2020, în comuna Coșoveni, s-a înregistrat un număr de 139 cititori 

activi, aceștia au reprezentat 0,18% din numărul total al cititorilor activi din România, 

iar comparativ cu anul 2015 (713 cititori activi), numărul acestora a scăzut cu 80.50%. 

9.5 Personalul angajat în biblioteci  
 

În perioada 2015-2020, în România, 

potrivit datelor oferite de INS, numărul 

persoanelor angajate în biblioteci a crescut 

cu 34.97%. Cel mai ridicat număr al 

persoanelor angajate într-o bibliotecă s-a 

înregistrat în anul 2016, 10.844 angajați, 

iar cel mai scăzut număr a fost atins în anul 2015 (7.330 angajați). 
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În anul 2020, în regiunea Sud-Vest Oltenia, potrivit INS, s-a înregistrat un 

număr de 1.005 persoane angajate în cadrul bibliotecilor. Între anii 2015-2020, 

numărul persoanelor angajate în cadrul bibliotecilor a prezentat o creștere de 33.28%. 

Cel mai ridicat număr al persoanelor angajate în biblioteci a fost înregistrat în anul 

2016 (1.103 persoane), iar cel mai scăzut în anul 2015 (754 persoane). 

 

În perioada 2015-2020, la nivel județean, conform INS, numărul persoanelor 

angajate în biblioteci a crescut cu 65.89%. În anul 2020, s-a înregistrat un număr de 

428 persoane, care a reprezentat un procent de 42,59% din numărul total al 

persoanelor angajate în biblioteci la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. Cel mai ridicat 

număr al persoanelor angajate în biblioteci a fost înregistrat în anul 2016 (441 

persoane), iar cel mai scăzut număr al persoanelor angajate în biblioteci a fost 

înregistrat în anul 2015 (258 persoane). 

 

Conform INS, în comuna Coșoveni, în anul 2020, a fost înregistrată o persoană 

în cadrul bibliotecii. 

 

Conform ultimelor studii efectuate la nivelul comunei Coșoveni, cea mai mare 

parte a întreprinzătorilor din teritoriu considerau prioritară dezvoltarea sectorului 

cultural în comună (80%), iar 20% din numărul total al întreprinzătorilor au au acordat 

o prioritate mai mică sectorului cultural, în vederea nivelului de trai a comunității. 

 

Evevimente culturale: ziua satului sărbătorită in fiecare an pe data de 26 

octombrie (Sfântul Dumitru). 
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Conacul Nicolau construit în anul 1797 

Conacul a fost construit în stil englezesc pe două nivele, cu o scară interioară 

impunătoare și ferestre imense. 

În perioada interbelică conacul mai avea o moșie de 125 ha fiind deținut de 

către moștenitorul Costică Nicolau. 

În anii '80 conacul a fost pus pe lista de urgență pentru a fi renovat. Se pare că 

la începutul anilor '90 chiar a fost renovat apoi a fost abandonat. 

Moștenitorii au încercat să obțină retrocedarea dar nu au reușit, între timp 

ajungând ruină. 

Pentru petrecerea timpului liber localnicii comunei Coșoveni, beneficiază de 

existența bălții Coșoveni. Aceasta reprezintă un posibil punct de interes turistic atât 

pentru persoanele domiciliate în zonele de proximitate ale comunei Coșoveni, cât și 

din alte regiuni. 

 

Localnicii comunei Coșoveni beneficiează și de un cămin cultural, aflat într-o 

stare bună. 
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CAPITOLUL 10. ECONOMIE 

 

Economia este o știință socială ce studiază producția și desfacerea, comerțul și 

consumul de bunuri și servicii. Potrivit definiției date de Lionel Robbins în 1932, 

economia este știința care studiază modul de alocare a unor resurse rare în scopuri 

alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umană, economia este o știință 

socială. 

 

Se spune că economia este pozitivă atunci când încearcă să prezică în mod 

obiectiv și să explice consecințele anumitor opțiuni, date fiind un set de supoziții sau 

de observații. Alegerea unei supoziții ce trebuie făcută atunci când se construiește un 

model, la fel ca și observațiile ce trebuie stabilite sunt alegeri normative. 

 

Se spune că economia este normativă atunci când recomandă o alegere în 

detrimentul altei alegeri sau când este făcută o apreciere subiectivă asupra valorii. 

 

Economia centrată pe variabile măsurabile se divide în două domenii principale: 

microeconomia care se ocupă de agenți individuali, cum ar fi bugetele și afacerile și 

macroeconomia care ia în considerare economia ca pe un întreg, cererea și oferta 

agregată, capitalul și materiile prime. 

 

O atenție deosebită se acordă și alocării resurselor, producției, desfacerii, 

comerțului și concurenței. Logica economică este aplicată tot mai des în cazul 

problemelor legate de opțiuni, în cazul lipsurilor sau atunci când trebuie stabilită 

valoarea economică. Preocuparea principală în economie se centrează pe modul în care 

prețurile reflectă cererea și oferta, iar ecuațiile sunt folosite pentru a prezice 

consecințele anumitor decizii. 

 

Economia a cunoscut câteva faze succesive: 
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• Economia antică: aceasta se baza pe o agricultură de subzistență; 

• Revoluția industrială, care a micșorat rolul agriculturii de subzistență, 

schimbând agricultura în ultimele trei secole într-una bazată pe monoculturi și 

agricultură extensivă. Creșterea economică a avut loc cu precădere în minerit, 

construcții și industria manufacturieră; 

• În economia modernă a societății de consum un rol tot mai important îl 

joacă serviciile, finanțele și tehnologia. 

 

În economia modernă există trei sectoare principale de activitate: 

• Sectorul primar, agricultura, implică extragerea și producerea de materii 

prime cum ar fi cărbunele, lemnul, fierul etc; 

• Sectorul secundar, industria, implică transformarea materiilor prime în 

bunuri; 

• Sectorul terțiar, servicii, implică prestarea de servicii pentru consumatori 

sau companii, de exemplu: baby-sitting, cinematografele, etc. 

 

România se apropie de finalul ciclului de creștere post criză, potrivit ultimelor 

date primite de la Registrul Comerțului și interpretate de analiștii KeysFin în studiul 

“Trending Business”. Astfel, în anul 2019, România a ajuns la performanța de a avea 

cel mai mic număr de insolvențe din istorie (6,5 mii), respectiv cu 27% mai mic față de 

anul 2018 și cu 67% față de anul 2009. De asemenea, o altă cifră record este și cea a 

entităților economice active (companii și PFA-uri) care a însumat 1,36 milioane de 

entități în România, în anul 2019. 

 

Numărul firmelor active din România a crescut în anul 2019 cu 3% față de anul 

2018, cu 16,5% față de anul 2015 și a fost cu 32% peste nivelul din anul 2009, la 1,36 

milioane de profesioniști la sfârșitul anului 2019, maximul ultimilor 10 ani.  

 

Pe segmente, la sfârșitul anului 2019 existau 378,7 mii de PFA-uri active (28% 

din total) versus 985 mii de companii (72% din total). Ca dinamică în ultimii ani se 
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observă o preferință în creștere pentru companii (avans de 27%) în detrimentul PFA-

urilor (scădere de 4%). 

 

Pe segmente economice, în ultimii ani, sectoarele de construcții, 

transport&depozitare și industria prelucrătoare au atras cel mai mult investitorii, fiind 

create cu 5,4 mii, respectiv cu câte 3,4 mii de entități economice, fiecare mai multe în 

anul 2019 decât în anul 2015. 

 

Cea mai mare creștere procentuală în ultimii ani, a fost de peste 88% 

înregistrată în domeniul sănătății și serviciilor sociale. Dacă în anul 2015 existau 

aproximativ 1.800 afaceri nou înființate în acest sector, în anul 2019 au fost înființate 

peste 3.300 afaceri. 

 

10.1 Forma de organizare juridică a agenților economici din comuna 

Coșoveni 
 

În anul 2019, la nivel național, potrivit datelor statistice oferite de Institutul 

Național de Statistică, s-a înregistrat un număr total de 968.664 întreprinderi active, 

dintre care: 60,55% a reprezentat societățile comerciale active pe teritoriul țării, 

39,07%  a reprezentat persoanele fizice autorizate care și-au desfășurat activitatea pe 

teritoriul României și 0,39% a reprezentat celelalte întreprinderi active care au fost 

înregistrate cu alte forme de proprietate. 

 

Totodată, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, pe 

teritoriul României, în anul 2019, domeniul de activitate predominant al 

întreprinderilor care și-au desfășurat activitatea pe teritoriul țării a fost reprezentat de 

comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor 

(261.169 întreprinderi active).  

 

Următorul domeniu în care și-au desfășurat activitatea întreprinderile active a 

fost reprezentat de agricultură, silvicultură și pescuit (115.279 întreprinderi active). 
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Cel de-al treilea domeniu în care și-au desfășurat activitatea întreprinderile active a 

fost reprezentat de activitățile profesionale, științifice și tehnice (97.110 întreprinderi 

active). 

 

În anul 2021, la nivelul județului Dolj, existau 32.648 agenți economici activi. 

În județ, cele mai multe întreprinderi au fost înregistrate în municipiul Craiova în 

valoare de 18.691 agenți economici activi, aceștia au reprezentat un procent de 57,25% 

din numărul total al agenților economici care si-au desfășurat activitatea pe teritoriul 

județului Dolj. 

 

În anul 2021, se evidențiază faptul că în comuna Coșoveni, care deține un 

număr de 183 firme active, predomină Societățile cu Răspundere Limitată, în număr de 

163 firme (89,07% din numărul total al agenților economici care își desfășoară 

activitatea pe teritoriul comunei Coșoveni).  

 

O societate cu răspundere limitată (abreviată curent ca S.R.L., ori SRL) este o 

formă legală de companie, o anumită formă de persoană juridică, care are o răspundere 

limitată în fața legii și față de proprietarii acesteia. Este o formă hibridă de business 

având caracteristici atât ale unui parteneriat, cât și ale unei corporații, fiind mai 

flexibilă decât alte forme de societăți comerciale și mai adecvată pentru un proprietar 

unic sau pentru un număr mic de membri. 

 

A doua categorie ca pondere a agenților economici care își desfășoară 

activitatea pe teritoriul comunei Coșoveni, a fost reprezentată de Persoanele Fizice 

Autorizate, cu o valoare de (4,37% din numărul total al agenților economici).  

 

Persoana Fizică Autorizată este acea persoană care poate să desfășoare orice 

formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forța sa de muncă. 

 

Societățile pe acțiuni au reprezentat 4,92% din totalul întreprinderilor active din 

comuna Coșoveni. 
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Un procent de 1,64% din totalul agenților economici locali a reprezentat 

Întreprinderile Individuale. Întreprinderea individuală este întreprinderea economică, 

fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică, care are 

obligația să ceară înregistrarea în Registrul Comerțului și autorizarea funcționării, 

înainte de începerea activității economice. 

 

Pentru organizarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în 

calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terțe persoane cu contract individual 

de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă și poate colabora cu alte 

persoane fizice autorizate ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activități 

economice, fără ca acesta să îi schimbe statutul juridic. 

 

10.2 Domenii de activitate ale agenților economici 
  

În comuna Coșoveni, domeniile principale de activitate ale agenților economici 

locali sunt: cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor 

producătoare de semințe oleaginoase, comerțul cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, 

comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor, comerțul cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare. 

 

Începând din 1990, în localitatea Coșoveni, au fost înregistrate la Registrul 

Comerțului un număr de 405 firme. Până la data actualizării au rămas în funcțiune 157 

firme dintre care 149 sunt încă active conform ANAF.Un număr de 126 firme 

înregistrate în Coșoveni figurează ca fiind inactive fiscal. Pentru anul 2020 au depus 

datele de bilanț un număr de 77 firme. 
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INDICATOR 

BILANȚ 2020 (RON) 
TOTAL MEDIE 

Angajati 678 8.81 

Cifra 368 976 597 4 791 904 

Profit net 3 344 262 43 432 

Pierdere netă -7 112 776 -92 374 

Active 335 495 515 4 357 085 

Datorii 189 884 318 2 466 030 

Creanțe 61 515 569 798 903 

FIG 15. www.listafirme.ro/harta/dolj-cosoveni.htm 

 

Domeniile de activitate cu competitivitatea cea mai mare față de media 

națională inregistrate la nivelul comunei sunt comertul cu ridicata al materialului 

lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitar, comertul cu 

amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse 

alimentare, bauturi si tutun si comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de produse nealimentare. 

Domeniul de activitate cu competitivitatea cea mai mica fata de media nationala 

este reprezentat de lucrarile de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. 

Domeniile de activitate cu cifra de afaceri neuzual de mare față de media 

națională inregistrate la nivelul comunei sunt reprezentate de cresterea pasarilor, 

fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie, cultivarea 

cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de 

http://www.listafirme.ro/harta/dolj-cosoveni.htm
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seminte oleaginoase, fabricarea altor produse din material plastic si comertul cu 

ridicata nespecializat. 

Domeniile de activitate cu cifra de afaceri cea mai mare inregistrate la nevelul 

comunei sunt reprezentate de cresterea pasarilor, cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 

plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase, comert cu 

ridicata nespecializat, fabricarea altor produse din material plastic, comert cu ridicata 

nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun, comert cu amanuntul in magazine 

nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, 

comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si 

echipamentelor sanitare cat si fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si 

articolelor de galanterie. 

Conform ultimelor studii realizate la nivelul comunei Coșoveni, agenții 

economici își comercializează produsele si serviciile preponderent în zonele unde își 

desfășoară activitatea sau în comunitățile învecinate. Ponderea celor care își 

comercializează produsele și serviciile la nivel local au reprezentat o pondere de 60%, 

existând cu toate acestea și o pondere de 40% care au susținut că își comercializează 

produsele și serviciile în afara razei comunei. Totodată, cei menționați anterior au 

susținut că își vând produsele și serviciile la nivel județean. 

 

Din punct de vedere al promovării, conform datelor  prezentate în Strategia de 

Dezvoltare Locală Durabilă anterioară, agenții economici și-au promovat produsele și 

serviciile prin intermediul clienților locali și a recomandărilor acestora (60%). 

 

Diferența de până la 100% a agenților economici au susținut că au ales să își 

promoveze afacerile derulate prin alte modalități, cum ar fi: promovarea prin 

publicitate în presa scrisă, publicitate audio și video, publicitate prin intermediul 

afișelor, fluturașilor, bannerelor, dar și prin prisma site-urilor web sau social media. 

 

Potrivit celor mai recente studii economice efectuate asupra comunității, într-o 

pondere ridicată agenții economici locali au folosit drept sursă de finanțare fondurile 

proprii de care au dispus, în timp ce ceilalți agenți economici au utilizat ca sursă de 
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finanțare accesarea fondurilor europene, cât și creditele bancare. Totodată, niciun 

agent economic nu a utilizat fondurile publice drept sursă de finanțare a afacerii. 

Din punct de vedere al cunoașterii agenților economici privind accesarea 

fondurilor externe nerambursabile prin intermediul GAL, conform ultimelor studii 

efectuate în comuna Coșoveni, s-a evidențiat faptul că aceștia au cunoștință despre 

accesarea fondurilor externe nerambursabile prin intermediul Grupului de Acțiune 

Locală din care face parte comuna Coșoveni. 

 

Un Grup de Acțiune Locală este o formă de parteneriat constituit într-un 

teritoriu rural care reunește reprezentanți ai sectoarelor public, privat și ai societății 

civile din teritoriul respectiv, creat cu scopul de a implementa metodele LEADER de 

dezvoltare rurală. Dimensiunea și populația teritoriului acoperit de un GAL sunt 

variabile. O astfel de structură este finanțată în baza unei bugetări prin intermediul 

Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, scopul fiind participarea la 

cofinanțarea proiectelor de tip LEADER din arealul de acoperire. 

Comuna Coșoveni face  parte din Grupul de Acțiune Locală numit ,,Câmpia 

Romanaților’’. 

10.3 Evolutia economică a localității Coșoveni 
 

FIG 16. www.listafirme.ro/harta/dolj-cosoveni.htm 

http://www.listafirme.ro/harta/dolj-cosoveni.htm
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După cum este reprezentat în figura de mai sus, în comuna Coșoveni, în 

perioada 2015-2019, activele înregistrate în rândul firmelor care și-au desfășurat 

activitatea pe teritoriul comunei, au intrat pe o pantă ascendentă (creștere cu 411.79%). 

În anul 2015, agenții economici locali au înregistrat un total al activelor de 65.552.307 

ron. Ulterior, în anul 2019, totalul activelor înregistrate de agenții economici a 

reprezentat o valoare de 335.495.515 ron. 

 

FIG 17. www.listafirme.ro/harta/dolj-cosoveni.htm 

După cum este reprezentat în figura de mai sus, în comuna Coșoveni, în 

perioada 2015-2019, cifta de afaceri, înregistrată în rândul firmelor care și-au 

desfășurat activitatea pe teritoriul comunei, a intrat pe o pantă ascendentă (creștere cu 

97.69%). În anul 2015, agenții economici locali au înregistrat total al cifrei de afaceri 

http://www.listafirme.ro/harta/dolj-cosoveni.htm
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de 186.643.404 ron. Ulterior, în anul 2019, totalul cifei de afaceri înregistrată de 

agenții economici a reprezentat o valoare de 368.976.597 ron. 

 

FIG 18. www.listafirme.ro/harta/dolj-cosoveni.htm 

 

Potrivit studiilor efectuate asupra firmelor active pe teritoriul comunei 

Coșoveni, în perioada 2015-2019, profitul net total înregistrat de agenții economici 

locali a prezentat o scădere cu 44.16%, așa cum este evidențiat și în figura 18.  În anul 

2015, s-a înregistrat un profit net total de 5.989.405 ron. Ulterior, în anul 2019, pe raza 

comunei Coșoveni agenții economici au înregistrat un profit de 3.344.262 ron. 

FIG 19. www.listafirme.ro/harta/dolj-cosoveni.htm 

http://www.listafirme.ro/harta/dolj-cosoveni.htm
http://www.listafirme.ro/harta/dolj-cosoveni.htm
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După cum se poate observa în figura de mai sus, pe teritoriul comunei 

Coșoveni, în perioada 2015-2019, numărul angajaților pe teritoriul comunei a intrat pe 

o pantă ascendentă (creștere cu 194.78%). În anul 2015, s-a înregistrat un număr total 

de 230 angajați pe teritoriul comunei Coșoveni. Ulterior, în anul 2019, pe raza 

comunei Coșoveni s-a înregistrat un număr de 678 angajați. 

FIG 20. www.listafirme.ro/harta/dolj-cosoveni.htm 

 

Potrivit studiilor efectuate asupra firmelor active pe teritoriul comunei 

Coșoveni, în perioada 2015-2019, numărul firmelor active care și-au desfășurat 

activitatea pe teritoriul comunei a prezentat o scădere cu 6.09%, așa cum este 

evidențiat și în figura 20. În anul 2015, s-a înregistrat un număr total de 82 agenți 

economici care și-au desfășurat activitatea pe teritoriul comunei Coșoveni. Ulterior, în 

anul 2019, pe raza comunei Coșoveni s-a înregistrat un număr de 77 agenți economici 

activi. 

 

Strctura activelor totale pe nationalitati este repartizata in proportie de 99%, 

cetatenie romana si 1%, cetatenie italiana. 

 

 

 

http://www.listafirme.ro/harta/dolj-cosoveni.htm
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CAPITOLUL 11. SĂNĂTATEA ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ 

 

Sistemul de sănătate denumit, de asemenea, și sistem de îngrijire al sănătății sau 

sistem sanitar, reprezintă organizația de oameni, instituții și resurse care oferă servicii 

de îngrijire medicală pentru a acoperi nevoile de sănătate ale populațiilor țintă. 

 

Există o mare varietate de sisteme de sănătate în întreaga lume, pe câte națiuni 

pe atâtea structuri organizaționale. În mod implicit, națiunile trebuie să creeze și să 

dezvolte sisteme de sănătate în conformitate cu nevoile și resursele lor, dar în realitate 

toate sistemele de sănătate au elemente comune, precum asistența medicală primară și 

măsurile de sănătate publică. În unele țări, planificarea sistemului de sănătate este 

repartizată participanților la piață. În alte țări, există un acord comun între guverne, 

sindicate, organizații caritabile și religioase sau alte organizații, coordonate pentru a 

oferi servicii de îngrijire medicală populațiilor pe care le deservesc. Cu toate acestea, 

planificarea sistemului de sănătate a fost descrisă ca fiind adesea evolutivă, mai 

degrabă decât revoluționară. 

 

Organizația Mondială a Sănătății are rolul de a menține și de a coordona 

sistemul de sănătate în cadrul Organizației Națiunilor Unite, care are drept obiectiv 

menținerea în cea mai bună stare a sănătății populațiilor de pe glob: să se asigure că 

toți oamenii primesc serviciile de sănătate de care au nevoie, fără să întâmpine 

probleme din punct de vedere financiar atunci când le plătesc. Conform OMS, 

sistemele sanitare au drept obiective să le ofere cetățenilor șansa de a trăi un stil de 

viață sănătos, mijloace adecvate de finanțare a operațiunilor și receptivitate la 

așteptările populației. Progresul către acestea depinde de modul în care sistemele 

îndeplinesc cele patru funcții fundamentale: asigurarea serviciilor de sănătate, 

realizarea mecanismelor de susținere economică, producția resurselor de sănătate și 

administrarea eficientă a sistemului. Scopul principal este dezvoltarea asistenței 

medicale. 
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Furnizorii de servicii medicale sunt instituții sau persoane care oferă servicii de 

asistență medicală. Persoane, profesioniști din domeniul sănătății sau cu profesii aliate, 

pot fi persoane fizice autorizate sau angajați în spital, într-o clinică sau într-o altă 

instituție de îngrijire a sănătății, finanțarea făcută ori de către Guvern sau de 

organizații „pentru profit” ori de organizații non-profit, cum ar fi ONG. De asemenea, 

pot lucra în afara îngrijirii directe a pacienților, cum ar fi într-un departament de 

sănătate al guvernului sau într-o altă agenție, laborator medical sau instituție de 

pregătire medicală. Exemple de angajați din domeniul sănătății sunt medici, asistente, 

moașe, dentiști, paramedici, medici stomatologi, tehnologi de laborator medical și alții. 

 

11.1 Infrastructura sanitară  
 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în anul 2020, la 

nivelul Românei s-a înregistrat un număr total de 63.080 unități sanitare, dintre care 

10,63% a reprezentat unitățile sanitare înregistrate în sectorul public (6.705 unități 

sanitare publice), respectiv 89,37% a reprezentat unitățile sanitare înregistrate în 

sectorul privat (56.375 unități sanitare private). Cel mai mare număr al unităților 

medicale a fost înregistrat în rândul cabinetelor stomatologice (15.650) dintre care 

15.617 au fost înregistrate în sectorul privat, respectiv 33 în sectorul public, iar la polul 

opus s-au aflat sanatoriile TBC și preventorii, fiecare în număr de 2, înregistrate în 

sectorul public. 

 

La nivel regional, în anul 2020, s-a înregistrat un număr total de 6.243 unități 

medicale (9,90% din numărul total al unităților medicale înregistrate pe teritoriul 

României), dintre care 10,92% a reprezentat unitățile sanitare înregistrate în sectorul 

public (682 unități sanitare publice), respectiv 90,61% a reprezentat unitățile sanitare 

înregistrate în sectorul privat (5.657 unități sanitare private). Cel mai mare număr al 

unităților medicale a fost înregistrat în rândul cabinetelor medicale de familie (1.224), 

dintre care 1.218 au fost înregistrate în sectorul privat, respectiv 6 în sectorul public. 

La polul opus s-au aflat cabinetele stomatologice studențești, acestea fiind în număr de 

2, înregistrate în sectorul public. 
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Pe teritoriul județului Dolj, în anul 2020, s-a înregistrat un număr total de 5.260 

unități medicale (84,25% din numărul total al unităților medicale înregistrate pe 

teritoriul regiunii Sud-Vest Oltenia), dintre care 4,35% a reprezentat unitățile sanitare 

înregistrate în sectorul public (229 unități sanitare publice), respectiv 45,65% a 

reprezentat unitățile sanitare înregistrate în sectorul privat (4.201 unități sanitare 

private). Cel mai mare număr al unităților medicale a fost înregistrat în rândul 

cabinetelor medicale de familie (537), dintre care 535 au fost înregistrate în sectorul 

privat, respectiv 2 în sectorul public. La polul opus s-au aflat centrele medicale de 

specialitate și centrele de transfuzie, fiecare fiind în număr de 1, înregistrate în 

domeniul public. 

 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în anul 2020, la 

nivelul comunei Coșoveni s-a înregistrat un număr total de 10 unități sanitare (0,19% 

din numărul total al unităților medicale înregistrate pe teritoriul județului Dolj), acestea 

au fost înregistrate ca fiind în sectorul privat. Cel mai mare număr al unităților 

medicale a fost înregistrat în rândul farmaciilor (5 în sectorul privat), iar la polul opus 

s-au aflat cabinetele stomatologice și laboratoarele de tehnică dentară, fiecare în număr 

de 1, înregistrate în sectorul privat. 

 

11.2 Personalul medico-sanitar din comuna Coșoveni 
 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în anul 2020, la 

nivelul Românei s-a înregistrat un număr total de 522.812 persoane care activează în 

domeniul medico-sanitar, dintre care 63,93% a reprezentat personalul medico-sanitar 

care activează în sectorul public (334.220 persoane), respectiv 36,07% a reprezentat 

personalul medico-sanitar care activează în sectorul privat (188.592 persoane). Cel mai 

mare număr al personalului medico-sanitar a fost înregistrat în rândul personalului 

sanitar mediu (152.686) dintre care 54.540 au fost înregistrate în sectorul privat, 

respectiv 98.146 în sectorul public, iar la polul opus s-au aflat asistenții medicali de 

obstetrică-ginecologie (moașe), în număr de 2.336, dintre care 1.738 asistenți au fost 



                                                                  NC REZIDENCE   
 

103 

 Strategie de Dezvoltare Locală 2021-2027  
 

înregistrați în sectorul public, respectiv 598 asistenți și-au desfășurat activitatea în 

sectorul privat. 

 

În județul Dolj, în anul 2020, s-a înregistrat un număr total de 12.265 care 

persoane activează în domeniul medico-sanitar, dintre care 46,47% a reprezentat 

personalul medico-sanitar care activează în sectorul public (5.700 persoane), respectiv 

53,53% a reprezentat personalul medico-sanitar care activează în sectorul privat (6.565 

persoane). Cel mai mare număr al personalului medico-sanitar a fost înregistrat în 

rândul personalului sanitar mediu (6.632) dintre care 3.374 au fost înregistrate în 

sectorul privat, respectiv 3.258 în sectorul public, iar la polul opus s-au aflat medicii 

de familie, în număr de 488, dintre care 14 medici de familie au fost înregistrați în 

sectorul public, respectiv 474 medici de familie și-au desfășurat activitatea în sectorul 

privat. 

 

La nivelul comunei Coșoveni, în anul 2020, s-a înregistrat un număr total de 

perosane 21 persoane care activează în domeniul medico-sanitar, dintre care 4,76% a 

reprezentat personalul medico-sanitar care activează în sectorul public, respectiv 

95,24% a reprezentat personalul medico-sanitar care activează în sectorul privat (20 

persoane). Cel mai mare număr al personalului medico-sanitar a fost înregistrat în 

rândul personalului sanitar mediu (9 persoane), dintre care 8 persoane au fost 

înregistrate în sectorul privat, respectiv o persoană în sectorul public, iar la polul opus 

s-au aflat medicii stomatologi (o singură persoană). 

 

11.3 Importanța sectorului medical pentru populația comunei Coșoveni 
 

Responsabilitatea promovării sănătăţii în cadrul serviciilor medicale este 

împărţită între indivizi, grupuri comunitare, specialişti din sănătate, asistenţi sociali, 

birocraţi şi guvern. Toţi trebuie să lucreze împreună la organizarea unui sistem sanitar 

care să contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate. Rolul sectorului medical trebuie 

să depăşească responsabilităţile curative şi să se orienteze şi către promovarea 

sănătăţii. 
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Potrivit ultimelor studii efectuate la nivelul comunei Coșoveni asupra opiniei 

publice, s-a evidențiat faptul că sectorul medical a reprezentat un sector prioritar 

pentru localnicii comunei (84,6%). Diferența până la 100% au susținut că dezvoltarea 

sectorului medical nu constituie o prioritate, în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai 

din comună. 

11.4 Persoane cu dizabilități din comuna Coșoveni 
 

Persoanele cu dizabilități sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat 

deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau asociate, le împiedică total 

sau le limitează accesul cu șanse egale la viața societății, necesitând măsuri de 

protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale. Potrivit informațiilor furnizate, pe 

raza comunei Coșoveni, în anul 2021 s-au înregistrat 35 de persoane cu handicap grav, 

dintre care 18 persoane cu asistenți personali și 17 persoane cu îndemnizație de 

însoțitor. 

 

În anul 2021, potrivit celor mai recente date, 24 de persoane au beneficiat de 

ajutor social. De asemenea, au fost întregistrați 140 beneficiari de alocație pentru 

susținerea familiei. 
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CAPITOLUL 12. URBANISM 

 

Urbanismul este activitate operațională, integratoare, normativă care are ca 

principal scop stimularea evoluției complexe a localităților, prin realizarea strategiilor 

de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung, care urmărește stabilirea direcțiilor 

dezvoltării spațiale a localităților urbane și rurale, în acord cu potențialul acestora și cu 

aspirațiile locuitorilor și care cuprinde toate localitățile țării, organizate în rețea, pe 

baza ierarhizării și distribuției echilibrate ale acestora în teritoriu; aplicarea 

obiectivelor are în vedere întreg teritoriul administrativ al orașelor și comunelor sau 

zone din acestea. 

 

12.1 Rețeaua de apă și canalizare din comuna Coșoveni 
 

Accesul la apă potabilă reprezintă o nevoie elementară a omului, calitatea vieții 

fiind grav afectată de absența acesteia. 

 

Reţeaua publică pentru alimentarea cu apă, denumită şi reţeaua de distribuţie, 

reprezintă partea din sistemul public de alimentare cu apă alcatuită din conducte, 

armături şi construcţii anexe care asigură distribuţia apei la toţi utilizatorii. Limita 

reţelei publice de alimentare cu apă este contorul de branşament, respectiv aparatul de 

măsurare a volumului de apă consumat de utilizator, care se montează pe branşament 

între două vane/robinete, la limita proprietăţii utilizatorului, fiind ultima componentă a 

reţelei publice, în sensul de curgere a apei potabile. 

 

Reţeaua publică de alimentare cu apă este amplasată de regulă pe domeniul 

public. În cazul în care condiţiile tehnico-economice sunt avantajoase, reţeaua publică 

de alimentare cu apă poate fi amplasată, cu acordul deţinătorilor pe terenuri private. 
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Canalizarea menajeră este o rețea de conducte îngropate subteran pentru 

colectarea apei uzate menajere sau a apei uzate industriale și transportul acesteia către 

o stație de epurare. O rețea de canalizare menajeră este compusă din canale de racord, 

canale de serviciu, canale colectoare secundare, canale colectoare principale și este 

echipată cu cămine de vizitare pentru acces, supraveghere și întreținere. 

 

Conform datelor colectate la Recensământul Populației și Locuințelor din 2011, 

la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, 22%  dintre gospodăriile situate în mediul rural au 

fost racordate la rețeaua publică de canalizare, la un sistem propriu sau se regăsesc 

într-o altă situație. Atât valorile înregistrate la nivel regional, cât și cele înregistrate la 

nivel județean sunt sub media națională a mediului rural unde ponderea locuintelor 

care sunt racordate a rețeaua publică de canalizare, la un sistem propriu sau se regăsesc 

într-o altă situație este de 34,8%. 

 

Conform RPL efecuat în anul 2011, în comuna Coțoveni, 26,5% dintre locuințe 

au fost alimentate cu apă potabilă. Totodată, 26,5% dintre gospodăriile di comună 

dispun de un sistem propriu de canalizare. 

 

12.2 Distribuția gazelor naturale 
 

România are rezerve de gaze naturale dovedite de 100 miliarde metri cubi. Cea 

mai mare parte a resurselor de gaze naturale ale României sunt situate în Transilvania, 

Moldova, Muntenia și Marea Neagră, cu aproximativ 75% din ele aflându-se în 

Transilvania, în special în județele Mureș și Sibiu. Cel mai mare câmp de gaze naturale 

din România se află pe teritoriul comunei Deleni, descoperit în anul 1912 și se află 

între comuna Băgaciu și județul Mureș cu rezerve dovedite de 85 miliarde metri cubi. 

Alte câmpuri de gaze naturale sunt cele de pe teritoriul comunei Filitelnic (40 miliarde 

metri cubi), câmpul aflat între satele Roman-Secuieni (24 miliarde metri cubi), 

Voitinel (11,8 miliarde metri cubi), Ghercești (11 miliarde metri cubi) și Sărmășel (10 

miliarde metri cubi), toate cu rezerve mai mari de 10 miliarde metri cubi. În prezent, 



                                                                  NC REZIDENCE   
 

107 

 Strategie de Dezvoltare Locală 2021-2027  
 

România are a treia rezervă de gaze din Uniunea Europeană, imediat după Olanda și 

Marea Britanie. 

 

Consumul total de gaze naturale al României în anul 2006 a fost de 17 miliarde 

metri cubi din care 70% de proveniență internă și 30% (5,1 miliarde m³) din import. 

 

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în anul 2020, s-a 

înregistrat o distribuire a gazelor naturale la nivelul României în valoare de 8.738.623 

mii metri cubi, dintre care 3.444.073 mii metri cubi au fost distribuiți pentru uz casnic. 

 

La nivel județean, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, 

în anul 2020, s-a înregistrat o distribuire a gazelor naturale în valoare de 102.631 mii 

metri cubi, dintre care 66.738 mii metri cubi au fost distribuiți pentru uz casnic. 

 

În comuna Coșoveni, în anul 2020, potrivit datelor publicate de Institutul 

Național de Statistică, în anul 2020, s-a înregistrat o distribuire a gazelor naturale în 

valoare de 880 mii metri cubi (68,64% mii metri cubi pentru uz casnic). 

 

12.3 Suprafața locuibilă existentă 
 

Suprafaţa locuibilă constituie suma ariilor încăperilor de locuit. Este considerată 

cameră de locuit orice încăpere cu o arie de cel puţin 4 mp şi cu o înălţime de cel puţin 

2 metri pe cea mai mare parte a suprafeţei sale. 

 

În anul 2020, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, 

suprafața locuibilă la nivelul României a fost în valoare de 438.014.624 metri pătrați 

arie desfășurată, împărțită în: proprietate majoritar privată în suprafață de 434.136.565 

metri pătrați arie desfășurată, respectiv proprietate majoritar de stat în suprafață de 

3.878.059 metri pătrați arie desfășurată. 
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În anul 2020, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, 

suprafața locuibilă la nivelul regiunii Sud- Vest Oltenia a fost în valoare de 43.269.644 

metri pătrați arie desfășurată, împărțită în: proprietate majoritar privată în suprafață de 

42.949.519 metri pătrați arie desfășurată, respectiv proprietate majoritar de stat în 

suprafață de 320.125 metri pătrați arie desfășurată. 

 

Conform Institutul Național de Statistică, în anul 2020, suprafața locuibilă 

înregistrată pe teritoriul județului Dolj, a fost în valoare de 14.181.212 metri pătrați 

arie desfășurată, dintre care 14.140.595 metri pătrați arie desfășurată proprietate 

majoritar privată și 40.617 metri pătrați arie desfășurată proprietate majoritar de stat. 

 

Conform Institutul Național de Statistică, în anul 2020, suprafața locuibilă 

înregistrată în comuna Coșoveni, a fost în valoare de 83.478 metri pătrați arie 

desfășurată aflată în proprietate privată. 

 

12.4 Numărul de locuințe existente pe teritoriul comunei Coșoveni 
 

O locuință este o clădire rezidențială, care poate să difere în complexitate, de la 

o colibă rudimentară la un complex, fiind formată din cel puțin o cameră de locuit, 

camerele pot fi pe unul sau mai multe etaje, structuri de lemn, zidărie, beton sau alte 

materiale, echipate cu sisteme electrice, de încălzire, răcire, sau de canalizare. 

 

În anul 2020, conform datelor culese de Institutul Național de Statistică, la nivel 

național, s-a înregistrat un număr total de 9.156.311 locuințe existente, dintre care 

9.042.824 locuințe existente în proprietate majoritar privată, respectiv 113.487 

locuințe existente în proprietate majoritar de stat. În același timp, 5.005.544 a 

reprezentat numărul locuințelor existente în mediul urban, iar cele existente in mediul 

rural au fost în număr de 4.150.767 locuințe. 

 

La sfârșitul anului 2020, potrivit Institutului Național de Statistică, pe teritoriul 

regiunii Sud-Vest Oltenia, s-a înregistrat un număr de 961.643 locuințe existente, 
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dintre care 951.553 locuințe existente în proprietate majoritar privată, respectiv 10.090 

locuințe existente în proprietate majoritar de stat. În același timp, 420.247 a 

reprezentat numărul locuințelor existente în mediul urban, iar cele existente in mediul 

rural au fost în număr de 541.396 locuințe. 

 

La sfârșitul anului 2020, conform Institutului Național de Statistică, în județul 

Dolj, a fost înregistrat un număr de 289.602 locuințe existente, dintre care 288.396 

locuințe existente în proprietate majoritar privată, respectiv 1.206 locuințe existente în 

proprietate majoritar de stat. În același timp, 141.793 a reprezentat numărul locuințelor 

existente în mediul urban, iar cele existente in mediul rural au fost în număr de 

147.809 locuințe. 

 

Potrivit datelor culese de Institutul Național de Statistică, la sfârșitul anului 

2020, la nivel comunal, s-a înregistrat un număr de 1.435 locuințe existente în 

proprietate majoritar privată. 

Autorizații de construire emise pe teritoriul comunei Coșoveni 

 

Autorizația de construire constituie actul de autoritate al administrației locale, 

județene, municipale, orășenești sau comunale pe baza căruia se asigură aplicarea 

măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și 

funcționarea construcțiilor. 

 

Autorizația de construire se eliberează beneficiarului lucrării, în temeiul și cu 

respectarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, în vederea 

începerii lucrărilor de construcții. 

 

Astfel, autorizația de construire se eliberează pentru urmatoărele tipuri de 

construcții: 
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o lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, 

schimbare de destinație sau de reparare a construcțiilor de orice fel, precum și a 

instalațiilor aferente acestora; 

o lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, 

protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, 

care urmează să fie efectuate la construcții reprezentând monumente istorice, inclusiv 

la cele din zonele lor de protecție, stabilite potrivit legii; 

o lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, 

modernizare si reabilitare privind căi de comunicație, inclusiv lucrări de arta, rețele și 

dotări tehnico-edilitare, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii, lucrări de îmbunătățiri 

funciare, lucrări de instalații de infrastructură, noi capacități de producere, transport, 

distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și 

retehnologizare a celor existente; 

o împrejmuiri și mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri, piețe și 

alte lucrări de amenajare a spațiilor publice; 

o lucrări de foraje și excavări necesare în vederea efectuării studiilor 

geotehnice, prospecțiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de 

gaze și petrol, precum și alte exploatări de suprafață sau subterane; 

o lucrări, amenajări și construcții cu caracter provizoriu necesare în 

vederea organizării execuției lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu 

acestea; 

o organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote; 

o lucrări de construcții cu caracter provizoriu: chioșcuri, tonete, cabine, 

spații de expunere situate pe căile și spațiile publice, corpuri și panouri de afisaj, firme 

și reclame, precum și anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole situate în 

extravilan; 

o cimitire - noi și extinderi. 

 

Conform prevederilor legale, se pot emite autorizații de construire și fără 

documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate. Este vorba de 

următoarele tipuri de lucrări: 
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o lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare și de 

conservare a clădirilor de orice fel, cu condiția menținerii aceleiași funcțiuni, a 

suprafeței construite la sol și a volumetriei acestora; 

o lucrări de reparare privind căi de comunicație, dotări tehnico-edilitare și 

altele asemenea, fără modificarea traseului și, după caz, a functionalității acestora; 

o lucrări de reparare privind împrejurimi, mobilier urban, amenajări de 

spații verzi, parcuri și grădini publice, piețe pietonale și celelalte lucrări de amenajare 

a spațiilor publice; 

o lucrări de cercetare și de prospectare a terenurilor - foraje și excavări -, 

necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, exploatărilor de cariere, 

balastierelor, sondelor de gaze și petrol, precum și altor exploatări; 

o organizarea de tabere de corturi. 

 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în 2021, în 

România, s-a înregistrat un număr total de 49.325 autorizații de construire, dintre care 

15.527 autorizații de construire au fost eliberate în mediul urban, iar în mediul rural s-

au eliberat 33.798 autorizații de construire. Cele mai multe autorizații de construire au 

fost eliberate pentru clădirile rezidențiale (exclusiv cele pentru colectivități), într-un 

număr total de 43.374 autorizații de construire, la polul opus s-au situat autorizațiile de 

construire a clădirilor rezidențiale pentru colectivități (38 autorizații de construire). 

 

Pe teritoriul județului Dolj, autorizațiile de construire au fost eliberate în număr 

de 1.376, dintre care autorizațiile de construire eliberate în mediul urban au însumat 

433 autorizații, respectiv 943 autorizații de construire au fost eliberate în mediul rural. 

Totodată, se evidențiază faptul că autorizațiile de construire a clădirilor rezidențiale 

(exclusiv cele pentru colectivități) au înregistrat cel mai ridicat număr (1.250 

autorizații). 

 

La nivelul comunei Coșoveni, potrivit Institutul Național de Statistică, în anul 

2020, autorizațiile de construire au fost eliberate în număr de 14. 
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12.5 Termoficare și echipare 
 

La nivelul mediului rural din județul Dolj, potrivit datelor obținute la  

Recensământul Populației și al Locuințelor din anul 2011, existau 139,772 locuințe 

care beneficiau de alimentare cu curent electric, reprezentând 97,7% din totalul 

locuințelor.  

 

Totodată la nivelul comunei Coșoveni, conform datelor obținute la 

Recensământul Populației și al Locuințelor din anul 2011, s-a evidențiat faptul că 1,7% 

din totalul gospodăriilor nu dispun de instalație electrică. 

 

Operatorul care asigură alimentarea cu energie electrică în comuna Coșoveni 

este S.C. CEZ DISTRIBUȚIE S.A. ROMÂNIA. 

 

12.6 Infrastructura rutieră 
  

Infrastructura rutieră reprezintă, pe scurt, totalitatea drumurilor la nivelul unui 

oraș, unei țări sau chiar al unui continent. Acestea sunt, în principal, drumuri deschise 

circulației publice, pe care un om o poate traversa cu un vehicul. Totodată, aici sunt 

cuprinse și lucrările găsite de-a lungul acestora, inclusiv semnele de circulație. 

În legislație, drumurile sunt clasificate, în general, în 3 mari categorii: 

 

 din punct de vedere al circulației (drumuri deschise sau închise circulației 

publice); 

 destinației (drumuri publice sau de utilitate privată); 

 administrativ-teritorial și funcțional (drumuri de interes național – 

expres, naționale, autostrăzi; de interes județean – drumuri județene; de interes local – 

străzi și drumuri comunale). 

 

Dintre toate acestea, cele mai importante tipuri de drumuri sunt: 
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1. Străzile – în localități, asigură conexiunea și continuitatea drumurilor 

județene, naționale sau comunale ori asigură accesul la diferite facilități, cum ar fi 

locuințe, unități de producție etc.; 

2. Drumurile expres – reprezintă un drum național care se poate accesa doar 

prin intersecții amenajate sau noduri, iar staționarea și oprirea pe partea carosabilă sunt 

strict interzise; 

3. Autostrăzile – sunt drumuri de capacitate mare, pe care se circulă mai 

rapid decât pe celelalte tipuri; construite special pentru circulația autovehiculelor; nu 

deservesc proprietățile riverane; nu se intersectează cu căi ferate, treceri de pietoni ori 

alte drumuri; ieșirea și intrarea se permite doar în locuri special amenajate; din punct 

de vedere structural, sunt alcătuite din două căi unidirecționale separate printr-o 

mediană, fiecare putând avea 2 sau mai multe benzi, la care se adaugă banda de 

urgență, unde se poate opri sau staționa doar în anumite cazuri, cum ar fi probleme de 

sănătate grave sau cele tehnice. 

 

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, pe teritoriul 

României, în anul 2020, s-a înregistrat o lungime totală a drumurilor publice de 86.791 

km, dintre care drumuri naționale care străbat teritoriul pe o distanță de 17.913 km, 

35.085 km drumuri județene și 33.793 km drumuri comunale. 

Potrivit datelor furnizate de Primaria Comunei Coșoveni, suprafața comunei 

este străbătută de un drum județean (E70) și de un drum național (DN6), fiind asfaltate 

pe întreaga suprafață. Totodată, teritoriul comunei Coșoveni este străbătut de drumul 

județean (DJ652) pe o distanță de 4 km, suprafața acestuia fiind asfaltată.  

De asemenea, drumurile comunale care stăbat comuna Coșoveni însumează o 

lungime 40 km. Suprafața drumurilor comunale este asfaltată, betonată și pietruită. 

Suprafața drumurilor comunale se află într-o stare bună în proporție de 75%. 

Drumurile sătești și de exploatare însumeaă o lungime de 37km, suprafața 

acestora fiind din pământ, starea lor fiind una bună. 

 

Pe teritoriul comunei Coșoveni nu există drumuri forestiere. 



                                                                  NC REZIDENCE   
 

114 

 Strategie de Dezvoltare Locală 2021-2027  
 

CAPITOLUL 13. MEDIU 

 

Protecția mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor și acțiunilor 

care au ca scop menținerea, protejarea și îmbunătățirea condițiilor naturale de mediu, 

ca și reducerea sau eliminarea, acolo unde este posibil, a poluării mediului înconjurător 

și a surselor de poluare. 

 

Protecția mediului presupune: 

 

• Gospodărirea rațională a resurselor; 

• Reconstructia ecologică a mediului; 

• Evitarea poluării mediului; 

• Evitarea dezechilibrului prin conservarea naturii; 

• Descoperirea cauzelor care afectează mediul; 

• Proiecte complexe, rațional fundamentate. 

 

Apa este extrem de importantă din punct de vedere fiziologic, economic și 

industrial. Transportul pe apă este coloana vertebrală a comerțului și a economiei. 

Volumul de pește capturat în anul 2017 din apele naturale și acvacultură a depășit 170 

de milioane de tone. Centralele hidroenergetice reprezintă o piatră de temelie 

importantă a dezvoltării durabile, capacitatea totală hidroenergetică a lumii în anul 

2015 fiind de 1.212 GW. În plus, apa este utilizată în sistemele de răcire, încălzire și 

centralele termoelectrice. Aplicațiile apei în industria chimică și farmaceutică sunt, de 

asemenea, foarte diverse. 

 

Apa de la suprafața globului joacă roluri importante în evoluția umană; râurile 

și irigațiile asigură aportul de apă pentru agricultură, sunt suport pentru transportul 

maritim sau fluvial, fie comercial sau de agrement. 
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Poluarea apei se poate defini ca eliberarea în apele subterane sau în lacuri, 

fluvii, râuri, estuare, mări și oceane, a substanțelor. Acestea ajung să interfereze și să 

afecteze utilizarea benefică a apei și, de asemenea, funcționarea normală a 

ecosistemelor. Pe lângă eliberarea substanțelor chimice sau a microorganismelor, 

poluarea apei poate include și eliberarea energiei, sub forma radioactivității sau 

căldurii. 

 

Cauzele principale ale poluării apei sunt reprezentate de: 

 

• scurgerile accidentale ale rezidurilor de la diverse fabrici și deversările 

deliberate ale unor poluanți 

• scurgerile de la rezervoare de depozitare si conducte de transport 

subterane 

• deșeurile și deșeurile menajere 

• sarea presărată în timpul iernii pe șosele 

• plasticele și ierbicidele administrate în lucrările agricole care se 

deplasează prin sol. 

13.1 Calitatea apei potabile din comuna Coșoveni 
 

Potrivit ultimelor studii efectuate asupra populației din comuna Coșoveni, în 

anul 2016, 59,3% din totalul locuitorilor au susținut că sunt mulțumiți de claitatea apei 

potabile. 

 

36,3% din populația comunei Coșoveni s-au declarat foarte mulțumiți claitatea 

apei potabile, iar diferența până la 100% au declarat ca apa este de calitate medie sau 

de o calitate scăzută. 
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13.2 Modul de colectare al deșeurilor menajere în comuna Coșoveni 
 

Gestionarea deșeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se referă la 

educația privind colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor. 

De obicei, termenul se referă la materialele rezultate din activități umane și la 

reducerea efectului lor asupra sănătății oamenilor, a mediului, sau aspectului unui 

habitat. Gestionarea deșeurilor are ca scop și economisirea unor resurse naturale prin 

reutilizarea părților recuperabile. Deșeurile gestionate pot fi atât solide, cât și lichide 

sau gazoase, precum și cu diverse proprietăți (de exemplu radioactive), necesitând 

metode de tratare specifice fiecărora. 

 

Pe raza comunei Coșoveni funcționează serviciul public de salubrizare, în baza 

unui contract de delegare asigurat de către S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE 

S.R.L., acesta precolectează deşeurile reciclabile separat de deșeurile reziduale și de 

deșeurile verzi biodegradabile, folosesc un sistem de colectare pe mai multe fluxuri de 

deșeuri reciclabile prin intermediul unor recipiente denumite igluri amplasate în mai 

multe locații de pe comunei Coșoveni în care populația colectează separat (Hârtie-

carton; plastic-metal; sticlă). 

 

Se mai folosește un sistem de colectare cu un singur flux, astfel încât locuitorii 

amestecă deșeurile menajere într-un singur recipient. 
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CAPITOLUL 14. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

14.1 Structura organizatorică a Primăriei Coșoveni și dotarea sediului 

administrativ 
 

Potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare cu modificările și completările ulterioare, numărul de 

posturi alocat în funcție de numărul de locuitori din comuna Coșoveni este cuprins 

între 17 de posturi (minim) și 22 de posturi (maxim). 

 

Având în vedere informațiile furnizate de Primăria Coșoveni, numărul total de 

posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului este de 22 de posturi, dintre care 

sunt ocupate un număr de 18 de posturi, fiind vacante 4 posturi. 

 

La nivelul Primăriei Comunei Coșoveni, conform ștatului de funcții, cu privire 

la posturile pentru funcțiile publice, în cadrul primăriei există 14 posturi de acest fel: 1 

post de conducere (ocupat) și 10 posturi de execuție (dintre care 3 posturi sunt 

vacante). Referitor la posturile pentru funcțiile contractuale, există 9 posturi (7 posturi 

ocupate) și un număr de 3 posturi pentru funcții SPCLEP, care sunt vacante. 

 

Referitor la dotarea sediului administrativ, am constatat faptul că imobilul ce 

are ca funcțiune sediul Primăriei Comunei Coșoveni este în stare bună, având are acces 

la internet. 
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14.2 Structura organizatorică a Primăriei Coșoveni → număr posturi 
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CAPITOLUL 15. SITUAȚIA PROIECTELOR DE INVESTIȚII 
FINALIZATE SAU ÎN CURS DE IMPLEMENTARE ÎN COMUNA 

COȘOVENI 

1. Denumire: „ALIMENTARE APĂ ETAPA I –PNDL” 

Valoarea investiției: 2.817.528 lei 

2. Denumire proiect: „ALIMENTARE APA ETAPA II –PNDL” 

Valoarea investiției: 504.994,48 lei 

3. Denumire proiect: „EXTINDERE REȚEA APĂ ȘI PUȚ FORAT 

EXCEDENT BUGETAR” 

Buget estimat: 504.994,48 lei 

4. Denumire proiect: „CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT -

EXTINDERE ȘI BRANȘAMENTE  EXCEDENT BUGETAR” 

Buget estimat: 300.000 lei 

5. Denumire proiect: „CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT ET I -

PNDL + EXCEDENT BUGETAR + BUGET LOCAL” 

Valoarea investiției: 4.961.963,90 PNDL + 625.056,92 buget local + 

477.105,55 excedent (2021) + 5051,23 (2021) buget local 

Investiții necesare (descriere): 4235000 - PNDL + 1000000 excedent bugetar + 

94000 buget local 

Buget estimat: 5.329.000 lei 

6. Denumire proiect: „EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE ÎN 

COMUNA COȘOVENI 7 STRĂZI EXCEDENT BUGETAR” 

Valoarea investiției: 145.478 lei 

Buget estimat: 460.000 lei 

7. Denumire proiect: „MODERNNIZARE REȚEA ILUMINAT PUBLIC 

STRADAL ÎN COMUNA COȘOVENI 172.000 EXCEDENT BUGETAR + AFM 

FINANȚARE” 

Valoarea investiției: 517.848,11 lei 

Buget estimat: 172.000 lei 



                                                                  NC REZIDENCE   
 

120 

 Strategie de Dezvoltare Locală 2021-2027  
 

CAPITOLUL 16. ANALIZA SWOT 

In perspectiva identificării, formulării relevante, coerente, a unor obiective 

specifice, in contextul actualului document programatic “Strategia de Dezvoltare 

Locală Durabilă Coșoveni 2021-2027” a fost propus si implementat un proces de 

consultare publică pe parcursul căruia s-a facut apel la cetățeni, factori interesați in 

dezvoltarea comunității Coșoveni, utilizând metode, instrumente obișnuite de 

investigare a cadrului de dezvoltare a comunității Coșoveni si vecinătaților acesteia, 

in context socio-economic, cultural, de protectia mediului, actual.  

Metode si instrumente folosite in procesul de consultare publică: 

 consultarea documentelor programatice existente la nivel regional, national, 

european-UE; 

 elaborarea analizei SWOT; 

 elaborarea si aplicarea unui chestionar de opinie,  specific grupurilor de varsta; 

 prelucrarea si interpretarea datelor colectate. 

 

Consultarea documentelor programatice existente la nivel regional, national, 

european-UE este o metoda frecvent intalnita, aflata printre cele mai eficiente 

metode de culegere a datelor semnificative cu privire la parcursul istoric si actual 

institutional al unei comunitati, in mod specific, comunitatea Coșoveni.  

 

Pentru ințelegerea factorilor responsabili de construcția viitorului comunității, 

au fost consultate documente care prezentau trecutul comunei si care prezentau 

relevanta in actualizarea Strategiei: Monografia comunei Coșoveni, judetul Dolj, 

Strategia de Dezvoltare a Comunei Coșoveni pentru perioada 2015-2020.  

 

Pentru prezentarea situației actuale la nivelul comunității Coșoveni, au fost 

analizate datele demografice continute in documentele Recensamantului Populatiei 

2011, datele statistice socio-economice (categoriile in functie de venit), etc. 
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Analiza SWOT  

Pentru efectuarea analizei, au fost constituite 5 grupe de lucru, aferente celor 5 

domenii care au fost analizate. Analiza SWOT, viziunea, direcțiile strategice de 

dezvoltare si portofoliul de proiecte propuse strategic au fost realizate ca urmare unui 

parcurs de consultare publica. 

 

Chestionarul de opinie 

In scopul identificarii opiniei locuitorilor comunității Coșoveni, a factorilor 

interesați de dezvoltarea durabilă a acesteia, a fost elaborata structura unui chestionar 

relevant, cu conținut simplu si clar definit, acest chestionar a fost distribuit 

factorilor interesați, in vederea obținerii unei imagini reale referitoare la cele mai 

importante probleme cu care se confruntă populația din comuna Coșoveni, judetul 

Dolj. Astfel, chestionarul a fost aplicat pe un eșantion reprezentativ pentru 

populatia majoritara (150 chestionare). Concluziile si propunerile, au fost generalizate 

pentru întreaga populație constituind oglinda intereselor unui numar semnificativ 

de persoane. Echipa de elaborare a prezentului document strategic a fost preocupată 

permanent de reprezentativitatea opiniilor regăsite in chestionarele completate de cetateni, 

tehnica de lucru utilizată pentru distribuirea chestionarelor fiind din „usă în usă” si 

întalniri punctuale. După colectarea chestionarelor completate s-a trecut la 

prelucrarea răspunsurilor, în concordantă cu formatul potrivit cerințelor de elaborare 

a Strategiei Coșoveni 2021-2027, document strategic răspuns la principalele probleme 

identificate la nivelul comunității locale și împrejurimilor acesteia, probleme care 

așteaptă soluții in cadrul comunității, in perioada de planificare 2021-2027. 

 

Obiectivele de dezvoltare propuse în contextul prezentului document strategic sunt 

formulate în perspectiva unei dezvoltari durabile a comunității Coșoveni si 

imprejurimilor acesteia in perioada 2021-2027. 

 

Astfel, in rândurile care urmeaza, se impune prezentarea conceptului de dezvoltare 

durabilă, asa cum acesta este cunoscut și acceptat în prezent.  
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 O posibilă formulare a acestui concept ar arăta astfel:  

 “Conceptul de Dezvoltare durabilă insumează totalitatea formelor si 

metodelor de dezvoltare socio-economica – culturala- de protectia mediului care 

vizeaza asigurarea unui echilibru dinamic, permanent, intre factorii, relatiile si 

aspectele de natura sociala, economica,  culturala, cele ecologice si elementele 

capitalului natural, toate aceste elemente implicate in procesul de dezvoltare 

previzionat pentru comunitatea locala vizata.”  

 

 “ Procesul de Dezvoltare durabilă trebuie ințeles ca un parcurs de 

urmat de către toate țarile, la nivelul tuturor continentelor lumii, in 

perspectiva  unei dezvoltări economico-sociale, parcurs recomandat de catre 

ONU , in contextul actual, oferit de Uniunea Europeană si mediul de cooperare 

international, al globalizării.  

In cadrul acestui parcurs de dezvoltare durabilă, se caută armonizarea a trei 

componente fundamentale pentru societate:  

• Resursele umane; 

• Creștere si stabilitate economica; 

• Echitatea intre generatii. 

 

România, in calitate de stat membru al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) si 

Uniunii Europene (UE), si-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare 

Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, adoptată prin Rezolutia Adunarii Generale a ONU, 

in cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. 

Concluziile Consiliului UE, adoptate in data de 20 iunie 2017 „Un viitor durabil al 

Europei: raspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă 

documentul politic asumat de statele membre ale UE privind implementarea Agendei 

2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

Prin această strategie, România isi stabilește cadrul național pentru susținerea 

Agendei 2030 si implementarea setului de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ODD. 
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Strategia susține dezvoltarea Romîniei pe trei piloni principali, respectiv economic, 

social si de mediu. Strategia este orientată către cetațean și se centrează pe inovație, 

optimism, rezilienta și încrederea ca statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un 

mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat si integrat.  

Documentarea și fundamentarea strategiei s-au realizat pe baza rapoartelor 

primite de la ministere si alte institutii centrale, elaborate în acest scop, materialelor de 

sinteza elaborate sub egida Academiei Romane si altor foruri știintifice si academice, 

datelor accesibile ale instituțiilor europene si ale ONU, sugestiilor si recomandărilor 

consemnate in urma consultărilor publice cu mediul de afaceri, mediul universitar, 

institute naționale de cercetare-dezvoltare, ONG-uri si exponenții reprezentativi ai 

societății civile, precum si a contributiilor unor experti individuali1.  

 

 

Dezvoltarea durabilă trebuie privită si acceptată ca un obiectiv strategic de nivel 

internațional adaptat la specificul fiecarei țări a lumii. Dezvoltarea durabilă, este un 

concept de evoluție a societății care permite folosirea pe termen lung a resurselor 

și factorilor de mediu astfel că, dezvoltarea socio-economică să fie posibilă si să 

aibă loc concomitent cu menținerea unei calițăti a mediului inconjurător la un 

nivel acceptabil si previzibil. 

Astfel, dezvoltarea durabilă a unei comunităț i  locale,  a societăț i i ,  in 

ansamblul e i ,  presupune armonizarea a cătorva idei fundamentale, idei  

af la te   intr-o legatura stransă: 

• Răspunsul factorilor de decizie la întrebările si cerințele de dezvoltare actuale si 

viitoare, ale comunitații locale, prin formularea unor politici publice relevante 

pentru mediul socio-economic-cultural de protecția mediului la nivel comunitar, 

politici publice coerente, funcționale si eficiente capabile să conducă la 

îndeplinirea obiectivelor specific formulate în acord cu dezvolatrea durabilă 

previzionată pentru comunitate locala vizată. Aceste obiective specifice odată 

îndeplinite asigură atingerea scopului durabilității; 

                                                 
1 Strategia Nationalã pentru Dezvoltarea Durabilă a Romaniei 2030, pag .11 
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• Îndeplinirea nevoilor de dezvoltare comunitară, care definește scopul 

dezvoltării (proces de dezvoltare care răspunde solicitarilor prezentului fară a 

pune în pericol, fară a compromite capacitatea comunitătii de a satisface 

cerințele generațiilor viitoare); 

• Menținerea unui echilibru, a unei armonii privind dinamica evoluției 

populatiei comunității locale si capacitatea productivă a eco-sistemului 

comunitar , in context definit pentru limite si cerinte pro echilibru in 

dezvoltarea locala; 

• Implementarea unui proces general al schimbării la nivelul comunității 

locale, proces care va confirma definirea cerințelor si nevoilor de dezvoltare 

locală, intr-un context echilibrat, in acord cu posibile schimbări previzionate 

privind situații specifice, factori externi, conditii de timp, relatii umane, 

context politic.  

 

Cadrul organizatoric pentru dezvoltare durabilă s-a instituit in ultimul 

deceniu al secolului XX prin înfiintarea de comisii pentru dezvoltare durabilă la 

nivelul guvernelor, organizațiilor neguvernamentale, Băncii Mondiale, Organizației 

Națunilor Unite, Consiliului si Parlamentului Europei, Consiliului Mondial al 

Energiei; de asemenea, au fost elaborate de catre institutii naționale si internaționale 

de analiza, studii si cercetari, studii si scenarii pentru dezvoltare si respectiv 

dezvoltare durabilă pe întreg orizontul de timp al secolului XXI. 

În România, au fost elaborate/sunt in curs de elaborare Strategii de Dezvoltare 

Durabilă pentru perioada 2021-2027, la nivel național, regional, județean si local.   

 Aceste documente strategice au in vedere schimbările generate de statulul 

României de țara membra a Uniunii Europene precum si efectele crizei economice 

mondiale, asupra situatiei europene, naționale, regionale, judetene si locale.  

 

Actualul document programatic sub titulatura Strategia de dezvoltare 

durabilă a comunei Coșoveni pentru perioada 2021-2027 a fost formulat in acord 
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cu conținutul documentului programatic de nivel național "Strategia Națională 

pentru Dezvoltarea Durabilă a Romaniei 2030".  

În contextul Strategiei România 2030, România are nevoie de o schimbare a 

paradigmei prezente de dezvoltare pentru a face fata provocarilor secolului XXI. 

Trăim o perioadă marcată de procesul de globalizare, de accentuare a inegalitatilor si 

de agravare a problemelor de mediu. Dezvoltarea Durabilă este solutia. Strategia 

nationala se adreseaza acestor provocări, propunând tranzitia spre o dezvoltare 

durabilă bazata pe principiile si in spiritul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, 

ca membra a unei Uniuni Europene prospere si revigorate. Dezvoltarea Durabilă 

reprezinta, in contextul romanesc, dorinta realizarii unui echilibru, o sinteză între 

aspiratiile cetățeanului născut liber, societatea de care depinde si prin care se defineste 

si contextul care permite realizarea de sine. Acest echilibru pornește de la om, actor 

central care cauta un echilibru individual si conditii favorabile pentru a se realiza. 

Condițiile favorabile sunt influențate de societatea care trebuie să îl sustină si sa il 

motiveze si de mediul prin care se regăseste și îsi poate găsi echilibrul. Rolul statului 

în contextul dezvoltării durabile este să ajute la realizarea acestui echilibru, nu doar 

pentru cetățenii de acum, dar si pentru generațiile viitoare. Strategia precedentă a 

sprijinit revenirea din criza economica si financiara resimtită după anul 2008. Acum 

este nevoie de o noua abordare in perspectiva anilor 2020 care să tină cont de 

realitațile economice, sociale si de mediu de la nivel mondial, european si national, cu 

un orizont de timp care să priveasca peste generații, care să satisfacă „nevoile 

generației actuale fară a compromite șansele viitoarelor generații de a-si satisface 

propriile nevoi”23 

 

Dacă in ultimii zece ani țintele României erau stabilite in raport cu evoluția 

economiei mondiale si in concordanta cu politicile UE, acum atât România, cat si UE 

trebuie sa-si reproiecteze prioritățile pe termen mediu si lung pentru atingerea 

obiectivelor din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, adoptata in cadrul Summit-

                                                 
2 Brundtland Report (1987) 
3 United Nations Conference on Sustainable Development, Rio 1992 & Agenda 21 
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ului Organizatiei Natiunilor Unite, in septembrie 2015 . Aceasta este o cale sigura prin 

care se poate realiza un viitor mai bun generațiilor viitoare. România, alaturi de alte 

192 de state, si-a asumat stabilirea cadrului national pentru sustinerea Agendei 2030 

pentru Dezvoltare Durabilă, care include un set de 17 Obiective de Dezvoltare 

Durabilă si Agenda de Actiune de la Addis-Abeba. Planul de actiune global, pe care 

România alege sa-l sustină in următorii ani, se adreseaza ameliorarii sarăciei, 

combaterii inegalitatilor, injustitiei sociale si protejarii planetei pana in anul 2030. Este 

un plan de acțiune pentru oameni, planetă si prosperitate, prin care se urmareste 

consolidarea unui climat de sigurantă si libertate, in care „nimeni nu va fi lăsat in 

urma”. 

 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a rezultat in urma unui proces 

international indelungat de analiza, care recunoaste ca problemele globale se pot 

rezolva doar prin solutii la nivel global. Modificarea perceptiei si constientizarea 

evolutiei fara precedent a societatii, cresterea natalitatii la scara globala, a accelerarii 

economiilor tarilor in curs de dezvoltare si a disparitatilor sociale au pus in evidenta 

limitele cresterii planetare. Cresterea preturilor la anumite resurse a evidentiat faptul ca 

Pamantul isi poate epuiza resursele fizice regenerabile si neregenerabile, conducand la 

un dezechilibru catastrofal.  

 

Cei trei piloni prin care Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă se structureaza 

au fost definiti in Raportul Comisiei Brundtland (1987):  

 

• ECHITATEA SOCIALĂ 

• CRESTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor in curs de dezvoltare 

pentru a se apropia de calitatea vietii din țările dezvoltate;  

• MEDIUL – cu nevoia de a conserva si îmbunatati baza de resurse disponibile 

prin schimbarea treptata a modului in care trebuie să se dezvolte si sa fie 

folosite tehnologiile actuale si de perspectiva 
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Această abordare a fost posibilă prin punerea in evidenta a conceptului de 

„depășire a limitelor”.  

S-a conștientizat că resursele naturale, de care societatea are nevoie si care sunt 

limitate, au fost depăsite, creand in acelasi timp un dezechilibru ecologic la nivel 

planetar, prin cresterea economică iresponsabila. Astfel, s-a constatat ca numai prin 

sustinerea simultană a celor trei piloni – social, economic si de mediu – se poate 

ajunge la o dezvoltare durabilă si la un viitor comun, la nivel global. Primul Summit al 

Natiunilor Unite pentru mediu si dezvoltare de la Rio, in 1992, a abordat reducerea 

ponderii economice, astfel încât sa nu fie afectată capacitatea de menținere a 

echilibrului biofizic al Pamantului, fara a renunta insa la bunastarea socială. Declarația 

de la Rio si Agenda 21 au dezvoltat teme de mediu în beneficiul social și anume: 

calitatea vietii, utilizarea resurselor naturale, protectia bunurilor globale, 

managementul comunitatilor umane si creșterea economică . 

Summit-ul din 2000 a ratificat Declaratia Mileniului, primul document cadru la 

nivel international pentru combaterea saraciei, a foametei, a bolilor si inegalitatilor la 

nivel mondial. Pentru a realiza aspiratiile Declaratiei Mileniului, s-au definit 8 

obiective specifice de dezvoltare, cunoscute ca Obiectivele de Dezvoltare ale 

Mileniului, 21 de tinte si 60 de indicatori, cu termen de realizare 2015. Conferinta 

ONU privind Dezvoltarea Durabilă Rio+20, din 2012, a elaborat documentul Viitorul 

pe care il dorim, care a inregistrat progresele in directia realizarii Obiectivelor de 

Dezvoltare ale Mileniului si a facut trecerea catre stabilirea Obiectivelor de Dezvoltare 

Durabilă pentru Agenda de dupa 2015. Acest document este o recunoastere in 

continuare a importantei celor trei dimensiuni ale dezvoltarii durabile – social, 

economic si de mediu. Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă - Transformarea lumii 

noastre, adoptata la 25 septembrie 2015 de sefii de stat si guverne din 193 de tari, in 

cadrul Adunarii Generale a ONU, este o versiune, fundamental modificata, a cadrului 

conceptual al dezvoltarii durabile, structurate pe un pachet de 17 obiective de 

dezvoltare durabilă, sustinute prin 169 de tinte subiacente. Agenda 2030 solicita 

actiuni din partea tuturor tarilor, sarace, bogate si cu venituri medii. Recunoasțe că 

încetarea săraciei trebuie sa fie insotita de un plan care sa contribuie la crestere 

economica si abordeaza o serie de nevoi sociale, inclusiv educatie, sanatate, protectie 
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sociala si locuri de munca, abordand in acelasi timp problemele combaterii 

schimbarilor climatice si protectia mediului. Aceasta acopera, de asemenea, aspecte 

precum inegalitatea, infrastructura, energia, consumul, biodiversitatea, oceanele si 

industrializarea. Agenda promoveaza implicarea tuturor partilor interesate, prin 

democratizarea procesului decizional pe tema dezvoltarii durabile. Se subliniaza 

responsabilitatea si rolul generatiilor tinere pentru crearea dezvoltarii durabile. 

Aceasta strategie reprezinta „farul” care ghideaza implementarea Agendei 2030 in 

toate politicile sectoriale ce pot promova dezvoltarea durabilă pe plan national. Insa, 

acest lucru nu va fi suficient. Este nevoie de implicarea tuturor actorilor in realizarea 

obiectivelor Agendei. Implicarea fiecarui cetatean este imperativa in realizarea acestei 

strategii. Exista un proverb - „ omul sfinteste locul ”. E nevoie de formarea masei 

critice, momentul in care aceste principii vor fi insusite de majoritatea cetatenilor, 

pentru realizarea schimbarii pe care o dorim. Doar asa vom reusi sa transformam 

România si sa asiguram un viitor durabil generatiilor urmatoare4. 

 

De asemenea, Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă Coșoveni 2021-2027 este 

formulata in acord cu continutul Strategiei Regionale SV Oltenia. 

Limitările analizei SWOT pot face ca Administrația Publică Locală să vadă unele 

circumstanțe ca fiind foarte simple. Mai mult decât atât, categorizarea aspectelor ca 

puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări implică un mare element subiectiv 

și se recomandă ca aceasta să fie folosită ca un ghid, ci nu ca o prescripție. 

Totodată, pentru realizarea unei analize SWOT de succes trebuie să se țină cont de 

ceea ce dorește o localitate să obțină prin aceasta. Astfel că, o analiză SWOT trebuie 

să fie scurtă și simplă, dar să includă cele mai relevante detalii, prioritizând cei mai 

semnificativi factori care pot dezvolta, respectiv afecta, teritoriul. De asemenea, este 

important ca analiza SWOT să se realizeze pe sectoare distincte, astfel încât să nu se 

piardă din vedere aspecte importante, dar și pentru a avea o abordare structurată. 

 

                                                 
4 Strategia Nationalã pentru Dezvoltarea Durabilă a Romaniei 2030, pag. 5 
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In paginile care urmeaza sunt identificate si prezentate, la nivel de detalii,  

Analizele SWOT- analiza Punctelor Tari- S, Punctelor Slabe- W, Oportunitatilor- 

O si Amenintarilor- T,  pe domeniile localizare teritorială, agricultură, 

demografie și mișcare naturală, forță de muncă, educație și învățământ, cultură și 

turism, economie, sistemul de sănătate și asistență socială, mediu, 

 

PRIVIRE DE ANSAMBLU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Comuna Coşoveni este situată la 10 km distanţă 

de municipiul Craiova şi la 40 km distanţă de 

oraşul Caracal; 

 Existența unei reţele extinse de energie elecrică, 

unei reţele de telefonie fixă, reţelei de 

telefonie mobile și internet și a unri rețele de 

gaze naturale și apa; 

 În comuna Coşoveni vegetaţia naturală a fost 

înlocuită, (în proporţie de 90%) cu culturi 

agricole; 

 În comuna Coşoveni, indicele de îmbătrânire 

demografică are valoare inferioară celei 

înregistrate la nivel judeţean şi regional, ceea ce 

arată faptul că populaţia nu este îmbătrânită, iar 

raportul este de aprope 2 tineri la o personă 

peste 55 ani; 

 Populaţia este dispusă să facă naveta pentru 

asigurarea nevoilor zilnice chiar şi pe distanţe 

mai mari de 20 km; 

 La nivelul Comunei  Coşoveni exista Școală 

Gimnazială cu clasele I-VIII care avea la anul 

2020 înscriși 345 de școlari, unitățile de 

învățământ sunt suficiente, acestea fiind dotate 

corespunzător; 

 Patrimoniul cultural al comunei Coşoveni este 

reprezentat de Biserica Sfântul Nicolae şi Biserica 

Sfinţii Mihail şi Gavril, posibile obiective turistice 

 Reţeaua hidrografică a comunei Coşoveni este slab 

dezvoltată fiind reprezentată de un singur pârâul 

Călugăra; 

 Mai mult de 60% din totatul exploatațiilor agricole 

sunt deținute de persoane individuale, din care 

aprox. Jumătate au suprafețe mai mici de 1 ha , iar 

dintre aceștia un mic procent sunt afiliați la 

Asociațiile Agricole; 

 Rata de natalitate înregistrează o valoare mai 

scăzută comparativ cu cele de la nivel judeţean, 

regional şi naţional; 

 Între anii 2014 si 2021, numărul şomerilor din 

comuna Coşoveni a fost cu 5,17% mai ridicat 

comparativ cu perioada anterioară; 

 Nu există un after school sau o grădiniță cu program 

prelungit și nici săli de gimnastică dotate 

corespunzător; 

 Evenimentele culturale organizate la nivel local sunt 

puține și de scurtă durată; 

 Principalele probleme întâmpinate de agenţii 

economici locali sunt: lipsa pieţei de desfacere şi 

infrastructura rutieră precară; 

 Lipsa unui spirit antreprenorial activ al localnicilor;  

 În anul 2021 numărul persoanelor cu handicap din 

comuna Coşoveni este de 35 persoane, 144 de 
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Conacul Nicolau, Balta Coșoveni; 

 La nivelul comunei Coșoveni sunt înregistrate 

183 de firme active în anul 2021, iar cifra de 

afaceri este in creștere în perioada 2015-2020; 

 Existenţa a 10 unități sanitare la nivelul anului 

2020, a trei cabinete medicale  și veterinare, a 

unui cabinet stomatologic, a unui laborator de 

tehnică dentară şi a 5 farmacii; 

 În cadrul comunei se face colectarea selectivă a 

deşeurilor de către o firmă specializată; 

 Agenții economici respectă legislația de mediu si 

sunt implicați in acțiunile de protejarea 

mediului; 

 Administraţia Publică Locală eficientă, 

colaborare eficienta cu instituţiile judetețene și 

centrale, transparență la nivel decizional, 

comunicare bună a cetăţenilor cu autoritatea 

locală, administraţia locală receptivă, activă, cu 

iniţiativă, disponibilă pentru orice efort privind 

dezvoltarea comunităţii; 

 

alocații acordate pentru susținerea familiei și 24 de 

ajutoare sociale acordate; 

 Energia verde/regenerabilă nu este prezentă în 

gospodăriile Localnicilor din comuna Coşoveni; 

 Lipsa de O.N.G.- uri; 

 Lipsa unor instituţii bancare; 

 Implicarea insuficientă a instituțiilor locale  în 

schimbarea mentalităților; 

 Dificultatea  finanțării proiectelor de infrastructură, 

sociale, etc. Din cauza  resurselor financiare 

insuficente; 

 Pierderea meșteșugurilor tradiționale. 

 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

  

 Posibilitatea accesării fondurilor structurale în 

vederea valorificării resurselor zonei; 

 Existenţa programelor autorităţilor judeţene şi 

naţionale destinate dezvoltării zonelor rurale;  

 Posibilitatea încadrării ariilor geografice ale 

comunelor in ariile de eligibilitate a programului 

de finanțare prin fonduri UE și prin PNRR. 

 Promovarea unor politici pro-nataliste la nivel 

naţional prin implementarea unor programe 

sociale ţintite către familie şi copil; 

 Posibilitatea de creare a noi locuri de muncă prin 

facilitarea accesului la finanţare  a 

 Insuficienţa resurselor financiare pentru contribuţia 

proprie la proiectele finanţate prin Fonduri 

Structurale din mediul rural; 

 Cunoştinţe insuficiente de antreprenoriat a 

întreprinzătorilor din domeniul agricol și lipsa 

digitalizării in agricultură; 

 Creșterea migrației populației active, din cauza 

necorelării cursurilor de formare profesională cu 

domeniile economice din localitate. 

 Criza economică generată de pandemia actuală 

determină restrângerea activităţii sectoarelor 

economice şi implicit creşterea ratei şomajului. 
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microîntreprinderilor; 

 Dezvoltarea parteneriatelor public-private în 

procesul educaţional şi a formării profesionale; 

 Diversificarea obiectivelor turistice va duce la 

creşterea atractivităţii turistice a zonei; 

 Accesul populaţiei la tehnologia informaţiei şi 

serviciile de comunicaţii pentru a conecta 

societatea rurală la progresele globale, facilitând 

o mai bună participare la dezvoltarea 

economică; 

 Dezvoltarea antreprenoriatului social în vederea 

creării mai multor unităţi protejate în mediul 

rural pentru scăderea gradului de dependenţă al 

persoanelor defavorizate social; 

 Componenta de Mediu este unul dintre cei 3 

piloni ai Programului Național de Redresare si 

Reziliență; 

 Buget insuficient alocat învăţământului, generând 

recurgerea la finanţare prin aportul familiilor 

elevilor; 

 Discrepanţe între domeniul cultural şi nevoile, 

respectiv interesele comunităţii, pierderea 

relevanţei actului cultural pentru comunitate; 

 Mediu politic instabil şi dese schimbări în legislaţie 

(inclusiv cele din domeniul fiscal); 

 Disparităţi între zonele rurale şi cele urbane datorate 

slabei capacităţi în asigurarea infrastructurii şi a 

serviciilor de bază;  

 Probleme financiare majore ale sistemului public de 

sănătate;  

  Creşterea numărului de copii ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în afara ţării; 

 Menţinerea mentalităţii de indiferenţă faţă de 

protecţia mediului, în special la nivelul populaţiei 

vârstnice; 

 

LOCALIZARE TERITORIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

  

  

 Comuna Coşoveni este aşezată în partea estică a 

judeţului Dolj, de-o parte şi de alta a drumului 

European 70 şi a căii ferate Craiova – Bucureşti; 

 Comuna Coşoveni este situată la 10 km distanţă 

de municipiul Craiova şi la 40 km distanţă de 

oraşul Caracal; 

 În comuna Coşoveni vegetaţia naturală a fost 

înlocuită, (în proporţie de 90%) cu culturi 

agricole. 

 Reţeaua hidrografică a comunei Coşoveni este slab 

dezvoltată fiind reprezentată de un singur pârâul 

Călugăra. 

 

  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
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 Posibilitatea accesării fondurilor structurale în 

vederea valorificării resurselor zonei; 

 Existenţa fondurilor europene direcţionate spre 

semnalizarea şi promovarea obiectivelor 

turistice; 

 Diversificarea obiectivelor turistice va duce la 

creşterea atractivităţii turistice a zonei; 

 Existenţa programelor autorităţilor judeţene şi 

naţionale destinate dezvoltării zonelor rurale;  

 Posibilitatea încadrării ariilor geografice ale 

comunelor in ariile de eligibilitate a programului 

de finanțare prin fonduri UE și prin PNRR. 

 Insuficienţa resurselor financiare pentru contribuţia 

proprie la proiectele finanţate prin Fonduri 

Structurale din mediul rural; 

 Prezenţa riscurilor naturale: inundaţii, alunecări de 

teren, secetă. 

 

AGRICULTURA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

 Peste jumătate din suprafaţa agricolă a comunei 

Coşoveni este reprezentată de suprafaţa arabilă 

(88%); 

 70% dintre agenţii economici locali consideră 

sectorul agricol prioritar pentru dezvoltarea 

nivelului de trai din comună. 

 

 Lipsa suprafeţelor ocupate cu fâneţe, livezi, 

pepiniere pomicole şi ape şi bălţi; 

 Mai mult de 60% din totatul exploatațiilor agricole 

sunt deținute de persoane individuale, iar dintre 

aceștia un mic procent sunt afiliați la Asociațiile 

Agricole; 

 Cea mai mare parte a suprafeţei neagricole este 

ocupată cu păduri; 

 Peste 45% din totatul exploatațiilor agricole deținute 

de persoane individuale au suprafețe sub 1ha. 

 Aprox 50% dintre culturile agricole de pe raza 

comunei sunt ocupate de grâu; 

 

 Peste 50 % din populaţia comunei consideră 

sectorul agricol prioritar pentru dezvoltarea 

locală; 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

  

 Dezvoltarea mediului non-guvernamental ce 

activează în domeniul agriculturii ecologice; 

 Tendinţă de creştere a sectorului de produse 

 Construcţia de noi locuinţe ce conduce la scăderea 

suprafeţei agricole; 

 Eroziunea şi degradarea calităţii solurilor ce conduce 
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ecologice; 

 Existenţa unui cadru legislativ favorabil pentru 

înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor și a 

cooperativelor agricole; 

 Existenţa Fondului European pentru Agricultură 

şi Dezvoltare Rurală; 

 Existenţa Programelor AFIR ce susţin dezvoltarea 

mediului de afaceri în domeniul agriculturii; 

 Creşterea anuală a subvenţiei de la Uniunea 

Europeană pentru domeniul agricol; 

 Facilităţi legislative pentru arendarea si 

achiziționarea suprafeţelor agricole; 

 Existenţa Camerelor Agricole Judeţene ce oferă 

sprijin în vederea dezvoltării mediului rural; 

 Existenţa Grupurilor de Acţiune Locală care 

sprijină micii fermieri; 

 Existenţa Planului Naţional pentru Dezvoltare 

Rurală. 

la scăderea randamentului; 

 Concurenţa acerbă de pe piaţa produselor 

agroalimentare;  

 Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele 

europene; 

 Cunoştinţe insuficiente de antreprenoriat a 

întreprinzătorilor din domeniul agricol la nivel 

naţional comparativ cu media Uniunii Europene ; 

 Cunoştinţe insuficiente a agricultorilor în ceea ce 

priveşte elaborarea şi implementarea proiectelor 

finanţate din Fondurile Structurale FEADR; 

 Cadru legislativ instabil şi insuficienţa cunoaşterii 

acestuia în rândul populaţiei din mediul rural; 

 Reducerea subvenţiilor pentru agricultură. 

 Lipsa digitalizării in agricultură la nivel de exploatații 

deținute de persoane juridice. 

 

DEMOGRAFIE ȘI MIȘCARE NATURALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 În comuna Coşoveni, indicele de îmbătrânire 

demografică este de 1.0 (valoare inferioară celei 

înregistrate la nivel judeţean şi regional), ceea ce 

arată faptul că populaţia nu este îmbătrânită; 

 Raportul populatiei tinere la populația bătrâna 

este unul pozitiv de aprope 2 tineri la o personă 

peste 55 ani; 

 La nivelul anului 2021, în comună  s-au 

înregistrat 15 căsătorii. 

 Raportat la anul 2015, populaţia comunei 

Coşoveni a crescut cu aprox 6.7% în anul 2021; 

 

 La nivelul anului 2021, comuna Coşoveni a 

înregistrat un spor natural negativ; 

 În anul 2021 nu a avut loc nici o naștere pe raza 

comunei, iar la nivelul anului 2020 doar 2 adopții; 

 Rata de natalitate înregistrează o valoare mai 

scăzută comparativ cu cele de la nivel judeţean, 

regional şi naţional; 

 În ceea ce priveşte rata de mortalitate, comuna 

Coşoveni înregistrează o valoare mai ridicată 

comparativ cu valorile înregistrate la nivel judeţean, 

regional şi naţional, inregistrânduse 35 de morți la 

2021 pana la data curentă si 40 de morți la anul 

2020; 

  Rata de nupţialitate din comună este inferioară 

valorilor înregistrate la niveL naţional, regional şi 
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judeţean; Raportul de dependenţă demografică 

(50%) prezintă o valoare mai ridicată în comuna 

Coşoveni comparativ cu valorile înregistrate la nivel 

naţional, regional şi judeţean. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

  

 Preocuparea permanentă a Autorităţilor Publice 

Locale cu privire la rezolvarea problemelor cu 

care se confruntă populaţia; 

 Promovarea de către Administraţia Publică 

Locală a unui program de informare cu privire la 

depopularea satelor componente şi luarea de 

măsuri concrete în acest sens (de exemplu, 

premierea familiei la naşterea unui copil); 

 Promovarea unor politici pro-nataliste la nivel 

naţional prin implementarea unor programe 

sociale ţintite către familie şi copil; 

 Elaborarea de politici de sănătate publică mai 

eficiente care vizează scăderea ratelor de 

mortalitate generală şi infantilă; 

 Menţinerea tendinţei de creştere a speranţei de 

viaţă la naştere la nivel naţional; 

  Implicarea medicilor şi a asistenţilor sociali în 

activităţi de conştientizare cu privire la 

necesitatea întineririi populaţiei; 

  Facilităţile oferite de programele naţionale şi 

europene pentru 

menţinerea tinerilor în mediul rural; 

 Mobilitatea populației este generatoare de aport 

de capital, de idei și tehnologii noi, respectiv noi 

influențe pozitive legate de cultură, obiceiuri. 

 

 Ritmul de scădere al populaţiei creşte de la an la an, 

iar generaţiile tinere sunt din ce în ce mai puţin 

numeroase comparativ cu cele adulte şi vârstnice; 

 Redresarea natalităţii nu mai poate împiedica 

scăderea şi îmbătrânirea populaţiei active până în 

anul 2025; 

 Promovarea agresivă la nivel naţional a metodelor 

contraceptive; 

 Menţinerea ratelor actuale de fertilitate va conduce 

la un derapaj demografic în anii 2025-2030; 

 Tendinţă de îmbătrânire mai accentuată a populaţiei 

din cauza migrării forţei de muncă tinere în 

străinătate; 

 Adaptarea mai lentă a populaţiei vârstnice la 

schimbările şi provocările lumii actuale. 

 Creșterea migrației populației active, din cauza 

necorelării cursurilor de formare profesională cu 

domeniile economice din localitate. 
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FORȚĂ DE MUNCĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

  

 Există agenţi economici locali care consideră că 

forţa de muncă din teritoriu este calificată; 

 Populaţia este dispusă să facă naveta pentru 

asigurarea nevoilor zilnice chiar şi pe distanţe 

mai mari de 20 km. 

 Majoritatea locuitorii comunei Coşoveni consideră 

că oferta locurilor de muncă din teritoriu este foarte 

redusă; 

 Peste jumătate dintre agenţii economici care îşi 

desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei 

Coşoveni nu au informaţii despre forţa de muncă 

existentă la nivel local; 

  Localnicii comunei sunt foarte nemulţumiţi de 

oferta locurilor de muncă şi de nivelul salariilor din 

comună;  

 Între anii 2014 si 2021, numărul şomerilor din 

comuna Coşoveni a fost cu 5,17% mai ridicat 

comparativ cu perioada anterioară. 

  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

  

 Descurajarea pensionării anticipate şi 

încurajarea muncii în regim de lucru parţial; 

 Posibilitatea de creare a noi locuri de muncă prin 

facilitarea accesului la finanţare  a 

microîntreprinderilor; 

  Stimularea revenirii în ţară a persoaneloi 

plecate să muncească în străinătate. 

 Lipsa de structurare a învăţământului secundar şi 

universitarfaţă de cerinţele pieţei muncii determină 

creşterea numărului de şomeri în rândul populaţiei 

calificate; 

 Scăderea capacităţii economiei de a crea 

oportunităţi de muncă; 

 Criza economică generată de pandemia actuală 

determină restrângerea activităţii sectoarelor 

economice şi implicit creşterea ratei şomajului. 
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EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

  

 La nivelul Comunei  Coşoveni exista Școală 

Gimnazială cu clasele I-VIII care avea la anul 

2020 345 de școlari; 

 La nivelul Comunei  Coşoveni erau înregistrați 

81 de preșcolari in structurile invațământului 

preșcolar-grădinițe; 

 Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de 

Statistică, în cadrul unităţii de învăţământ din 

comuna Coşoveni nu există săli de gimnastică şi 

ateliere şcolare; 

 Nu există un after school sau o grădiniță cu program 

prelungit; 

 Localnicii comunei Coşoveni consideră prioritară 

dezvoltarea sectorului educaţional ; 

 Cea mai mare parte dintre întreprinzătorii locali 

consideră educaţia un sector de activitate 

important pentru dezvoltarea nivelului de trai 

din comuna Coşoveni; 

 Numărul grădiniţelor şi şcolilor de zi din comuna 

Coşoveni este suficient, acestea fiind dotate 

corespunzător; 

 Cadre didactice suficente raportate la numărul 

elevilor. 

 Locuitorii comunei Coşoveni susţin că aceasta 

este un loc bun pentru creşterea şi educarea 

copiilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În perioada 2014-2020 numărul școlarilor a scăzut cu 

un procent de 7,75%. 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

  

 Dezvoltarea parteneriatelor public-private în 

procesul educaţional şi a formării profesionale; 

 Posibilitatea preluării şi adaptării metodelor de 

bună practică din ţările Uniunii Europene cu 

privire la activităţile didactice; 

 Existenţa programelor educaţionale pilot; 

 Existenţa politicilor de stimulare a ocupării 

posturilor vacante pentru cadrele didactice din 

mediul rural şi menţinerii cadrelor didactice 

calificate; 

 Existenţa programelor guvernamentale ce 

sprijină copiii din mediul rural cu rezultate 

deosebite la învăţătură. 

 Posibilitatea accesării fondurilor, atât 

guvernamentale, cât și europene, în vederea 

dezvoltării infrastructurii educaționale la nivel 

local, atât în calitate de solicitant, cât și în 

calitate de partener. 

 Scăderea populaţiei şcolarizate în învăţământul 

primar şi gimnazial datorată scăderii populaţiei; 

 Scăderea populației școlare poate influența numărul 

de unități de învățământ în cadrul cărora se 

desfășoară activitate didactică; 

 Buget insuficient alocat învăţământului, generând 

recurgerea la finanţare prin aportul familiilor 

elevilor; 

 Lipsa condiţiilor atractive pentru cadrele didactice 

tinere; 

 Lipsa unei baze materiale moderne şi adaptată 

noilor tendinţe educaţionale 

 Politica de salarizare existentă în domeniul 

educațional, cu influențe negative asupra calității 

actului didactic. 

  

 

 

CULTURĂ ȘI TURISM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

  

 Patrimoniul cultural al comunei Coşoveni este 

reprezentat de Biserica Sfântul Nicolae şi Biserica 

Sfinţii Mihail şi Gavril; 

 Existenţa unei biblioteci în comună; 

 Localnicii comunei consideră sectorul cultural 

prioritar pentru dezvoltarea nivelului de trai; 

 Cei mai mulţi dintre întreprinzătorii din teritoriu 

 Evenimentele culturale organizate la nivel local sunt 

puține și de scurtă durată; 

 Faţă de perioada anterioară numărul bibliotecilor a 

scăzut, la nivelul comunei  ; 

 In perioada 2015-2020  numărul cititorilor activi din 

comună a scăzut cu 80,5%; 
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consideră prioritară dezvoltarea sectorului 

cultural din comună; 

 Existența unui eveniment cultural de anvergură 

care coincide cu Zilele Comunei in preajma 

Sărbătorii Sfântului Dumitru; 

 Ruinele Conacului Nicolau care face parte din 

Patrimoniul Național; 

 Existentă Balta Coșoveni. 

 

 Conacul Nicolau nu a fost reabilitat si ar putea 

constitui un obiectiv turistic important ; 

 Nu există multe monumete si obiective turistice ce 

pot fi exploatate; 

 Turismul  este subdezvoltat; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Posibilitatea accesării fondurilor europene 

nerambursabile pentru dezvoltarea sectorului 

cultural și turistic;  

 Existenţa Fondurilor Structurale si a PNRR; 

 Existenţa Programului Prioritar Naţional pentru 

reabilitarea, modernizarea infrastructurii 

culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din 

mediul rural; 

 Informatizarea bibliotecilor şi a serviciilor oferite 

de acestea. 

 Existenţa fondurilor europene direcţionate spre 

semnalizarea şi promovarea obiectivelor 

turistice; 

 Diversificarea obiectivelor turistice va duce la 

creşterea atractivităţii turistice a zonei; 

 

 Discrepanţe între domeniul cultural şi nevoile, 

respectiv interesele comunităţii, pierderea 

relevanţei actului cultural pentru comunitate; 

 Fonduri insuficiente alocate sectorului cultural și 

turistic; 

 Lipsa interesului privind domeniul cultural, 

nerecunoscându-se aportul la dezvoltarea locală şi 

creşterea calităţii vieţii; 

 Lipsa posibilităţii afirmării artiştilor locali pe plan 

naţional; 

 Degradarea monumentelor istorice si culturale. 

 

ECONOMIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

  

 La nivelul comunei Coșoveni sunt înregistrate 

183 de firme active în anul 2021, dintre care 

89,07% SRL, adică 163 firme, PFA-uri 4,37%, II-uri 

1,64% și SA 4,92% reprezentând 9 societăți; 

 Principalele probleme întâmpinate de agenţii 

economici locali sunt: lipsa pieţei de desfacere şi 

infrastructura rutieră; 
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 Prezența a 4 societăți pe acțiuni private, 5 

societăți pe acțiuni funizori de servicii și utilități 

pentru populație ; 

 Cifra de afaceri a agenţilor economici de pe raza 

comunei Coşoveni este in creștere în perioada 

2015-2020; 

 Numărul angajaților agenţilor economici activi 

este și el in creștere, fiind de 3 ori mai mare față 

de anul 2014; 

 Cea mai mare parte dintre întreprinzătorii locali 

se declară foarte mulţumiţi atât de sprijinul 

oferit de Primarul comunei, cât şi de sprijinul 

oferit de angajaţii Primăriei în rezolvarea 

problemelor zilnice; 

 Cea mai mare parte dintre firmele locale ştiu de 

existenţa fondurilor externe 

nerambursabile ce pot fi accesate prin 

intermediul GAL . 

 Nici un agent economic de pe raza comunei nu îşi 

vinde produsele şi/sau serviciile la nivel regional; 

 Lipsa de comunicare și informare; 

 Forță  de muncă nespecializată; 

 Numărul agenţilor economici activi este în stagnare. 

 

 

  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

  

 Fonduri europene ce sprijină dezvoltarea 

antreprenoriatului;  

 Consolidarea programelor de pregătire, învăţare 

continuă şi dezvoltare a abilităţilor 

antreprenoriale;  

 Dezvoltarea pachetelor de instrumente 

financiare pentru sprijinirea micilor afaceri; 

 Accesul populaţiei la tehnologia informaţiei şi 

serviciile de comunicaţii pentru a conecta 

societatea rurală la progresele globale, facilitând 

o mai bună participare la dezvoltarea 

economică; 

 Creşterea permanentă a cererii de alimente de 

calitate pe pieţele naţionale şi internaţionale, 

inclusiv a cererii de alimente ecologice 

 Fiscalitatea şi birocraţia existentă la nivel local; 

  Forţă de muncă necalificată şi insuficientă în mediul 

rural;  

 Mediu politic instabil şi dese schimbări în legislaţie 

(inclusiv cele din domeniul fiscal); 

 Politică nefavorabilă dezvoltării afacerilor (taxe şi 

impozite numeroase); 

 Disparităţi între zonele rurale şi cele urbane datorate 

slabei capacităţi în asigurarea infrastructurii şi a 

serviciilor de bază;  

 Blocarea creditării din cauza crizei economice şi a 

blocajelor financiare; 

 Efectele negative ale crizei economice și al 

pandemiei asupra mediului de afaceri; 
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certificate; 

 Dezvoltarea Lanţurilor de aprovizionare care să 

conecteze producătorii şi consumatorii, inclusiv 

să asigure o legătură mai bună între mediul rural 

şi urban; 

 Existenţa    programelor    guvernamentale    care    

susţin întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM-urile); 

 Politica Uniunii Europene cu privire la activităţile 

din domeniul cercetării şi inovării din cadrul 

microîntreprinderilor; 

 Posibilitatea realizării de parteneriate public-

privat între agenții economici și primărie; 

 Stimularea revenirii în țară a persoanelor plecate 

să muncească în străinătate; 

 

 Slaba informare a populaţiei din mediul rural cu 

privire la procedurile de înfiinţare a unei afaceri; 

 Migraţia forţei de muncă specializată şi calificată 

spre mediul urban sau spre alte ţări; 

 Atractivitate scăzută a mediului de afaceri din cauza 

lipsei facilităţilor pentru investitori; 

 Adaptabilitate scăzută la schimbare a agenţilor 

economici şi a forţei de muncă. 

 Creșterea ratei inflației și ratei șomajului conduce la 

scăderea puterii de cumpărare a produselor și 

serviciilor în rândul populației. 

 

 

SISTEMUL DE SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

  

 Existenţa a 10 unități sanitare la nivelul anului 

2020, trei cabinete medicale, a unui cabinet 

stomatologic, a unui laborator de tehnică 

dentară şi a 5 farmacii; 

 Unități medicale suficente la nivel de comună și 

dotate corespunzător; 

 În anul 2020 sunt 21  persoane angajate in 

domeniul sanitar; 

  Cea mai mare parte dintre locuitorii comunei 

consideră că numărul unităţilor sanitare este 

suficient, acestea fiind dotate corespunzător; 

 Numărul persoanelor cu handicap din comuna 

Coşoveni în scădere față de perioada 

precedentă-  2015-2020 

 Spirit de solidaritate al localnicilor faţă de 

 Numărul persoanelor cu handicap din comuna 

Coşoveni 35 persoane în anul 2021; 

 144 de alocații acordate pentru susținerea familiei in 

anul 2021;  

 24 de ajutoare sociale acordate; 
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persoanele vârstnice; 

 Sprijin acordat de Primăria Coşoveni grupurilor 

defavorizate din comună, în special persoanelor 

vârstnice. 

  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

  

 Posibilitatea utilizării unor fonduri europene 

disponibiLe în vederea sprijinirii dezvoltării 

infrastructurii de sănătate; 

 Existenţa unui sistem de monitorizare a 

asistenţei sanitare; 

 Existenţa posibilităţii dotării cu aparatură 

performantă acabinetelor medicale din mediul 

rural; 

 Existenţa fondurilor bugetare destinate 

asistenţei medicale; 

 Promovarea conceptuLui de familie; 

 Politici sociale cu susţinere din partea Uniunii 

Europene; 

 Posibilitatea preluării modelelor de bună 

practică din ţările dezvoltate ale Uniunii 

Europene cu privire la metodologia de 

abordare a problemei domeniului social; 

 Dezvoltarea antreprenoriatului social în vederea 

creării mai multor unităţi protejate în mediul 

rural pentru scăderea gradului de dependenţă al 

persoanelor defavorizate social; 

 Existenţa la nivel naţional a legislaţiei care 

reglementează serviciile sociale şi standardele 

de calitate; 

 Digitalizarea completă a sistemului de sănătate 

pentru a eficientiza și facilita intervențiile 

medicale, astfel încât populația să aibă acces 

rapid la servicii medicale de calitate. 

 Migraţia personalului medico-sanitar spre mediul 

urban sau spre alte ţări; 

 Salarii mici în rândul specialiştilor din sănătate; 

 Lipsa capacităţilor şi abilităţilor manageriale la 

nivelul sistemului de sănătate; 

 Probleme financiare majore ale sistemului public de 

sănătate;  

  Creşterea numărului de copii ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în afara ţării; 

 Cadru legislativ deficitar în domeniul violenţei 

domestice şi al abuzurilor sexuale; 

 Creşterea numărului de cazuri de violenţă în familie 

şi a altor conflicte în comunitate. 
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MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

  

 Populaţia comunei Coşoveni este foarte 

mulţumită de calitatea apei potabile; 

 Poluarea nu reprezintă încă o problemă 

pentru comunitate, din cauza faptului că 

agricultura nu este mecanizată în totalitate 

iar in zonă nu există combinate, uzine sau 

alte fabrici mari poluatoare; 

 În cadrul comunei se face colectarea selectivă 

a deşeurilor de către o firmă specializată; 

 Agenții economici respectă legislația de 

mediu si sunt implicați in acțiunile de 

protejarea mediului. 

 Energia verde/regenerabilă nu este prezentă în 

gospodăriile Localnicilor din comuna Coşoveni; 

 Locuitorii nu ar fi interesaţi să investească în 

energia verde dacă se iveşte oportunitatea; 

 Locuitorii nu sunt interesați de măsurile de 

protectie a mediului propuse a fi implementate 

de autoritațile locale. 

  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

  

 Posibilitatea accesării fondurilor europene 

destinate reabilitării condiţiilor de mediu din 

zona rurală; 

 Disponibilitatea finanţărilor prin Fondul de 

Mediu pentru realizarea proiectelor cuprinse în 

Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia 

Mediului; 

 Componenta de Mediu este unul dintre cei 3 

piloni ai Programului Național de Redresare si 

Reziliență; 

 

 Deteriorarea calităţii apei, în cazul în care evacuările 

de ape uzate şi menajere vor continua să se facă 

necontrolat;  

 Nivel scăzut de educare al populaţiei cu privire la 

energia verde/regenarabilă; 

 Menţinerea mentalităţii de indiferenţă faţă de 

protecţia mediului, în special la nivelul populaţiei 

vârstnice; 
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SERVICII PUBLICE ȘI ORGANIZARE INSTITUȚIONALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

  

 Comuna Coşoveni este aşezată în partea estică a 
judeţului Dolj, de-o parte şi de alta a drumului 
European 70 şi a căii ferate Craiova – Bucureşti, 
la o distanță de 10 km de Craiova; 

 Existența unei reţele extinse de energie elecrică, 
unei reţele de telefonie fixă, reţelei de 
telefonie mobile și internet și a unei rețele de 
gaze naturale și apa; 

 La nivelul anului 2020, drumurile comunale 
principale sunt în stare bună; 

 Administraţia Publică Locală eficientă, 

colaborare eficienta cu instituţiile judetețene și 

centrale, transparență la nivel decizional, 

comunicare bună a cetăţenilor cu autoritatea 

locală, administraţia locală receptivă, activă, cu 

iniţiativă, disponibilă pentru orice efort privind 

dezvoltarea comunităţii; 

 

 La nivelul anului 2021 nu exista o racordare a 
cetățenilor la canalizare; 

 Nu toate gospodăriile erau racordate la rețeaua de 
alimentare cu apă și la rețeaua de distribuție a 
gazelor naturale; 

 Accesibilitate slabă a zonei, datorită stării precare a 
drumurilor; 

 Stația de epurare are nevoie de îmbunătațiri; 

 Lipsa unor instituţii bancare; 

 Implicarea insuficientă a instituțiilor locale  în 

schimbarea mentalităților; 

 Dificultatea  finanțării proiectelor de infrastructură, 

sociale, etc. din cauza  resurselor financiare 

insuficente; 

 

 

  

  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

  

 Posibilitatea accesării fondurilor structurale în 

vederea valorificării resurselor zonei; 
 Existenţa programelor autorităţilor judeţene şi 

naţionale destinate dezvoltării zonelor rurale;  

 Posibilitatea încadrării ariilor geografice ale 

comunelor in ariile de eligibilitate a programului 

de finanțare prin fonduri UE și prin PNRR. 
 Dezvoltarea parteneriatelor public-private în 

procesul educaţional şi a formării profesionale; 

 

 Insuficienţa resurselor financiare pentru contribuţia 

proprie la proiectele finanţate prin Fonduri 

Structurale din mediul rural; 

 Instabilitate legislativă, monetară și politică; 

 Criză economico-financiară determinate de 

pandemie la nivel național și internațional; 

 Tendința de creștere a prețurilor sub influența 

instabilității monedelor internaționale; 
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CAPITOLUL 17. DIRECȚII STRATEGICE 

 

Au fost formulate urmatoarele obiective/direcții strategice, în acord cu contextul 

socio-economic-cultural si de proțectia mediului, într-o perspectivă de dezvoltare 

durabilă a comunității Coșoveni: 

                                               

Domeniu de intervenție Obiectiv strategic Cod 

DI1 INFRASTRUCTURĂ Dezvoltarea infrastructurii rutiere DIR 

 Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare DITE 

 Dezvoltarea infrastructurii sanitare, sociale și 

educaționale  

DISE 

DI 2 MEDIU Creșterea eficienței energetice în clădirile publice și 

a sistemului de iluminat public 

CEECI 

 

 Valorificarea resurselor regenerabile de energie VRE 

DI 3 ECONOMIE Economie dezvoltată durabil și șomaj scăzut EDS 

DI 4 CULTURĂ, TURISM, 

AGREMENT, SPORT 

Cultură, Turism, Agrement, Sport la standarde 

Europene   

CTASE 

DI 5 SERVICII PUBLICE Servicii publice eficiente – premisă a unei vieți de 

calitate  

SPE 

 

În perspectiva îndeplinirii obiectivului strategic Dezvoltarea infrastructurii 

rutiere (DI 1 - OS DIR)  au fost formulate măsurile aferente acestora: 

 Modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere de interes local 

 Dezvoltarea infrastructurii de acces agricol 

 Modernizarea sistemului de transport public 

 Sporirea siguranței de circulație rutieră și pietonală pe drumurile publice 

 Sporirea siguranței de circulație rutieră pentru alte categorii de vehicule 

participante la trafic, cum ar fi biciclete, trotinete, căruțe 

 Îmbunătățirea accesibilității exploatațiilor agricole, a unităților de invățământ, 

unităților sanitare, agenților economici, etc. 

 Sporirea siguranței de circulație rutieră și pietonală  
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În perspectiva îndeplinirii obiectivului strategic Dezvoltarea infrastructurii 

tehnico-edilitare (DI 1 - OS DITE)  au fost formulate măsurile aferente acestora: 

 Dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă potabilă 

 Dezvoltarea sistemului de canalizare 

 Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei prin 

armonizarea cu standardele europene în domeniul calității apei potabile, a 

tratării apelor uzate 

 Dezvoltarea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice 

 Adaptarea rețelei de iluminat stradal la standarde europene 

 Creșterea gradului de confort și siguranța a populției 

 

In perspectiva îndeplinirii obiectivului strategic Dezvoltarea infrastructurii 

sanitare, sociale si educaționale (DI 1 - OS DISE)  au fost formulate măsurile 

aferente acestora: 

 Îmbunătățirea infrastructurii de învățământ și a infrastructurii spotive 

 Îmbunătățirea calității actului educational 

 Asigurarea accesului la educație a populației 

 Îmbunătățirea serviciilor medicale  

 Oferirea de servicii sanitare si sociale moderne, accesibile tuturor și 

îmbunătățirea stării de sănătate a populației 

 Sporirea integrării și incluziunii active a rromilor prin activitati educative, 

recreative, civice si lucrative 

 Dezvoltarea fondului locativ pentru grupurile vurnelabile 

In perspectiva îndeplinirii obiectivului strategic Creșterea eficienței energetice 

în clădirile publice și a sistemului de iluminat public  (DI 2 - OS CEECI)  au fost 

formulate masurile aferente acestora: 

 Gestionarea eficientă a consumului de energie 

 Creșterea gradului de independență energetică a clădirilor si a iluminatului publice 

 Reducerea efectelor consumului final de energie asupra mediului înconjurător 

 Reducerea consumului și a costurilor cu energia electrică 

 Îmbunătățirea calității vieții și mediului în comună 
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In perspectiva îndeplinirii obiectivului strategic Valorificarea resurselor 

regenerabile de energie  (DI 2 - OS VRE)  au fost formulate masurile aferente 

acestora: 

 Reducerea efectelor consumului final de energie asupra mediului înconjurător 

 Creșterea gradului de independență energetică a comunei 

 Îmbunătățirea calității vieții și mediului în comună 

 

 

In perspectiva îndeplinirii obiectivului strategic Economie dezvoltată durabil 

și șomaj scăzut  (DI 3 - OS EDS)  au fost formulate masurile aferente acestora: 

 Realizarea de parteriate publice private între autoritățile locale și agenții economici 

 Stimularea formării profesionale continue prin implementarea unor programe de 

consiliere, orientare și reorientare a carierei pentru tineri și alte categorii de personae 

defavorizate 

 Dezvoltarea unei plaforme industriale pentru atragerea de noi investitori 

 Creșterea numărului de agenți economici în comună, sprijinirea dezvoltării acestora și 

diversificarea activităților economice 

 Creșterea gradului de informare a agenților economici în privința accesării fondurilor 

europene și a facilităților fiscale 

 Sprijinirea antreprenoriatului și a micilor afaceri locale 

 Crearea de lanțuri complete pentru producătorii agricoli 

 

In perspectiva îndeplinirii obiectivului strategic Cultura, Turism, Agrement, 

Sport la standarde Europene  (DI 4 - OS CTASE)  au fost formulate masurile 

aferente acestora: 

 Sprijinirea si încurajarea investițiilor în infrastructură culturală, reabilitarea 

obiectivelor de patrimoniu  

 Dezvoltarea unei oferte integrate de servicii turistice 

 Dezvoltarea si diversificarea activitaților de agrement și recreative 

 Modernizarea infrastructurii sportive și de agrement 



                                                                  NC REZIDENCE   
 

147 

 Strategie de Dezvoltare Locală 2021-2027  
 

 Înființarea și modernizarea spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii 

 Îmbunătățirea managementului local în sectorul de agreement și turistic prin 

susținerea activităților specifice 

 

In perspectiva îndeplinirii obiectivului strategic Servicii publice eficiente – 

premisa a unei vieti de calitate  (DI 5 - OS SPE)  au fost formulate masurile aferente 

acestora: 

 Întărirea capacitații instituționale a administrației publice locale 

 Siguranța cetățeanului 

 Asistența socială – sprijin pentru categoriile de cetățeni defavorizate 

 Îmbunătățirea calității și diversificarea serviciilor din cadrul primăriei prin 

digitalizare și dotare cu softuri și echipamente IT  performante, dispozitive 

tehnice 

 Achiziționarea de echipamente pentru prestarea de servicii publice și situații de 

urgentă 

 Îmbunătățirea serviciilor publice prin implementarea de seturi de bune practici 

comune la nivel European, dezvoltarea capacității de planificare strategică 

 Stabilirea de parteneriate cu alte localitați europene 
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CAPITOLUL 18. PORTOFOLIU DE PROIECTE 
PRIORITARE/PPP 2021-2027 

Cu ajutorul partenerilor de dialog au fost identificate cele mai importante 

propuneri de proiecte, cuprinse într-o listă de proiecte prioritare, pe care comunitatea 

ar trebui să le valorifice în perioada imediat următoare. 

Portofoliul de proiecte prioritare/ PPP/ pentru perioada 2021-2027 vizează 

domeniile de intervenție prezentate anterior, astfel încât propunerile de proiecte 

formulate țintesc îndeplinirea obiectivelor specifice identificate și expuse în contextul 

actualei strategii SDL Coșoveni 2021-2027. 

Fișă  

proiect 

Propunere de proiecte 

privind dezvoltarea durabilă a comunității locale COȘOVENI 

1 Extindere rețea, mărirea capacității de pompare și înmagazinare la Gospodărirea de 

APA 

2 Extindere și modernizare rețea de iluminat public și stradal în Comuna Coșoveni 

3 Extindere canalizare în sistem centralizat a Comunei Coșoveni și efectuarea  

branșamentelor individuale 

4 Asfaltare străzi de interes local în Comuna Coșoveni 

5 Modernizare drumuri locale prin amenajare de sisteme ape fluviale, trotuare, alei 

pietonale, piste biciclete în comuna Coșoveni 

6 Modernizare drumuri de acces agricol în Comuna Coșoveni 

7 Stații de așteptare călători în Comuna Coșoveni 

8 Construire și dotare bază sportivă în Comuna Coșoveni 

9 Construire și dotare cămin cultural 

10 Construire și dotare dispensar uman 

11 Construire și dotare locuințe sociale 

12 Construire și dotare gradiniță cu program prelungit și After School 

13 Construire Sală de educație fizică școlară  

14 Modernizare și dotare clădire dispensar existentă 

15 Decolmatare și amenajare Baltă Coșoveni, amenajare loc de camping, cazare de 

scurtă durată și activități de agrement 

16 Reabilitare spații verzi și amenajare parc de joacă pentru copii 

17 Reabilitarea „Conacului Nicolau” , amenajarea unui muzeu  
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18 Realizare parc industrial în parteneriat public-privat 

19 Programe pentru integrarea/incluziunea activă a rromilor prin activități educative, 

recreative, civice și lucrative 

20 Digitalizarea comunei Coșoveni/ înființarea unui sistem de monitorizare cu camere 

video 

21 Digitalizarea serviciilor publice, prin achiziția de echipamante IT,software și 

dispozitive tehnice 

22 Înființare parc panouri fotovoltaice/stații eoliene pentru asigurarea energiei electrice 

și distribuirea acesteia în susținerea iluminatului public, a instalațiilor Wi-Fi, 

monitorizării comunei cu camere de supraveghere, etc. 

23 Reabilitarea termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice și echiparea tuturor 

clădirilor din patrimoniul consiliului local cu surse regenerabile (panouri 

fotovoltaice și pompe de căldură), pentru asigurarea energiei electrice proprii și 

ambient termic în aceste unități  

24 Sprijinirea producătorilor autohtoni  în  promovarea, comercializarea pe piața liberă 

a produselor bio, vegetale şi animale, provenite din gospodăriile individuale 

25 Amenajare piață comunală/târg agricol lunar în comuna Coșoveni 

26 Efectuarea unor vizite de studiu, schimburi de bune practici, experiență, în 

perspectiva dezvoltării durabile în Comuna Cosoveni 

27 Înființarea unui parteneriat transnațional U.A.T. (Consiliul Local Cosoveni) – 

European Training Center Copenhagen ETCC Denmark, parteneri internaționali, 

instituții, agenții de dezvoltare, formare profesională din Croația, Bosnia 

Herțegovina, Republica Cehă, Muntenegru 

28 Curs formare/training, 5 zile beneficiar echipă de implementare 

proiecte/management de proiect ,accesare fonduri finanțare proiecte (programe de 

finanțare naționale POCA, POCU, POR,…., UE, fonduri Norvegia-Lichtenstein-

Iceland) in cadrul U.A.T./Primaria/Consiliul Local Coșoveni,furnizor training ETCC 

Denmark 

29 Achizitia unui boldoexcavator sau greder 

30 Modernizare si dotare clădire in vederea transformării în Centru Comunitar Integrat 
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Fișă proiect nr. 1 Extindere rețea, mărirea capacității de pompare și înmagazinare la 

Gospodărirea de APA 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei prin armonizarea 

cu standardele europene în domeniul calității apei potabile, a tratării apelor uzate; 

 Creșterea gradului de confort și siguranță a populației; 

 Facilitarea accesului agenților economici la utilitățile de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării lor; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 2 Extindere și modernizare rețea de iluminat public și stradal în 

Comuna Coșoveni 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei prin armonizarea 

cu standardele europene în domeniul iluminatului public și stradal; 

 Creșterea gradului de confort și siguranță a populației; 

 Facilitarea accesului agenților economici la utilitățile de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Reducerea numărului de accidente rutiere pe drumurile publice; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării lor; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 



                                                                  NC REZIDENCE   
 

152 

 Strategie de Dezvoltare Locală 2021-2027  
 

Fișă proiect nr. 3 Extindere canalizare în sistem centralizat a Comunei Coșoveni și 

efectuarea  branșamentelor individuale 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei prin armonizarea 

cu standardele europene în domeniul colectării și deversării apelor uzate; 

 Creșterea gradului de confort și siguranță a populației; 

 Facilitarea accesului agenților economici la utilitățile de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării lor; 

 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 4 Asfaltare străzi de interes local în Comuna Coșoveni 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei prin armonizarea 

cu standardele europene rutiere în domeniul calității drumurilor publice; 

 Sporirea siguranței de circulație rutieră și pietonală pe drumurile publice; 

 Reducerea numărului de accidente rutiere pe drumurile publice; 

 Creșterea gradului de confort și siguranță a populației; 

 Facilitarea accesului agenților economici la infrastructură de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori, Participanții la trafic aflați în tranzit 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării lor; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 5 Modernizare drumuri locale prin amenajare de sisteme ape fluviale, 

trotuare, alei pietonale, piste biciclete în comuna Coșoveni 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei prin armonizarea 

cu standardele europene rutiere în domeniul calității drumurilor publice; 

 Reducerea numărului de accidente rutiere pe drumurile publice și sporirea siguranței 

de circulație rutieră pentru alte categorii de vehicule participante la trafic, cum ar fi 

biciclete, trotinete; 

 Creșterea gradului de confort și siguranță a populației; 

 Facilitarea accesului agenților economici la infrastructură de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori, Participanții la trafic aflați în tranzit; 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 6 Modernizare drumuri de acces agricol în Comuna Coșoveni 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei prin armonizarea 

cu standardele europene rutiere în domeniul calității drumurilor publice; 

 Sporirea siguranței de circulație rutieră și pietonală pe drumurile publice; 

 Reducerea numărului de accidente rutiere pe drumurile publice; 

 Creșterea gradului de confort și siguranță a populației; 

 Facilitarea accesului agenților economici la infrastructură de bază; 

 Îmbunătățirea accesibilității exploatațiilor agricole, 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori, Participanții la trafic aflați în tranzit 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 7 Stații de așteptare călători în Comuna Coșoveni 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Modernizarea sistemului de transport public; 

 Sporirea siguranței de circulație rutieră și pietonală pe drumurile publice; 

 Reducerea numărului de accidente rutiere pe drumurile publice și sporirea siguranței 

de circulație rutieră pentru alte categorii de vehicule participante la trafic; 

 Creșterea gradului de confort și siguranță a populației; 

 Facilitarea accesului agenților economici la infrastructură de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori; 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 8 Construire și dotare bază sportivă în Comuna Coșoveni 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Cultură, Turism, Agrement, Sport la standarde Europene   

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Dezvoltarea si diversificarea activitaților sportive, de agrement și recreative; 

 Îmbunătățirea infrastructurii sportive și competitivității; 

 Creșterea gradului de confort, nivel de trai și siguranță a populației; 

 Îmbunătățirea pe plan local a sectorului de agreement și turistic prin susținerea 

activităților specifice; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării lor; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 9 Construire și dotare cămin cultural 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Cultură, Turism, Agrement, Sport la standarde Europene   

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Dezvoltarea si diversificarea activitaților culturale, de agrement și recreative; 

 Sprijinirea si încurajarea investițiilor în infrastructură culturală, reabilitarea 

obiectivelor de patrimoniu, sprijinirea artiștilor locali; 

 Creșterea gradului de confort, nivel de trai și siguranță a populației; 

 Îmbunătățirea pe plan local a sectorului cultural și turistic prin susținerea activităților 

specifice; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 10 Construire și dotare dispensar uman 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Dezvoltarea infrastructurii sanitare, sociale si educaționale 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Îmbunătățirea serviciilor medicale; 

 Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei prin armonizarea 

cu standardele europene în domeniul sănătății; 

 Asigurarea de servicii sanitare moderne, accesibile tuturor și îmbunătățirea stării de 

sănătate a populației 

 Creșterea gradului de confort și siguranță a populației; 

 Facilitarea accesului agenților economici la utilitățile de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 11 Construire și dotare locuințe sociale 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Dezvoltarea infrastructurii sanitare, sociale si educaționale 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Îmbunătățirea infrastructurii sociale la nivelul comunei; 

 Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei prin oferirea de 

servicii sociale moderne, accesibile tuturor; 

 Dezvoltarea fondului locativ pentru grupurile vurnelabile 

 Sporirea integrării și incluziunii active a rromilor; 

 Creșterea gradului de confort și siguranță a populației; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Instituțiile publice, Potențialii 

investitori 

 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 12 Construire și dotare gradiniță cu program prelungit și After School 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Dezvoltarea infrastructurii sanitare, sociale si educaționale 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Îmbunătățirea infrastructurii de învățământ și a infrastructurii sociale; 

 Îmbunătățirea calității actului educational; 

 Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei prin oferirea de 

servicii educaționale moderne, accesibile tuturor; 

 Creșterea gradului de confort și siguranță a populației; 

 Facilitarea accesului agenților economici la utilitățile de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, POCU, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Instituțiile publice, Agenții economici, 

Potențialii investitori 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 13 Construire Sală de educație fizică școlară 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Dezvoltarea infrastructurii sanitare, sociale si educaționale 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Îmbunătățirea infrastructurii de învățământ și a infrastructurii sportive; 

 Îmbunătățirea calității actului educational; 

 Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei prin oferirea de 

servicii educaționale moderne, accesibile tuturor; 

 Încurajarea practicării sportului și îmbunătățirea stării de sănătate a populației; 

 Creșterea gradului de confort și siguranță a populației; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Instituțiile publice, Potențialii 

investitori 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 14 Modernizare și dotare clădire dispensar existentă 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Dezvoltarea infrastructurii sanitare, sociale si educaționale 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Îmbunătățirea serviciilor medicale; 

 Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei prin armonizarea 

cu standardele europene în domeniul sănătății; 

 Asigurarea de servicii sanitare moderne, accesibile tuturor și îmbunătățirea stării de 

sănătate a populației 

 Creșterea gradului de confort și siguranță a populației; 

 Facilitarea accesului agenților economici la utilitățile de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 15 Decolmatare și amenajare Baltă Coșoveni, amenajare loc de 

camping, cazare de scurtă durată și activități de agrement 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Cultură, Turism, Agrement, Sport la standarde Europene   

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Dezvoltarea si diversificarea activitaților turistice, de agrement și recreative; 

 Sprijinirea si încurajarea investițiilor în infrastructură turistică, reabilitarea 

obiectivelor de patrimoniu, sprijinirea turismuluiț și specificului local; 

 Creșterea gradului de confort, nivel de trai și siguranță a populației; 

 Îmbunătățirea managementului local în sectorul de agreement și turistic prin susținerea 

activităților specifice; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 16 Reabilitare spații verzi și amenajare parc de joacă pentru copii 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Cultură, Turism, Agrement, Sport la standarde Europene   

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Dezvoltarea si diversificarea activitaților sportive, de agrement și recreative; 

 Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei prin aducerea la 

standardele europene a spațiilor verzi și a facilităților pentru populația tânără; 

 Creșterea gradului de confort și siguranță a populației; 

 Îmbunătățirea pe plan local a sectorului de agreement și turistic prin susținerea 

activităților specifice; 

 Facilitarea accesului agenților economici la utilitățile de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 17 Reabilitarea „Conacului Nicolau” , amenajarea unui muzeu 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Cultură, Turism, Agrement, Sport la standarde Europene   

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Dezvoltarea si diversificarea activitaților culturale, de agrement și recreative; 

 Sprijinirea si încurajarea investițiilor în infrastructură culturală, reabilitarea 

obiectivelor de patrimoniu, sprijinirea artiștilor locali; 

 Creșterea gradului de confort, nivel de trai și siguranță a populației; 

 Îmbunătățirea pe plan local a sectorului cultural și turistic prin susținerea activităților 

specifice; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, POCU, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 18 Realizare parc industrial în parteneriat public-privat 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Economie dezvoltată durabil și șomaj scăzut 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Încurajarea realizării de parteneriate publice private între autoritățile locale și agenții 

economici 

 Creșterea numărului de agenți economici în comună, sprijinirea dezvoltării acestora și 

diversificarea activităților economice 

 Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei prin creșterea și 

diversificarea veniturilor acestora; 

 Facilitarea accesului agenților economici la utilitățile de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării lor; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 19 Programe pentru integrarea/incluziunea activă a rromilor prin 

activități educative, recreative, civice și lucrative 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Dezvoltarea infrastructurii sanitare, sociale si educaționale 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei prin oferirea de 

servicii sociale moderne, accesibile tuturor, acces la educație continuă și la piața 

muncii; 

 Stimularea formării profesionale continue prin implementarea unor programe de 

consiliere, orientare și reorientare a carierei pentru categoriile de persoane 

defavorizate; 

 Integrarea și incluziunea rromilor și diminuarea rasismului; 

 Creșterea gradului de confort și a nivelului de trai a grupurilor vulnerabile; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, POCU, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Instituțiile publice, Potențialii 

investitori 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 20 Digitalizarea comunei Coșoveni/ înființarea unui sistem de 

monitorizare cu camere video 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei prin armonizarea 

cu standardele europene de digitalizare; 

 Creșterea gradului de confort și siguranță a populației; 

 Facilitarea accesului agenților economici la utilitățile de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, POCA, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării lor; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 21 Digitalizarea serviciilor publice, prin achiziția de echipamante 

IT,software și dispozitive tehnice 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Servicii publice eficiente – premisa a unei vieti de calitate 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Îmbunătățirea calității și diversificarea serviciilor din cadrul primăriei prin digitalizare 

și dotare cu softuri și echipamente IT performante, dispozitive tehnice, etc. ; 

 Întărirea capacitații instituționale a administrației publice locale; 

 Creșterea gradului de confort și acces la serviciile publice a populației; 

 Facilitarea accesului agenților economici la serviciile de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, POCA, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori, Comuna Coșoveni 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 22 Înființare parc panouri fotovoltaice/stații eoliene pentru asigurarea 

energiei electrice și distribuirea acesteia în susținerea iluminatului public, a instalațiilor Wi-Fi, 

monitorizării comunei cu camere de supraveghere, etc. 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Valorificarea resurselor regenerabile de energie 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Reducerea efectelor consumului final de energie asupra mediului înconjurător; 

 Creșterea gradului de independență energetică a comunei; 

 Îmbunătățirea calității vieții și mediului în comună; 

 Facilitarea accesului agenților economici la utilitățile de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori, Comuna Coșoveni 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării lor; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 23 Reabilitarea termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice și 

echiparea tuturor clădirilor din patrimoniul consiliului local cu surse regenerabile (panouri 

fotovoltaice și pompe de căldură), pentru asigurarea energiei electrice proprii și ambient 

termic în aceste unități 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Valorificarea resurselor regenerabile de energie 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Reducerea efectelor consumului final de energie asupra mediului înconjurător; 

 Creșterea gradului de independență energetică a comunei; 

 Îmbunătățirea calității vieții și mediului în comună; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori, Comuna Coșoveni 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 



                                                                  NC REZIDENCE   
 

173 

 Strategie de Dezvoltare Locală 2021-2027  
 

Fișă proiect nr. 24 Sprijinirea producătorilor autohtoni  în  promovarea, 

comercializarea pe piața liberă a produselor bio, vegetale şi animale, provenite din 

gospodăriile individuale 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Economie dezvoltată durabil și șomaj scăzut 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Creșterea numărului de agenți economici în comună, sprijinirea dezvoltării acestora și 

diversificarea activităților economice; 

 Creșterea gradului de informare a agenților economici în privința normelor europene și 

a facilităților fiscale; 

 Sprijinirea antreprenoriatului, a micilor afaceri locale și a exploatațiilor agricole; 

 Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei prin creșterea și 

diversificarea veniturilor acestora; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei, Agenții economici, Instituțiile publice, Potențiali 

investitori 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 25 Amenajare piață comunală/târg agricol lunar în comuna Coșoveni 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Economie dezvoltată durabil și șomaj scăzut 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Creșterea numărului de agenți economici în comună, sprijinirea dezvoltării acestora și 

diversificarea activităților economice; 

 Sprijinirea antreprenoriatului, a micilor afaceri locale și a exploatațiilor agricole; 

 Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei prin creșterea și 

diversificarea veniturilor acestora; 

 Facilitarea accesului agenților economici la serviciile de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori, Comuna Coșoveni 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 26 Efectuarea unor vizite de studiu, schimburi de bune practici, 

experiență, în perspectiva dezvoltării durabile în Comuna Coșoveni 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Servicii publice eficiente – premisa a unei vieti de calitate 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Întărirea capacitații instituționale a administrației publice locale; 

 Îmbunătățirea serviciilor publice prin implementarea de seturi de bune practici 

comune la nivel European, dezvoltarea capacității de planificare strategică; 

 Stabilirea de parteneriate cu alte localitați europene; 

 Creșterea gradului de confort și acces la serviciile publice a populației; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, POCA, POCU, PNDR, AFM, EAA grants etc), 

fonduri guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori, Comuna Coșoveni 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

 

 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 27 Înființarea unui parteneriat transnațional U.A.T. (Consiliul Local 

Cosoveni) – European Training Center Copenhagen ETCC Denmark, parteneri internaționali, 

instituții, agenții de dezvoltare, formare profesională din Croația, Bosnia Herțegovina, 

Republica Cehă, Muntenegru 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Servicii publice eficiente – premisa a unei vieti de calitate 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Întărirea capacitații instituționale a administrației publice locale; 

 Îmbunătățirea serviciilor publice prin implementarea de seturi de bune practici 

comune la nivel European, dezvoltarea capacității de planificare strategică; 

 Stabilirea de parteneriate cu alte localitați europene; 

 Creșterea gradului de confort și acces la serviciile publice a populației; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, POCU, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori, Comuna Coșoveni 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 28 Curs formare/training, 5 zile beneficiar echipă de implementare 

proiecte/management de proiect ,accesare fonduri finanțare proiecte (programe de finanțare 

naționale POCA, POCU, POR,…., UE, fonduri Norvegia-Lichtenstein-Iceland) in cadrul 

U.A.T./Primaria/Consiliul Local Coșoveni, furnizor training ETCC Denmark 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Servicii publice eficiente – premisa a unei vieti de calitate 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Întărirea capacitații instituționale a administrației publice locale; 

 Îmbunătățirea serviciilor publice prin implementarea de seturi de bune practici 

comune la nivel European, dezvoltarea capacității de planificare strategică; 

 Stabilirea de parteneriate cu alte localitați europene; 

 Creșterea gradului de confort și acces la serviciile publice a populației; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, POCU, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori, Comuna Coșoveni 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 29 Achizitia unui boldoexcavator sau greder 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Servicii publice eficiente – premisa a unei vieti de calitate 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Îmbunătățirea calității și diversificarea serviciilor din cadrul primăriei; 

 Achiziționarea de echipamente pentru prestarea de servicii publice și situații de 

urgentă; 

 Creșterea gradului de confort și acces la serviciile publice a populației; 

 Facilitarea accesului agenților economici la serviciile de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Agenții economici, Instituțiile publice, 

Potențialii investitori, Comuna Coșoveni 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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Fișă proiect nr. 30 Modernizare si dotare clădire in vederea transformării în 

Centru Comunitar Integrat 

OBIECTIV STRATEGIC: Dezvoltarea infrastructurii sanitare, sociale si 

educaționale 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei prin oferirea de 

servicii sociale moderne, accesibile tuturor, acces la educație continuă și la piața 

muncii; 

 Asistență medical comunitară; 

 Integrarea și incluziunea rromilor și diminuarea rasismului; 

 Creșterea gradului de confort și a nivelului de trai a grupurilor vulnerabile; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă a comunei. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE: 

€ Bugetul local  

€ Surse externe: fonduri europene (POCU, POR, PNDR, AFM, EAA grants etc), fonduri 

guvernamentale (PNDL, PNRR, etc), credite 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea oportunității accesării lor raportat la 

contextul existent și indentificarea soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție corelat cu etapa de implementare a 

proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor cu respectarea conținutului-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice/europene (ex. studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție, plan de afaceri, cerere de finanțare etc.); 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare pentru 

achiziția de servicii sau execuția de lucrări; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin proiect; 

 Recepția la terminarea lucrărilor sau punerea in funcțiune a echipamentelor/utilajelor, 

respectiv la expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție. 

 

BENEFICIARI: Populația Comunei Coșoveni, Instituțiile publice, Potențialii 

investitori 

 

PARTENERI: Identificați la momentul stabilirii surselor de finanțare și a oportunității 

accesării; 

 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2021-2027 

 

VALOARE ESTIMATĂ: În acord cu conținutul studiului de 

fezabilitate/documentației depuse pentru finanțare corelat cu bugetul anual aprobat; 
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CAPITOLUL 19. SURSE DE FINANȚARE 

 

Fondurile guvernamentale reprezinta ajutoarele de minimis alocate de la 

bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Finantelor Publice, atât pentru firmele 

nou-înființate, cât și pentru firmele care au deja un istoric pe piață, prevazute pentru 

sustinerea si stimularea dezvoltarii microintreprinderilor, intreprinderilor mici si 

mijlocii printr-o serie de programe ce au ca obiective principale: 

 îmbunătățirea performanțelor economice ale startup-rilor; 

 creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare, sprijinirea 

operatorilor economici și facilitarea accesului la achiziționarea echipamentelor 

necesare derularii investitiei; 

 creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare și facilitarea 

accesului femeilor Antreprenor. In cadrul acestui program se finanteaza implementarea 

celor mai bune planuri de afaceri depuse de femeile antreprenor, bugetul disponibil 

fiind de 1.000 mii lei. 

 

Programul Național de Dezvoltare Locală reprezintă principala sursă de 

finanțare pentru infrastructura locală și are la bază principiul conform căruia în fiecare 

localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice. Domenile în 

care trebuie asigurate aceste servicii sunt următoarele:  

o educație; 

o sănătate; 

o apă și canalizare; 

o gaze naturale; 

o energie electrică și termică (inclusiv iluminat public); 

o transport; 

o drumuri publice; 

o locuire; 

o salubrizare; 
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o cultură; 

o culte; 

o sport. 

Conceptul de parteneriat public-privat exprimă o modalitate de cooperare 

între autoritatea publică şi sectorul privat, respectiv organizaţii neguvernamentale, 

asociaţii ale oamenilor de afaceri, ori companii, pentru furnizarea unor servicii publice 

de calitate. 

 

În mod fundamental, parteneriatul public-privat asigură serviciul public în 

totalitate sau parţial, în funcţie de fondurile private atrase şi face apel la know-how-ul 

sectorului privat. 

 

Cooperarea dintre sectorul public şi cel privat poate lua forme diverse, de la 

simpla relaţie dintre cumpărătorul şi vânzătorul unui bun la companii mixte cu 

structură complexă. Este de semnalat şi faptul că interdependenţe complexe 

guvernează şi relaţiile din interiorul sectorului public, conectate la dezvoltările 

serviciilor publice. 

 

Un PPP este în principal o tranzacţie care transferă responsabilitatea generală 

pentru furnizarea unui serviciu public sau pentru realizarea unei investiţii cu scop 

comercial către o companie privată, în timp ce autoritatea publică competentă îşi 

păstrează responsabilitatea politică, devenind partener la profit şi pierderi, putând fi 

incluse aici structuri precum contractele de asociere în participaţiune, contractele de 

închiriere, contractele de leasing, contractele de joint-venture, contracte de proiectare 

şi construcţie etc. 

 

Politica de coeziune este strategia Uniunii Europene de a promova și sprijini 

„dezvoltarea armonioasă generală” a statelor sale membre și a regiunilor sale. Politica 

de coeziune a UE urmărește să consolideze coeziunea economică și socială prin 

reducerea disparităților la nivelul dezvoltării între regiuni. Politica de coeziune 

acționează prin intermediul Fondurilor Structurale: 
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A. Fondul European de Dezvoltare Regională este unul dintre principalele 

instrumente financiare ale politicii de coeziune europene. Obiectivul fondului este de a 

contribui la reducerea disparităților dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor 

europene și de a îmbunătăți standardele de viață în regiunile cele mai defavorizate. O 

atenție deosebită este acordată regiunilor afectate de handicapuri naturale sau 

demografice grave și permanente, precum regiunile din extremitatea nordică cu o 

densitate a populației extrem de scăzută și regiunile insulare, transfrontaliere și 

muntoase. 

 

PROGRAME OPERAȚIONALE: 

 

  Programul Operațional Tranziție Justă vizează sprijinirea diversificării 

economice a celor mai afectate teritorii, împreună cu masuri de recalificare și 

incluziune activă a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, 

sprijinind totodată transformarea proceselor industriale necesară pentru o tranziție spre 

o economie neutră concomitent cu menținerea sau creșterea numărului locurilor de 

muncă din aceste sectoare. O altă prioritate privește acțiunile de prevenire a generării 

de deșeuri și reducerea cantității acestora, precum și acțiuni de creștere a reutilizării 

eficiente și reciclării acestora. 

  Unul dintre obiectivele Programelor Operaționale Regionale este 

fructificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 

guvernelor. De asemenea, urmărește favorizarea dezvoltării integrate socială, 

economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și 

securității.Totodată Programele Operaționale Regionale sprijină construcția, 

reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea (inclusiv accesibilizarea pentru 

persoane cu dizabilități) infrastructurii educaționale pe toate nivelurile. 

  Incluziune și Demnitate Socială are ca obiectiv sprijinirea incluziunii 

sociale a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor cu risc 

ridicat, inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și 
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excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația 

vulnerabilă. 

 

B. Fondul Social European este principalul instrument financiar al Uniunii 

Europene care finanțează ocuparea forței de muncă din statele membre și promovează 

coeziunea economică și socială. Cheltuielile FSE se ridică la aproximativ 10% din 

bugetul total al UE. 

 

FSE este unul dintre fondurile structurale ale UE dedicate îmbunătățirii 

coeziunii sociale și a bunăstării economice în regiunile Uniunii. Fondurile structurale 

sunt instrumente financiare redistributive care finanțează coeziunea în Europa prin 

concentrarea cheltuielilor în regiunile mai puțin dezvoltate. Obiectivul special al 

cheltuielilor FSE este de a susține crearea de locuri de muncă mai multe și mai bune în 

UE prin cofinanțarea proiectelor locale, naționale și regionale care îmbunătățesc ratele 

de ocupare a forței de muncă, incluziunea pe piața muncii și calitatea locurilor de 

muncă în statele membre și în regiunile acestora. Aceste investiții sunt importante: 

  pe termen scurt, pentru a atenua consecințele crizei economice actuale, 

în special 

 creșterea șomajului și a nivelului de sărăcie; 

  pe termen mai lung, ca parte a strategiei Europei de a-și remodela 

economia, creând nu doar locuri de muncă, ci și o societate favorabilă incluziunii. 

 

Politica agricolă comună dispune de un set de reguli și mecanisme ce 

reglementează producția, comerțul și procesarea produselor agricole, un accent sporit 

punându-se pe dezvoltarea rurală. Politica agricolă comună are rolul de a asigura 

fermierilor un standard de viață rezonabil, iar consumatorilor produse agricole de 

calitate la prețuri rezonabile. 

 

Grupurile de Acțiune Locală este o formă de parteneriat constituit într-un 

teritoriu rural care reunește reprezentanți ai sectoarelor public, privat și ai societății 

civile din teritoriul respectiv, creat cu scopul de a implementa metodele LEADER 
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(Liaison entre actions de développement de l'économie rurale/ Legături între acţiuni 

pentru dezvoltarea economiei rurale) de dezvoltare rurală. Dimensiunea și populația 

teritoriului acoperit de un GAL sunt variabile, astfel încât o asemenea secțiune 

transversală multisectorială a unei comunități locale poate cuprinde între 5.000 și 

150.000 de locuitori. În plan național, administrația publică locală resimte nevoia 

găsirii unor soluții de finanțare. România a aderat la Uniunea Europeană asumându-și 

respectarea unor standarde pentru serviciile și lucrările publice pe care nivelul de 

dezvoltare locală și resursele locale nu le pot încă susține singure. 

 

Creditele prezintă un mare dezavantaj, și anume plata dobânzilor, deși sunt 

ușor de obținut pentru a finanța anumite proiecte de investiții. Rambursarea acestora se 

asigură de la bugetul local sau bugetul de stat, după caz, incluzând și costurile acestor 

sume, acestea fiind și motivele pentru care nu se recomandă contractarea creditelor 

pentru dezvoltarea locală. 

 

Resursele financiare ale bugetelor locale se formează din sume și cote 

defalcate din impozitul pe venit și T.V.A., impozite locale (impozit pe clădiri, terenuri, 

mijloace de transport), taxe (în special pentru autorizații) și alte vărsăminte. Utilizarea 

fondurilor publice locale se face de către singurul ordonator principal al fiecărui 

buget local și de către ordonatorii de credite de subordine. 

 

C. PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 

  

Scopul principal al acestuia este să ofere sprijin statelor membre pentru a face 

față provocărilor generate de Criza Covid19 și consecințele sale economice. 

Comisia Europeană evaluează PNRR pe baza unor criterii transparente. Astfel, 

investițiile și reformele prevăzute în PNRR trebuie să  contribuie la abordarea eficientă 

a recomandărilor specifice fiecărei țări și la consolidarea potențialului de creștere 

economică, a creării de locuri de muncă și a rezilienței economice și sociale. De 

asemenea, investițiile și reformele trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivului de 
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schimbări climatice în proporție de 37% și la realizarea obiectivului de digitalizare în 

proporție de 20%. 

 

MRR sprijină financiar investițiile și reformele cu impact real și de durată 

asupra economiei și societății. Măsurile propuse răspund provocărilor identificate în 

contextul Semestrului european, susținând tranziția verde și transformarea digitală, 

precum și creșterea economică, reziliența socială și economică și crearea de locuri de 

muncă. 

 

Proiectele din Planul naţional de redresare şi rezilienţă sunt împărțite în felul 

următor: 

1.Sisteme de apă şi canalizare - 1,88 miliarde de euro 

2.Împăduriri şi protejarea diversității - 1,37 miliarde de euro 

3.Managementul deşeurilor - 1,2 miliarde de euro 

4.Sectorul de transport - 7,62 miliarde de euro 

5.Fondul pentru Valul Renovării - 2,2 miliarde de euro 

6.Energie - 1,62 miliarde de euro 

7.Cloud guvernamental şi sisteme publice digitale - 1,89 miliarde de euro 

8.Reforma fiscală şi a sistemului de pensii - 482 milioane de euro 

9.Sprijin pentru mediul de afaceri, cercetare, inovare - 2,36 miliarde de euro 

10.Fond local pentru tranziția verde şi digitală a UAT-urilor - 2,1 miliarde de 

euro 

11.Turism şi cultură - 200 milioane de euro 

12.Sănătate - 2,45 miliarde de euro 

13.România Educată - 3,6 miliarde de euro 
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CAPITOLUL 20. IMPLEMNTARE, MONITORIZARE SI 
INDICATORI 

 

Politica de dezvoltare are la bază un ansamblu de măsuri guvernamentale ce 

au drept scop sprijinirea creșterii economice și îmbunătățirea condițiilor de viață, prin 

valorificarea eficientă a potențialului regional și local, având ca obiective principale: 

 

 Pentru a reduce dezechilibrele existente, se pune accent pe stimularea 

dezvoltării echilibrate și pe revitalizarea zonelor defavorizate (dezvoltarea este în 

urmă) pentru a preveni noi dezechilibre; 

 Pregătirea cadrului instituțional pentru a îndeplini integrarea României în 

UE și accesul la standardele europene de finanțare; 

 Integrarea politicilor sectoriale la nivel regional și local și promovarea 

cooperării interne și internaționale pentru a promova dezvoltarea economică și socială 

durabilă. 

 

Aceste obiective sunt atinse în practică la nivel european prin măsuri și 

strategii, finanțare de proiecte și diverse planuri, toate acestea fiind formulate pe baza 

unei serii de principii elaborate și aplicate, după cum urmează: 

 

1. Principiul descentralizării procesului de luare a deciziei prin trecerea de la 

nivel central/guvernamental la cel regional și local; 

2. Principiul parteneriatului prin crearea și promovarea de parteneriate între toți 

actorii implicați; 

3. Principiul planificării în vederea atingerii obiectivelor stabilite; 

4. Principiul co-finanțării, adică obligativitatea contribuției financiare a 

diverșilor actori implicați în realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare. 
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Scopul strategiei de dezvoltare locală este de a determina direcția, viteza și 

amploarea dezvoltării, eficientizarea gestionării problemelor existente de către 

autoritățile publice locale la nivel local, utilizarea resurselor financiare, promovarea 

dezvoltării locale și atragerea de fonduri externe (investiții, fonduri,Alte fonduri) 

pentru implementarea proiectelor de investiții planificate. Strategia de dezvoltare 

locală este un instrument metodologic și legal, cu ajutorul căruia consiliile locale și 

primăriile pot construi și planifica un pachet de politici, planuri și Proiect pe termen 

mediu. Statutul României de stat membru al UE Europenii determină coordonarea 

politicilor naționale și europene, care are impact asupra resurselor și condițiilor țării 

noastre, până la nivel local.Sub influența acestui proces complex, administrația locală 

își reconsider avantajele competitive cu scopul de a asigura o bună dezvoltare 

economică și o calitate corespunzătoare a vieții în comunitate. Pentru aceasta, trebuie 

luate în considerare un set de principii și câteva obiective specifice. 

 

Condiții preliminare pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală. 

Pentru a implementa cu succes o strategie de dezvoltare locală, trebuie îndeplinite o 

serie de premise pentru a forma împreună același cadru optim pentru realizarea 

viziunii de dezvoltare locală. Pe baza expertizei acumulate de toți participanții în etapa 

anterioară de planificare, se poate concluziona că crearea unui cadru general pentru 

implementarea strategiei de dezvoltare necesită trei condiții necesare: 

 

1. Există o strategie de dezvoltare locală întreprinsă de toți actorii locali; 

 

2. Capacități operaționale și financiare de implementare a strategiilor de 

dezvoltare locală; 

 

 

3. Existența celui mai bun timp și spațiu pentru implementarea strategiei de 

dezvoltare locală. Pe lângă cele trei precondiții sine-qua-non, există trei precondiții 

orizontale: 
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1. Comunicarea etapelor de implementare a strategiei de dezvoltare locală; 

 

2. Să constituie transparența deciziei de confirmare a implementării strategiei 

de dezvoltare locală; 

3. Sprijinirea tuturor mediilor beneficiare pentru implementarea strategiilor de 

dezvoltare locală.Monitorizarea strategiilor de dezvoltare locală se realizează la trei 

niveluri și anume: 

 

I. Supravegherea generală de către agenția care dezvoltă procesul de 

planificare (de obicei, consiliul local); 

 

II.. Supravegherea departamentală de către primăria desemnată ca responsabil 

al grupului de lucru sau responsabil cu servicii speciale (cu capacități în domeniile 

respective); 

 

III. Monitorizarea la nivel de proiect de dezvoltare efectuată de coordonatorul 

echipei de implementare a proiectului desemnat la acest nivel 

 

Comunitate. Monitorizarea strategică este regulată și obligatorie și presupune 

întocmirea de rapoarte periodice privind măsura în care au fost atinse obiectivele 

generale și specifice. Monitorizarea procesului de planificare strategică poate fi 

efectuată în timpul implementării strategiei de dezvoltare (monitorizare imediată), la 

finalul acesteia (monitorizare finală) sau după perioada propusă de implementare a 

planului de acțiune (monitorizare post-eveniment) pentru a ajuta mai mult orientate. 

implementarea strategiei de dezvoltare. Rezultatele monitorizării ar trebui făcute 

publice. 

 

Inițiatorul procesului de planificare să definească alte direcții, măsuri sau 

acțiuni care vor deveni subiectul noii strategii. 
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Acțiuni de întreprins pe termen scurt ( sub 1 an) 

 

ACȚIUNI RESPONSABIL 

Numirea unei comisii de 

monitorizare și implementare, de preferat 

din cadrul compartimentului fonduri 

europene și/sau achiziții  

Primarul Comunei Coșoveni 

Sortarea proiectelor de către 

comisie și stabilirea responsabilităților 

fiecărei direcții/compartiment din cadrul 

primăriei 

Comisia de monitorizare și 

implementare 

Finalizarea proiectelor aflate în 

implementare în actuala perioadă de 

programare 

Compartimentele de specialitate ale 

Primăriei Comunei 

Coșoveni/Consultanți contractați 

Pregătirea documentațiilor 

necesare (studiu de prefezabilitate, studiu 

de fezabilitate, proiect tehnic, plan de 

afaceri, cerere de finanțare, etc.) pentru a 

putea fi depuse pentru finanțare  

Comisia de monitorizare și 

implementare 

Consultanți contractați 

Identificarea posibililor parteneri, 

atât din sectorul public, cât și din sectorul 

privat în vederea dezvoltării și 

implementării proiectelor prioritare 

Comisia de monitorizare și 

implementare 

Realizarea de acorduri de 

parteneriate publice private între Consiliul 

Local, Unități de învățământ și mediul de 

afaceri pentru realizarea proiectelor din 

portofoliul de proiecte prioritare 

Comisia de monitorizare și 

implementare 

Reprezentanți ai mediului de 

afaceri 

Instituții de învățământ și/sau de 

cercetare 

Planificarea multianuală a Consiliul Local al Comunei 
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bugetului având în vedere resursele 

necesare pentru implementarea proiectelor 

prioritare și stabilirea graficului de 

derulare/implementare a acestora 

Coșoveni 

Comisia de monitorizare și 

implementare 

Compartimentul contabilitate 

Pregătirea cadrului instituțional și a 

resurselor umane pentru implementarea 

cu succes a proiectelor prioritare 

Comisia de monitorizare și 

implementare 

Consultanți contractați 

Elaborarea de strategii sectoriale de 

dezvoltare și alte studii de planificare 

strategică 

Comisia de monitorizare și 

implementare 

Consultanți contractați 

Evaluarea intermediară a strategiei 

Comisia de monitorizare și 

implementare 

Evaluator independent 

Realizarea de parteneriate public-

privat pentru dezvoltarea proiectelor mari 

de infrastructură de la nivelul comunei 

Comisia de monitorizare și 

implementare 

Facilitarea implementării 

proiectelor prioritare (concesionare 

terenuri, facilitare construcții, facilități 

pentru capacități de producție, 

reducerea/înlăturarea barierelor 

administrative) 

Comisia de monitorizare și 

implementare 

Promovarea și sprijinirea 

inițiativelor private în domeniile prioritare 

Comisia de monitorizare și 

implementare 

Consultanți contractați 

Promovarea rezultatelor proiectelor 

la nivel județean, regional, național și 

transfrontalier 

Comisia de monitorizare și 

implementare 

Monitorizarea stadiului 

implementării proiectelor din portofoliul 

Comisia de monitorizare și 

implementare 
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Acțiuni de întreprins pe termen mediu și lung ( peste 1 an) 

 

de proiecte prioritare și realizarea unor 

rapoarte de progres 

Consultanți contractați 

ACȚIUNI RESPONSABIL 

Continuarea activităților pe termen 

scurt care nu au fost finalizate (acțiunile 

noi și diferite față de cele anterioare) 

Aceiași responsabili ca și pe 

termen scurt 

Realizarea de parteneriate public-

privat pentru dezvoltarea proiectelor mari 

de infrastructură de la nivelul comunei 

Comisia de monitorizare și 

implementare 

Facilitarea implementării 

proiectelor prioritare (concesionare 

terenuri, facilitare construcții, facilități 

pentru capacități de producție, 

reducerea/înlăturarea barierelor 

administrative) 

Comisia de monitorizare și 

implementare 

Promovarea și sprijinirea 

inițiativelor private în domeniile prioritare 

și complementare proiectelor prioritare 

Comisia de monitorizare și 

implementare 

Consultanți contractați 

Promovarea rezultatelor proiectelor 

la nivel județean, regional, național și 

transfrontalier 

Comisia de monitorizare și 

implementare 

Monitorizarea stadiului 

implementării proiectelor din portofoliul 

de proiecte prioritare și realizarea unor 

rapoarte de progres 

Comisia de monitorizare și 

implementare 

Consultanți contractați 

Evaluarea intermediară periodică a Comisia de monitorizare și 
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Indicatori de evaluare a implementării strategiei 

strategiilor de dezvoltare și a altor studii 

de planificare strategică (la maxim 4 ani) 

implementare 

Evaluator independent 

Revizuirea strategiilor de 

dezvoltare și ale altor studii de planificare 

strategică pe baza evaluării, luarea de 

măsuri corective, dacă este cazul și 

actualizarea periodică a acestora (la 

maxim 4 ani) 

Comisia de monitorizare și 

implementare 

Consultanți contractați 

CATEGORIE  INDICATORI 

Privire de ansamblu  

Istoricul comunei; 

Așezare geografică; 

Relief; 

Climă; 

Hidrografie; 

Vegetație; 

Faună. 

Agricultură 

Suprafaţa fondului funciar; 

Suprafaţa de teren agricol deţinută de 

populaţia comunei;  

Suprafaţa de teren agricol cultivată de 

populaţia comunei;  

Principalele culturi agricole de pe raza 

comunei; 

Importanţa   sectorului   agricol   pentru 

populaţia comunei. 

Analiza cadrului demografic 

Evoluţia populaţiei din comună; 

Distribuţia populaţiei pe sexe; 

Densitatea populaţiei; 

Structura populaţiei după religie; 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă;  

Piramida vârstelor; 

Indicele de îmbătrânire demografică;  

Structura populaţiei după etnie. 

Mișcarea naturală a populației  

Evoluţia sporului natural; 

Numărul născuţilor vii în funcţie de reşedinţă; 

Evoluţia nupţialităţii şi divorţialităţii;  

Distribuţia populaţiei în funcţie de starea 

civilă; 
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Analiza indicatorilor socio-demografici;  

Rata de natalitate; 

Rata de mortalitate; 

Rata de nupţialitate; 

Raportul de masculinitate; 

Mişcarea migratorie a populaţiei 

Evoluţia plecărilor şi stabilirilor cu domiciliul 

(inclusiv migraţia externă) din comună; 

Evoluţia plecărilor şi stabiLirilor cu 

reşedinţa; 

Ponderea persoanelor plecate la muncă în 

străinătate; 

Ţările în care sunt plecate să muncească 

persoanele din gospodăriile comunei 

Coşoveni 

Forţă de muncă 

 

Numărul mediu de salariaţi; 

Rata de înlocuire a forţei de muncă; 

Structura populaţiei în funcţie de ocupaţie; 

Caracteristicile forţei de muncă de la nivel 

Local; 

Distanţa la care populaţia ar fi dispusă să 

lucreze pentru asigurarea nevoilor zilnice; 

Numărul de şomeri, 

 

Nivel de trai 

 

 

Numărul de persoane aflate în gospodăriile 

comunei; 

 Numărul mediu de camere din care este 

compusă locuinţa;  

Repartizarea   populaţiei   după   nivelul 

venitului; 

Siguranţa localnicilor în comună; 

Iluminatul stradal; 

Implicarea Poliţiei Locale; 

Numărul conflictelor; 

Numărul agenţilor de poliţie; 

Educaţie şi învăţământ 

Populaţia şcolară;  

Infrastructura de învăţământ;  

Unităţi şcolare;  

Săli de clasă şi cabinete şcolare; Laboratoare 

şcolare;  

Terenuri de sport;  

Personalul didactic pe niveluri de educaţie;  

Importanţa educaţiei pentru populaţia 

comunei;  

Cultură 

Patrimoniul cultural; 

Infrastructura culturii; 

Numărul bibliotecilor; 

Numărul volumelor din biblioteci; 

Numărul cititorilor activi; 

Personal angajat în biblioteci; 
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Importanţa  sectorului   cultural  pentru 

populaţia comunei; 

 Importanţa  sectorului  cultural pentru agenţii 

economici locali.  

Economie 

Forma de organizare juridică a agenţilor 

economici; 

Domeniile de activitate ale agenţilor 

economici;  

Cifra de afaceri a agenţilor economici; 

Procentul alocat investiţiilor din profitul 

anual; 

Gradul  de  colaborare  dintre  agenţii 

economici şi Primăria comunei; 

Posibilitatea realizării unui parteneriat public-

privat;  

Gradul  de  colaborare  dintre  agenţii 

economici şi firmele cu acelaşi domeniu de 

activitate; 

Gradul  de  colaborare  dintre  agenţii 

economici şi firmele cu domenii de activitate 

diferite;  

Piaţa de desfacere a produselor şi/sau a 

serviciilor agenţilor economici;  

Sursa de provenienţă a materiilor prime ale 

agenţilor economici;  

Probleme  întâmpinate  în  dezvoltarea 

afacerii şi gradul de influenţă al acestora;  

Accesul la diferite surse de finanţare 

(credite/fonduri externe);  

Informare cu privire la oportunităţile de 

finanţare; 

Consultanţă pentru dezvoltarea strategică a 

afacerilor; 

Consultanţă pentru rezolvarea anumitor 

probleme;  

Modalităţi de promovare a produselor şi/sau a 

serviciilor agenţilor economici;  

Principalele surse de finanţare ale agenţilor 

economici;  

Fonduri proprii;  

Fonduri publice;  

Fonduri europene;  

Accesul agenţilor economici la serviciile de 

consultanţă în vederea obţinerii surselor de 

finanţare; 

Gradul de cunoaştere al agenţilor economici 

privind fondurile externe nerambursabile 

accesate prin intermediul GAL; 

Sistemul de sănătate şi asistenţă Infrastructura sanitară;  
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socială Medici;  

Personal sanitar mediu; 

Farmacişti; 

Importanţa  sectorului medical  pentru 

populaţia comunei;  

Importanţa  sectorului medical  pentru agenţii 

economici locali; 

Persoane  cu  dizabilităţi  din  comuna 

Coşoveni;  

Persoane cu handicap;  

Persoane cărora li se acordă venitul minim 

garantat; 

Familii beneficiare de alocaţia de susţinere a 

familiei; 

Urbanism 

Gospodărirea apelor şi canalizare; 

Alimentarea cu apă în locuinţă; 

Sistem propriu de canalizare în locuinţă; 

Locuinţe alimentate cu apă; 

Distribuţia gazelor naturale; 

Suprafaţa locuibilă existentă; 

Locuinţe existente; 

Autorizaţii de construire; 

Dotarea locuinţelor; 

Bucătărie în locuinţă; 

Baie în locuinţă;  

Instalaţie electrică în locuinţă;  

Termoficare şi centrală termică proprie;  

Gradul de mulţumire al populaţiei privind 

starea utilităţilor; 

Asigurarea încălzirii locuinţei în perioadele 

reci; 

Infrastructura rutieră; 

Căi de acces în comună; 

Gradul de mulţumire al populaţiei privind 

investiţiile în infrastructura rutieră;  

Serviciile de telecomunicaţii;  

Gradul de acces al populaţiei la serviciile de 

cablu TV; 

Gradui de acces al populaţiei la serviciile de 

internet. 

Mediu 

Calitatea apei potabile din comună;  

Gradul de mulţumire al populaţiei privind 

poluarea; 

Modul de colectare al deşeurilor menajere 

de pe teritoriul comunei;   

Colectarea selectivă a deşeurilor;  

Practicarea colectării selective a deşeurilor. 
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 LISTĂ DE ACRONIME  

 

AFM Administrația Fondului pentru Mediu 

ANAF Agenția Națională de Administrare Fiscală 

CE Comisia Europeană 

DJ Drum județean 

DN Drum național 

ETCC European Training Center Copenhagen 

FEADR Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională 

FSE Fondul Social European 

GAL Grup de Acțiune Locală 

IMM Întreprinderi mici și mijlocii 

INS Institutul Național de Statistică 

IT Information Technology (Tehnologia informației) 

LEADER Liaison entre actions de développement de l'économie rurale (Legături 

între acțiunile de dezvoltare a economiei rurale) 

MRR Mecanismul de redresare și reziliență 

ODD  Obiective de dezvoltare durabilă 

OMS Organizația Mondială a Sănătății 

ONG Organizație neguvernamentală 

ONU Organizația Națiunilor Unite 

OUG Ordonanță de urgență 

PFA Persoană Fizică Autorizată 

PIB Produs Intern Brut 

PNDL Programul Național de Dezvoltare Locală 

PNRR Planul Național de Redresare și Reziliență 

POCA Programul Operational Capacitate Administrativa 

POCU Programul Operațional Capital Uman 

POR Programul Operațional Regional 

PPP Portofoliul de proiecte prioritare 

RPL Recensământul Populației și al Locuințelor 

SA Societati pe acțiuni 

SDL  Strategie de Dezvoltare Locală 

SPCLEP Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 

SRL Societate cu Răspundere Limitată 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Puncte tari, Puncte slabe, 

Oportunități, Amenințări) 

TIC Tehnologia informației și a comunicațiilor 

TVA Taxă pe Valoare Adăugată 

UAT Unitate Administrativ-Teritorială 

UE Uniunea Europeană 
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