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5. DIRECȚII DE DEZVOLTARE 

Existența unei strategii de dezvoltare locală, corelată cu cea de la nivel județean, 

regional și național, acceptată și recunoscută la toate nivelurile instituționale, 

reprezintă baza de realizare a cadrului funcțional propice dezvoltării locale, oferind o 

imagine unitară a ceea ce se doreste a fi dezvoltat sau îmbunătățit în comuna Lăpugiu 

de Jos. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Lăpugiu de Jos s-a născut din nevoia tot 

mai acută de centralizare într-un singur document unitar a direcțiilor de acțiune, a 

obiectivelor de dezvoltare pe termen mediu și lung și de prioritizare a implementării 

soluțiilor pentru nevoile sociale, economice și de mediu cu care se confruntă 

comunitatea locală, respectând principiile dezvoltării durabile. 

În general, fiecare administraţie locală cunoaşte problemele cu care se confruntă 

comunitatea aflată în aria ei de jurisdicţie şi reuşeşte să le formuleze, cel puţin la nivel 

declarativ, când este solicitată să o facă. S-a constatat că lipsa unui document care să 

reflecte viziunea şi strategia de dezvoltare a comunei Lăpugiu de Jos, conduce la 

stagnarea şi de multe ori la evoluţia economico-socială haotică şi înceată a acesteia.  

Pentru perioada de finanţare 2016-2020, comuna Lăpugiu de Jos şi-a stabilit un 

sistem de direcţii de dezvoltare şi obiective care vor contribui la realizarea obiectivului 

general al Strategiei.  

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare îl constituie dezvoltarea durabilă şi 

echilibrată a comunei Lăpugiu de Jos prin abordarea integrată a aspectelor economice, 

sociale, culturale şi de mediu care va contribui la punerea în valoare, cu eficientă, a 

potenţialului material şi uman de care dispune în vederea realizării obiectivului major 

al fiecărei administraţii – dezvoltarea locală şi creşterea confortului şi siguranţei 

cetăţenilor.  

Pentru fiecare direcţie de dezvoltare au fost stabilite obiective specifice care 

urmează a fi atinse prin implementarea de proiecte, fructificând la maximum 

oportunităţile de finanţare disponibile – europene, naţionale, judeţene dar şi cele locale, 

limitate desigur, care sunt la îndemână administraţiei locale.  

În condiţiile în care sursele de venit proprii ale comunităţii sunt limitate şi 

insuficiente, pentru iniţierea, susţinerea şi implementarea unor proiecte de dezvoltare 

locală, un rol deosebit de important îl are stăruinţă şi priceperea pentru atragerea de 

finanţări judeţene, guvernamentale şi fonduri comunitare nerambursabile în vederea 
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asigurării dezvoltării economice şi imbunatarirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor 

comunei Lăpugiu de Jos. Pornind de la analiza situaţiei existente în comuna Lăpugiu 

de Jos, reflectată de Analiza SWOT pe domenii de dezvoltare strategica, acest studiu 

îşi propune crearea cadrului strategic general de dezvoltare locală, prin trasarea 

principalelor direcţii de dezvoltare şi identificarea unor acţiuni/proiecte concrete, în 

vederea eficientizării actului decizional şi a aplicării unor politici publice locale 

adecvate noii perioade de programare financiară, care să genereze creştere economică 

şi noi locuri de muncă, sub principiile dezvoltării durabile. 

Bazate pe analiză swot şi pentru atingerea obiectivului general, eforturile comunei 

Lăpugiu de Jos se vor concentra pe următoarele direcţii de dezvoltare prioritare: 

  

- Economie şi dezvoltare rurală;  

- Agricultură; 

- Infrastructură şi utilităţi; 

- Mediu; 

- Turism, cultură şi tradiţii; 

- Educaţie şi sport; 

- Serviciile comunitare, sistemul social şi sanitar; 

-   Resursele umane şi administraţia locală; 
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5.1 Economie și dezvoltare locală 

Obiective specifice : 

5.1.1 Atragerea de investitori privați datorită dezvoltării infrastructurii rutiere, în speță 

construcția Autostrăzii 1; 

Rezultate aşteptate:  

- creearea unui parc industrial, prin facilitarea investiților private pentru atragerea   

  acestora în sectoarele de industrie, producţie şi servicii;  

- amenajarea unui aerodrom, pentru agrement si alte activitati specifice 

- îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei prin creşterea gradului de ocupare    

  a forţei de muncă locală;  

 

5.1.2 Concesionarea la pret redus a terenurilor aflate în proprietatea comunei către 

investitorii privați; 

Rezultate aşteptate:  

- crearea de facilităţi fiscale (ajutor de minimis local) pentru stimularea investiţiilor şi    

  creeri de noi locuri de muncă; 

- creşterea volumului investiţiilor în comună;  

- îmbunătăţirea nivelului de trăi al populaţiei prin creşterea gradului de ocupare a   

  forţei  de muncă locală;  

- dezvoltarea de activităţi non-agricole. 

5.1.3 Sprijinirea actorilor locali pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile. 

Rezultate aşteptate:  

- disponibilitatea de a încheia parteneriate publice-private durabile de dezvoltare   

  locală; 

- crearea de noi locuri de muncă; 
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5.2 Agricultura 

 

Obiective specifice : 

5.2.1 Aderarea sau înfințarea de asociații agricole comune; 

Rezultate aşteptate:  

- înfiinţarea de unităţi de colectare, procesare şi comercializare a produselor;  

- crearea unor structuri economice, la nivel local, in vederea imbunatatirii pieței de     

  desfacere a produselor locale. 

 

5.2.2 Având un număr mare de ferme zootehnice, dezvoltarea acestui domeniu prin 

cresterea animalelor folosind material genetic de calitate; 

Rezultate aşteptate:  

- creşterea productivităţii în domeniul zootehniei; 

- practicarea agriculturii în concordanţă cu standardele de mediu acceptate la nivel  

  european; 

- reducerea numărului de locuitori care practică agricultură de subzistenţă; 

  

5.2.3 Interventii specifice prin accesarea fondurilor nerambursabile in domeniul 

agriculturii în vederea modernizării efectivelor mecanizate. 

Rezultate aşteptate:  

- implementarea de tehnici agricole moderne, performante si eficiente (pentru 

cresterea   

  productiei agricole si impilcit a veniturilor agricultorilor); 

- înfiinţarea unor centre de consultanță agricolă și crearea unor IMM-uri în mediul    

  rural; 

- proiecte de împădurire a suprafeţelor degradate sau nonagricole; 

- reducerea numărului de locuitori care practică agricultură de subzistenţă;  

- sprijinirea fermierilor pentru pregatirea de proiecte finanțate din fonduri externe. 
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5.3 Infrastructură și utilități 

 

Obiective specifice : 

5.3.1 Modernizarea iluminatului public prin programe de finanțare multianuală sau 

credit furnizor prin înlocuirea sistemului vechi cu lămpi pe leduri; 

Rezultate aşteptate:  

- extinderea şi îmbunătăţirea reţelei electrice şi de ilumimnat stradal; 

- costuri scăzute în ceea ce privește întreținerea și plata utilităților aferente 

iluminatului   stradal. 

 

5.3.2 Accesarea de programe naționale pentru modernizarea infrastructurii (în special 

sistem de apă, strazi, canalizare și trotuare); 

Rezultate aşteptate:  

- îmbunătățirea infrastructurii rutiere; 

- modernizarea trotuarelor; 

- construirea infrastructurii de canalizare și apă menajeră; 

- modernizare drumuri de exploatare forestieră; 

- obţinerea de energie regenerabilă prin sisteme tip panouri fotovoltaice. 

 

5.3.3 Înfințarea unei firme de transport în regie proprie; 

Rezultate aşteptate:  

- facilitarea accesului populației la serviciile medicale, sociale și administrative; 

- creșterea veniturilor la bugetul local; 

- îmbunătățirea accesului elevilor la sistemul public de educație. 
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5.4 Mediu 

 

Obiective specifice : 

5.4.1 Promovarea  ariei protejate “Depozitul fosilifer Lapugiu de Sus”; 

Rezultate aşteptate:  

- atragerea de turiști în zona ariei protejate “Depozitul fosilifer Lapugiu de Sus”; 

- creșterea gradului de dezvoltare economic al comunei prin atragerea de turiști; 

- atragerea investitorilor privați în vederea dezvoltării infrastructurii de turism din   

  zonă. 

 

5.4.2 Accesarea de fonduri externe în vederea cresterii calității mediului înconjurător; 

Rezultate aşteptate:  

- îmbunatatirea serviciilor de gospodarie comunala prin achizitie autoutilitara tip   

  vidanjă; 

- colectarea selectiva a deseurilor menajere si industriale si realizarea de platforme de   

  depozitare sau rampe de transfer , conforme cerintelor si normelor de mediu (statie 

de   

  transfer deseuri – proiecte derulate prin Consiliul Judetean); 

- utilizarea resurselor alternative de energie. 

 

5.4.3 Amenajarea de parcuri și zone verzi prin accesarea finanțărilor externe pe mediu; 

Rezultate aşteptate:  

- atragerea de turiști în zonele special amenajate; 

- crearea de spații de relaxare pentru locuitorii comunei. 

 

5.4.4 Extinderea colaborării şi implicarea ONG-urilor şi a şcolilor în programe comune 

de educaţie ecologică; 

Rezultate aşteptate:  

- educarea cetateniilor comunei cu privire la protectia mediului inconjurator si   

  importanta realocării deseurilor menajere, din constructii, dejectiilor animalelor in    

  locurile special amenajate; 
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5.5 Tursim, cultură și tradiții 

 

Obiective specifice : 

5.5.1 Creșterea numărului de turiști odata cu finalizarea construcției Autostrăzii 1; 

Rezultate aşteptate:  

- facilitarea accesului turiștilor în zona ariei protejate “Depozitul fosilifer Lapugiu de 

Sus” si al pesterilor (dupa amenajarea acestora pentru circuitul turistic) 

- grad crescut de investiții locale în special în unități de cazare pentru turiști; 

- dezvoltarea structurilor pentru agro-turism. 

 

5.5.2 Participarea la evenimente și târguri de turism pentru promovarea ariei protejate 

de interes național “Depozitul fosilifer Lapugiu de Sus”; 

Rezultate aşteptate:  

- promovarea ariei protejate “Depozitul fosilifer Lapugiu de Sus” și atragerea 

turiștilor în   

  zonă; 

- creșterea investițiilor în zona ariei protejate “Depozitul fosilifer Lapugiu de Sus”. 

 

5.5.3 Conservarea și promovarea monumentelor istorice din comună prin intermediul 

internetului; 

Rezultate aşteptate:  

- îmbunătățirea turismului religios în zona monumentelor istorice bisericești.  

 

5.5.4 Promovarea obiceiurilor și tradițiilor locale prin intermediul internetului și 

televiziunilor judetene; 

5.5.5  Promovarea bibliotecii locale și a volumelor existente în proprietatea 

acestora; 
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5.6 Educatie si sport  

 

Obiective specifice :  

5.6.1 Accesare fonduri externe în vederea construirii și reabilitării instituților de 

învățământ din comună; 

Rezultate aşteptate:  

- îmbunătăţirea calității sistemului de învățământ local prin crearea de condiţii optime  

  în procesul de educaţie, învăţământ şi instruire a tinerilor; 

- îmbunătățirea calității sistemului public de învțățământ de la nivel local; 

- creșterea numărului de copii din sistemul public de învățământ de la nivel local. 

 

5.6.2 Accesare fonduri externe în vederea racordării instituților de învățământ public 

local la utilități; 

Rezultate aşteptate:  

- îmbunătățirea calității sistemului public de învțățământ de la nivel local; 

- atragerea de cadre didactice calificate în sistemul public de învățământ de la nivel   

  local. 

 

5.6.3 Accesarea de proiecte sociale în vederea dotării școlilor cu mobilier necesar; 

5.6.4 Accesarea de proiecte sociale în vederea dotării școlilor cu dotari de echipamente 

specifice; 

Rezultate aşteptate:  

-  îmbunătățirea calității sistemului public de învțățământ de la nivel local; 

- reducerea decalajelor din învăţământ şi reducerea numărului copiilor care   

  abandonează şcoala. 

 

5.6.5  Promovarea bibliotecii locale și a volumelor existente în proprietatea acesteia; 

Rezultate aşteptate:  

- promovarea volumelor din proprietatea bibliotecii locale în vederea creșterii 

nivelului de educație a elevilor și adulților din comună. 
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5.7 Serviciile comunitare, sistemul social și sanitar 

 

Obiective specifice :  

5.7.1 Angajarea unor mediatori sanitari remunerați de Ministerul Sănătăți; 

5.7.2 Înfințarea unui dispensar uman, care sa include atat cabinetul medical cat si unul 

stomatologic privat sau de stat prin intermediul programelor de finanțare externă; 

5.7.3 Calificarea asistentului medical din comună în meseria de cadru medical 

atestat; 

Rezultate aşteptate:  

- creșterea accesului populației la sistemul public de sănătate; 

- scăderea riscului de îmbolnăviri în rândul populației. 

 

5.7.4 Identificarea unor programe de calificare profesională adaptate nevoilor pieței 

muncii din zonă; 

Rezultate aşteptate:  

- îmbunătățirea pregătirii tinerilor din comună adaptată la nevoile și cerințele pieței   

  muncii moderne; 

 

5.8 Resursele umane si administratia locala 

 

Obiective specifice :  

5.8.1 Identificarea unor programe de calificare profesională pentru aparatul 

administrativ, adaptate nevoilor pieței muncii din zonă; 

5.8.2 Specializarea aparatului executiv prin cursuri specifice domeniilor de interes cu 

privire la legislatia și dezvoltarea europeană;  

Rezultate aşteptate:  

- creşterea competenţelor şi expertizei angajaţilor autorităţii locale în ceea ce priveşte 

  scrierea de proiecte cu finanţare nerambursabilă;  

- creşterea nivelului de calificare profesională a populaţiei neocupate din comună; 

5.8.3 Înfințare secție/post Poliție Locală; 

Rezultate aşteptate:  

- creșterea nivelului de siguranță publică a locuitorilor comunei. 

 


