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Cuvânt înainte  

adresat de Primarul Comunei Grozesti 

 

Dragi locuitori ai Comunei Grozesti ,  

 

În calitatea mea de primar al comunei Grozesti mulţumesc tuturor celor ce m-au 
sprijinit până acum şi am încredere totală că şi de acum înainte vom forma o adevărată 
echipă şi împreună vom sărbători finalizarea oricărui proiect evidenţiat în Strategia de 
dezvoltare locală.  

Această Strategie de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 poate fi realizată 
prin voinţa tuturor cetăţenilor comunei. Scopul acestei strategii este de a identifica, 
demara şi finaliza proiectele prin care vom reuşi să modernizăm comuna în care trăim noi 
şi copiii noştri.  

Avem nevoie de o infrastructură stradală dezvoltată, de utilităţi demne de o 
localitate europeană, de locuri de muncă decente şi de şcoli moderne pentru locuitorii 
actuali şi viitori ai comunei, iar proiectele pe care le-am demarat până acum şi cele 
viitoare au menirea de a îmbunătăţi viaţa locuitorilor comunei Grozesti. 
    Ne plecam in fata dumneavoastra a tuturor, subsemnatul si intreaga echipa, va 
multumim ca ne-ati  oferit incredere si va doresc sa va bucurati de tot ceea ce inseamna 
aceasta comuna.  
 

Tin sa va multumesc pentru increderea dumneavoastra si va asigur de tot sprijinul 
meu.  

 
 
 

Cu stima si respect, 
Primarul Comunei Grozesti 

Coman Gheorghe 
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INTRODUCERE - NECESITATEA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE  

Strategia de dezvoltare a a comunei Grozesti pentru perioada 2021– 2027 prezintă 

acțiunile pe care administrația locală le va iniția pentru a crea condițiile necesare 

dezvoltării viitoare  a comunei  si relevă proiectele și oportunitățile pe care ni le oferă 

intrarea României în Uniunea Europeană.  

Strategia de dezvoltare a comunei Grozesti este un document care exprima 

viziunea si aspiratiile de dezvoltare ale comunitatii, prin valorificarea potentialului local. 

Acest document va sta la baza initiativelor tuturor persoanelor juridice care desfasoara 

activitati pe teritoriul comunei, iar pentru administratia publica va fi un instrument 

managerial de maxima insemnatate. 

Ca parte a comunitătii europene, comuna Grozesti are nevoie de o viziune clară 

pentru a putea orienta eforturile proprii și de o strategie care să sublinieze principalele 

direcții de dezvoltare prin valorificarea potențialului de absorbție a finanțărilor din surse 

publice, precum și din resurse private. O asemenea viziune, pe care, acum, suntem în 

măsură să o prezentăm cetățenilor, are în vedere principalele direcții de dezvoltare ce ar 

trebui urmate.  

Autoritatea locala trebuie sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste 

dezvoltarea viitoare a comunitatii, care sa tina seama de interesele oamenilor, de 

oportunitati si resursele de care dispune. 

          Strategia comunei Grozesti pentru anii 2021 – 2027 își propune să aducă toți 

factorii implicați în îndeplinirea sa, la o stare de colaborare sub aceeași viziune, atât cu  

resursele proprii, cât și a celor ce pot veni din exteriorul unității administrativ-teritoriale. 

Pe baza strategiei se fundamentează și se justifică cererile de finanțare pentru atragerea 

de resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri speciale.  

Strategia de față este instrumentul central prin care administrația comunei Grozesti 

exercită rolul de strateg pentru un nou model de dezvoltare, pus în aplicare în asa fel 

încat să depășească dificultățile unei programări fragmentare care, nu numai că nu 

favorizează o ulterioară dezvoltare, dar ar risca să facă inutil orice efort financiar și de 

programare. 
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In 2021 si in perspectiva anului 2027, comuna Grozesti va fi o localitate mai 

moderna. Strategia de dezvoltare ne ajuta sa gandim in perspectiva si sa construim 

viitorul. Un viitor mai bun pentru noi si copiii nostri. Un viitor in care fiecare locuitor sa-

si gaseasca locul unde sa-si valorifice cunostintele, priceperile si deprinderile individuale 

pe piata muncii si sa-si castige existenta sa si a familiei in mod onest, sa-si poata realiza 

conditii de viata si confort comparabile cu ale cetatenilor europeni, sa beneficieze de 

servicii sociale de calitate si de un mediu curat si sanatos. Un viitor care sa aduca acasa 

tineretul raspandit in toata Europa si sa contribuie activ la dezvoltarea comunei si 

bunastarea proprie. 

 

CAPITOLUL 1. CONTEXT DE DEZVOLTARE  

1.1. Contextul european   

    Obiectivul strategiei „EUROPA 2020” care se continuă și în perioada 2021-

2027,este transformarea UE într-o economie inteligentă, ecologică şi favorabilă 

incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, al productivitaţii şi 

pentru a asigura coeziunea economică, socială şi teritorială. 

Europa 2020 propune următoarele priorități: 

• O Europă mai inteligentă prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii ; 

• O  Europă mai verde fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la 

Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și 

combaterea schimbărilor climatice ; 

•  O Europă mai conectată cu rețele strategice de transport și digitale ; 

• O Europă mai socială pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale 

și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a 

incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate;  

• O Europă mai aproape de cetățeni prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.; 
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Pentru reușita noastră generală, obiectivele trebuie sa fie interconectate pentru a garanta 

că fiecare stat membru adaptează strategia Europa 2020-2027 la situația sa specifică, 

astfel Comisia propune ca aceste obiective ale UE să fie transpuse în obiective și 

traiectorii naționale. 

Astfel, au fost stabilite cinci priorități investiționale la nivelul UE ce vor viza: 

 

O Europă mai inteligentă: 

Componenta de Cercetare și Inovare va fi în continuare o prioritate de finanțare 

ce va presupune dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare a 

organizațiilor prin crearea unor sisteme atractive de inovare (de ex. Sisteme SMART în 

Sanatate) și adaptarea tehnologiilor avansate pentru crearea unui sistem antreprenorial 

solid. 

Dacă vom discuta despre Competitivitate, Autoritatile anunță că se dorește și în 

perioada următoare facilitarea accesului la finanțare a IMM-uri, sprijinirea acestora 

pentru internaționalizare și pentru investiții în noi tehnologii. Digitalizarea va fi și ea un 

obiectiv ce va veni în beneficiul cetățenilor, a companiilor și autorităților statului. 

În contextul unei economii bazată pe cunoaștere, vor fi dezvoltate la nivelul IMM-

urilor competențele pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 

antreprenoriat, inclusiv organizarea de stagii de pregătire practică, formare pentru 

implementarea standardului - sistem de Management a Inovării în companii. Totodată, 
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vor fi dezvoltate și capacitățile administrative ale actorilor implicați în implementarea, 

monitorizarea, revizuirea strategiilor de specializare inteligentă. 

O Europă mai verde 

Daca ne gândim la proiectele din Energie, ca și obiective specifice propuse 

menționăm promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră, promovarea energiei din surse regenerabile și dezvoltarea de sisteme inteligente de 

energie, rețele și stocare în afara TEN-E (Rețele Transeuropene de Energie). 

Având în vedere că trăim într-o perioadă în care consecințele schimbărilor 

climatice și criza apei sunt principalele riscuri, Comisia sprijină finanțarea proiectelor 

care promovează adaptarea la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței 

în urma dezastrelor și care promovează gestionarea sustenabilă a apei. 

Pentru promovarea tranziției către o economie circulară, se vor face investitii 

pentru extinderea si îmbunătățirea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor, pentru 

a crește reutilizarea și reciclarea acestora, pentru a preveni generarea deșeurilor și 

devierea de la depozitele de deșeuri. 

Protecția naturii și a Biodiversității vor fi îmbunătățite prin dezvoltarea 

infrastructurii verzi și prin reducerea poluării. 

O Europă conectată 

      O parte din finanțarea alocată României pentru această etapă (aprox. 30,6 mld. 

euro), va fi destinată obiectivului conectivitate, adică acelor investiții prin care se va 

facilita dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, 

inteligentă, sigură și intermodală. Totodată, se vor avea în vedere si investițiile în 

infrastructură de bandă largă, de foarte mare capacitate, de tip Broadband. 

 O Europă mai socială 

Prin aceasta operațiune, se dorește să fie implementat Pilonul european al 

drepturilor sociale, adică se vor urmări investiții pentru a îmbunătăți accesul la piața 

muncii prin politici active în domeniul pieței forței de muncă (ocupare), prin anticiparea 

nevoilor în materie de competențe și prin sprijinirea tranzițiilor și a mobilității pe piața 

muncii. De asemenea, vor fi analizate investițiile care vor îmbunătăți calitatea, 

eficacitatea și relevanța pieței forței de muncă, prin crearea unor sisteme de educație și 
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formare performante. Și nu în ultimul rând, pentru realizarea acestui obiectiv, 

menționăm investițiile care vor favoriza incluziunea activă, pentru promovarea integrarii 

socioeconomice a comunităților marginalizate, pentru consolidarea accesului la servicii 

de calitate, pentru abordarea problemei deprivării materiale și pentru a investi în locuințe, 

în asistență medicală și în infrastructura de îngrijire pe termen lung. 

O Europă mai apropiată de cetățenii săi 

Vor fi sprijinite proiectele strategice de dezvoltare durabilă, care vor avea ca și 

scop investiții în turism,  investiții în infrastructură din domeniul cultural, investiții în 

patrimoniul cultural, investiții pentru regenerarea urbană și securitatea spațiilor 

publice. 

   În viitoarea perioadă de programare, 2021-2027, se anunță o abordare personalizată a 

dezvoltării regionale. Astfel, vor fi păstrate o parte din metodele de alocare a fondurilor 

(ex: PIB-ul pe cap de locuitor) și vor fi introduse noi criterii de selecție (șomajul în 

rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea 

migranților), pentru o adaptare reală  a intervențiilor la nevoile și specificul regional, prin 

descentralizarea gestiunii și implementării la nivelul autorităților locale. 

1.2. Corelarea cadrului strategic de dezvoltare a româniei 2014-2020 cu cadrul 

strategic “europa 2021-2027” 

Din punct de vedere strategic al dezvoltării, Romania trebuie să îşi coreleze 

strategia cu cea Europeană. Astfel, prin Strategia de Dezvoltare Durabilă a României se 

stabilesc obiective concrete. 

Strategia României vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe termen 

scurt, mediu şi lung  

Prezent  2020: Atingerea nivelului mediu actual al tarilor Uniunii Europene la 

principalii indicatori ai dezvoltarii durabile. 

            2020  2030: Apropierea semnificativa a României de nivelul mediu din acel an 

al tarilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltarii durabile. 

Romania și-a  asumat anumite ţinte în corelare cu Strategia Europa 2020, iar 

acestea sunt: 

 rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsa între 20 şi 64 de ani de 70%; 
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 nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României; 

 obiectivul 20/20/20 in materie de energie şi schimbari climatice: 

 emisiile de gaze cu efect de sera cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900; 

 24% din energia produsa sa provina din surse regenerabile; 

 o creşterea cu 19% a eficienţei energetice; 

 rata de parasire timpurie a şcolii sub 11,3%; 

 ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de 

învaţamânt terţiar, de cel puţin 26,7%; 

 scaderea numarului de persoane expuse saraciei cu 580.000. 

La nivelul Statelor Membre, Strategia Europa 2020 a fost implementată prin 

intermediul Programelor Naţionale de Reforma (PNR). 

Programarea fondurilor europene nerambursabile în perioada 2021-2027 

Comisia Europeană a propus un buget pragmatic și modern pentru perioada 2021-2027. 

Propuneri legislative UE 

În perioada 29 – 30 mai 2018,Comisia Europeană a publicat propunerea privind pachetul 

legislativ privind Politica de Coeziune (PC) 2012-2027. Acesta cuprinde: 

• Regulamentul privind prevederile comune (CPR)  

• Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și 

Fondul de coeziune (FC)  

• Regulamentul privind cooperarea teritorială; 

• Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră; 

• Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+). 

Regulamentul privind prevederile comune conține un set unic de norme pentru 7 

fonduri UE implementate în gestiune partajată, respectiv: Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul de coeziune, Fondul social european+, Fondul european pentru pescuit 

și afaceri maritime (FEPAM), Fondul pentru azil și migrație (FAMI), Fondul pentru 

securitate internă (ISF) și Instrumentul pentru frontiere externe și vize (IBMF). 

Comparativ cu actuala perioadă de programare, CPR nu mai acoperă  Fondul european 

pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR). 

http://mfe.gov.ro/un-buget-ue-modern-echitabil-si-flexibil/
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en
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Negocierile privind politica de coeziune la nivelul Consiliului au demarat în luna 

septembrie 2018, sub Președinția austriacă fiind finalizate aspectele privind abordarea 

strategică și programarea și management și control. 

Pe durata Președinției române a Consiliului UE, s-au finalizat aspectele privind 

condiții pentru eligibilitate și cadrul de performanță, monitorizare, evaluare, comunicare 

și vizibilitate, sprijin financiar din fonduri, management financiar și obiectivele, 

definițiile, delegarea puterilor, implementarea, prevederile tranzitorii și finale ale CPR, 

precum și regulamentele specifice politicii de coeziune, respectiv FEDR, FC, FSE+ și 

CTE). 

 În data de 14 ianuarie 2020, Comisia Europeană a publicat propunerea privind 

Fondul pentru tranziție echitabilă (Just Transition Fund – JTF), ca parte componentă a 

unui pachet mai amplu legislativ referitor la Pactul Ecologic European (European Green 

Deal). 

Fondul pentru Tranziție Echitabilă este complementar fondurilor Politicii de 

Coeziune, fiind necesară modificarea în consecința a proiectului de regulament privind 

dispozițiile comune ce guvernează perioada de programare 2021-2027. 

 

1.3. Capacitatea de absorbtie a fondurilor nerambursabile 

  Un subiect foarte dezbatut în legatura cu fondurile europene se refera la capacitatea 

de absorbtie. S-au facut numeroase analize în aceasta directie, încercându-se sa se 

masoare capacitatea de absorbtie si sa se compare cu gradul de absorbtie al altor state 

member ale UE. 

Aceste studii  arata ca exista trei factori care influeteaza în mod decisiv capacitatea 

de absorbtie: 

 Situatia macroeconomica, 

 Situatia cofinantarii, 

 Capacitatea administrativa. 

Pentru accesarea cu succes a fondurilor europene sunt necesare parcurgerea anumitor 

etape: 

1. Elaborarea strategiei de dezvoltare a zonei si identificarea prioritatilor; 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_50
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_52
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2. Dezvoltarea proiectului; 

3. Intocmirea cererii de finanţare si depunerea ei la autoritatea contractanta; 

4. Evaluarea şi selecţia proiectului; 

5. Semnarea contractului de finanţare; 

6. Gasirea sursei de finantare; 

7. Implementarea proiectului; 

8. Evaluare şi auditarea proiectului. 

1.4. Obiectivele Politicii Agricole Comune pentru perioada 2021 – 2027:  
1. Reechilibrarea lanțului alimentar; 

2. Combaterea schimbărilor climatice;  

3. Managementul durabil al resurselor;  

4. Conservarea peisajelor și a biodiversității ; 

5. Sprijinirea reînoirii generaționale; 

6. Dezvoltarea zonelor rurale ; 

7. Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor ; 

8. Venituri echitabile pentru fermieri ; 

9. Creșterea competitivității. 

      Comuna Grozesti îşi asumă principiile şi obiectivele strategiei de dezvoltare durabilă 

aşa cum sunt ele concepute de către Uniunea Europeană:  

1. Durabilitate - condiţii mai bune de trai pentru locuitori;  

2. Competitivitate - permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, naţional 

şi chiar internaţional, promovarea unui sector privat productiv şi competitiv;      

3. Sprijin financiar - putere financiară care să faciliteze accesul la o varietate de surse 

financiare pentru a satisface nevoile de investiţii si dezvoltare; 

4. O bună administrare - reacţia eficientă şi efectivă la problemele comunităţii prin 

responsabilizarea autorităţilor locale şi parteneriatul cu societatea civilă 

     Putem spune de asemenea că implementarea Strategiei de Dezvoltare este munca 

congruentă a cetăţenilor, împreună cu factorii politici şi administraţia publică, în vederea 

atingerii viziunii pe care ne-o propunem. 
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 Pentru a da rezultate, strategia trebuie însoțită de promovarea, la nivelul 

administratiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să 

identifice și să speculeze oportunitățile apărute în beneficiul comunității. 

 Obiectivul general al strategiei este atingerea unei dezvoltări economice si sociale 

durabile, care să ducă pe termen lung la creșterea nivelului de trai al populatiei și 

poziționarea comunei Grozesti pe un loc onorabil în ceea ce privește nivelul de 

dezvoltare. 

   Prin acest obiectiv, se urmăreşte dezvoltarea armonioasă a comunei Grozesti, astfel 

încât aceasta să devină o zonă competitivă în cadrul UE, cu o economie dinamică şi 

diversificată, cu resurse umane superior calificate. 

1.5. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 

       Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) din Agenda 2030 pentru dezvoltare 

durabilă a Organizației Națiunilor Unite sunt strâns legate între ele și concepute pentru a 

fi indivizibile, motiv pentru care integrarea acestora în acțiunile întreprinse de toți actorii 

este esențială pentru aplicarea cu succes a acestora pe teren. Este important să 

îmbunătățim sinergia și coerența între politici și să dezvoltăm un cadru de reglementare, 

financiar și comportamental care să le transforme în realitate. 

 

 
 

Agenda 2030 cuprinde cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite 

informal şi sub denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale, 
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se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă pentru următorii 15 ani în vederea eradicării 

sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejării planetei până în 

2030. 

1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context. 

2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, 

îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile. 

3. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării 

tuturor la orice vârstă. 

4. Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea 

oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi. 

5. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi 

a fetelor. 

6. Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al 

apei şi sanitaţie pentru toţi. 

7. Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie 

la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern. 

8. Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice 

susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de 

muncă şi a unei munci decente pentru toţi. 

9. Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, 

promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei. 

10. Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la 

alta.  

11. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru 

ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.  

12. Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi 

producţie durabile. 

13. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor 

climatice şi a impactului lor. 
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14. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a 

resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă. 

15. Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, 

stoparea şi repararea degradării solului  și stoparea pierderilor de biodiversitate. 

16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și 

incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea 

unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile.  

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor  - Consolidarea mijloacelor de 

implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 

 

1.6. Principiile generale utilizate în elaborarea Strategiei Naționale 

       Ca membră a comunității internaționale, dar mai ales ca membră a Uniunii 

Europene, România are interesul de a implementa principiile dezvoltării durabile pe plan 

național.        

       Strategia susține ca România să fie în 2030 o țară membră a unei Uniunii Europene 

puternice, în care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii României vor putea trăi 

într-o țară în care statul servește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și 

cu preocupări crescute și constante pentru un mediu curat.  

       La nivel european, prin adoptarea de măsuri şi strategii, finanțarea de proiecte şi prin 

diverse programe, toate acestea sunt dezvoltate pe baza unui set de principii ce stau la 

baza elaborării şi aplicării lor, după cum urmează: 

• principiul descentralizării procesului de luare a deciziei, prin trecerea de la nivelul 

central/guvernamental la cel regional şi local; 

• principiul parteneriatului, prin crearea şi promovarea de parteneriate între toți 

actorii implicați;  

• principiul planificării, în vederea atingerii obiectivelor stabilite; 

• principiul co-finanțării, adică obligativitatea contribuției financiare a diverşilor 

actori implicați în realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare. 
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       Dacă în etapa de tranziție conceptul de Dezvoltare Durabilă a fost acceptat mai mult 

declarativ, ca urmare a însușirii documentelor ONU în materie, după anul 2000, odată cu 

începerea tratativelor de aderare la UE, el a devenit o parte integrantă a construcției 

legislative și instituționale, găsindu-și reflectarea în principalele direcții ale politicii de 

stat. Se poate aprecia că încorporarea acquisului  

comunitar și aplicarea instrumentelor de lucru agreate la nivelul UE au constituit 

principalul motor al alinierii accelerate a României la principiile și practicile dezvoltării 

durabile. 

       În ansamblu, în ciuda dificultăților întâmpinate, bilanțul primului deceniu de 

implementare a SNDD este pozitiv, demonstrând reziliența și sustenabilitatea opțiunilor 

strategice ale societății românești și apartenența sa la UE. 

       Această apreciere este susținută de faptul că produsul intern brut al României 

calculat la paritatea puterii de cumpărare a sporit de la 39% din media UE în 2006 la 63% 

în 2017, cu perspectiva realistă, potrivit programului de convergență, să ajungă la 80% în 

2020. 

       Totodată, pentru a asigura integrarea si corelarea echilibrata a componentelor 

economice, 

ecologice si socio-culturale ale dezvoltarii durabile, Strategia UE statuează următoarele 

principii directoare: 

• Promovarea si protecția drepturilor fundamentale ale omului; 

• Solidaritatea în interiorul generațiilor si între generații; 

• Cultivarea unei societați deschise si democratice; 

• Informarea si implicarea activa a cetațenilor în procesul decizional; 

• Implicarea mediului de afaceri si a partenerilor sociali; 

• Coerența politicilor si calitatea guvernarii la nivel local, regional, național și 

global; 

• Integrarea politicilor economice, sociale si de mediu prin evaluari de impact si 

consultarea factorilor interesați. 
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• Utilizarea cunostințelor moderne pentru asigurarea eficienței economice si 

investiționale; 

• Aplicarea principiului precauțiunii în cazul informațiilor stiințifice incerte; 

• Aplicarea principiului “poluatorul plateste”. 

1.7. Cadrul regional de dezvoltare pentru perioada 2021-2027 în regiunea Sud –Vest 

Regiunea Oltenia este situate in partea de sud-vest a Romaniei si cuprinde cinci 

judete:Dolj,Olt, Valcea, Mehedinti si Gorj, cu localitatile structurate, in anul 2010, in 40 

orase, din care 11 minicipii,408 comune si 2070 sate. 

Obiectivul strategic global pentru perioada 2021-2027 este dezvoltarea durabila si 

echilibrata a Regiunii Sud-Vest Oltenia. 

1.8. Prioritatile Strategiei de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 2021-2027 
1. Cresterea competitivitatii economice a regiunii  

2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii regionale 

3. Dezvoltare urbana durabila 

4. Dezvoltarea rurala durabila si modernizarea agriculturii si pescuitului 

5. Dezvoltarea resurselor umane in sprijinul unei ocupari durabile si a incluziunii 

sociale. 

6. Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural si a mostenirii 

cultural-istorice. 

Prioritarea regionala 1: Cresterea competitivitatii economice a regiunii 

Cresterea economica durabila si imbunatatirea standardului de viata al populatiei 

sunt determinate de dezvoltarea competitivitatii economiei in contextual provocarilor 

mondiale (globalizarea economiei, deschiderea pietelor international, schimbarile 

tehnologice rapide), provocari ce trebuie sa fie transformate in oportunitati de catre 

economia romaneasca.IMM-urile vor fi ajutate sa-si imbunatateasca accesul la noile 

tehnologii si inovatii.   

In Regiunea Sud-Vest Oltenia trebuie sa se intensifice activitatea in domeniul 

cercetare-dezvoltare-inovare, care sa conduca la o mai mare capacitate de inovare, un 

nivel mai inalt de calificare si productivitatea a fortei de munca, cresterea si/sau 

imbunatatirea performantei bazei existente de intreprinderi, cresterea numarului de 
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intreprinderi.Digitalizarea furnizeaza multe avantaje intreprinderilor: noi produse si 

servicii, tehnologii digitale, mai rapide si eficiente fluxuri de informatii si cunostinte, 

interconectivitate digitala , acces mai rapid la client si piete, etc. 

• Domeniu de interventie 1.1 : Consolidarea capacitatilor si competentelor in materie 

de cercetare si inovare, precum si preluarea tehnologiilor avansate. 

• Domeniu de interventie 1.2 : Consolidarea cresterii si competitivitatii 

intreprinderilor mici si mijlocii. 

• Domeniu de interventie 1.3 : Investitii prioritare pentru a valorifica avantajele 

digitalizarii pentru cetateni, societati comerciale si guverne. 

Prioritarea regionala 2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii regionale 

• Domeniu de interventie 2.1: Dezvoltarea de retele transeuropene de transport 

durabile, mobilitatea nationala, regional si transfrontaliera 

• Domeniu de interventie 2.2 : Sprijinirea infrastructurii de sanatate (cu accent pe 

centrele de asistenta medicala primara/ambulatorie si de ingrijire intermediara) 

• Domeniu de interventie 2.3 : Imbunatatirea infrastructurii educationale. 

• Domeniu de interventie 2.4 : Modernizarea infrastructurii sociale 

• Domeniu de interventie 2.5 : Modernizarea infrastructurii de mediu 

• Domeniu de interventie 2.6 : Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, 

prevenirea si gestionarea riscurilor 

Prioritarea regionala 3: Dezvoltare urbana durabila 

• Domeniu de interventie 3.1 : Mobilitate urbana intermodala  

• Domeniu de interventie 3.2 : Smart city 

• Domeniu de interventie 3.3 : Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul public 

si privat 

• Domeniu de interventie 3.4 : Reabilitarea zonelor urbane degradate 

• Domeniu de interventie 3.5 : Dezvoltarea capacitatii administrative 

Prioritarea regionala 4: Dezvoltarea rurala durabila si modernizarea agriculturii si 

pescuitului 
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• Domeniu de interventie 4.1 : Modernizarea si cresterea viabilitatii exploatatiilor 

agricole 

• Domeniu de interventie 4.2 : Infrastructura rurala-servicii de baza si reinnoirea 

satelor 

• Domeniu de interventie 4.3 : Promovarea crearii si dezvoltarii IMM 

• Domeniu de interventie 4.4 : Promovarea anumitor sectoare cu nevoi specifice 

Prioritarea regionala 5 : Dezvoltarea resurselor umane in sprijinul unei ocupari 

durabile si a incluziunii sociale 

• Domeniu de interventie 5.1 : Investitii in educatie, competente si invatamant bazat 

pe rezultate 

• Domeniu de interventie 5.2 : Ocupare si mobilitate pe piata fortei de munca 

• Domeniu de interventie 5.3: Incluziune sociala si combaterea saraciei 

Prioritarea regionala 6 : Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului 

natural si a mostenirii cultural-istorice 

• Domeniu de interventie 6.1: Conservarea, protectia si valorificarea patrimoniului 

natural si cultural al regiunii 

• Domeniu de interventie 6.2 : Crearea/modernizarea infrastructurii de turism in 

vederea cresterii atractivitatii regiunii 

Deasemnea Strategia de Dezvoltare Regionala acorda atentie speciala in promovarea 

egalitatatii de sanse intre barbati si femei, pevenirea discriminarii pe motive de 

rasa, origine etnica, religie sau convingeri, invaliditate, varsta sau orientare sexuala, 

acordand o atentie deosebita celor ce se confrunta cu discriminare multipla. 

Obiective specifice 

• Cresterea competitivitatii regionale prin accentuarea rolului cercetarii-dezvoltarii, 

promovarea inovarii, a specializarii inteligente si a digitalizarii si modernizarea 

infrastructurii (Prioritatile 1,2,3,4 si 5) 

• Dezvoltarea resurselor umane, asigurarea accesului la piata muncii, acces egal la 

servicii sociale si combaterea saraciei si a excluziunii (Prioritatile 1 si 5) 
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• Cresterea atractivitatii regionale si dezvoltarea durabila a regiunii prin 

imbunatatirea infrastructurii,, valorificarea zonelor urbane si a potentialului 

turistic(Prioritatile 3 si 6). 

CAPITOLUL 2. COMUNA GROZESTI-PROFILUL LOCALITĂŢII 

     În cadrul acestui capitol, vom efectua pentru început, o prezentare generală a comunei, 

din perspectivă istorică şi fizico-geografică. Ulterior acestei prezentări, va fi efectuată 

analiza socio-economică, structurată pe următoarele coordonate: 

• Resurse umane şi forţă de muncă 

• Infrastructură şi dotări edilitare 

• Dezvoltare rurală şi locală 

• Turism şi mediu 

2.1. Scurt istoric 

Situata in partea de est a judetului Mehedinti la 64 km Est de Dr. Tr. Severin (16 

Km Nord-Est de orasul Strehaia), comuna Grozesti are in componenta satele: Grozesti, 

Circeni, Susita, Pasarani.                                     

Atestarea documentara a comunei Grozesti este la 1518 ca fiind in proprietate 

boiereasca, dar la 1559 mosia sa apartinea de Manastirea Tismanei, ca mai tarziu din 

documente sa rezulte ca aceasta era coproprietara, alaturi de mosneni.  

Pana la inceputul sec. al XIX-lea asezarea se gasea spre Sud-Vest fata de locul 

actual, la Sud de paraul Susita, pe Valea Salistiuta. In anul 1835 numara 131 de familii. 

Sat rasfirat, format din doua ulite principale cvasiparalele, cu textura bilineara.  

Satul Carceni, a inceput sa se formeze inainte de 1831, anul primei atestari 

documentare, din locuitori mosneni, carora li s-a adaugat pe parcursul secolului al XIX-

lea numerosi rudari. Initial, satul a avut vatra pe Dl. Plescota (de la SE), dar s-a mutat „la 

linie’’ pe valea Susitei. In 1864 numara 88 de familii. Asezarea este de tip rasfirat, cu 

textura bilineara. Din anul 1864 apartine comunei Grozesti, cu exceptia perioadelor 

1892-1929 si 1932-1938, cand singur, satul a constituit o comuna aparte. Azi este cel mai 

populat sat din comuna Grozesti, depasind de aproape 2 ori numarul locuitorilor satului 

de resedinta si formand singur aproape jumatate din populatia celor 4 sate constituente.  
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Satul Susita, asezare atestata la 1519, in 1559 revine Manastirii Tismana. In 1571 

e mentionat satul Susita de Sus (in amont de satul Gura Susitei). Tot Susita de Sus 

figureaza si pe harta rusa de la 1835, asezare cu 79 de familii, dar in editia ulterioara 

(1835) apare doar Susita, cu 102 familii (141 familii la 1864). Sat rasfirat pe drumul 

interjudetean Strehaia-Carceni-Gura Susitei, de forma dreptunghiular-tentaculara. A 

apartinut comunei Grozesti in anii 1864-1892, 1931-1932 si 1942-1945, fiind resedinta 

de comuna intre 1892-1930, 1932-1942 si 1945-1968.  

Satul Pasarani , s-a format in ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, iar din 

1894 pana in 1968 a apartinut comunei Susita, cu exceptia anilor 1931-1932 si 1942-

1945 cand a fost arondat comunei Grozesti, careia ii va reveni din mai 1968. Asezare 

rasfirata, constituita din trei mari trupuri distincte: Epurani (in NV), Pasarani (in mijloc) 

si Graurani (in SE). Numai intre 1945-1950 toate acestea au fost sate separate.         

2.2. Amplasament 

Comuna Grozesti este situata in sudul Dealurilor Jiltului si in extremitatea estica 

a judetului Mehedinti, la nord de raul Motru si in bazinul paraului Susita (Jiului). Se afla 

la 64 Km de Dr. Tr. Severin prin Strehaia (16 Km). 

 In alcatuirea comunei intra 4 sate (Grozesti, Carceni, Pasarani si Susita).  

Satul Grozesti, resedinta a comunei omonime, este situat în sudul Dealurilor 

Jiltului, pe valea paraului Susita (bazinul Jiului) din estul judetului Mehedinti, la 64 Km 

est de Dr. Tr. Severin (16 Km nord de orasul Strehaia). 

Satul Carceni, component al comunei Grozesti (3 Km nord-vest de satul de 

resedinta), pe Valea Susitei din sudul Dealurilor Jiltului, in estul judetului Mehedinti. 

Satul Susita, component al comunei Grozesti (la 4 km sud-est de satul de 

resedinta),  in sud-estul Dealurilor Jiltului, pe valea cu acelasi nume din estul judetului 

Mehedinti. 

Satul Pasarani, component al comunei Grozesti (5 Km sud-est de satul de 

resedinta), pe Valea Susitei,  in sud-est-ul Dealurilor Jiltului din estul judetului, la limita 

cu judetul Gorj. 

Din punct de vedere administrativ, teritoriul comunei Grozesti se învecinează 

astfel: 
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• la nord –com Borascu (Judetul Gorj) 

• la nord-vest –orasul Strehaia (judetul Mehedinti) 

• la sud –com Stangaceaua si Butoiesti (Judetul Mehedinti) 

• la est-- com Ionesti (Judetul Gorj) 

2.3. Aspecte etnografice 

Manifestări majore anuale (care să aibă impact şi în afara comunităţii, să atragă 

oameni cel puţin din comunităţile învecinate): 

• Sf. Maria  Mica (8 septembrie)  – ziua Grozestiului, 

• Sf. Petru si Pavel –Ziua Carceniului, 

• Inaltarea Domnului – Ziua Susitei.  

 

CAPITOLUL 3. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE 

 3.1. Aşezare şi relief  

Cadru natural: Relieful s-a dezvoltat pe o structura monoclinala in care s-a 

adancit Valea Susitei si numerosii sai torenti care fragmenteaza mai ales versantul sudic. 

Intre acestea au ramas poduri largi interflufiale acoperite de depozite loessoide, avand 

altitudini ce depasesc 250 m, iar unii martori de eroziune au peste 300 m, intre care Piscu 

Grui (331,5 m) si Dealul Ceadaru (311,9 m). Padurile se mentin pe suprafete extinse, in 

care predomina gorunul, cerul si garnita. Soluri: argiloiluviale, brune luvice, aluviale.  

Satul Grozesti-  Vatra satului se afla pe versantul stang al vaii paraului Susita, pe 

un glacis coluvio-dealuvial si partial in lunca, la 190 m altitudine medie. Catre nord-vest 

si est limita cu judetul Gorj e trasata de-a lungul cumpenei de ape Susita-Borascu, 

jalonata de martorii de eroziune: Cioaca lui Hoarca (313,4 m), Ciocu Manoilui (298,2 m) 

si Ceadaru (311,9 m). La vest si sud (in dreapta paraului) se succed: Valea la Morminte, 

Dealul Ceranganului (324,1 m), Og. Salistiuta, Dealul Gardului (305,4 m), Valea 

Gardului, Dealul Maguia (291 m), Culmea Barlogenilor (314,7 m), Ciocu Lupului (312,3 

m), Valea Lupului si Valea Ograzile (se impreuna formand Valea Pogarlei), Dealu 

Pogarlei cu Piscu Pogarlei (280,4 m), Valea Stupinelor (Valea Mare in aval), Dealul 

Ulmetului (314,8 m) cu Piscu lui Burta si Piscu Gornaciului, Valea Blindarului.   
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Satul Carceni, este asezat in lunca si pe glacisurile coluvio-proluviale care o 

incadreaza , la altitudine medie de 220 m. La vest  Dealul Mentilor, spre nord-vest Dealul 

Ogoarele (333 m) si Culmea Popestilor, la nord Dealul Borascu, catre nord-est Dealul 

Caloparului (313,4 m). Pe dreapta vaii Susita (numita Valea cu Lacu in amont si Carceni 

in sat), se insiruie de la V la E: Og. Inului, Piscu Grui (331,5 m), Og. Scoarta, Dl. 

Mormintele (317 m), Valea Mormintelor, Culmea Ceranganului (324,1 m), Og. 

Salistiuta. 

Satul Susita,asezarea e cantonata la altitudine  medie de 170 m, in cea mai mare 

parte pe versantul drept al vaii Susitei, in special pe glacisul coluvio-proluvial. Partea de 

nord-est a satului se afla pe versantul sud-vestic al Culmii Susitei (278,6 m). La nord 

Dealu Bordeiu lui Briceag (280 m) si vaile torentiale (Floroaia, Badanarului, Scoartei) 

din bazinul superior al vaii Iliestilor, afluenta a Jiului, situate pe teritoriul judetului Gorj. 

Catre sud de parau, de la vest la est: Valea Mare  (Stupinelor), Piscu lui Burta , Piscu lui 

Gornaciu, Valea Blidariului, Dealul Blidariului (268 m), Og. Butuleanu, Valea Lungului 

(Valea Seaca), Valea Vladoaica, Piscu Rotarilor, Og. Sarboaica si mai spre sud Culmea 

Clainicului (312 m), pe care se afla Padurea Susita. 

Satul Pasarani, vatra asezarii se afla de o parte si de cealalta a paraului Susita, pe 

o suita de glacisuri coluvio-proluviale si pe podul terasei de 40-45 m altitudine relativa in 

cazul unor parti de sat asezate pe versantul sudic al vaii. Spre nord pe limita cu judetul 

vecin, se afla Dealul La Braniste (261m), Dlealu Bisericii (237 m) si Dealu Scoartei. 

Versantul drept al vaii Susitei este mai prelung si fragmentat de vai torentiale orientate 

SV-NE: Ogasul lui Creaca, Valea Grauranilor, Valea Meilor, Valea Turcilor. Din Culmea 

Clainicului si din Dl. Butoiesti se desprind culmi secundare, intre care Drumul Meilor si 

Dl. Scoicarilor spre SE de sat. 

Carceni, denumirea Vaii Susita in Satul Carceni, in amont de Grozesti. 

Culmea Susita, (278, 6 m) in Dealurile Jiltului, peste care trece limita cu Judetul 

Gorj, la N de Valea Susitei si la NE de satul Susita (com. Grozesti). Depozite romaniene 

(argile, nisipuri, pietrisuri) acoperite de eluviul loessoid. Fragmentare accentuata, 

complet impadurita (stejar). 
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Dealul Borascu, (311 m) in sectorul mehedintean al Dealurilor Jiltului, la limita 

cu judetul Gorj, catre N de satul Carceni (com. Grozesti). Alternanta de nisipuri, 

pietrisuri, marne si argile romaniene. Fragmentare accentuata. Padure de cer, garnita, 

gorun, ulm, etc.; numeroase specii de arbusti. 

3.2. Reţeaua hidrografică   

       Parau Susita, (24 km lungime) in SE Dealurilor Jiltului si in E-ul judetului, la N de 

raul Motru cu al carui curs inferior este paralel. Ultimii 4 km se desfasoara pe teritoriul 

judetului Gorj, unde se varsa in dreapta Jiului la NE de satul Picu (com. Ionesti). Are 

obarsia sub Magura Cornea (318,1 m), spre E de satul Menti (orasul Strehaia) si se 

numeste mai intai Valea Lacului, si apoi Valea Carcenilor (intre satele Carceni si 

Grozesti) si  Susita in satele Susita, Pasarani si Gura Susita (ultimul in Gorj, asezarea in 

fata careia pana la mijlocul secolului trecut se varsa in Jiu).  Valea Susitei s-a adancit in 

culmile inconjuratoare cu pana la 110 m, versantul nordic (stang)fiind un abrupt 

cuestiform. Versantul sudic prelung este fragmentat de numeroase organismetorentiale 

bine dezvoltate: Valea Suhalenilor, Og Imului, Og Scoarta, Valea Mormintelor, Og 

Salistiuta, Valea Gardului, Valea Lupului (cu Valea Ograzile), Valea Mare (Valea 

Stupinelor), Valea Blindariului, Og. Butuleanu, Valea Seaca (Valea Lungului), Valea 

Vladoaica, Og Sarboaica, Og. Lui Creaca, Valea Clanicului (Graureani la varsare, cea 

mai mare vale afluenta), Valea Mieilor, Valea Bratlui (Valea Turcilor), Valea lui Tufis, 

Valea Bordeilor, Valea Cioaca(ultimele trei in Gorj). Tot in malul drept se pastreaza 

fragmente ale teraselor de 15-20 m, 30-35 m si 55-60 m altd. relativa, spre varsare, la 

Pasarani. Incepand din satul Carceni paraul si-a croit o lunca care se largeste progresiv in 

avalpana la 150-200 m. Padurile (de stejar) au mai ramas in amont de Carcenisi in aval 

de Susita. Hidronim derivat de la sl. suha> seaca, adica apa curgatoare care seaca in 

perioadele secetoase. 

3.3. Climă   

• Din punct de vedere climatic , zona se caracterizeaza prin urmatoarele valori : 

• temperatura medie anuala a aerului +11°C 

• temperatura minima absoluta -13,8°C 
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• temperatura maxima absoluta 35,9°C 

• precipitatii medii lunare 489,9mm/mp 

• vanturi dominante E-V SI V-E 

• adancime maxima de inghet 0,85 m 

3.4. Vegetatie 

Vegetația din jurul comunei este alcătuită paduri de cer, garnita, gorun, ulm,stejar, 

etc.; numeroase specii de arbusti. 

3.5. Fauna   

În pădurile din jurul comunei trăiesc lupul, vulpea, iepurele, mistreți, vipera cu 

corn, scorpionul, broasca țestoasă și de uscat. 

3.6. Resursele localităţii   

Suprafața totală a comunei este de   4331 ha, din care  185  ha sunt situate in 

intravilan, iar  4146   ha in extravilanul comunei. 

 

 

 

 

              Împărțirea terenului pe categorii de folosință se prezintă astfel : 
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Categorie 

folosinta 

Total Proprietate publica si 

privata a statului , a 

Consiliului Local si a 

persoanelor juridice 

Persoane fizice 

Teren agricol 2396 ha 324 2072 

Arabil 1384 37 1347  

Pasune 617 287   330  

Fanete 160      - 160  

Livada 180   - 180 

Vii 55    - 55 

Teren neagricol 1935 ha 1149ha 786  ha 

Paduri 1683   1053 630 

Terenuri ape 22 22 Ha    - 

Cai ferate , 

drumuri 

70 70 Ha   -  

Curti 

constructii 

124 4 120 

Degradate  36 - 36 

Total  4331 ha 1473 ha  2858 ha 

 

Categorie folosință Total 4331ha 

Teren agricol 2396 ha 

Arabil 1384 

Pășune 617 

Fânețe 160  

Livadă 180   
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Vii 55 

Teren neagricol 1935 ha 

Păduri 1683  

Terenuri neproductive 252 

 

Dotari edilitare : Instituţiile care se găsesc pe teritoriul comunei Grozesti sunt: 

• Administraţia publică (primăria) 

• Sedii de partide, culte, asociaţii, sedii de birouri 

• Poştă, telecomunicaţii 

• Institutii de invăţământ 

• Asistenţă socială, sănătate 

• Societăţi comerciale 

• Industrie mica 

• Locuinţe 

• Sănătate 

• Bibliotecă 

3.7. Infrastructură   

Principalele cai de comunicatii sunt reprezentate de drumul judetean DJ607. 

Comuna Grozesti este situata in sudul Dealurilor Jiltului si in extremitatea estica a 

judetului Mehedinti, la nord de raul Motru si in bazinul paraului Susita (Jiului). Se afla la 

64 Km de Dr. Tr. Severin prin Strehaia (16 Km). 

 In alcatuirea comunei intra 4 sate (Grozesti, Carceni, Pasarani si Susita). 

km. de reţea de străzi şi drumuri comunale 

existente pe teritoriul administrativ al 

comunei. 

26   km. 100% 
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Din care: 

· Drum de pământ 

· Drum pietruit 

      .     Drum asfaltat 

 

0  km. 

0  km. 

26 km 

Procent din total 

0 % 

0 % 

100  % 

 

km. de drum judeţean 26 km 100% 

km. de drum judeţean asfaltat  26 km 100 % 

km. de drum judeţean au fost 

reabilitaţi în ultimii trei ani 

  0 km % 

 

km. de drum judeţean neasfaltat    0 km  % 

Infrastructura edilitara : 

 Localitatea dispune de alimentare cu energie electrică in toate satele. 

In momentul de fata comuna Grozesti nu are sistem centralizat de alimentare cu 

apa si canalizare, pe viitor fiind unul din obiectivele de dezvoltare al comunei prin 

rezolvarea acestei probleme. 

 Localitatea nu dispune nici de alimentare cu gaze naturale, neexistand in zona 

retea de gaze. 

3.8. Populaţia  

Comuna Grozesti. 1912-2045 loc., 1930-2425 loc., 1948-2619 loc., 1956-2694 

loc., 1966-2429 loc. (masc.-1087, fem.-1342), 1977-2385 loc. (masc.-1137, fem.-1248), 

1992-2297 loc. (masc.-1112, fem.-1185), 2002-2273 loc. (masc.-1131, fem-1142). 

Structura etnica: romani-2273. 

Sat Grozesti  1912-743 loc., 1930-741 loc., 1948-733 loc., 1956-738 loc., 1966-

662 loc., (mas.-296, fem-366), 1977-643 loc. (masc.-309, fem-334), 1992-619 loc. 

(masc.-292, fem.-327), 2002-557 loc. (masc.-280, fem-277).  

  Sat Carceni. 1912-790 loc., 1930-687 loc., 1948-723 loc., 1956-806 loc., 1966-

767 loc. (masc.-349, fem.418), 1977-839 loc. (masc.-404, fem.-435), 1992-911 loc. 

(masc.-453, fem.-458), 2002-1033 loc. (masc.-514, fem.519). 
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   Sat Susita.1912-918 loc.(impreuna cu satul vecin Pasarani), 1930-509 loc., 1948-

603 loc., 1956-614 loc., 1966-534 loc. (masc.-220, fem.314), 1977-488 loc. (masc.-221, 

fem.-267), 1992-398 loc. (masc.-179, fem.-219), 2002-334 loc.(masc.-157, fem.-177).  

  Sat Pasarani.1930-488 loc., 1948-560 loc., 1956-536 loc., 1966-466 loc. (masc.-

333, fem.-244), 1977-415 loc. (masc.-203, fem.-212), 1992-369 loc. (masc.-188, fem181), 

2002-349 loc. (masc.-180, fem.169) 

La recensământul populației și al locuințelor din 20 – 31 octombrie 2011 

· Numărul total de locuitori din comună (2011): -1990 

· Numărul de sate din comună: 4 sate componente 

· Numărul de gospodării din comună: 1058 

· Numărul de loc: Sat Grozesti –  453, Sat Carceni - 992, Sat Susita - 291, Sat 

Pasarani - 254. 

· Din datele provizorii ale Directiei de Statistica Mehedinti la data de 1 iulie 2021 

numarul total de lucuitori din comuna este de 1917 din care : 989 lucuitori de sex 

masculin si 928 lucuitori de sex feminin. 

· Structura demografică detaliată pe grupe de vârstă a  locuitorilor Comunei 

Grozesti impartita pe cele 4 sate component conform recensământul populației și 

al locuințelor din anul 2011(tabel) : 

Nr. 

crt. 

Denumire sat Categorii de 

vârstă 

Total populaţie 

1 Sat Grozesti 0-19 

20-44 

45-65 

peste 65 

122 

157 

92 

82 

2 Sat Carceni 0-19 

20-44 

45-65 

346 

354 

169 
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peste 65 123 

3 Sat Susita 0-19 

20-44 

45-65 

peste 65 

54 

76 

55 

106 

4 Sat Pasarani 0-19 

20-44 

45-65 

peste 65 

41 

90 

56 

67 

 

 

 
3.9 Educaţie   

Populaţia şcolară din învăţământul preuniversitar, pe cicluri de învăţământ, în anul 

şcolar  2020-2021, în comuna Grozesti se prezintă astfel: 

• preşcolar                                              - 27 de copii 

• primar                                              - 64 de elevi   

• gimnazial                                                  - 59  de elevi     
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         În comuna Grozesti există unităţi de învăţământ preşcolar şi şcolar primar în 2 sate 

componente, Grozesti si Carceni : 

• grădiniţe cu program normal                              - 2   

•  şcoli cu clasele I-IV                           - 1              

• şcoli cu clasele I-VIII                                    - 1 

    Încadrarea cu personal didactic, auxiliar şi nedidactic începând cu anul şcolar 2020-

2021 în comuna Grozesti se prezintă astfel: 

• titulari                                -  10 persoane    

• suplinitori necalificaţi                               -    1 persoana  

• suplinitori calificați                                       -   6  persoane    

• personal nedidactic                                       -    3 persoane         

• didactic auxiliar                                             -   2 persoane         

         Cadrele didactice care predau la şcolile din comună sunt pregătite corespunzător, 

putând acoperi necesarul de cadre didactice, la nivelul comunei Grozesti. 

         Totalul copiilor şcolarizaţi în unităţile de învăţământ din comuna Grozesti este de 

150 copii cu vârste cuprinse între 3 - 14 ani.  
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3.10. Culte, cultură şi artă   

          In ceea ce priveste activitatea social culturala putem spune ca la nivelul comunei 

Grozesti  exista  un singur camin cultural. 

         Activităţile desfăşurate în acest cămin cultural sunt puţine şi rare, în general fiind 

vorba de serbări şcolare, uneori spectacole  şi din când în când evenimente sociale ( 

nunţi, botezuri) 

            Pe raza comunei funcţionează şi o bibliotecă publică cu un bogat şi variat fond de 

carte. in jur de 12.000 exemplare 

             În ceea ce priveşte cultele, în comună sunt 7 biserici de tip ortodox , baptist si 

penticostal: 

BISERICA ORTODOXA (Carceni), 

 

 

 



 

 

 

 

32 

BISERICA ORTODOXA (Grozesti), 

 
BISERICA BAPTISTA (Carceni), 

BISERICA PENTICOSTALA (Carceni), 

BISERICA PENTICOSTALA (Grozesti), 
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BISERICA BAPTISTA (Grozesti) 

 
BISERICA SFANTU NICOLAE (Susita) 

 
3.11 Turism  

Principalul potentialul turistic al zonei il reprezinta Dealurile Jiului, raul Susita si 

Biserica „Sf. Nicolae”  care dateaza din 1704 . 
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Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din satul Șușița a fost 

construită în anul 1704 și se află în partea de nord a localității. Terenul pe care se află 

biserica și satul a aparținut Mănăstirii Tismana. Meșterii bisericii au fost Ioan Cojocaru, 

Gheorghe Posogean și Stegaru Butoi. 

Între anii 1880-1883 au avut loc lucrări de renovare: i s-a făcut bolta, a fost 

tencuită la interior și pictată. Pisania de la 1883 glăsuiește: „Această biserică ce se 

prăznuiește cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae s-a făcut în anul 1704 și s-a pus în reparație 

în anul 1880 și s-a terminat astăzi 02 octombrie 1883, după cum se vede, cu toată 

stăruința enoriașilor din această cătună, ajutând și alte sate vecine, zugravi fiind 

Anastasie Nicolae și Marin Mușetescu”. 

În anul 1975 biserica a fost acoperită cu tablă galvanizată. În vecinătatea bisericii 

se află clopotnița din lemn și Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, lucrat din 

ciment și mozaic. 

 
3.12 Sport si agrement    

In comuna Grozesti exista terenuri si sali de sport unde elevii pot sa-si desfasoare 

activitati sportive. 

3.13. Telecomunicatii 
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In comuna Grozesti functioneaza o retea de telefonie digitala, conectata la centrala 

telefonica a orasului Strehaia , 

      Acoperire telefonie mobila : retelele Vodafone, Orange, Cosmote 

      Acces  internet –la primarie, scoala si abonamente individuale. 

3.14 Sănătate  

In comuna Grozesti exista o singura farmacie si un dispensar uman. Comuna 

Grozesti nu beneficiaza de serviciile unui dispensar veterinar. 

3.15. Agricultură   

 In comuna Grozesti, domeniile principale de activitate sunt crestera animalelor, 

cultura cerealelor si pomicultura. 

Comuna nu a beneficiat de lucrari de imbunatatiri funciare ( amenajari pentru 

irigatii , desecari ). Nu exista pe teritoriul comunei ferme de animale .   

3.16. Economia  

  In comuna Grozesti, domeniile principale de activitate sunt cresterea animalelor, 

cultura cerealelor si pomicultura. 

        De asemenea la nivelul comunei exista sub forma de magazin mixt aproximativ, 12 

P.F.A.-uri, peste 170 de meseriasi sunt autorizati sa practice meserii de: sudori, vopsitori 

,constructori, etc.  

Numărul agenţilor economici şi profilul de activitate (la nivelul anului 2020 sau 

date mai recente)la nivelul localitati Grozesti. 

Tipul de activitate Număr 

Industrie (fără industria alimentară) 0 

Industrie alimentară 0 

Comerț  12 

Agricultură 0 

Servicii (inclusiv cabinete medicale – umane şi/sau  veterinare) 0 

Turism 1 
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Agro-turism 0 

Servicii în agricultură 0 

Construcţii 3 

 

3.17. Administraţia locală   

Conducerea Primăriei comunei Grozesti este reprezentată de către domnul Primar 

Coman Gheorghe , împreună cu domnul Viceprimar Epure Ion  şi  de doamna Secretar 

Croitoru Carmen.  

Primǎria Grozesti este organizatǎ şi funcţioneazǎ potrivit prevederilor Legii nr. 

215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare 

şi în conformitate cu hotǎrârile Consiliului Local Grozesti privind aprobarea 

organigramei, a numǎrului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului propriu de 

specialitate.  

Primarul, viceprimarul, secretarul, împreunǎ cu aparatul propriu de specialitate 

constituie o structurǎ funcţionalǎ cu activitate permanentǎ, denumitǎ Primǎria Grozesti 

care aduce la îndeplinire hotǎrârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, 

soluţionând problemele curente ale colectivitǎţii locale.  

Consiliul Local Grozesti, prin primǎria comunei realizeazǎ atribuţiile conferite de 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificǎrile şi completǎrile 

ulterioare.   

Serviciile furnizate de Primǎria comunei Grozesti  cetǎţenilor, sunt: 

• asistență socială; 

• urbanism; 

• registru agricol, cadastru; 

• arhivar; 

• consilier achiziíi; 

• compartiment financiar contabil; 

• biblioteca; 
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• SVSU; 

• resurse umane 

Consiliul Local Grozesti  este format din  11 consilieri locali.  

Potrivit legii, Primăria comunei Grozesti  îndeplineşte următoarele categorii principale 

de atribuţii: 

• atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 

local, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi societăţilor comerciale; 

• atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a comunei; 

• atribuţii privind gestionarea patrimoniului comunei; 

• atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; 

• atribuţii privind cooperarea inter-instituţională; 

• alte atribuţii prevăzute de lege. 

Toate informaţiile de interes public utile pentru cetăţenii comunei sunt prezentate şi 

actualizate la avizierul din holul primăriei. De asemenea, pe site-ul primăriei sunt aduse 

la cunoştinţa celor interesaţi diferite informaţii de interes public: hotărâri ale Consiliului 

local, declaraţii de avere, organigrama, programul de funcţionare al serviciilor publice, 

datele de contact ale instituţiei şi ale reprezentantului legal.   

 

3.18. Analiza SWOT a Comunei Grozesti 

De la bun început trebuie spus că, fără o strategie, nu te poţi nici dezvolta, nici 

atrage investitori şi nici fonduri europene. De aceea, conducerea primăriei Grozesti a 

înţeles pericolul şi a facut demersuri pentru realizarea acestei Strategii de Dezvoltare 

Locală.  
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Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. 

 
 

Numele este descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), 

Opportunities (oportunităţi), Threats (riscuri) reprezintă elementul cheie al unei strategii 

de dezvoltare locală, fiind etapa care, împreună cu analiza diagnostic, face legătura între 

starea de fapt, rezultată din analiza situaţiei existente, şi proiecţia comunităţii pe termen 

scurt sau mediu, exprimată in direcţii de dezvoltare şi plan de acţiune.  

Analiza SWOT este, asadar, o analiză a situaţiei actuale care are rolul de a 

identifica elementele de potenţial intern şi extern, cum sunt resursele, competenţele, 

tendinţele unor procese conexe.  

Analiza SWOT reprezintă baza strategiei de dezvoltare si la recomandarea 

Comunității Europene, trebuie să fie realizată pentru orice proiect de dezvoltare 

Astfel, prin prezenta analiza, se stabilesc punctele tari şi slabe ale comunei, precum 

şi oportunităţile prezente și viitoare, dar, şi ce s-ar întâmpla, dacă am urmări planul de 

dezvoltare propus de prezenta strategie.  
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 Puncte tari           

- apropierea de municipiul Dr. Tr. Severin, 

de orasul Strehaia si de municipiul si 

Craiova; 

- acces facil (Drumul judetean DJ607) 

asfaltat; 

-  existenta retele de alimentare cu energie 

electrica ce acopera toate asezarile comunei; 

- existenta telefoniei fixe si mobile; 

- existenta serviciilor de cablu TV si internet; 

- forta de munca calificata 

- puncte cu potential de dezvoltare a 

turismului; 

- exista dorinta de a intocmi si aplica proiecte 

destinate dezvoltarii locale. 

 

 

 

Puncte slabe  

- inexistenta unei retele de alimentare cu 
gaz in comuna; 
- inexistența unei rețele de alimentare cu 
apă și de canalizare in comuna ; 
- lipsa de locuri de munca pe raza 
comunei; 
- agenti economici mici, fara perspective 
de dezvoltare;  
- insuficienta promovare a zonei; 
- participarea modestă a cetățenilor 
comunei la schimbul de idei de strategii 
în domenii de interes comun si 
rezolvarea problemelor comunitatii; 
- servicii sociale insuficient dezvoltate; 
- populația îmbătrânită; 
- migrarea tinerilor catre mediul urban si  
străinătate; 
- resurse financiare la nivel local 
insuficiente pentru dezvoltarea si 
promovarea de investitii in domeniul 
agricol; 
-activitatea agricola practicata in zona 
este la nivel primar prin asigurarea 
necesarului la nivelul propriilor 
gospodarii; 
-lipsa echipamentelor de lucru moderne , 
fara de care nu se poate face 
performanta; 
- lipsa centrelor sau targurilor in care 
locuitorii sa-si vanda marfurile produse 
in propriile gospodarii; 
-sistem de gestionare a deşeurilor slab 
dezvoltat;  
- educaţie ecologică redusă. 
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Oportunități  

-posibilitatea de a  accesa si atrage fonduri 

europene care va permite accesarea 

proiectelor structurale; 

-posibilitatea de a atrage fonduri structurale ;  

asocierea cu alte comunități pentru realizarea 

de proiecte comune; 

- legislatia de stimulare a asocierii între 

fermieri pentru creșterea profitabilității în 

agricultură; 

-potențial mare de dezvoltare a sectorului 

serviciilor 

- creșterea cerințelor pentru produsele 

agroalimentare ecologice pe piața UE cu 

posibilități pentru producătorii români de a 

practica agricultura ecologică. 

- modernizarea sistemului rutier; 

- realizarea rețelei de apa, canalizare și stație 

de tratare a apelor reziduale în toată comuna; 

- realizarea rețelei de distribuție gaz; 

- realizarea unei staţii de depozitare a 

deşeurilor (zonală); 

- realizarea unor activităţi agricole 

diversificate şi generatoare de venit la 

bugetul local; 

- îmbunătăţirea practicilor agricole 

Pericole  

- imposibilitatea de a atrage fonduri 

structurale, lipsa capacității de a întocmi 

proiecte eligibile ; 

- nerespectarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală; 

- neutilizarea corespunzatoare a 

resurselor financiare de catre autoritatile 

locale ; 

- interes scazut al investitorilor pentry 

demararea unor afaceri in comuna; 

- creșterea fenomenului infracțional ceea 

ce induce un sentiment de nesiguranță 

cetățenilor comunei; 

- situații de forță majoră. 
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CAPITOLUL 4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE PROPUSĂ 

4.1. Viziunea comunitară ”O comunitate europeană, prosperă  și modern” 

            Strategia de dezvoltare locală este un document în care sunt prevăzute 

direcţiile şi obiectivele de dezvoltare ale unei comunităţi, pe termen scurt, mediu şi lung. 

            Este necesară pentru că: 

• asigură un portofoliu de proiecte pentru accesarea fondurilor structurale şi de 

coeziune economică, dar şi a fondurilor altor instituţii guvernamentale şi 

neguvernamentale; 

• ajută la dezvoltarea coerentă a tuturor sectoarelor socio-economice ale localităţii; 

• este inovatoare asigurând conlucrarea tuturor segmentelor comunităţii prin 

organizarea efortului comun în vederea dezvoltării locale; 

• comunitatea nu primeşte finanţare dacă un proiect nu este conform cu programul de 

dezvoltare strategică a acesteia; 

• asigură abordarea de jos în sus a tuturor segmentelor comunităţii; 

• majoritatea finanţatorilor o cer anexată proiectelor de finanţări nerambursabile 

înaintate de comunitate. 

Una dintre cele mai importante etape în programarea strategică, care oferă 

informaţiile de bază cu privire la situaţia comunităţii în cauză, este consultarea publică. 

Acest proces, prin care practic are loc consultarea locuitorilor comunităţii, are rolul de a 

realiza un tablou detaliat al realităţilor vieţii în comunitate, identificând atitudini, 

aşteptări, interese şi convingeri ale locuitorilor privind chestiunile legate de situaţia 

actuală şi dezvoltarea aşteptată a comunităţii lor. De asemenea, acest proces are avantajul 

de a asigura premisele pentru alegerea şi prioritizarea corectă a direcţiilor de dezvoltare şi 

de investiţii, în acelaşi timp responsabilizând şi implicând direct cetăţenii în dezvoltarea 

comunităţii lor, simţindu-se astfel parte a acestui proces de evoluţie. Cercetarea realizată 

la nivelul comunei Grozesti  a înregistrat opiniile şi atitudinile populaţiei , cu privire la:  

• satisfacţia faţă de viaţă şi serviciile publice locale; 

• condiţii de viaţă şi migraţie; 
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• încredere în instituţii şi participare cetăţenească; 

• percepţia schimbărilor şi a potenţialului de dezvoltare al comunei 

4.2. Analiza socio-economică a comunei Grozesti  

1. Populaţia şi nevoile sociale 

1.1 Demografie  

Probleme 

- îmbătrânirea accentuată a populaţiei,  

- depopularea datorită migraţiei, în special a tinerilor, cu studii medii sau 

superioare, spre centre urbane sau străinătate,  

- sporul natural negativ.  

Obiective pe termen mediu şi lung:  

- condiţii de viaţă atractivă pentru tineri, atât pentru cei din localitate cât şi pentru 

cei din exterior  

- condiţii şi facilităţi pentru familiile tinere cu copii.  

      1.2.Starea de sănătate şi servicii medicale 

Probleme 

- cadre medicale şi auxiliare insuficiente. 

- dotări ale dispensarelor medicale necoresponzătoare şi învechite . 

Obiective pe termen mediu şi lung 

- acces facil la servicii medicale de calitate, prompte şi suficiente, ; 

- populaţie educată privind starea generală de sănătate şi modalităţile de a duce o 

viaţă sănătoasă ; 

- eliminarea factorilor de perturbare a calităţii vieţii.  

       1.3  Starea de ocupare a forţei de muncă 

Probleme 

- nivel relativ scazut de locuri de muncă pe plan local ; 

- nivel relativ ridicat al şomajului ; 

- mentalitatea faţă de schimbare şi reconversie profesională..  

Obiective pe termen mediu şi lung 
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- locuri de muncă suficiente şi în domenii variate de activitate,  

- posibilitatea de a urma cursuri de reconversie profesională în domenii căutate pe 

piaţa forţei de muncă,  

     1.4. Educaţia 

Probleme 

- infrastructură uzată, necorespunzătoare desfăşurării actului educaţional,   

- lipsa posibilităţii de formare continuă pentru adulţi.  

Obiective pe termen mediu şi lung 

- posibilitatea neîngrădită de împlinire individuală prin educaţie,  

- acces la un sistem educaţional performant, flexibil şi adaptat condiţiilor din 

mediul rural,  

infrastructură şi bază materială suficientă şi capabilă să satisfacă nevoile legate de 

actul educaţional,  

- posibilitatea de formare continuă pentru adulţi.  

    1.5.Cultura 

Probleme 

- infrastructură şi bază materială în declin;  

- resurse financiare insuficiente pentru practicarea şi revitalizarea unor obiceiuri şi 

forme de exprimare culturală tradiţionale ;  

- abandonul practicilor tradiţionale în favoarea modernităţii.  

Obiective pe termen mediu şi lung 

- practici tradiţionale revitalizate şi capabile de a fi transmise nealterate 

generaţiilor viitoare,  

- practici tradiţionale puse în valoare,  

- acces facil la surse de informaţie tradiţionale sau moderne,  

- infrastructură corespunzătoare cerinţelor unei societăţi în perpetuă mişcare.  

 1.6. Sport 

Probleme 

- starea precară a bazelor sportive necesare practicării sporturilor individuale şi 

collective; 
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- importanţa minoră acordată de sistemul educaţional activităţilor sportive 

organizate.  

Obiective pe termen mediu şi lung 

- practitarea de sporturi individuale şi de masă, cu baze materiale corespunzătoare.  

2. Infrastructura 

2.1. Dotări edilitare 

Probleme 

- clădirile administrative necesită reparaţii şi dotări moderne;  

- servicii publice deficitare sau inexistente datorită lipsei infrastructurii necesare .  

Obiective pe termen mediu şi lung 

- dotări edilitare funcţionale şi capabile să deservească cetăţenii localităţii în 

condiţii civilizate,  

- dotări edilitare extinse pentru diversificarea serviciilor publice arondate spaţiului 

rural.  

2.2. Alimentare cu apă curentă, canalizare si gaze naturale 

Probleme 

- lipsa retelei de alimentare cu apa potabila ; 

- lipsa retelei de canalizare ;  

- lipsa statiilor de epurare a apelor uzate ; 

- existenţa a puţine gospodării care au bazine vidanjabile sau fose septice ;  

- lipsa retelei de gaze naturale ; 

Obiective pe termen mediu şi lung 

- populaţie informată asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în locuri 

neamenajate, asupra utilizării durabile a resurselor de apă şi a prevenirii poluărilor,  

- sistem de furnizare a apei curente, canalizare și epurare capabile să deservească 

locuitorii comunei; 

- realizarea retelei de gaze naturale; 

2.3. Drumuri şi transport 

Probleme 

- fonduri locale insuficiente pentru asfaltarea tuturor drumurilor,  
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- transport public puţin dezvoltat.  

Obiective pe termen mediu şi lung 

- o reţea de drumuri funcţională care să deservească nevoile curente ale locuitorilor 

şi activităţilor economice fără să afecteze starea mediului înconjurător ;  

- sistem de transport modern care să coreleze transportul rutier (de persoane sau de 

mărfuri).  

3. Economia 

3.1. Industria 

Probleme 

- resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine limitate,  

- echipamente şi tehnologii învechite, poluante  

Obiective pe termen mediu şi lung 

- industrie diversificată, dinamică şi capabilă să ofere posibilitatea de împlinire 

profesională şi materială locuitorilor comunei,  

- industrie generatoare de venit la bugetul local,  

- industrie nepoluantă şi durabilă.  

3.2. Agricultura 

Probleme 

- resurse financiare insuficiente, investiţii puţine ;  

- utilaje agricole învechite, rudimentare şi tehnologii neperformante ;  

- media de vârstă ridicată a celor ce se ocupă de activităţi agricole ; 

- degenerarea raselor animalelor şi servicii medicale veterinare sporadice; 

- scăderea producţiilor medii la aproape toate culturile; 

- piaţă de desfacere redusă în comună. 

Obiective pe termen mediu şi lung 

- practici de agricultură durabilă, adaptate condiţiilor climaterice şi solului din 

comună ;  

- activităţi agricole diversificate şi generatoare de venit la bugetul local ;  

- asocierea producătorilor;  

- îmbunătăţirea practicilor agricole;  
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- politici de marketing eficiente.  

3.3. Comerţul şi serviciile 

Probleme 

- unităţi comerciale mici, cu profit mic,  

- diversitate redusă, majoritatea fiind orientate spre alimentaţie publică - magazine 

alimentare şi baruri,  

- orientare în majoritate spre clienţii locali,  

- activităţi de marketing reduse,  

- valorificare slabă a resurselor locale.  

Obiective pe termen mediu şi lung 

- diversificarea obiectului de activitate al firmelor,  

- utilizarea eficientă a resurselor locale,  

- promovarea unor tehnici eficiente de marketing,  

- orientarea parţială spre turişti ca potenţiali clienţi.  

Turismul.  

Probleme 

- promovare slabă a produselor turistice existente.  

Obiective pe termen mediu şi lung 

- practicarea unui turism integrat, cu pachete turistice variate,  

- realizarea unor programe de pregătire pentru practicanţii de agro-turism,  

- realizarea şi promovarea unor evenimente locale,  

- introducerea in circuitul turistic al obiectivelor turistice 

4. Mediul înconjurător 

Probleme 

- degradarea solului,  

- poluarea apei datorate lipsei unui sistem de epurare a apelor uzate,  

- sistem de gestionare a deşeurilor slab dezvoltat,  

- educaţie ecologică redusă,  

Obiective pe termen mediu şi lung 

- promovarea practicilor de agricultură ecologică,  
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- realizarea unui sistem de epurare a apelor uzate,  

- realizarea unor cursuri de educaţie ecologică,  

- curăţarea cursurilor de apă şi a domeniului public,  

- realizarea unei staţii de depozitare a deşeurilor (zonală) 

4.3. Portofoliul de investitii realizate in perioada 2016-2020 

- Modernizare ulite satesti in comuna Grozesti, judetul Mehedinti- lucrari receptionate 

in data de 06.02.2018 cu PVTL nr.452/06.02.2018-  valoare totala a lucrarilor executate 

de 7.997.581,75 lei cu TVA 

- Retea de iluminat public  lucrari receptionate -280.000 lei cu TVA. 

4.4. Portofoliul de investitii in curs de executie  

• Reabilitare/ modernizare Scoala gimnaziala in comuna Grozesti, judetul 

Mehedinti - contract de finantare nr.458/01.09.2016, obiectiv derulat prin PNDL I – 

valoare investitie 1.375.365,22 lei cu TVA ; 

• Infiintare retea de canalizare si realizare statie de epurare, comuna 

Grozesti, judetul Mehedinti- contract de finantare nr.12651/27.08.2015, obiectiv derulat 

prin PNDL etapa I- in valoare de 4.761.275,18 lei fara TVA ; 

• Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa in localitatea Circeni, 

comuna Grozesti - contract de finantare nr.12650/27.08.2015 obiectiv derulat prin 

PNDL etapa I- in valoare de 967.138,21 lei cu TVA. 

4.5. Misiunea- Obiective strategice  

             Strategia de dezvoltare a comunei Grozesti are ca scop principal stabilirea 

obiectivelor strategice de dezvoltare, obiective care au rolul de a crea cadrul dezvoltării 

durabile a localităţii cu o finalitate ce constă de fapt în creşterea nivelului de viaţă  al 

cetăţenilor comunei. 

Comuna Grozesti îşi asumă principiile şi obiectivele strategiei de dezvoltare durabilă aşa 

cum sunt ele concepute de către Uniunea Europeană:  

1. Durabilitate - condiţii mai bune de trai pentru locuitori;  

• dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii ; 
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• dezvoltarea durabilă a localităţii în funcţie de cerinţele şi modelele de succes 

europene; 

•  implicarea comunităţii locale în procesul de dezvoltare durabilă. 

2. Competitivitate - permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, 

naţional şi chiar internaţional, promovarea unui sector privat productiv şi 

competitiv;  

• întărirea spiritului competitiv al agenţilor economici locali;     

• intarirea potenţialului economic al populaţiei prin creşterea competitivităţii, creşterea 

gradului de preocupare şi prin apariţia unor surse alternative de venit 

• dezvoltarea resurselor umane prin: pregătire profesională, stimularea competitivităţii, 

sporirea gradului de ocupare 

3. Sprijin financiar - putere financiară care să faciliteze accesul la o varietate de 

surse financiare pentru a satisface nevoile de investiţii si dezvoltare; 

• încurajarea parteneriatelor în vederea realizării unor obiective de interes comun; 

 

CAPITOLUL 5. IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

STRATEGIEI   

4.1. Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte prioritare  2021-2027 

Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală reprezintă unul din paşii cei mai 

importanţi care susţin procesele de dezvoltare locală condiţionând şi influenţând în mare 

măsură evoluţia acestora. Acest tip de strategii clarifică direcţiile şi domeniile spre care 

se orientează eforturile de dezvoltare a comunităţilor pe termen scurt, mediu şi lung. 

PORTOFOLIU DE PROIECTE CE LE VA AVEA IN VEDERE  COMUNA 

GROZESTI IN PERIOADA   2021-2027 
 

Domeniu Programe propuse Proiecte propuse Finantare: 

Buget local 

Cofinanțare/ 
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Integral/ 

Fonduri 

europene 

Infrastructură 

si transport 

Introducerea 

reţelei de 

alimentare cu apă 

potabilă 

Infiintarea reţelei de 

alimentare cu apă potabilă 

satele in Carceni si Grozesti  

X 

Introducerea 

reţelei de 

alimentare cu apă 

potabilă 

Infiintarea reţelei de 

alimentare cu apă potabilă in 

satele Susita si  

Pasarani 

X 

Introducerea 

sistemului de 

canalizare 

Infiintarea sistemului de 

canalizare in Grozesti 

X 

Introducerea 

sistemului de 

canalizare 

Infiintarea sistemului de 

canalizare in satele Susita si  

Pasarani 

X 

Extindere retea 

canalizare  

Extindere retea canalizare in 

Grozesti 

 

Introducerea 

sistemului de 

canalizare 

Construire de  staţii de 

epurare pentru ape uzata 

X 

Îmbunătăţirea 

reţelei de gaze 

naturale 

Infiintarea retelei de gaze 

naturale 

X 

Îmbunătăţirea 

reţelei de transport 

rutier 

Reabilitare/modernizare 

drumuri de exploatare 

X 
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Infrastructură 

si transport 

Îmbunătăţirea 

reţelei de transport 

rutier 

Reabilitare/modernizare 

drum comunal DC72A-1 km 

X 

Îmbunătăţirea 

reţelei de transport 

rutier 

Reabilitare si modernizare 

Ulita Butu si podete dalate in 

comuna Grozesti 

X 

Imbunatatire 

iluminat stradal 

Cresterea eficientei 

energetice a infrastructurii 

de iluminat public comuna 

Grozesti 

X 

 

 

 

 

 

Comerţ 

 

Sprijinirea 

populaţiei în 

activităţile de 

comerţ cu produse 

agricole şi de 

servicii/ atragerea 

unor investiţii 

Identificarea și creerea unor 

posibile pieţe de desfacere 

pentru produsele locale 

X 

Atragerea investiţiilor. X 

Organizarea unor târguri 

specializate pe diferite tipuri 

de produse 

X 

Promovarea susţinută a 

potenţialului de investiţii în 

domeniul comerţului şi al 

serviciilor 

X 

 

 

 

 

Organizarea unor 

cursuri de 

reconversie 

profesională. 

Organizarea unor cursuri de 

reconversie profesională pe 

raza localităţii. 

X 
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Resurse umane 

Creşterea 

performanţelor 

profesionale 

pentru funcţionarii 

din administraţia 

publică locală. 

Participarea funcţionarilor 

la cursuri de formare 

profesională continuă în 

cadrul centrelor de 

perfecţionare pentru APL 

sau în cadrul unor ONG-uri. 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reabilitarea și 

modernizarea 

unităților școlare. 

Dotarea cu materiale 

didactice a unităţilor de 

învăţământ din localitate şi 

îmbogăţirea fondului de 

carte al bibliotecilor şcolare 

X 

Dotarea cu 

materiale didactice 

a unităţilor de 

învăţământ 

Dotarea cu materiale 

didactice a unităţilor de 

învăţământ din localitate şi 

îmbogăţirea fondului de 

carte al bibliotecilor şcolare 

X 

Modernizare 

biblioteca 

Modernizarea spaţiului 

bibliotecii şi îmbogăţirea 

fondului de carte 

 

X 

Construire 

/Reabilitarea și 

modernizarea 

unităților școlare. 

Reabilitarea/modernizarea / 

dotarea si extinderea Scolii 

primare Circeni-corp C1 

X 

Constructia unor noi 

gradinite 

X 

Reabilitare 

terenuri de sport 

Reabilitare/modernizare 

terenuri de sport in comuna 

Grozesti 

X 
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Servicii sociale  

Promovarea 

voluntariatului 

Promovarea voluntariatului 

în rândul tinerilor din 

localitatea în vederea 

susţienerii unor servicii 

sociale destinate altor 

categorii de beneficiari 

(persoane vârstnice, 

persoane cu dizabilităţi) 

X 

Dezvoltarea 

serviciilor sociale 

Construirea unei Case 

Sociale pentru persoanele 

defavorizate in comuna 

Grozesti 

X 

Dezvoltarea 

serviciilor sociale 

Construirea/ modernizarea 

unui spatiu in vederea 

infiintarii unui Centru 

pentru persoanele varstnice 

X 

 

 

 

 

Agricultură si 

dezvoltare 

rurala 

 

 

 

 

 

 

Cresterea 

animalelor si 

dezvoltarea 

sectorului 

zootehnic si 

agronomic 

Creşterea animalelor, 

îmbunătăţirea raselor de 

animale 

X 

Dezvoltarea activităţilor de 

prelucrare a produselor 

provenite din sectorul 

zootehnic și agronomic 

X 

Promovarea şi desfacerea 

produselor provenite din 

sectoarele zootehnic și 

agronomic 

X 

Crearea unor ferme de profil  X 
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Agricultură si 

dezvoltare 

rurala 

 

Sprijin pentru instalarea 

tinerilor fermier 

X 

Sprijin pentru dezvoltarea 

fermelor mici 

X 

Dezvoltarea activităţilor de 

prelucrare a produselor 

provenite din sectoarele 

zootehnic și agronomic 

X 

Creerea unor pieţe de 

desfacere pentru aceste 

produse  

X 

Asigurarea promovării și 

desfacerii produselor locale 

X 

Sprijinirea cetăţenilor în 

obţinerea subvenţiilor 

destinate dezvoltării 

agriculturii 

X 

 

 

 

 

 

Cultură , culte , 

sport, 

agrement 

Reabilitare 

Cămine Culturale  

Reabilitare/modernizare 

Camin Cultural Susita 

X 

Reabilitare 

bibliotecă publică 

Reabilitare și modernizare  

bibliotecă publică din 

comuna  

X 

 

 

Înbunătățirea vieții 

spirituale și de cult 

 

Instalaţie termică la 

bisericiile de pe raza 

comunei  

X 

Construire capele conform 

standardelor UE 

X 

Sport Construire sala de sport in 

comuna Grozesti 

X 
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Sport Achizitionrea teren si 

amenajare loc de joaca si 

teren de sport -Scoala 

Carceni 

X 

Agrement Reabilitarea/modernizarea/d

otarea si extinderea locurilor 

de joaca in satele Circeni si 

Grozesti 

X 

 

 

 

 

 

Protecția 

mediului 

înconjurător 

 

 

Colectarea ,  

transportul și 

depozitarea 

deșeurilor solide. 

 

 

Dotarea serviciului local de 

salubritate corespunzător 

privind selectarea colectivă a 

deșeurilor  

X 

Amenajarea unui centru de 

colectare a deșeurilor. 

X 

Crearea unei gropi ecologice. X 

Utilizarea 

energiilor 

alternative 

Instalarea de sisteme 

alternative de producere a 

energiei electrice si/sau 

termice in scopul reducerii 

consumurilor energetice  

X 

 

 

 

 

Sănătate 

 

 

Înbunătățirea 

calității serviciilor 

medicale 

 

 

Atragerea de fonduri pentru 

dotarea corespunzătoare 

cabinetelor medicale umane  

X 

 

Reabilitare/modernizare 

Dispensar Uman in Grozesti 

X 

Înbunătățirea 

calității serviciilor 

medicale 

Infiintarea unor farmacii 

umane si veterinare 

X 
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Administratie 

Înbunătățirea 

calității serviciilor 

administrative 

Reabilitare/modernizare 

Sediu Primarie Grozesti 

  

X 

 Înbunătățirea 

calității serviciilor 

administrative 

Realizarea constructiei Casa 

Casatoriilor  

X 

Turism  Introducerea in 

circuitul turistic a 

monumentelor 

istorice 

Introducerea comunei 

Grozesti in circuitele 

turistice culturale si 

religioase nationale si 

europene 

X 

 

          Implementarea acestor proiecte va conferi Comunei Grozesti atributele unei 

comunităţi moderne care să fie capabilă să intre în competiţie cu alte comunităţi atât din 

România, cât şi din Uniunea Europeană.  

         Se propune ca prezenta strategie să fie adaptată permanent pentru a face faţă 

schimbărilor ce apar atât la nivel local dar şi în context mai larg, naţional sau 

European 

5.2. Cadru de aplicare a strategiei  

Pentru transpunerea Strategiei de dezvoltare locală se propun măsuri şi instrumente 

concrete de implementare, care au rolul de a structura eforturile de organizare, de a 

mobiliza parteneriatul şi resursele necesare, precum şi de a asigura succesul strategiei. 

Coordonarea implementării Strategiei de dezvoltare locală va fi asumată şi 

asigurată de Consiliul Local şi Primarul comunei Grozesti.  

Responsabilităţile implemantarii Strategiei de dezvoltare: 

• Asigurarea coordonării şi urmăririi stadiului implementării strategiei; 

• Asigurarea unui management eficient în implementarea strategiei, inclusiv a 

gestionării financiare corecte a fondurilor alocate implementării acţiunilor asumate de 

consiliul local sau de primar în varii parteneriate; 
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• Monitorizarea modului de implementare, respectiv realizarea indicatorilor de 

progres, impact şi rezultat a obiectivelor, direcţiilor şi acţiunilor de dezvoltare; 

• Asigurarea resurselor tehnice şi administrative necesare bunei implementari a 

strategiei; 

• Organizarea monitorizării, evaluarii şi revizuirii periodice a implementarii; 

•  Urmărirea realizării, implementării şi impactului planului de comunicare şi 

promovare a strategiei. 

Punerea în aplicare a Strategiei de dezvoltare locală este un proces complex, care 

implică şi afectează întreaga comunitate. Dată fiind amploarea şi diversitatea acţiunilor, 

se propun o serie de instrumente de implementare care să faciliteze atingerea obiectivelor 

de dezvoltare ale strategiei.  

1. Planul de acţiuni este o prezentare structurată a tuturor acţiunilor şi proiectelor propuse 

de strategie, cu date şi informaţii privind modul de abordare – în corelare cu alte acţiuni 

sau prin parteneriate strategice, resursele financiare necesare şi surse posibile pentru 

asigurarea lor, legislaţia care guvernează proiectul, indicatorii de rezultat care permit 

evaluarea implementării acţiunii.  

2. Planificarea în timp a planului de acţiuni, pe termen scurt şi pe întreaga perioadă de 

planificare, indică etapele de parcurs pentru implementarea proiectelor, respectând 

priorităţile identificate prin exerciţiile de consultare a comunităţii.  

3. Parteneriatul local continuă şi extinde eforturile de implicare şi consultare a diverselor 

grupuri de interese locale din perioada de elaborare a strategiei, fiind expresia răspunderii 

asumate de acele entităţi sau grupuri de entităţi în ceea ce priveşte contribuţia directă şi 

planificată la transpunerea strategiei. Pentru a asigura succesul strategiei, aceasta trebuie 

să devină un document de lucru nu numai pentru Consiliul Local şi Primar, ci şi pentru 

entităţile cuprinse în parteneriatul local, un document care să le ghideze propriile planuri 

de viitor.  

4. Asumarea responsabilităţilor de implementare, de către Consiliul Local şi Primar, 

precum şi de către Parteneriatul local.  
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5. Realizarea Planului de comunicare şi promovare a strategiei către comunitatea locală şi 

alte entităţi interesate. Acesta este un instrument care va mări vizibilitatea asupra 

strategiei, va informa şi educa populaţia, grupurile de interese şi de iniţiativă, astfel încât 

să se asigure implicarea prin propriile proiecte şi susţinerea strategiei. 

5.3. Monitorizarea strategiei  

La nivelul autoritǎţilor administratiei publice locale, funcţia de monitorizare şi 

evaluare va fi asiguratǎ de personalul propriu. Acesta, va monitoriza şi evalua fiecare 

proiect in parte  
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