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Strategia de dezvoltare la nivel european, regional, județean și local
Principalele axe de dezvoltare ale strategiei Europa 2020
Pentru a soluționa problemele apărute în urma perioadei de criză, se iau măsuri pentru a
compensa intervalul de timp în care nu s-a putut dezvolta economia la nivelul Uniunii
Europene, prin implementarea unei strategii de creștere durabilă.
În anul 2010, Uniunea Europeană, împreună cu statele membre, au lansat o strategie pentru
creștere durabilă a următorului deceniu. Strategia poartă denumirea de Europa 2020.
În cadrul strategiei Europa 2020, la nivelul Uniunii Europene, sunt stabilite 5 obiective care
vizează ocuparea forței de muncă, inovația, educația, incluziunea socială și clima/energia și 7
inițiative emblematice (O uniune a inovării, Tineretul în mișcare, O agendă digitală pentru
Europa, O Europă care își utilizează eficient resursele, O politică industrială pentru o
creștere economică verde, O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă, Platforma
europeană împotriva sărăciei).
Indicatorii celor 5 obiective la nivelul Uniunii Europene sunt:
Asigurarea ocupării forței de muncă a unei rate de 75%, dintre cetățenii cuprinși
între vărsta de 20-64 ani.
Investirea a 3% din PIB-ul Uniunii Europene în sectorul de cercetare/dezvoltare
Limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% față de nivelurile din 1990,
creând 20% din nevoile legate de energia electrică din surse regenerabile și
creșterea eficienței energetice cu 20%.
Reducerea ratei abandonului școlar la sub 10% și cel puțin un procent de 40%
dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani, care au terminat un
program din învățământul superior sau echivalentul acestuia.
Reducerea a cel puțin unui număr de 20.000.000 de persoane expuse riscului de
sărăcie sau excluziune socială.

Scopul principal al obiectivelor este de a genera un impuls, pentru ca fiecare stat membru al
Uniunii Europene să progreseze în domenii-cheie pentru dezvoltarea economiei și calității
vieții.
Conform strategiei pentru Orizontul 2020, cu fondurile din bugetul Uniunii Europene nu se
dorește să se finanțeze ceea ce poate fi acoperit deja de către bugetele naționale. Sunt vizate,
în general, zonele în care finanțarea aduce un plus de valoare, se finanțează ceea ce nu este
finanțat sau ceea ce ar fi prea scump pentru a fi finanțat din bugetele naționale. 1
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Asigurarea ocupării forței de muncă
Populația activă economic la nivelul Uniunii Europene este compusă din suma persoanelor
care au un loc de muncă și a persoanelor care se află în șomaj. În anul 2012, rata populației
active totale era de 48,7%, iar rata populației active care se situa în intervalul de 20-64 ani, era
de 76,2%.
Rata persoanelor din totalul populației, care figurau cu un loc de muncă, era de 43,6%, iar din
cei situați în intervalul de 20-64 ani, rata ajungea la 68,5% . Rata șomajului a fost înregistrată
puțin peste 10%, atât pentru populația totală cât si pentru cei situați în intervalul de 20-64 ani.
În cadrul strategiei Europa 2020 se dorește o creștere a procentului de ocupare a forței de
muncă la nivelul Uniunii Europene, până la 75% pentru grupa de vârstă 20-64 ani. De
specificat că atingerea celei mai mari rate a persoanelor cuprinse în intervalul de 20-64 ani,
care aveau un loc de muncă, a fost înregistrată în anul 2008, ajungând la 70,3%.
Fiecare stat membru al Uniunii Europene are o țintă pe care trebuie să o atingă până în anul
2020. Acești indicatori variază în funcție de fiecare stat în parte. Conform graficului, România
și-a asumat o creștere de până la 70% a populației active cuprinsă în intervalul grupei de
vârstă 20-64 ani, care să beneficieză de un loc de muncă. 2
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România este una dintre țările care și-au ales ca țintă cel mai mic procent de ocupare al forței
de muncă până în anul 2020, din cele 27 de state membre. În anul 2013, România a primit
recomandări de la Comisia Europeană, legate de piața muncii, șomajul populației tinere și
sărăcia. Printre constatări, s-a precizat că România are cea mai mică rată de ocupare a
2
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populației tinere din Uniunea Europeană. S-au recomandat măsuri de realizare a unor politici
calitative pentru a crește rata de ocupare a populației active și în special, implementarea unui
plan național pentru creșterea ratei de angajare a persoanelor tinere. În România, piața forței
de muncă a înregistrat o revenire în anul 2012, dar rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor
încă rămâne o problemă. Șomajul în rândul tinerilor avea o rată de 23%. Conform comisiei,
ponderea este de așteptat să rămână ridicată.3

Investiții în cercetare/dezvoltare
Noile locuri de muncă și soluția dată la anumite provocări sociale, pot proveni în urma
creșterii și a promovării numărului serviciilor/produselor inovatoare pe piață. Prin crearea
unui mediu de competitivitate în industrie, se vor eficientiza productivitatea muncii și
utilizarea resurselor, astfel asistând la o creștere durabilă.
Alocarea investițiilor în sectorul de cercetare/dezvoltare va rezulta într-o funcționare mai bună
a economiei, bazată pe cunoaștere și promovarea know-how-ului, pentru a genera idei noi de
produse, servicii și procedee de lucru.
În strategia Europa 2020 se vizează îmbunătățirea condițiilor de cercetare/dezvoltare, prin
creșterea combinată a investițiilor dintre public și privat. Se dorește să se atingă până în anul
2020 o rată de 3% din PIB-ul Uniunii Europene investit în sectorul de cercetare/ dezvoltare. O
economie bazată pe cunoaștere, cu produse inovatoare și competitive pe piață, este puternic
dependentă de capitalul uman. Investițiile în cercetare/dezvoltare și obiectivele strategiei
Europa 2020 asupra activității din învățământul superior, sunt legate de un interes comun.
Conform graficului, România și-a asumat o creștere a investiției în sectorul de
cercetare/dezvoltare, de până la 2% din PIB până în anul 2020. 4
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În sectorul de cercetare/ dezvoltare, obiectivele României cu privire la rata investită din
produsul intern brut în acest sector, se situează printre cele mai mici din Europa. Multe state
membre au ales să adopte o țintă asemănătoare cu cea vizată la nivelul Uniunii Europene,
unele state chiar depășind ținta de 3%. Comisia Europeană a constatat prezența unui mediu de
afaceri slab în România și un sprijin scăzut pentru sectorul de cercetare /dezvoltare. Conform
recomandărilor Comisiei Europene, trebuie îmbunătățită eficacitatea politicilor pentru
prevenirea și combaterea corupției în domeniul achizițiilor publice. De asemenea, trebuie
îmbunătățit accesul la finanțări și trebuie redusă birocrația. 5

Schimbările climatice și energia
Din cauza fenomenelor ce au produs modificări ale condițiilor meteorologice, degradarea
treptată a ecosistemelor naturale, apariția schimbărilor climatice necontrolate amenință să
erodeze fundamentele pe care este construită societatea modernă.
Pentru a se evita nivelurilor periculoase de încălzire, Uniunea Europeană vizează limitarea
creșterii temperaturii globale medii cu mai mult de 2 ° C peste nivelurile existente înainte de
apariția fenomenului de industrializare.
Conform obiectivelor vizate în cadrul strategiei Europa 2020, se vizează reducerea emisiilor
gazelor cu efect de seră cu 20% la nivelul Uniunii Europene, în comparație cu nivelurile
existente în anul 1990.
Obiectivele de reducere a emisiilor naționale definite în Decizia 2009/406/CE (numită și
“Decizia privind partajarea eforturilor”) vizează emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt
acoperite de sistemul de comercializare a certificatelor de emisii.
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Emisiile acoperite de Sistemul de comercializare a emisiilor vizează reducerea cu 21% față de
nivelurile din anul 2005, iar reducerea emisiilor per ansamblu, va fi de 20% față de nivelurile
din 1990.
Valorile negative înregistrate în grafic corespund țintelor de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de seră, asumate de statele membre iar valorile pozitive înregistrate în grafic corespund
țintelor de creștere maximă a emisiilor cu efect de seră, asumate de statele membre.
După cum se observă în graficul 3, 15 dintre statele membre au optat pentru reducerea
emisiilor față de nivelurile din anul 1990, 3 dintre ele adoptând țintele strategiei Europa 2020.
13 state membre au optat pentru adoptarea unor valori de limitare a creșterii nivelului gazelor,
dintre care face parte și România, cu o țintă de 19%.
Conform Comisiei Europene, România este a treia economie din Uniunea Europeană cu
nivelul cel mai ridicat de emisii de carbon.6
Sporirea principalelor pârghii pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ,utilizarea
energiei regenerabile și eficientizarea consumului de energie, pot stimula inovarea și pot crea
noi locuri de muncă. Conform “Pachetului de ocupare a forței de muncă” al Comisiei
Europene din 2012, implementarea măsurilor de eficientizare a energiei electrice, ar putea
crea și menține două milioane de locuri de muncă până în anul 2020.
Potențialul de dezvoltare a sectorului energiei regenerabile este estimat la trei milioane de
locuri de muncă până în prezent.
În competiția stăpânirii noilor tehnologii precum rețelele inteligente, stocarea energiei sau
vehiculele electrice, este esențial să se creeze cerere pentru produsele din ce în ce mai bune,
care nu afectează mediul înconjurător. Acest fenomen va duce la stimularea inovării și
creșterea puterii de export pe această piața mondială emergentă.

Grafic 4. Indicatori țintă pentru utilizarea energiei
regenerabile
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Recomandare a Consiliului privind Programul național de reformă al României pentru 2013 și care include un
aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru perioada 2012-2016;
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_romania_ro.pdf
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O economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon generează beneficii socio-economice mai
largi. Politicile privind schimbările climatice și energia ajută la reducerea poluării aerului și
reducerea riscurilor de afectare a sănătății.
Conform obiectivelor vizate în cadrul strategiei Europa 2020, se dorește o creștere a
procentului de energie regenerabilă utilizată în consumul final, de 20%.
Conform Comisiei Europene, România este a treia economie din Uniunea Europeană cu
nivelul cel mai ridicat de emisii de carbon iar concurența și eficiența din domeniul energiei,
sunt scăzute.7
Conform graficului, România își asumă o utilizare în cadrul consumului final de energie
provenită din surse regenerabile de 24%. Cu 4% mai mult decât ținta stabilită la nivelul
Uniunii Europene.
Utilizarea mai eficientă a energiei electrice, crește competitivitatea întreprinderilor din
Uniunea Europeană prin reducerea costurilor de producție. Directiva privind eficiența
energetică (2012) creează un cadru de ansamblu pentru îmbunătățirea eficienței energetice în
statele membre, pentru a se asigura că obiectivele asumate la nivelul Uniunii Europene sunt
atinse.
Această directivă este completată de instrumente sectoriale, precum Directiva privind izolarea
clădirilor nou construite care stabilește standardele pentru performanța energetică a clădirilor,
Directiva privind proiectarea ecologică care definește standardele de performanță pentru
produsele consumatoare de energie și Directiva care vizează impozitarea energiei prin
stabilirea ratelor minime pentru produsele energetice.
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Grafic 5. Indicatori țintă pentru eficiența consumului de
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Recomandare a Consiliului privind Programul național de reformă al României pentru 2013 și care include un
aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru perioada 2012-2016;
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_romania_ro.pdf
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Pentru a spori eficiența energetică în sectorul transporturilor, Uniunea Europeană a stabilit
standarde de reducere a emisiilor pentru autoturismele noi.
Conform obiectivelor vizate în cadrul strategiei Europa 2020, se dorește o creștere a eficienței
energetice cu 20%.
Conform Comisiei Europene, România ocupă locul trei ca cea mai energointensivă economie
din Uniunea Europeană.
Au fost semnalate probleme legate de consumul ridicat al clădirilor de locuințe, acestea
consumând de opt ori mai multă energie decât media țărilor Uniunii Europene – 15, din cauza
unui sistem ineficient de termoficare și a faptului că respectivele clădiri nu sunt izolate în mod
corespunzător.8
Conform graficului, România își asumă o creștere a eficientizării consumului de energie
primară, cu aproximativ 50%.

Abandonul școlar
Educația și formarea profesională se încadrează în obiectivele strategiei Europa 2020 și sunt
considerate factori esențiali pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă.
Învățământul secundar este considerat a fi nivelul minim pe care trebuie să îl finalizeze
cetățenii Uniunii Europene. Tinerii care părăsesc sistemul educațional și formarea
profesională vor duce lipsă de abilitățile esențiale și riscă să se confrunte cu probleme grave
pe piața forței de muncă.
Strategia Europa 2020 are ca obiectiv, îmbunătățirea nivelului de educație prin fixarea
obiectivului de reducere a ratei de abandon școlar sub 10% și creșterii ponderii tinerilor din
grupa de vârstă 30-40 ani care au absolvit un program de învățământ superior sau echivalentul
acestuia, la cel puțin 40%.
Conform Comisiei Europene, procentul tinerilor din România care nu sunt încadrați
profesional și nici nu urmează un program educațional sau de formare este în creștere (16,8%,
în 2012).
Conform graficelor, în România se dorește micșorarea abandonului școlar timpuriu, aceasta
ajungând la un procent de 11,3% până în anul 2020, iar finalizarea studiilor superioare a
cetățenilor să crească la 26,7%.

8

Recomandare a Consiliului privind Programul național de reformă al României pentru 2013 și care include un
aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru perioada 2012-2016;
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_romania_ro.pdf
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Sărăcie și excluziune socială
În cadrul strategiei Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii
sunt stabilite obiective care urmăresc să scoată cel puţin 20 de milioane de persoane din
sărăcie şi excluziune socială. 9 Conform Comisiei Europene, în cazul României, sărăcia
continuă să fie o problemă importantă. În 2011, o pondere de 40,3% din populație era expusă
riscului de sărăcie și de excluziune socială. Aproape cu două treimi mai mult decât media
înregistrată la nivelul Uniunii europene, de 24,2%. Categoriile afectate în mod special sunt
copii, cu un procent de 49,1%. Comisia Europeană specifică faptul că rata redusă de utilizare

9

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=ro
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a serviciilor de asistență socială, precum și acoperirea scăzută și insuficienta adecvare a
acestora, continuă să submineze capacitatea de a reduce sărăcia. 10

Statele Membre
Sursa: Overview of Europe 2020 targets; http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_en.pdf

Conform graficului, România își asumă o scădere a unui număr de 580,000 de persoane cu
risc mare de a intra în sărăcie sau excluziune socială.
Conform datelor uniunii Europene, în anul 2012, România ocupă locul doi după Bulgaria, în
ceea ce privește numărul persoanelor care riscă să intre în sărăcie sau excluziune socială.
În 2014, măsurile luate de România pentru combaterea sărăciei și a incluziunii sociale au fost
realizate prin redactarea hărților cu zonele dezavantajate și a strategiilor de integrare socială
pentru comunitățile dezavantajate (inclusiv populația de etnie romă). Persoanele din zonele
dezavantajate vor participa la programe de calificare/ recalificare/ reconversie profesională
sau participarea în cadrul proiectelor de înființare a structurilor economice sociale. Sunt vizate
reabilitarea infrastructurii serviciilor sociale, infrastructurii educaționale și modernizarea
sistemului de asistență socială. 11

10

Recomandare a Consiliului privind Programul național de reformă al României pentru 2013 și care include un
aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru perioada 2012-2016;
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_romania_ro.pdf
11
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_romania_ro.pdf
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I.1 Analiza istorico-socio-economică
În județul Arad, locuirea acestui areal este atestată încă din paleolitic. Foarte multe
descoperiri arheologice atestă și pun în evidență continuitatea locuirii în această zonă. Sunt
bine reprezentate epoca bronzului, perioada formării și consolidării statului dac, perioada
ocupării romane, epoca prefeudală și epoca feudală.
Primele atestări documentare ale comunei Buteni (în funcție de sate):
Denumirea localității Buteni (atestată din anul 1334), localitatea reședință de comună, este
găsită în mod diferit de-a lungul anilor, astfel:
 Buken
 Bewken
 Bekeny
 Buttyin
 Korosbokeny
Evoluție demografică a localității Buteni:
 1751 – 1720: sunt notate 41 familii
 1742: sunt notate 80 familii
 1747: sunt notate 150 familii
 1800: sunt notate 309 familii
 1828: sunt notate 581 familii
 1857: sunt înregistrați 3.194 locuitori
 1869: sunt înregistrați 3.313 locuitori
 1900: sunt înregistrați 3.245 locuitori
 1910: sunt înregistrați 3.628 locuitori
 1922: sunt înregistrați 3.083 locuitori
Denumirea localității Berindia (atestată din anul 1473), este găsită în mod diferit de-a lungul
anilor, astfel:
 Borosberend
 Berinde
Evoluția demografică a localității Berindia:
 1715: sunt notate 7 familii
 1771 – 1786: sunt notate 25 familii
 1828: sunt notate 52 familii
Denumirea localității Cuied (atestată din anul 1477), este găsită în mod diferit de-a lungul
anilor, astfel:
 Kewed
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Evoluția demografică a localității Cuied:
 1742: sunt notate 30 familii
 1786: sunt notate 156 familii
 1828: sunt notate 274 familii
 1851: sunt înregistrați 1.427 locuitori
 1857: sunt înregistrați 1.486 locuitori
 1869: sunt înregistrați 1.755 locuitori
 1900: sunt înregistrați 1.424 locuitori
 1910: sunt înregistrați 1.723 locuitori
 1922: sunt înregistrați 1.439 locuitori
Denumirea localității Paulin (atestată din anul 1552), este găsită în mod diferit de-a lungul
anilor, astfel:
 Gosod
 Govosdia
 Paulian
 Livada
Evoluția demografică a localității Paulin:
 1742: sunt notate 11 familii
 1786: sunt notate 52 familii
 1851: sunt notate 72 familii
 1986: sunt înregistrați 555 locuitori
 1900: sunt înregistrați 511 locuitori
 1922: sunt înregistrați 523 locuitori12
Tabel 1. Populația din județul Arad, pe orașe și plașe, după sex (1930)
Unități administrative
Numărul locuitorilor
Total
Bărbați
Femei
423.824
206.687
217.135
Total Județ
Municipiul Arad
77.225
36.736
40.489
Total rural
346.599
169.951
176.648
1. Plașa Aradul – Nou
47.316
22.688
24.628
2. Plașa Chișineu - Criș
46.659
23.112
23.657
3. Plașa Hălmagiu
27.073
13.466
13.607
4. Plașa Ineu
53.924
26.205
26.719
5. plașa Pecica
47.784
23.605
24.179
6. Plașa Radna
29.481
14.339
15.142
7. Plașa Sfânta Ana
33.346
16.172
17.174
8. Plașa Șebiș
29.005
14.404
14.601
9. plașa Siria
32.901
15.960
16.941
Sursa: http://romaniainterbelica.memoria.ro/judete/covurlui/#populatie
12

Statutul comunei Buteni
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După cum se poate observa și în tabelul 1, în urma recensământului efectuat în anul 1930, cea
mai mare parte a populației din județul Arad, se află în mediul rural. De asemenea, cea mai
mare concentrație a populației, în mediul rural, se află în Plasa Aradul - Nou și Plașa Ineu,
Plașa Pecica și Plașa Chișineu - Criș. Diferența procentuală dintre mediul urban și cel rural, în
privința populației, este de 18,23% populație în mediul urban și 81,77% populație în mediul
rural.
Tabel 2. Populația din județul Arad, pe
grupe de vârstă (1930)
Grupa de vârstă
Numărul
locuitorilor pe
grupe de vârste
Total vârste
423.824
0-9 ani
85.450
10-29 ani
147.500
30-49 ani
112.900
50-69 ani
63.480
70 ani și peste
13.010
Vârstă nedeclarată
1.505
Sursa: http://romaniainterbelica.memoria.ro/judete/ covurlui/#populatie

După cum se poate observa în tabelul 2, în anul 1930, cea mai mare parte a populației din
județul Arad, era constituită din populația tânără (până în 30 ani). Aceasta reprezintă un
procent de 54,96% din totalul populației. Populația adultă, care făcea parte din grupa de vârstă
30 – 49 de ani, reprezintă un procent de 26,63% din totalul populației. Cel mai mic număr al
locuitorilor era reprezentat de cei care se încadrau în grupa de vârstă de 70 de ani și peste.
Aceștia reprezentau un procent mic, de numai 3,06% din populația totală înregistrată la
nivelul județului Arad.
Tabel 3. Numărul satelor din județul Arad
Organizarea
administrativă
1. Plașa Aradul – Nou
2. Plașa Chișineu Criș
3. Plașa Hălmagiu
4. Plașa Ineu
5. plașa Pecica
6. Plașa Radna
7. Plașa Sfânta Ana
8. Plașa Șebiș
9. plașa Siria
10. Plașa Târnova

Număr sate
22
19
45
15
12
36
13
37
11
16

Sursa:http://romaniainterbelica.memoria.ro/judete/arad/#administratie
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Imagine 1. Harta istorică a județului Arad

Sursa: http://www.cultura.ro/

Tabel 4. Activitatea agricolă a județului Arad
Agricultură
Hectare
Producție (u.m. chintal)
Porumb
108.981
1.547.386
Orz
8.068
69.463
Ovăz
10.805
87.672
Grâu
125.367
1.165.391
Secară
1.564
11.653
Măturile
274
33
Sursa: http://romaniainterbelica.memoria.ro/judete/covurlui/#economia

Din totalul suprafeței arabile, 286.314 (45.82%) hectare erau ocupate de cereale. Conform
recensământului agricol din 1941, grâul era cereala cea mai semănată (43,78%din totalul
suprafeței arabile), urmat de porumb (38,06% din totalul suprafeței arabile) și ovăz (3,77%
din totalul suprafeței arabile).
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Tabel 5. Vegetație județului Arad
Vegetație/Culturi
Hectare
Producție (u.m. -Chint)
diverse
Fânețele
14.696
Trifoi
5.697
101.263
Lucerna
3.511
109.745
Alte fânețe
3,746
48.581
Plante alimentare
7.384
Fânețele naturale
16.089
249.379
Pășunile
68.741
Pădurile
141.402
Livezile de pruni
2.975
19.635
Vița de vie
6.550
359.051 (hectolintri)
Sursa: http://romaniainterbelica.memoria.ro/judete/covurlui/#economia

Doar 4.767 (0,76%) hectare din suprafața totală a județului erau ocupate de ogoare sterpe.
După cum se poate observa și în tabele, în județul Arad, pășunile ocupau cea mai mare
suprafață (22,63% din totalul județului), urmate de pășuni (11% din totalul județului) și
fânețele naturale (2,57% din totalul suprafeței județului).
În cazul creșterii animalelor, în județul Arad, în anul 1935, existau 1.935 cai, 82.019 boi,
2.125 bivoli, 69.692 oi, 13.156 capre, 99.810 porci, 8.491 stupi sistematici și 3.659 stupi
primitivi.
Tabel 6. Creșterea animalelor în județul Arad (anul 1935)
Animale
Număr
Cai
Boi
Bivoli
Oi
Capre
Porci
Stupi sistematici
Stupi primitivi

1.935
82.019
2.125
69.692
13.156
99.810
8.491
3.659

Sursa: http://romaniainterbelica.memoria.ro/judete/covurlui/#economia

În perioada interbelică, în județul Arad, se practica un comerț activ,cu produse agricole și
industriale. Exportul de cereale, vin, struguri, fructe, carne și animale vii, era unul foarte
intens, fapt datorat și poziționării sale geografice, la granițele țării.
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I.2 Elemente de geografie a localității
Date de așezare geografică
Comuna Buteni este poziționată în partea de vest a României și în partea central - estică a
judeţului Arad. Localitatea de reşedinţă a comunei fiind denumită tot localitatea Buteni.
Aceasta se află pe paralela de 45° 07' a emisferei nordice şi meridianul 22° 50' longitudine
estică.
Comuna Buteni are următoarele localități componente:
 Buteni - localitate reședința de comuna;
 Berindia - sat aparținător;
 Cuied - sat aparținător;
 Paulian - sat aparținător.
Se învecinează cu următoarele comune:
 la est cu comuna Silindia
 la vest cu comunele Almas si Dieci
 la sud cu comunele Taut si Chisindia
 la nord cu comuna Barsa si orașul Sebiș
Localitatea Buteni este considerată una dintre comunele mari ale judeţului Arad, localitatea de
reşedinţă şi cele 3 sate aparţinătoare având o suprafaţă totală de aproximativ 9284.01 hectare
şi o populaţie de 3.702 locuitori.13
Suprafața geografică a Județului Arad este de 7.754 km² (aproximativ 3,25% din suprafața
totală a țării) și este situat în partea de Vest a României, de o parte şi de alta a Mureşului şi
Crişului Alb. Coordonatele geografice desfășurându-se între 20°45’ (Nădlac) şi 22°39’
(Târnăviţa) longitudine estică și între 45°58’ (Labaşinţ) şi 46°38’ (Berechiu) latitudine
nordică. Județul Arad este parcurs de râul Mureş (cu afluenţii săi), de Crişul Alb şi de câteva
râuri (Teuz, Sartiş) care fac parte din reţeaua hidrografică a Crişului Negru.

Nord

Tabel 7. Poziția geografică a județului Arad
Punctul extrem
Vecinii
Longitudine
(localitatea)
estică
Labaşinţ
Județul Bihor
-

Sud - Est

Berechiu

Sud
Est
Vest

Nădlac
Târnăviţa

Județul
Hunedoara
Județul Timiș
Județul Alba
Ungaria

-

46o10’

20o45’
22o39’

-

Sursa: Anuarul Statistic al județului Arad, ediția 2012

13
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În partea de nord se învecinează cu Județul Bihor;
În partea de est, se învecinează cu Județul Alba;
În partea de sud, se învecinează cu Județul Timiș;
În partea de sud-est, se învecinează cu Județul Hunedoara;
În partea de vest, se învecinează cu Ungaria. 14
Imaginea 2. Harta regiunii Vest

Sursa:www.posmediu.ro

Relieful
Altitudinea crește de la vest la est și se constituie 3 unităţi de relief: Câmpia de Vest (Câmpia
înaltă a Aradului şi Câmpia Crişului Alb), Dealurile Vestice şi Munţii Apuseni (reprezentaţi
de Munţii Zărand, Munţii Codru-Moma şi porţiuni din Masivul Găina). Depresiunea
Zărandului se intercalează între culmile montane.
Teritoriul judeţului Arad se suprapune peste două mari unităţi tehnostructurale: Orogenul
Carpatic şi Depresiunea Panonică.

14

http://www.arad.insse.ro/main.php?id=405
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Orogenul Carpatic

Depresiunea Panonică

Este situat în Estul judeţului Arad și este alcătuit din şisturi
cristaline variate, roci magmatice şi formaţiuni sedimentare
mezozoice
Are un fundament constituit din şisturi cristaline iar cuvertura
sedimentară este alcătuită din:
- formaţiuni tortoniene,
- sarmaţiene,
- sarmato-pliocene în facies panonic
- cuaternare, asemănătoare cu cele din Bazinul Zărandului
Sursa: Anuar 2013 APM Arad

Relieful judeţului Arad este etajat de la est spre vest, cu altitudini absolute de la 80 metri
până la 1.486 metri:
Munţii Codru- Moma

Munţii Bihorului

Munţii Zărandului

Piemontul Codrului
Piemontul Zărandului
Depresiunea
Zărandului
Depresiunea Hălmagiu

Dealurile Lipovei
Culoarul Mureşului
Câmpia Cermeiului

Aşezaţi în partea de nord-est a judeţului Arad, se prezintă sub
forma unei culmi de înălţime mijlocie care este alcătuită din mai
multe vârfuri:
- Vârful Pleşu, altitudine 1112 metri
- Vârful Izoi, altitudine 1098 metri
- Vârful Momuţa, altitudine 930 metri
Sunt reprezentaţi pe teritoriul judeţului Arad, prin versantul sudvestic al Muntelui Găina, unde se găsesc cele mai mari altitudini
din judeţ:
- Vârful Găina, altitudine,1486 metri
- Vârful Piatra Aradului, altitudine 1429 metri
Se întind pe direcţia vest-est a județului şi au o altitudine mai
redusă:
- Măgura Ciungani, altitudine 841 metri
- Drocea, altitudine 839 metri
- Highiş, altitudine 798 metri
Este situat la marginea de vest a Munţilor Codru-Moma şi este
reprezentat printr-o suprafaţă netedă și uşor înclinată
Este situat la poala nordică a Munţilor Zărandului, are o structură
mai complexă datorită acelorași caracteristici (elemente vulcanice)
Reprezintă întreaga arie depresionară dintre Munţii Codru-Moma
şi Zărand.
Comunică în special cu depresiunile:
- Brad (pe Crişul Alb)
- Beiuş (peste şaua de la Groşi)
Se află situate la sud de Mureş și reprezintă un piemont de
eroziune
Se remarcă prin discontinuitatea mare pe care o are, pe o întindere
de peste 60 km.
Este situată în continuarea Piemontului Codrului şi este mărginită

17
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Câmpia Crişului Alb
Câmpia Înaltă a
Aradului
Câmpia Vingăi

la sud de Valea Teuzului
Este o regiune joasă cu o dezvoltare largă a luncilor.
Câmpia scade altitudinal spre nord și reprezintă genetic o deltă
cuaternară a Mureşului, construită la ieşirea din defileul ŞoimoşLipova.
Este situată la sudul Mureşului, este o câmpie înaltă, care
reprezintă tot o veche deltă continentală a Mureşului
Sursa: Anuar 2013 APM Arad

Imaginea 2. Harta fizică a județului Arad

Sursa:www.pe-harta.ro/arad/

Rețeaua hidrografică
La nivelul județului Arad, se remarcă existenţa unor importante cursuri de apă, lacuri şi a unor
rezerve subterane apreciabile. Pe teritoriul judeţului Arad, există următoarele bazine
hidrografice:

18
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Tabel 8. Principalele cursuri de apă de suprafață
Denumirea cursului
Lunginea cursului de apă
de apă
Lungime teritoriul României (km)
Crişul Negru
168
Crişul Alb
263
Mureş
761
Bega
256
Sursa: Anuarul Statistic al județului Arad, ediția 2012

Cele două râuri, Mureşul şi Crişul Alb, străbat judeţul Arad, de la est la vest și aduc un
important aport de debite, iar în acelaşi timp au construit pe parcursul ultimei ere geologice,
două mari acvifere, conurile aluvionare, cu mari rezerve de ape subterane. Acest lucru a
permis dezvoltarea alimentărilor cu apă pentru populaţie şi ramuri economice.
Pe teritoriul comunei Buteni există cursuri de apă de suprafață, văi și pârâie ce deversează în
Crișul Alb. Acesta străbate teritoriul în zona estică. Dinspre sud către nord, localitățile se află
în bazinul hidrologic al Crișului Alb.
Bazinul Crișului Alb are un aspect detritic și simetric, colectând apele din partea de sud și
sud-vest a Munților Apuseni.

Imaginea 3. Harta hidrografică a județului Arad

Sursa:http://portal.apdrp.ro/informatii_institutionale_structuri_teritoriale_oficii_judetene_ojfir_arad
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Sursele de apă subterană ale județului Arad se caracterizează printr-un debit bogat şi prin
situarea pânzei freatice. Peste 2/3 din Câmpia Aradului are ape subterane la mai puţin de 3 m
adâncime. Apele subterane sunt valoroase, atât după caracteristicile cantitative cât şi
calitative, contribuind decisiv la servirea nevoilor populaţiei şi agenților economici, în special
a cei din sectorul industrial. Alimentarea cu apă a populaţiei din judeţul Arad este asigurată în
majoritate din subteran. Există 3 captări din ape de suprafaţă pentru alimentarea populaţiei:
-

Hălmagiu
Căsoaia
Moneasa

Tabel 9. Situaţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă în judeţul Arad

Staţie tratare apă
potabilă

Nr. localităţi
deservite

Arad
Vinga
Ghioroc
Zăbrani
Săvârşin
Felnac
Pecica
Lipova
Nădlac
Moneasa
Gurahonţ
Bocsig
Hălmăgel
Căsoaia
Tauţ
Vărşand
Ineu
Şepreuş
Zărand
Pâncota
Cermei
Apateu

16
2
7
1
1
1
1
1
1
5
15
9
3
1
3
1
4
1
2
4
2
1

Lungimea totală
reţele de
distribuţie apă
potabilă
(km)
906,45
29,47
35,10
8,71
7,20
18,14
32,02
49,66
70,12
21,25
68,70
53,36
16,50
1,00
8,10
5,16
78,60
15,96
31,9
57,63
28,01
9,24

Sursa: Anuar 2013 APM Arad
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Cantitatea de apă captată
(mc)
18.549.162,00
246.474,00
444.176,00
107.797,00
49.686,00
107.168,00
381.517,00
684.033,00
380.490,00
119.184,00
387.619,00
249.312,00
60.000,00
2.991,00
40.646,00
26.892,00
606.907,00
53.541,00
14.206,00
216.757,00
61.595,00
33.078,00
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Solurile
Solul este reprezentat de stratul de la suprafața scoarței terestre, cere este alcătuit din particule
minerale, materii organice, apă, aer și organisme vii.
Terenurile se clasifică în funcție de destinație:
 Terenuri agricole
 Terenuri forestiere
 Terenuri aflate permanent sub ape
 Terenuri din intravilan (aferente localităților urbane și rurale)
 Terenuri speciale (folosite pentru transporturi, plaje, rezervații, ansambluri și
structuri arheologice, istorice etc.)

În judeţul Arad au fost identificate 8 clase de soluri, 18 tipuri, 110 de subtipuri şi numeroase
unităţi detaliate.
Solurile agricole sunt împărțite în cinci clase, în funcție de gradul de fertilitate. Acestea sunt:
 Clasa I: Solurile cu fertilitate foarte bună
 Clasa II: Solurile cu fertilitate bună
 Clasa III: Solurile cu fertilitate mijlocie
 Clasa IV: Solurile cu fertilitate slabă
 Clasa V: Solurile cu fertilitate foarte slabă

Tabel 10. Încadrarea solurilor agricole din județul Arad, pe clase de calitate
Clasa I
%

Clasa II
%

Clasa III
%

Clasa IV
%

Clasa V
%

Arabil

20,33

30,94

20,15

20,15

8,9

Pășune

35,56

23,61

32,58

6,49

1,76

Sursa: Anuar 2013 APM Arad

După cum se poate observa și în tabel, cea mai mare suprafață a solului agricol din județul
Arad, se încadrează în clasa II de calitate (30,94%), urmat de clasa I de calitate (20,33%) și
clasa III de calitate (20,15%). Clasa V de calitate a solurilor arabile se găsește pe o suprafață
de aproximativ 8,9%.
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In zona unităților administrativ teritoriale din comuna Buteni, predomină o întindere a
solurilor cu fertilitate medie și chiar ridicata în albia majora a Crișului Alb. Această
caracteristică face ca fondul funciar sa fie apreciabil.
Teritoriul comunei Buteni in suprafață de 9.284 hectare, are următoarea componență:










Teren arabil – 2.882 hectare;
Pășuni – 3.206 hectare;
Vii - 37 hectare;
Livezi - 636 hectare;
Păduri - 2497 hectare;
Ape - 102 hectare;
Drumuri - 159 hectare;
Curți construcții - 127 hectare;
Teren neproductiv - 81 hectare;

Este de precizat că în raza comunei Buteni nu s-au identificat si există în exploatare resurse
ale solului, notabile.
Varietatea florei din teritoriu este compusă din:







plante medicinale - 153 specii;
plante alimentare - 63 specii,
plante melifere 218 specii;
plante furajere - 115 specii baza constituindu-se in graminee si leguminoase;
plante toxice - 114 specii,
plante tinctoriale si tanante - 53 specii. 15

Clima
Regimul climatic caracteristic judeţului Arad este de tip continental moderat, cu influenţe ale
climatului submideteranian în partea de sud. În zonele de câmpie joasă, temperaturile medii
anuale se încadrează între 10°C şi 6°C în zona montană. Iernile sunt blânde şi verile
călduroase. Regimul precipitaţiilor are valori medii anuale cuprinse între 566 mm în zona de
câmpie şi 1.200 mm la altitudini ce depăşesc 900 metri (în Munţii Zărand, Codru Moma şi
Bihor). Vânturile sunt condiţionate de distribuţia formelor de relief, circulaţia maselor de aer
având orientare de la sud la est.16

15
16

Statutul Comunei Buteni
http://www.cjarad.ro/arad/index.php?meniuId=39&viewCat=489
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Tabel 11. Temperatura aerului - maxima absolută anuală în județul Arad
Staţia
2009 2010 2011 2012 2013
meteorologică
Arad
35,4 35,2 37,8 38,3 38,0
Vărădia
35,8 34,1 36,7 38,5 37,9
Gurahonţ
34,9 35,7 37,0 38,5 36,0
Chişineu Criş
35,3 35,7 38,0 38,7 38,4
Şiria
33,0 32,0 36,5 37,3 36,4
Sursa: Anuar 2013 APM Arad

Tabel 12. Temperatura aerului - minima absolută anuală în județul Arad
Staţia
2009
2010
2011
2012
2013
meteorologică
Arad
-19,7
-16,8
-16,6
-25,7
-12,2
Vărădia
-21,4
-19,8
-15,9
-25,8
-15,3
Gurahonţ
-15,9
-16,0
-14,5
-24,6
-11,4
Chişineu Criş
-20,5
-13,8
-14,3
-24,4
-14,6
Şiria
-15,0
-12,3
-12,0
,,-”
- 9,8
Sursa: Anuar 2013 APM Arad

Tabel 13. Temperatura aerului - media anuală în județul Arad
Staţia meteorologică

2009

2010

2011

2012

2013

Arad
Vărădia
Gurahonţ
Chişineu Criş
Şiria

12,0
10,8
11,3
11,8
11,6

11,0
10,4
10,9
10,9
10,6

11,0
9,4
10,3
10,9
10,9

11,6
10,1
11,0
11,4
11,6

11,8
10,7
11,5
11,8
11,6

Sursa: Anuar 2013 APM Arad

În toate staţiile meteorologice din Arad, temperaturile minime au fost în general mai scăzute
în anii anteriori, în raport cu anul 2013.
Valoarea cea mai scăzută de a fost înregistrată la Vărădia de Mureş în data de 10.01.2013 (15,3oC), iar valoarea cea mai ridicată a fost înregistrată la Şiria în data de 08.01.2013 (-9,8oC).
Temperaturile maxime absolute au fost relativ mai mari în anul 2012 faţă de anul 2013, iar
valoarea cea mai ridicată în județul Arad, a fost înregistrat la Chişineu Criş în data de
08.08.2013 (38,4 oC).
Temperaturile medii anuale s-au situat în intervalul 10,7 – 11,8 0C
Valea Crișului are un fond climatic temperat - subcontinental cu influențe oceanice și
diferențieri topoclimatice însemnate, datorită fragmentării reliefului. 17
17
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I.3 Elemente de structură administrativ - teritorială
Comuna Buteni este situată la aproximativ 80 kilometri faţă de municipiul Arad şi este
străbătută de la nord la vest de drumul naţional 79A (care face legătura Chișineu Criș - Buteni
– Vârfurile), drum în întregime modernizat ce are pe raza comunei o lungime de aproximativ
8.5 kilometri. Alte artere de circulaţie importante ce străbat localităţile comunei Buteni sunt:




drumul judeţean DJ 793 Sebiș - Chisindia, drum modernizat care traversează
localitatea Buteni;
drumul judeţean DJ 792 C - din DN 79A - Buteni - Târnova - Arad -modernizat, ce
străbate localitatea Cuied
drumul judeţean DJ 708 - Sebiș - Căpruța - Varadia de Mureș -parțial modernizat, ce
străbate localitățile Paulian si Berindia

Lungimea reţelei de străzi și drumuri comunale aflate pe în teritoriul administrativ al comunei
Buteni, este de aproximativ 40 kilometri. Străzile și drumurileau îmbrăcăminte de macadam și
pământ compactat.
Pe teritoriul comunei Buteni traversează linia de cale ferată Arad - Brad , aceasta deservește
doar localitățile Berindia și Paulian (având gară la intrarea în comuna Paulin) 18
Imaginea 4. Harta rutieră a comunei Buteni

Sursa:maps.google.ro

18

http://www.cjarad.ro/buteni/index.php?meniuId=301&viewCat=3699
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Grafic 9.1 Numărul de locuințe în comunele din județul
Arad (anul 2013)
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Grafic 9.2 Numărul de locuințe în comunele din județul
Arad (anul 2013)
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Sursa: https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=53
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În privința structurii administrativ – teritoriale a JudețuluiArad, acesta este compus din 1
municipiu, 9 orașe, 68 de comune și 270 de sate.19 În comuna Buteni sunt înregistrate un
număr de 1.462 locuințe, astfel comuna se plasează pe locul 16, întrecând 48 comune din
județul Arad,în privințanumărului de locuințe.
Cea mai mare comună din punct de vedere al locuințelor este comuna Vladimirescu, aceasta
are un număr total de 3.908 locuințe și cea mai mică comună din punct de vedere al
locuințelor este comuna Șiștarovăț, aceasta având numai 236 locuințe.
În județul Arad, comunele au un total de 83.126 locuințe. Comuna Butenireprezintă un
procent de numai 1,75% din totalul locuințelor înregistrate la nivelul comunelor din județul
Arad, comuna Vladimirescureprezentând un procent de 4,70% din totalul locuințelor
înregistrate la nivelul comunelor. Numărul locuințelor din comune este prezentat în graficul 9.

După cum se poate observa și
în graficul 11, rezultatele
recensământului efectuat în
anul 2011, indică faptul că
există un procent de 49,50%
din totalul locuințelor din
comuna Buteni, care au
alimentare cu apă. Acest
procent este sub media
înregistrată
la
nivelul
județului Arad.
19

Grafic 10. Lungimea totală a rețelei
simple de apă în comuna Buteni

Anul, Kilometrii

2012; 15,4 2013; 15,4

2010; 1,4

2011; 1,4

Longimea totală a rețelei simple de apă
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro
&context=75

% din totalul locuințelor

În comuna Buteni, lungimea
totală a rețelei simple de apă,
a crescut a avut o creștere
foarte accentuată în anul
2012. Aria de acoperire a
rețelei simple de apă a crescut
considerabil în comună. În
anul 2012 lungimea a
înregistrat o diferență de zece
ori mai mare față de cea
existentă în anul 2011. Datele
statistice indică faptul că în
perioada 2010 - 2013, la
nivelul județului Arad, au fost
51 de comune care au produs
modificări asupra lungimii
rețelei de apă.

56,00%

Grafic 11. Alimentare cu apă în
locuințele din mediul rural, în județul
Arad (anul 2011)
53,90%

54,00%
52,00%

49,50%

50,00%
48,00%
46,00%
Rural

Buteni
Mediul
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro
&context=75

http://www.123coduri.ro/cauta-in-baza-de-date-coduri-siruta.php?vcodg1=5&vcodg2=29#S29E

27

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BUTENI
2015 - 2020

În județul Arad, capacitatea
instalațiilor de producere a
apei potabile, a crescut
constant în intervalul anilor
2010 – 2013. În anul 2013, s-a
înregistrat o creștere de
38,26% față de anul 2010. În
comuna Buteni s-a înregistrat
o creștere a capacității de
producere
a
instalațiilor
începând cu anul 2012,
datorită extinderii lungimii
rețelei de apă, care a generat și
o creștere masivă a cantității
de apă potabilă distribuită la
nivelul comunei.
Este de
specificat faptul că situația
acestei utilități în comuna
Buteni, este în dezvoltare
precum și situația existentă la
nivelul județului Arad.

Grafic 12. Cantitatea de apă potabilă
distribuită în comuna Buteni

2013; 160

Anul, Mii metri cubi

2012; 159

2010; 6

2011; 7
Cantitatea de apă

Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=r
o&ind=GOS107A

Grafic 13. Capacitatea instalațiilor de
producere a apei potabile în județul
Arad
2013;
341.569
Anul, Metri cubi / zi

Cantitatea de apă potabilă
distribuită în comuna Buteni,
a avut creșteri considerabile
odată cu extinderea rețelei de
apă. În anul 2012 cantitatea de
apă potabilă a crescut de
aproximativ două zeci de ori
mai mult față de cantitatea de
apă distribuită în anul 2011.
La nivelul județului Arad,
cantitatea de apă potabilă
distribuită urmează un trend
ascendent. În anul 2013, apa
distribuită în comuna Buteni
reprezintă un procent de
0,70%
față
de
totalul
înregistrat la nivelul județului
Arad.

2010;
247.048

2011;
262.715

2012;
269.602

Capacitatea instalațiilor
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=r
o&ind=GOS107A
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La nivelul județului Arad în
mediul rural, în anul 2011, un
procent
de
aproximativ
48,50%
din
locuințe
beneficiau de instalație de
canalizare.
La
nivelul
Comunei Buteni, rezultatele
ultimului recensământ (2011)
indică faptul că un procent de
44,60%
dintre
locuințe,
beneficiază de instalație de
canalizare, după cum se poate
observa și în graficul 15.
Comuna Buteni se situează
sub media înregistrată la nivel
rural în județul Arad, în
privința
instalațiilor
de
canalizare
existente
în
locuințe.

Grafic 14. Lungimea totală a
conductelor de canalizare în comuna
Buteni
2011; 3

2012; 3

2013; 3

Anul, Kilometrii

2010; 3

Lungimea conductelor de canalizare
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro
&context=75

Grafic 15. Instalație de canalizare în
locuințele din mediul rural, în județul
Arad (anul 2011)
49,00%
% din totalul locuințelor

Lungimea
totală
a
conductelor de canalizare în
comuna Buteni, nu a avut
parte de extinderi sau
diminuări
pe
parcursul
perioadei 2010 – 2013, după
cum se poate observa și în
graficul 14. Lungimea rețelei
este de 3 kilometri și acoperă
comuna pe o arie relativ mare.
Prin
extinderea
și
modernizarea
rețelei
de
canalizarea se va face posibilă
crește
calității
vieții
locuitorilor
și
se
va
îmbunătăți
managementul
operațional
al
comunei
(salubrizarea,
prevenirea
inundațiilor).

48,50%

48,00%
47,00%
46,00%
45,00%

44,60%

44,00%
43,00%
42,00%
Rural

Buteni
Mediul

Sursa:http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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Grafic 16. Locuințe racordate la
rețeaua electrică din mediul rural, în
județul Arad (anul 2011)
97,00%
% din totalul locuințelor

În mediul rural din județul
Arad, în anul 2011, un
procent
de
aproximativ
95,90% din locuințe (numărul
aproximativ - 77.894) erau
racordate la rețeaua electrică.
În comuna Buteni, rezultatele
ultimului recensământ (2011)
indică faptul că un procent de
96,90%
dintre
locuințe
(numărul aproximativ - 1.391)
erau racordate la rețeaua
electrică, după cum se poate
observa și în graficul 16.
Comuna Buteni se situează
peste media înregistrată la
nivel rural în județul Arad, în
privința racordării locuințelor
la rețeaua electrică.

96,90%

96,80%
96,60%
96,40%
96,20%
96,00%

95,90%

95,80%
95,60%
95,40%
Rural

Buteni
Mediul

Sursa:http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/

Anul, Kilometrii

În județul Arad (mediul rural)
Grafic 17. Numărul localităților în
doar 12 localități beneficiază
care se distribuie gaze naturale în
de o rețea de distribuție a
județul Arad
gazelor naturale. În intervalul
anilor 2010 – 2013, nu a
12
12
12
12
existat o creștere sau o
diminuare a numărului de
localități în care să se
8
8
8
8
distribuie
gaze
naturale.
Comuna Buteni face parte din
localitățile din mediul rural
care nu beneficiază de această
facilitate. În județul Arad doar
17,64% din localitățile din
mediul rural beneficiază de o
Urban
Rural
rețea care distribuie gaze
naturale. Existența unei rețele Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro
&context=75
de gaze în comuna Buteni, va
facilita accesul locuitorilor la alte surse de termoficare și de realizarea a activităților de uz
casnic (va crește calitatea vieții şi se vor putea reduce şi accidentele).
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% din totalul locuințelor

În mediul rural din judeţul
Grafic 18. Încălzire prin centrală
Arad (anul 2011), un procent
termică proprie în mediul rural, în
de aproximativ 11,70% din
județul Arad (anul 2011)
locuințe
(numărul
14,00%
aproximativ - 9.488) aveau
11,70%
12,00%
încălzire prin centrală termică
proprie. În comuna Buteni,
10,00%
rezultatele
ultimului
8,00%
recensământ (anul 2011)
6,00%
indică faptul că un procent de
4,90%
aproximativ 4,90% dintre
4,00%
locuințe
(numărul
2,00%
aproximativ - 71) beneficiau
de încălzire prin centrală
0,00%
termică proprie, după cum se
Rural
Buteni
Mediul
poate observa și în graficul
Sursa:http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
18. Comuna Buteni se
situează mult sub media înregistrată în mediul rural din județul Arad, cu privire la locuințele
care au încălzirea prin centrală termică proprie.
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I.4 Elemente privind populația și resursele umane

2014; 205.491

2013; 205.857

2012; 205.810

2011; 206.059

2014; 271.276

2013; 272.309

2012; 273.522

2011; 274.414

2014; 476.767

2013; 478.166

2012; 479.332

2011; 480.473

Anul ; Număr

Urban
Rural
Mediul
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro
&ind=POP102B

2014; 141.698

2013; 142.239

2012; 142.881

2011; 143.319

2014; 129.578

2013; 130.070

2012; 130.641

2011; 131.095

Grafic 20. Populația cu domiciliul în
mediul urban din județul Arad, după
sexe

Masculin

Feminin
Genul
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro
&ind=POP102B

2014; 103.914

2013; 104.233

2012; 104.364

2011; 104.649

2014; 101.577

2013; 101.624

2012; 101.446

Grafic 21. Populația cu domiciliul în
mediul rural din județul Arad, după
sexe
2011; 101.410

În mediul rural, există mai
puțini bărbați decât femei.
Raportul dintre genuri, este de
49,43% bărbați și 50,57%
femei, în anul 2014. În mediul
rural la finele anului 2014,
sunt mai muți cu 0,16%
bărbați față de anul 2011 și se
înregistrează mai puțin cu
0,70% femei, în anul 2014 față
de anul 2011.

Total

Anul ; Număr

În mediul urban, există mai
puțini bărbați decât femei.
Raportul dintre genuri este de
47,76% bărbați și 52,23%
femei, în anul 2014. În mediul
urban la sfârșitul anului 2014,
sunt mai puțin cu 1,16%
bărbați față de anul 2011 și se
înregistrează mai puțin cu
1,13% femei, în anul 2014 față
de anul 2011.

Grafic 19. Populația cu domiciliul în
județul Arad, după mediu

Anul ; Număr

La nivelul județului Arad, în
mediul
urban,
numărul
locuitorilor urmează un trend
ușor descendent pe parcursul
perioadei 2011 – 2014. În anul
2014 numărul s-a micșorat cu
1,14% față de anul 2011. Și în
mediul urban există un trend
ușor descendent, în anul 2014
numărul celor domiciliați s-a
micșorat cu 0,28% față de
anul 2011. În județului Arad,
anul 2014, numărul celor cu
domiciliu a scăzut cu 0,77%
față de anul 2011.

Masculin
Feminin
Genul
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro
&ind=POP102B
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Grafic 22. Populația în comuna Buteni după Grupa de
vârstă
2010; 159
2011; 159
2012; 149
2013; 143
2010; 186
2011; 175
2012; 174
2013; 167
2010; 209
2011; 202
2012; 194
2013; 198
2010; 221
2011; 223
2012; 212
2013; 197
2010; 251
2011; 240
2012; 235
2013; 231
2010; 198
2011; 221
2012; 233
2013; 237
2010; 236
2011; 219
2012; 214
2013; 199
2010; 246
2011; 242
2012; 245
2013; 250
2010; 271
2011; 285
2012; 275
2013; 256
2010; 211
2011; 208
2012; 215
2013; 237
2010; 234
2011; 224
2012; 213
2013; 207
2010; 227
2011; 245
2012; 250
2013; 247
2010; 214
2011; 199
2012; 209
2013; 216
2010; 167
2011; 178
2012; 177
2013; 192
2010; 195
2011; 184
2012; 181
2013; 163
2010; 159
2011; 145
2012; 137
2013; 143

0- 4 ani
5- 9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani

Grupa de vârstă

35-39 ani
40-44 ani
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50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani

2010; 99
2011; 118
2012; 129
2013; 113

80-84 ani
85 ani si peste

2010; 49
2011; 50
2012; 58
2013; 62
Anul ; Număr

Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=10
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Grupa
de
vârstă

Interpretare grafic 22.

0-4 ani

În anul 2013 s-a înregistrat cel mai mic număr, de 143 persoane, care se
încadrează în grupa de vârstă. Pe parcursul anilor 2010-2013, numărul persoanelor
încadrate în grupa de vârstă aferentă, a început să scadă treptat. Numărul a scăzut
cu 10,06% în anul 2013, față de anul 2010.

5-9 ani

În anul 2010 s-a înregistrat cel mai mare număr, de 186 persoane, care se
încadrează în grupa de vârstă. Pe parcursul anilor 2010-2013, numărul persoanelor
încadrate în grupa de vârstă aferentă, a început să scadă treptat, pentru ca în anul
2013, să ajungă la un număr de la 167 persoane. Numărul a scăzut cu 10,22% în
anul 2013, față de anul 2010.

10-14
ani

În anul 2010 s-a înregistrat cel mai mare număr, de 209 persoane, care se
încadrează în grupa de vârstă. Pe parcursul anilor 2010-2013, numărul persoanelor
încadrate în grupa de vârstă aferentă, a oscilat, ajungând în anul 2013, la 198
persoane. Numărul a scăzut cu 5,26% în anul 2013, față de anul 2010.

15-19
ani

În anul 2011 s-a înregistrat cel mai mare număr, de 223 persoane, care se
încadrează în grupa de vârstă. Pe parcursul anilor 2011-2013, numărul persoanelor
încadrate în grupa de vârstă aferentă, a scăzut, ajungând în anul 2013, la 197
persoane. Numărul a scăzut cu 10,86% în anul 2013, față de anul 2010.

20-24
ani

În anul 2010 s-a înregistrat cel mai mare număr, de 251 persoane, care se
încadrează în grupa de vârstă. Pe parcursul anilor 2010-2013, numărul persoanelor
încadrate în grupa de vârstă aferentă, a început să scadă treptat, ajungând în anul
2013, la 231 persoane. Numărul a scăzut cu 7,97% în anul 2013, față de anul
2010.

25-29
ani

În anul 2013 s-a înregistrat cel mai mare număr, de 237 persoane, care se
încadrează în grupa de vârstă. Pe parcursul anilor 2010-2013, numărul persoanelor
încadrate în grupa de vârstă aferentă, a început să crească treptat. Numărul a
înregistrat o creștere de 19,70% în anul 2013, față de anul 2010.

30-34
ani

În anul 2010 s-a înregistrat cel mai mare număr, de 236 persoane, care se
încadrează în grupa de vârstă. Pe parcursul anilor 2010-2013, numărul persoanelor
încadrate în grupa de vârstă aferentă, a început să scadă treptat, ajungând în anul
2013, la 199 persoane. Numărul a scăzut cu 15,68% în anul 2013, față de anul
2010.

35-39
ani

În anul 2011 s-a înregistrat cel mai mic număr, de 242 persoane, care se
încadrează în grupa de vârstă. Pe parcursul anilor 2010-2013, numărul persoanelor
încadrate în grupa de vârstă aferentă, a oscilat, ajungând în anul 2013, la 250
persoane. Numărul a crescut cu 1,63% în anul 2013, față de anul 2010.

40-44
ani

În anul 2011 s-a înregistrat cel mai mare număr, de 285 persoane, care se
încadrează în grupa de vârstă. Pe parcursul anilor 2010-2013, numărul persoanelor
încadrate în grupa de vârstă aferentă, a oscilat, ajungând în anul 2013, la 256
persoane. Numărul a scăzut cu 5,54% în anul 2013, față de anul 2010.
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45-49
ani

În anul 2011 s-a înregistrat cel mai mic număr, de 208 persoane, care se
încadrează în grupa de vârstă. Pe parcursul anilor 2010-2013, numărul persoanelor
încadrate în grupa de vârstă aferentă, a oscilat, ajungând în anul 2013, la 237
persoane. Numărul a crescut cu 12,32% în anul 2013, față de anul 2010.

50-54
ani

În anul 2010 s-a înregistrat cel mai mare număr, de 234 persoane, care se
încadrează în grupa de vârstă. Pe parcursul anilor 2010-2013, numărul persoanelor
încadrate în grupa de vârstă aferentă, a început să scadă treptat, ajungând în anul
2013, la 207 persoane. Numărul a scăzut cu 11,54% în anul 2013, față de anul
2010.

55-59
ani

În anul 2010 s-a înregistrat cel mai mic număr, de 227 persoane, care se
încadrează în grupa de vârstă. Pe parcursul anilor 2010-2013, numărul persoanelor
încadrate în grupa de vârstă aferentă, a oscilat, ajungând în anul 2013, la 247
persoane. Numărul a crescut cu 8,81% în anul 2013, față de anul 2010.

60-64
ani

În anul 2013 s-a înregistrat cel mai mare număr, de 216 persoane, care se
încadrează în grupa de vârstă. Pe parcursul anilor 2010-2013, numărul persoanelor
încadrate în grupa de vârstă aferentă, a oscilat. Numărul a crescut în anul 2013,
față de anul 2010, dar cu nu procent nesemnificativ.

65-69
ani

În anul 2012 s-a înregistrat cel mai mare număr, de 192 persoane, care se
încadrează în grupa de vârstă. Pe parcursul anilor 2010-2013, numărul persoanelor
încadrate în grupa de vârstă aferentă, a crescut treptat. Numărul a crescut cu
14,97% în anul 2013, față de anul 2010.

70-74
ani

În anul 2010 s-a înregistrat cel mai mare număr, de 195 persoane, care se
încadrează în grupa de vârstă. Pe parcursul anilor 2010-2013, numărul persoanelor
încadrate în grupa de vârstă aferentă, a început să scadă treptat, ajungând în anul
2013, la 163 persoane. Numărul a scăzut cu 16,41% în anul 2013, față de anul
2010.

75-79
ani

În anul 2010 s-a înregistrat cel mai mare număr, de 159 persoane, care se
încadrează în grupa de vârstă. Pe parcursul anilor 2010-2013, numărul persoanelor
încadrate în grupa de vârstă aferentă, a oscilat, ajungând în anul 2013, la 143
persoane. Numărul a scăzut cu 10,06% în anul 2013, față de anul 2010.

80-84
ani

În anul 2010 s-a înregistrat cel mai mic număr, de 99 persoane, care se încadrează
în grupa de vârstă. Pe parcursul anilor 2010-2013, numărul persoanelor încadrate
în grupa de vârstă aferentă, a oscilat. Numărul a crescut cu 14,14% mai mult în
anul 2013, față de anul 2010.

85 ani și
peste

În anul 2010 s-a înregistrat cel mai mic număr, de 49 persoane, care se încadrează
în grupa de vârstă. Pe parcursul anilor 2010-2013, numărul persoanelor încadrate
în grupa de vârstă aferentă, a început să crească treptat, ajungând în anul 2013, la
62 persoane. Numărul a crescut cu 26,53% în anul 2013, față de anul 2010.

35

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BUTENI
2015 - 2020

În cazul stabilirilor cu
reședința în comuna Buteni,
numărul persoanelor care s-au
hotărât să se stabilească cu
reședința
a
oscilat
pe
parcursul anilor 2010 – 2013.
Numărul persoanelor stabilite
a fost mai mic decât numărul
persoanelor care au plecat cu
reședința din comună.

Masculin

2013; 1.777

2012; 1.817

2011; 1.825

2010; 1.846

2013; 1.681

2012; 1.683

2010; 1.686

2011; 1.692

2013; 3.458

2012; 3.500

2011; 3.517

2010; 3.532
Anul ; Număr

Total

Feminin

Genul
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro
&context=10

Grafic 24. Plecări cu reședința din
comuna Buteni
2010; 39

2011; 37

2013; 40

2012; 33

Anul ; Număr

În privința plecărilor cu
reședința din comuna Buteni,
numărul locuitorilor care s-au
hotărât să își schimbe
reședința
a
oscilat
în
intervalul anilor 2010 - 2013.
Numărul plecărilor este relativ
mic, raportat la numărul total
al locuitorilor.

Grafic 23. Populația în comuna
Buteni după sexe

Plecări
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=r
o&context=12

Grafic 25. Stabiliri cu reședința în
comuna Buteni
2010; 32

2013; 31
2011; 21

Anul ; Număr

Populația din comuna Buteni,
județul Arad, are un număr
total al locuitorilor care se află
pe un trend ușor descendent.
În anul 2013, a avut loc o
diminuare a populației, cu
1,82% mai puțin, față de anul
2010. Există un echilibru cu
mici diferențe numerice, între
persoanele de gen feminin și
cele de gen masculin. În anul
2013, 48,61% sunt persoane
de gen masculin, iar 51,39%
sunt persoane de gen feminin.
În anul 2013, numărul
persoanelor de gen masculin a
scăzut cu 0,30%, iar numărul
persoanelor de gen feminin a
scăzut cu 3,74%, față de anul
2010.

2012; 17

Stabiliri
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=r
o&context=12
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În comuna Buteni, numărul
deceselor a început să scadă
până în anul 2011. Rata
mortalității în comună se află
pe un trend ascendent. În anul
2013, s-au înregistrat cu
aproximativ 27,27% mai
multe decese față de anul
2011 (când numărul deceselor
era estimat la 44 persoane).
Atât la nivelul comunei
Buteni cât și la nivelul
Județului Arad, numărul
persoanelor care au peste 75
de ani, se află pe un trend
ascendent.

Anul
Spor natural (nr.
născuți – nr. decese)

Grafic 26. Numărul născuților vii în
comuna Buteni
2011; 29
2012; 26

Anul ; Număr

2010; 27

2013; 21

Născuți vii
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=r
o&context=11

Grafic 27. Numărul deceselor în
comuna Buteni
2013; 56

2010; 52

2012; 50
2011; 44

Anul ; Număr

În comuna Buteni, numărul
născuților vii a început să
scadă treptat din anul 2011
până în anul 2013. În anul
2013, numărul născuților vii a
scăzut
cu
aproximativ
28,57%, față de anul 2010.
După cum a fost prezentat și
în graficul grupelor de vârstă,
numărul persoanelor cuprinse
în grupa de vârstă 0 – 4 ani,
începând cu anul 2011,
urmează un trend descendent
în cadrul comunei Buteni.
Același trend fiind înregistrat
și la nivelul județului Arad.

Decedați
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=r
o&context=11

Tabel 14. Sporul natural în comuna Buteni
2010
2011
2012
-25

-15

-24

2013
-35

După cum se poate vedea și în tabelul x, sporul natural în Buteni se află pe un trend negativ și
într-o scădere continuă odată cu anul 2011. În anul 2013, sporul natural al comunei Buteni a
atins cele mai înalte valori negative din perioada 2010 - 2013. Din anul 2011, sporul natural a
continuat să scadă treptat până în anul 2013. În cadrul comunei Buteni, mortalitatea este mai
mare decât natalitate.
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În comuna Buteni, potrivit
statisticilor,
au
existat
divorțuri doar în anii 2011 –
2012. În anul 2010 nu a fost
înregistrat nici un divorț,
precum nici în anul 2012.
Rata divorțurilor este foarte
scăzută în comuna Buteni,
luând în calcul faptul că există
o populație relativ numerică.
Se consideră faptul că
instituția
căsătoriei
este
respectată și apreciată la
nivelul comunei Buteni.

Anul
Căsătorii minus
divorțuri

Grafic 28. Căsătorii în comuna Buteni
2011; 19
2010; 16
Anul ; Număr

2012; 15
2013; 11

Căsătorii
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=r
o&context=11

Grafic 29. Divorțuri în comuna
Buteni
2011; 1

2012; 1

Anul ; Număr

În privința căsătoriilor din
comuna Buteni, numărul
acestora a oscilat pe parcursul
anilor 2010 - 2013. În anul
2013 (au avut loc 11
evenimente),
numărul
căsătoriilor din comună a
scăzut cu 31,25% față de
numărul evenimentelor din
anul 2010 (au avut loc 16
evenimente).

2010; 0

2013; 0
Divorțuri

Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=r
o&context=11

Tabel 15. Diferența dintre căsătorii și divorțuri
2010
2011
2012
16

18

14

2013
11

După cum se poate observa și în tabelul 15. Evenimentele de căsătorie au valori mai mari
comparat cu cele ale divorțului. Cea mai mică diferență a fost înregistrată în anul 2012, când
au fost desfășurate cele mai puține evenimente de căsătorie. În anul 2011, au existat cu 18
căsătorii mai mult, decât divorțuri la nivelul comunei Buteni.
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2013; 547

Anul ; Număr

2011; 453

2012; 438

2010; 352

Numărul mediu al salariaților
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=r
o&context=15&context=11&context=12&context=10

Total

Masculin

2013; 74

2012; 89

2011; 84

2010; 66

2013; 98

2012; 124

2011; 101

2010; 120

2013; 172

2012; 213

2011; 185

Grafic 31. Șomeri înregistrați în
comuna Buteni

2010; 186

În comuna Buteni, numărul
șomerilor înregistrați este
îngrijorător,
comparat
la
populația totală activă și
raportat la populația salariată.
Numărul șomerilor a oscilat
pe parcursul perioadei 20102013, cea mai mare valoare
fiind înregistrată în anul 2012,
când 213 persoane din
comună figurau a fi în șomaj.
În anul 2013 s-a înregistrat o
scădere a șomerilor cu 7,53%
mai puțin față de anul 2010.
Șomerii de gen masculin au
fost mai numeroși față de cei
de gen feminin în perioada
2010 – 2013, în comuna
Buteni din județul Arad.

Grafic 30. Numărul mediu al
salariaților în comuna Buteni

Anul ; Număr

În comuna Buteni, numărul
mediu al salariaților este
relativ mic, comparat cu cel
al populației totale active.
Numărul salariaților a crescut
începând cu anul 2010, cea
mai mare valoare fiind
înregistrată în anul 2013, când
547 persoane din comuna
Buteni figurau a fi angajate.
În anul 2013 s-a înregistrat o
creștere a salariaților cu
55,40% mai mult față de anul
2010.
Conform datelor
numărului persoanelor pe
grupe de vârstă din comuna
Buteni, în anul 2014, se
presupune că ar exista un
număr de aproximativ 2.100
persoane active.

Feminin

Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=r
o&context=15&context=11&context=12&context=10
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I.5 Elemente de economie locală
Comuna Buteni are o structură economică cuprinzând diverse domenii de activitate precum:
 Agricultură
 Comerț
 Prelucrarea lemnului
 Transporturi de marfă
La nivelul comunei Buteni, există un număr de aproximativ 74 de persoane juridice dintre
care:
 Societăți comerciale – 27
 Asociații familiale – 17
 Persoane fizice autorizate – 3020
Deși economia comunei Buteni este una predominant agrară (cu un sector zootehnic axat pe
creșterea ovinelor), un important procent din economie este deținut de mica industrie, comuna
fiind cunoscută în regiune ca un important centru meșteșugăresc pentru producția artizanală.
Pentru viitor, turismul are un mare potențial de a deveni o ramura economică preponderentă.
Ocupațiile și meșteșugurile tradiționale, portul și produsele artizanale alături de dezvoltarea
agroturismului, dacă sunt promovate adecvat și în zonele de interes, pot face ca o parte din
turiști (în special cei care caută activități de agrement) să se îndrepte către comuna Buteni.
Astfel se va realiza un adevărat areal de convergență turistică.
Industria ușoară din comuna Buteni, beneficiază de personal calificat în prelucrarea lemnului,
prelucrarea pielii, industria alimentară, agricultură, turism și alimentație publică, comerț și
alte servicii. De specificat că la nivelul comunei a existat un program prin care peste 250 de
persoane au fost instruite de Ministerul Agriculturii pentru a desfășura activități precum
agricultura și creșterea animalelor.
La nivelul comunei, potențialii investitori pot benefici de servicii fundamentale necesare
desfășurării activității economice, precum: servicii bancare, servicii poștale, comerț cu
amănuntul de produse alimentare și nealimentare, precum și servicii ce oferă utilități publice
(mai puțin stație de epurare și rețea de gaze).
În comuna Buteni, este necesar stimularea motorului economic prin crearea locurilor de
muncă, deoarece o mare parte din locuitori se axează pe venituri care le generează din alte
localități
Majoritatea locuitorilor care sunt apți de muncă, se orientează către activități agricole,
practicate pe raza comunei. Situația deplasărilor pentru activități economice în afara comunei
este rezultatul unei lipse a locurilor de muncă. S-a intensificat navetismul, iar localitățile de
interes economic pentru aceștia, sunt următoarele:



Aproximativ 80 de persoane se deplasează zilnic către orașul Sebiș
Aproximativ 70 de persoane se deplasează zilnic către orașul Ineu21

20

http://www.cjarad.ro/buteni/index.php?meniuId=299&viewCat=3692&lg=ro
http://www.buteni.ro/index.php/publisher/file/?SGLSESSID=efe29b642aa81ac1298185512eccd96e&/1/action/
download/frmAssetID/31/.
21
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Educație

Grafic 32. Numărul unităților școlare
din comuna Buteni

2013; 2
Anul ; Număr

În perioada 2010 – 2012, în
comuna Buteni, din județul
Arad, a funcționat doar o
unitate școlară (de învățământ
primar gimnazial). Numărul
unităților școlare din comună
a crescut începând cu anul
2013.
Capacitatea
unei
instituții de a putea face față
numărului celor înscriși în
programul de studii si
accesibilitatea sunt
două
dintre condițiile importante
pentru oferirea serviciilor
educaționale adecvate.

2010; 1

2011; 1

2012; 1

Total
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=r
o&context=25

Total

2010; 121
2011; 105
2012; 96
2013; 107

2010; 141
2011; 125
2012; 130
2013; 132

2010; 262
2011; 230
2012; 226
2013; 239

2010; 262
2011; 230
2012; 226
2013; 239

2010; 67
2011; 64
2012; 63
2013; 85

Anul ; Număr

2010; 329
2011; 294
2012; 289
2013; 324

Grafic 33. Populația școlară pe niveluri de educație în
comuna Buteni

Copii înscriși Elevi înscriși în Elevi înscriși în Elevi înscriși în Elevi înscriși în
în grădinițe învățământul învățământul învățământul învățământul
preuniversitar
primar și
primar
gimnazial
gimnazial
(inclusiv
(inclusiv
(inclusiv
învățământul învățământul
învățământul
special)
special)
special)
Niveluri de educație

Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=25

La nivelul comunei Buteni, cel mai mare număr de elevi înscriși în programul de învățământ
primar, a fost înregistrat în anul 2010, învățământul gimnazial, înregistrând cel mai mare
număr de elevi, tot în anul 2010. Per total, după cum se observă și în grafic, există un trend
ascendent al populației școlare din comuna Buteni, începând cu anul 2013. În anul 2012,
populația școlară s-a diminuat cu 20,92% mai puțin față de anul 2010.
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Total

Invatamant
preșcolar

2013; 9

2012; 9

2011; 11

2010; 11

2013; 8

2012; 7

2011; 7

2010; 8

2013; 17

2012; 16

2011; 18

2013; 6

2012; 4

2011; 4

2010; 4

2010; 19

2013; 23

2012; 20

2011; 22

Grafic 34. Personalul didactic pe niveluri de educație în
comuna Buteni

Anul ; Număr

2010; 23

2015 - 2020

Invatamant primar Invatamant primar
Invatamant
si gimnazial
(inclusiv
gimnazial (inclusiv
(inclusiv
invatamantul
invatamantul
invatamantul
special)
special)
special)

Niveluri de educație
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=25

La nivelul comunei Buteni, numărul personalului didactic a oscilat în intervalul anilor 2010 –
2013, la nivelul învățământului primar și gimnazial. Per total, în anul 2013, numărul
personalului didactic din comună a înregistrat aceleași valori cu numărul personalului din anul
2010, după cum se poate observa și în grafic. Singura formă de învățământ la care s-a mărit
numărul de personal este învățământul preșcolar.

Grafic 35. Săli de clasă și cabinete
școlare pe niveluri de educație în
comuna Buteni
2013; 14

Anul ; Număr

Numărul sălilor de clasă și a
cabinetelor
școlare
din
comuna Buteni, a crescut pe
parcursul perioadei 2010 –
2013. Acestea au crescut cu 2
clasa/cabinet în anul 2013,
față de numărul inițial din
anul 2012. Spațiul pus la
dispoziția
activităților
educaționale, este important
din punct de vedere al
asigurării
calității
învățământului
și
al
desfășurării orelor de curs
într-un interval orar echilibrat.

2010; 12

2011; 12

2012; 12

Învățământ primar și gimnazial
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=r
o&context=25
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Numărul
echipamentelor
informatice înregistrate în
unitatea de învățământ a
comunei Buteni, s-a păstrat
constant în perioada 2010 –
2013 (cu mici modificări).
Accesul la informație oferă
tinerilor oportunitatea de a
putea învăța și de a fi
conectați la evenimentele
importante ce au loc în timp.
Este recomandat ca tinerii să
aibă acces la calculatoare
(mai ales în situația în care nu
dețin un calculator personal),
pentru ca aceștia să nu fie
dezavantajați.

Grafic 36. Absolvenți pe niveluri de
educație în comuna Buteni
2010; 36

Anul ; Număr

2011; 24
2012; 19

Învățământ primar și gimnazial
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro
&context=25

Grafic 37. Numărul PC-urilor pe
niveluri de educație în comuna Buteni
2011; 27
Anul ; Număr

După cum poate fi observat în
grafic, rata de absolvire a
populației școlare din comuna
Buteni este în scădere.
Raportat la numărul elevilor
înscriși într-o formă de
învățământ, aceste date sunt
îngrijorătoare. Se recomandă
continuarea
promovării
importanței
educației
în
privința viitoarei dezvoltări a
tinerilor din comună, cât și
stimularea
acestora.
De
menționat
că
numărul
absolvenților din comună, a
scăzut cu aproape jumătate. În
anul 2013 s-au înregistrat cu
47,22% mai puțini absolvenți
în comuna Buteni, față de
anul 2010.

2010; 26

2012; 27

2013; 26

Învățământ primar și gimnazial
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro
&context=25
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Sănătate

2013; 1

2012; 1

2011; 1

2010; 1

2013; 1

2012; 1

2011; 1

2010; 1

2013; 3

2012; 3

2011; 3

Anul ; Număr

2010; 3

În comuna Buteni locuitorii
Grafic 38. Unități sanitare pe
au acces la 3 cabinete
categorii de unități în comuna Buteni
medicale de familie, un
cabinet stomatologic și un
punct
farmaceutic.
În
perioada 2010 – 2013,
numărul (valabil pentru toate
unitățile
sanitare)
s-a
mențunit același. Poziția
geografică a comunei nu
permite accesul relativ ușor al
posibililor
pacienți
la
serviciile medicale oferite de
spitalele existente la nivelul
municipiului.
Cel
mai
Cabinete medicale de
Cabinete
Puncte farmaceutice
apropiat spital este in orașul
familie
stomatologice
Sebiș (Spitalul de boli
Unitate sanitară
Cronice) și în orașul Ineu. Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro
Distanța față de orașul Ineu
&context=30
este de aproximativ 29
kilometri și de orașul Sebiș, distanța este de aproximativ 5 kilometri.

Cultură
Grafic 39. Număr biblioteci în
comuna Buteni
2011; 5
Anul ; Număr

Numărul bibliotecilor din
comuna Buteni a crescut cu 3
unități în anul 2011, conform
datelor statistice. În anul 2013
au mai rămas în funcțiune
doar 4 unități, care au rolul de
a oferi populației din comună
acces la informații (lectură,
ziare, articole etc.). Biblioteca
publică a comunei Buteni, are
în
evidență
aproximativ
12.712
volume
și
funcționează
în
căminul
cultural.

2012; 4

2013; 4

2010; 2

Biblioteci
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro
&context=30
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Cele mai multe volume de
cărți eliberate de bibliotecile
din comuna Buteni au fost în
anul 2011. În anul 2013,
numărul volumelor eliberate a
scăzut cu aproximativ 22,39%
față de anul 2011. De
specificat
că
numărul
volumelor existente și a
volumelor eliberate, au scăzut
în același an (2012).

2013; 571

2011; 564

Anul ; Număr

2012; 465

Cititori activi
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=r
o&context=32

c
2011; 15710

Anul ; Număr

Numărul de volume din
bibliotecile comunei Buteni,
s-au diminuat începând cu
anul 2012. În anul 2013,
numărul de volume a scăzut
cu un procent de 1,36% față
de anul 2011. După cum se
poate observa și în grafic, nu
a
existat
o
diferență
semnificativă a numărului de
cărți puse la dispoziția
populației comunei Buteni de
către biblioteci, în perioada
2011 - 2013.

Grafic 40. Cititori activi în comuna
Buteni

2012; 15494

2013; 15497

Volume
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=r
o&context=32

Grafic 42. Volume de cărți eliberate în
comuna Buteni
Anul ; Număr

În comuna Buteni, cel mai
mare număr de cititori activi a
fost înregistrat în anul 2013
(571 persoane). Cel mai mic
număr a fost înregistrat în
anul 2012 (465 persoane). În
anul 2013 numărul cititorilor
activi din comună a crescut cu
22,80% mai mult față de anul
2012. Numărul estimat al
cititorilor activi în anul 2013,
reprezintă un procent de
16,51% din populația totală a
comunei Buteni.

2011; 2850

2012; 2416

2013; 2212

Volume de cărți eliberate
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=r
o&context=32
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În cadrul comunei Buteni există 11 biserici, 3 cămine culturale, 1 bibliotecă publică și 1
muzeu (Muzeul Satului Buteni).
În comuna Buteni, trei biserici au arhitectură reprezentativă (Biserica Ortodoxa Romană,
Biserica Romano Catolică și Biserica Baptistă). Acestea sunt concentrate în zona centrală,
care este formată în mare parte din clădiri de dimensiuni apreciabile cu specific local datând
din sfârșitul secolului al XIX, începutul secolului XX, când comuna a cunoscut o creștere
economica si socială deosebită. În zona centrală mai există spații verzi amenajate, ce
completează fronturile stradale care pun în valoare amplasarea și arhitectura bisericilor.
Comuna Buteni are o tradiție veche în ceea ce privește religia ortodoxă. Prima înscriere cu
privire la edificarea unei Biserici Ortodoxe din lemn cu hramul 'Buna Vestire a Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu' a fost în anul 1728. În anul 1755 se sfințește, în cătunul aparținător
localității Buteni - Barda, o Biserică Ortodoxă cu hramul 'Sfântului Gheorghe'. 22

22

http://www.cjarad.ro/buteni/index.php?meniuId=301&viewCat=3699
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Metodologia realizării cercetării
Pentru identificarea necesităților concrete de dezvoltare ale comunei și pentru suportul de
fundamentare a prezentei strategii de dezvoltare, a fost realizat un studiu sociologic ce a vizat
analiza percepției calitative asupra vieții, problemelor și proiectelor de dezvoltare, solicitate
de cetățeni pentru perioada 2015 - 2020 în comuna Buteni, județul Arad.
Studiul sociologic a fost realizat pe o perioadă de două luni ( la nivelul anului 2014) și a
implicat chestionarea liberă a unui număr de 300 cetățeni cu domiciliul stabil în comuna
Buteni (162 bărbați și 138 femei).
Volumul eșantionului statististic a fost ales pe baza metodologiei pasului statistic, pornindu-se
ca referință pentru selectarea cetățenilor chestionați, de la listele ce cuprind cetățenii majori și
cu drept de vot de la nivelul comunei.
Structurarea eșantionului statistic ales a fost una bistadială stratificată:
Stadiul 1 de stratificare – a fost ales după genul persoanei chestionate (masculin sau feminin),
urmărindu-se o reprezentare relativ uniformă a distribuției de date statistice
Stadiul 2 de stratificare – a fost ales după vârsta participanților la sondajtelor statistice,
urmărindu-se de asemenea o distribuție echitabilă a datelor și după acest criteriu
Chestionarul ce a stat la baza construcției studiului sociologic a cuprins itemi cu variante de
răspuns închis ( predefinit), semideschis ( răspuns predefinit și variante libere de răspuns),
respectiv deschis ( în cadrul căror subiecții chestionați și-au exprimat liber opțiunile de
răspuns).
Nivelul de încredere asupra datelor de sondaj este de 95%.
Marja de eroare asupra sondajului este de +/- 5%.

48

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BUTENI
2015 - 2020

II. Analiza percepției calitative asupra vieții problemelor și proiectelor de
dezvoltare solicitate pentru perioada 2015 – 2020
1. Informații cu privire la persoanele intervievate

Grafic 43. Genul persoanelor chestionate în
comuna Buteni

Număr

162

138

Masculin

Feminin
Genul

Grafic 44. Genul persoanelor chestionate în
comuna Buteni

Masculin;
46,00%

Feminin;
54,00%
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Grafic 45. Grupa de vârstă a persoanelor
chestionate în comuna Buteni (ani)
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Grafic 46. Grupa de vârstă a persoanelor
chestionate în comuna Buteni (ani)
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Grafic 47. Studiile persoanelor chestionate în
comuna Buteni
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Grafic 48. Studiile persoanelor chestionate în
comuna Buteni
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Grafic 49. Reședința persoanelor chestionate
în comuna Buteni
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Grafic 50. Reședința persoanelor chestionate
în comuna Buteni
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Grafic 51. Etnia persoanelor chestionate în
comuna Buteni
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Grafic 52. Etnia persoanelor chestionate în
comuna Buteni
Rromă; 4,01%

Română;
93,98%
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Grafic 53. Religia persoanelor chestionate în
comuna Buteni
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Grafic 54. Religia persoanelor chestionate în
comuna Buteni
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Grafic 55. Statutul actual al persoanelor
chestionate în comuna Buteni
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Grafic 56. Statutul actual al persoanelor
chestionate în comuna Buteni
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Grafic 57. Venitul lunar al persoanelor
chestionate în comuna Buteni (lei)
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Grafic 58. Venitul lunar persoanelor
chestionate în comuna Buteni (lei)
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2.1 Principalele necesități care sunt identificate la nivelul comunei Buteni

Grafic 59. Necesitatea de a avea străzile asfaltate
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Grafic 60. Necesitatea de a avea străzile
asfaltate
Mult ; 7,36%
Foarte mult;
3,34%
NS / NR;
2,01%
Foarte puțin;
13,04%

Așa și așa;
47,49%

Puțin; 26,76%

57

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BUTENI
2015 - 2020

Grafic 61. Necesitatea de a avea apa curentă și canalizare
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Grafic 62. Necesitatea de a avea apa curentă și
canalizare
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Grafic 63. Necesitatea de a avea o școală modernizată
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Grafic 64. Necesitatea de a avea o școală
modernizată
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Grafic 65. Necesitatea de a avea un cămin cultural
modernizat
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Grafic 66. Necesitatea de a avea un cămin
cultural modernizat
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Grafic 67. Necesitatea de a ilumina corespunzător
comuna
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Grafic 68. Necesitatea de a ilumina
corespunzător comuna
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Grafic 69. Necesitatea de a avea un teren de sport modern
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Grafic 70. Necesitatea de a avea un teren de
sport modern
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Grafic 71. Necesitatea de a avea o bază sportivă modernă
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Grafic 72. Necesitatea de a avea o bază
sportivă modernă
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Grafic 73. Necesitatea de a avea o grădiniță modernă
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Grafic 74. Necesitatea de a avea o grădiniță
modernă
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Grafic 75. Necesitatea de a sprijini ordinea și liniștea
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Grafic 76. Necesitatea de a sprijini ordinea și
liniștea publică
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Grafic 77. Necesitatea de a extinde spațiile verzi din
comună și spațiile de joacă pentru copii
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Grafic 78. Necesitatea de a extinde spațiile
verzi din comună și spațiile de joacă pentru
copii
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Grafic 79. Necesitatea de a îmbunătăți situația locurilor
de muncă
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Grafic 80. Necesitatea de a îmbunătăți situația
locurilor de muncă
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Grafic 81. Necesitatea de a îmbunătăți starea actuală a
turismului local
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Grafic 82. Necesitatea de a îmbunătăți starea
actuală a turismului local
Mult ; 1,67%

Foarte mult;
3,01%

NS / NR;
4,01%

Așa și așa;
0,33%
Puțin; 0,00%

Foarte puțin;
90,97%

68

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BUTENI
2015 - 2020

Număr
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Grafic 83. Necesitatea de a înființa centre sociale pentru
vârstnici
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Grafic 84. Necesitatea de a înființa centre
sociale pentru vârstnici
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Grafic 85. Necesitatea îmbunătățirii situației obținerii de
avize și autorizații
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Grafic 86. Necesitatea îmbunătățirii situației
obținerii de avize și autorizații
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2.2 Aspecte care deranjează în activitățile de zi cu zi

Grafic 87. Aspecte legate de comunicarea cu vecinii
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Grafic 88. Aspecte legate de comunicarea cu
vecinii
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Grafic 89. Aspecte legate de comunicarea cu angajații
primăriei
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Grafic 90. Aspecte legate de comunicarea cu
angajații primăriei
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Grafic 91. Aspecte legate de comunicarea cu primarul

Număr

282

7
Foarte puțin

Puțin

4

3

Așa și așa
Mult
Răspuns

2

1

Foarte mult

NS / NR

Grafic 92. Aspecte legate de comunicarea cu
primarul
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Grafic 93. Aspecte legate de comunicarea cu poliția
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Grafic 94. Aspecte legate de comunicarea cu
poliția
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Grafic 95. Aspecte legate de nivelul de implicare al
comunității
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Grafic 96. Aspecte legate de nivelul de
implicare al comunității
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Grafic 97. Aspecte legate de modul în care sunteți
perceput în comunitate
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Grafic 98. Aspecte legate de modul în care
sunteți perceput în comunitate
Puțin; 1,34%
Așa și așa;
2,68%
Mult ; 0,67%
Foarte mult;
1,00%
NS / NR;
0,67%

Foarte puțin;
93,65%

76

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BUTENI
2015 - 2020

Grafic 99. Aspecte legate de lipsa perspectivei de
dezvoltare
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Grafic 100. Aspecte legate de lipsa perspectivei
de dezvoltare
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Grafic 101. Aspecte legate de lipsa banilor
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Grafic 102. Aspecte legate de lipsa banilor
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Grafic 103. Aspecte legate de lipsa locurilor de muncă
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Grafic 104. Aspecte legate de lipsa locurilor de
muncă
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Grafic 105. Aspecte legate de lipsa surselor de distracție
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Grafic 106. Aspecte legate de lipsa surselor de
distracție
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Grafic 107. Aspecte legate de modul în care se dezvoltă
comuna
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Grafic 108. Aspecte legate de modul în care se
dezvoltă comuna
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Grafic 109. Transportul în comun
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Grafic 110. Transportul în comun
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3. Principalele 3 aspecte plăcute la comuna Buteni

Grafic 111. Principalele 3 aspecte care vă plac
la comuna Buteni
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Grafic 112. Principalele 3 aspecte care vă plac
la comuna Buteni
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4. Părerea despre serviciile medicale oferite în comuna Buteni

Grafic 113. Părerea despre serviciile medicale
în comuna Buteni
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Grafic 114. Părerea despre serviciile medicale
în comuna Buteni
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5. Părerea despre serviciile educaționale oferite în comuna Buteni

Grafic 115. Părerea despre serviciile
educaționale
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Grafic 116. Părerea despre serviciile
educaționale
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6. Cele mai importante 5 proiecte care se doresc a fi realizate în comuna Buteni în
următorii 7 ani.

Grafic 117. Cele mai importante 5 proiecte de realizat în
comuna Buteni
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Grafic 118. Cele mai importante 5 proiecte de
realizat în comuna Buteni
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7. Principalii 3 factori care pot accelera dezvoltarea comunei Buteni

Grafic 119. Care sunt principalii 3 factori care pot
accelera dezvoltarea comunei Buteni
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Grafic 120. Care sunt principalii 3
factori care pot accelera dezvoltarea
comunei Buteni
22,41%

20,74%

39,80%
Implicarea oamenilor
Implicarea autorităților locale
Atragerea de investiții
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8. Principalii 3 factori care pot frâna/împiedica dezvoltarea comunei Buteni

Grafic 121. Principalii 3 factori care pot
frâna/împiedica dezvoltarea comunei Buteni
87

82

Număr

72

Indiferența oamenilor

Neimplicarea autorităților
Factori

Lipsa locurilor de muncă

Grafic 122. Principalii 3 factori
care pot frâna/împiedica
dezvoltarea comunei Buteni
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9. Ce se dorește a se întâmpla bine pentru cetățeni și comună în următorii 7 ani

Grafic 123. Ce doresc locuitorii să se întâmple într-un
sens pozitiv în următorii 7 ani
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Grafic 124. Ce doresc locuitorii să se întâmple
într-un sens pozitiv în următorii 7 ani
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10. Rezolvarea problemelor persoanelor asistate social în următorii 7 ani

Grafic 125. Rezolvarea problemelor persoanelor
asistate social în comuna Buteni, în următorii 7 ani
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Grafic 126. Rezolvarea problemelor
persoanelor asistate social în comuna
Buteni, în următorii 7 ani
24,08%
0,67%

4,35%
1,00%

8,70%

2,68%

0,67%

1,00%
0,33%
29,10%

27,42%

Să se creeze mai multe locuri de muncă
Să fie implicate în mai multe acțiuni în interesul societății
Să fie încurajate să se mute în altă comunitate
Să fie atrase fonduri prin proiecte, pentru a fi implicate în activități
plătite din fonduri UE
Să participle la cursuri de calificare/ recalificare
Să fie încurajați să aplice pentru fonduri de finanțare pentru
sprijinirea micilor fermieri
Să se creeze o bursa a locurilor de muncă la nivel local, unde să fie
evidențiată cerința de forță de muncă la nivelul localității Buteni
Să fie implicate în producerea și comercializarea de obiecte de
artizanat
Să fie implicate în activitățile de promovare a produselor locale
Să fie implicate în activitățile de promovare a turismului local
Altele

92

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BUTENI
2015 - 2020
11. Inițiativa autorităților locale privind dezvoltarea zonei industriala comunei Buteni

Grafic 127. Inițiativa autorității locale privind
dezvoltarea zonei industriale a comunei Buteni
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Grafic 128. Inițiativa autorității locale privind
dezvoltarea zonei industriale a comunei Buteni
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12. Părere în privința realizării unei societăți comerciale in cadrul autorității locale,
societate care să realizeze și să promoveze produse tradiționale și nu numai

Grafic 129. Realizarea unei societăți
comerciale in cadrul autorității locale
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Grafic 130. Realizarea unei realizării unei
societăți comerciale in cadrul autorității locale
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13. Părerea despre Asociațiile de dezvoltare Intercomunitare

Grafic 131. Părerea despre Asociațiile de
dezvoltare Intercomunitare
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14. Părere despre inițiativa autorităților locale de a atribui nume străzilor din comuna
Buteni

Grafic 133. Părerea despre initiativa
autorității locale de a atribui nume străzilor
din comuna Buteni
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Grafic 134. Părerea despre initiativa
autorității locale de a atribui nume străzilor
din comuna Buteni
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Grafic 135. Părerea despre activitatea
administraţiei publice locale din Buteni pe
parcursul ultimilor 5 ani
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Grafic 136. Părerea despre activitatea
administraţiei publice locale din Buteni pe
parcursul ultimilor 5 ani
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III. Analiza SWOT
1. Analiza mediului economic

Puncte tari


Puncte Slabe

La nivelul comunei Buteni există un
număr mare de persoane juridice (de
dimensiuni mici) care desfășoară
activități economice. Acest lucru
indică faptul că există spirit
antreprenorial în curs de dezvoltare



În afară de sectorul agricol (care este
predominant în comună), există și alte
ramuri dezvoltate din punct de vedere
al activităților economice



Resursele umane sunt un punct în
mediul economic din comuna Buteni,
deoarece există personal calificat în
diferite
domenii
(prelucrarea
lemnului, prelucrarea pielii, industria
alimentară,
agricultură,
turism,
alimentație publică, comerț)



Comuna dispune de societăți care
oferă servicii esențiale pentru mediul
de afaceri (bancă, poștă, transport și
utilități)



Numărul persoanelor care sunt în
șomaj din comuna Buteni, urmează un
trend descendent, iar numărul mediu
al salariaților este pe un trend
ascendent



Comuna este în apropierea orașelor,
acest avantaj al poziției geografice
este exploatat prin prisma relaționării
cu localitățile mai dezvoltate din
punct de vedere al activităților
economice.
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O parte din persoanele active pe piața
muncii din cadrul comunei sunt
nevoie să facă naveta și să lucreze
pentru companii care se află în
localitățile mai mari din apropiere



La nivelul comunei Buteni există forță
de muncă care nu este exploatată
deoarece nu există cererea necesară
din partea mediului de afaceri pentru a
acoperi oferta de pe piața muncii



Turismul local nu este promovat
pentru a putea reprezenta o sursă de
atragere a fondurilor și a crea noi
locuri de muncă
O parte din locuitorii intervievați ai
comunei nu sunt mulțumiți de
aspectele legate de lipsa locurilor de
muncă și de lipsa unei perspective de
dezvoltare
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Oportunități

Amenințări



Pentru unii locuitori ai comunei, lipsa
surselor de distracție este o
nemulțumire. Crearea unor centre de
divertisment poate genera atât locuri
de muncă cât și simularea economiei
interne.



O parte din locuitorii comunei
consideră că lipsa locurilor de muncă,
indiferența oamenilor și cel mai
important, neimplicarea autorităților,
constituie factorii care pot frâna sau
împiedica dezvoltarea comunei Buteni



Accesarea finanțării din fonduri
europene pentru proiecte de formare
profesională, conversie și reconversie
profesională în vederea creării și
menținerii locurilor de muncă



Dacă locurile de muncă, pe timp
îndelungat, vor continua să lipsească,
atunci o mare parte a locuitorilor din
comună vor considera că este necesar
să migreze către localități mai
dezvoltate.



O parte din locuitorii comunei
consideră că implicarea oamenilor,
atragerea investițiilor și cel mai
important, o implicare mai mare a
autorităților locale, constituie factorii
care pot accelera dezvoltarea comunei
Buteni



Lipsa locurilor de muncă poate
diminua populația tânără din comună
și va genera o lipsă a resurselor tinere
în cadrul localității



Locurile de muncă nu vor apărea dacă
nu va fi promovată cultura
antreprenorială. Această acțiune poate
să fie finanțată și prin accesarea
fondurilor europene



Crearea noilor locuri de muncă va
crește implicarea oamenilor în cadrul
comunității precum și moralul
acestora în ceea ce privește
dezvoltarea comunei Buteni. O mare
majoritate a locuitorilor din comună
au optat ca în următorii 7 ani,
generarea locurilor de muncă este cel
mai bun lucru care se poate întâmpla



Realizarea unei societăți comerciale în
cadrul autorităților locale este văzută
ca fiind un lucru bun și foarte bun de
către marea majoritate a locuitorilor
intervievați
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2. Analiza mediului social

Puncte tari

Puncte Slabe



În anul 2013, există un oarecare
echilibru între persoanele de gen
masculin și persoanele de gen
feminin din comuna Buteni



Instituția căsătoriei la nivelul
comunei Buteni este una foarte
respectată,
potrivit
datelor.
Numărul căsătoriilor (chiar dacă
este într-o scădere treptată din anul
2011) este net superior numărului
divorțurilor.



Numărul mediu al persoanelor care
au un loc în comuna Buteni a
crescut semnificativ în anul 2013,
față de anul 2010. Acest fenomen
indică faptul că la nivelul comunei
există un nivel decent al calității
vieții.



Numărul persoanelor care sunt în
șomaj este în scădere, începând cu
anul
2013.
Calitatea
vieții
locuitorilor
din
comună
se
îmbunătățește



În mediul social, credința este unul
dintre principalele 3 aspecte care
unii locuitori consideră că este de
apreciat la comună



Mediul social din comuna Buteni
este unul relativ bun, ținând cont că
aceasta se află în spațiul rural, dar
comuna este foarte aproape de
orașul Sebiș.
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Numărul total al locuitorilor din
comuna Buteni, se află pe un trend
ușor
descendent.
Numărul
locuitorilor din comună a scăzut cu
un procent de 1,82% mai puțin în
anul 2013, față de anul 2010



La nivelul comunei Buteni, există
mai multe persoane care pleacă cu
reședința decât persoane care se
stabilesc cu reședința în comună.
Trendul persoanelor care pleacă cu
reședința
din
comună
este
asemănător cu cel al persoanelor
care se stabilesc cu reședința



Sporul natural din comuna Buteni
este unul negativ și se află pe un
trend care scade treptat. Numărul
născuților vii este în scădere, în
timp ce numărul deceselor este
într-o continuă creștere.
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Oportunități

Amenințări

 O relaționare cât mai bună cu
orașul Sebiș, în vederea primirii
ajutorului
pentru
rezolvarea
problemelor sociale
 Mulți dintre locuitorii comunei,
consideră că prin crearea mai
multor locuri de muncă la nivelul
comunei Buteni, se vor putea
rezolva problemelor persoanelor
asistate social, precum și accesarea
fondurilor
europene
pentru
sprijinirea micilor fermieri
 Înființarea ONG-urilor pentru
problemele sociale majore din
comună și importarea cunoștințelor
și practicilor din cadrul ONG-urilor
care au mai multă experiență în
acest domeniu

 Migrarea populației tinere din
comuna Buteni către alte zone mai
dezvoltate, va lipsi localitatea de
forța de muncă tânără și va
îngreuna dezvoltarea acesteia
 Dacă șomajul va intra pe un trend
ascendent, calitatea vieții va
scădea drastic în comună.
 Degradarea în timp a infrastructurii
sociale, reprezintă o amenințare
pentru locuitorii din comună, mai
ales pentru aceia care pot beneficia
foarte mult datorită serviciilor
sociale
 Pregătirea slabă a angajaților din
cadrul
instituțiilor
sociale,
reprezintă o amenințare pentru
locuitorii din comună. Trebuie să
existe o comunicare bună și
eficientă între persoanele din
instituțiile publice și cetățenii
comunei.
 Continua diminuare a născuților vii
și creșterea mortalității, în comuna
Buteni (luând în considerare și
plecările cu reședința ale populației
tinere) va genera o diminuare
continuă a teritoriului ocupat și o
eventuală lipsă a resurselor umane
pe viitor
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3. Analiza mediului administrativ

Puncte tari

Puncte Slabe



La nivelul comunei Buteni, există o
rețea de apă care acoperă o mare parte
a teritoriului. Aceasta a fost construită
în anul 2012, relativ recent



Începând cu anul 2013, peste 50% din
locuințele comunei Buteni sunt
alimentate cu apă și există un
potențial de creștere a numărului



Cantitatea de apă potabilă distribuită
la nivelul comunei, cât și capacitatea
instalațiilor de producere a apei
potabile, se află pe un trend crescător.
Acest fenomen indică și o creștere a
calității vieții



Locuințele racordate la rețeaua
electrică din comuna Buteni, depășesc
procentul mediu al locuințelor
racordate la rețeaua electrică din zona
rurală a județului Arad



Sub 45% din locuințele din comuna
Buteni, beneficiază de instalație de
canalizare. Acest procent este sub
media înregistrată la nivel rural în
județul Arad



Comuna Buteni, nu este una dintre
localitățile din mediu rural ale
județului Arad, în care nu există o
rețea de distribuție a gazelor naturale

Oportunități

Amenințări



Continuarea sprijinirii ordinii
liniștii publice în comuna Buteni



O parte din locuitorii intervievați,
consideră extinderea spațiilor verzi și
a spațiilor de joacă pentru copii, ca
fiind o necesitate



și

Percepția unei majorități a locuitorilor
intervievați este că unul dintre
principalii 3 factori care pot accelera
dezvoltarea comunei Buteni, este
implicarea autorităților locale
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Lipsa perspectivei de dezvoltare și
modul în care se dezvoltă comuna
sunt unele dintre aspectele care
deranjează locuitorii comunei Buteni.
Aceștia doresc să aibă o viziune de
dezvoltare clară a localității



O parte din locuitori consideră că
indiferența oamenilor poate frâna
dezvoltarea localității, precum și
neimplicarea autorităților locale
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4. Analiza sectorului de sănătate

Puncte tari

Puncte Slabe



La nivelul comunei Buteni există trei
cabinete medicale la care locuitorii
pot
apela în cazul apariției
problemelor de sănătate sau a
controalelor periodice



La nivelul comunei Buteni există un
cabinet stomatologic, astfel locuitorii
nu trebuie să se deplaseze în alte
localități pentru servicii specifice



La nivelul comunei Buteni există un
punct farmaceutic, astfel locuitorii nu
trebuie să se deplaseze în alte
localități pentru a își putea procura
medicamentele de care au nevoie



Părerea despre serviciile medicale a
majorității locuitorilor intervievați din
comuna Buteni, este una bună si
foarte bună. Aceștia consideră că
primesc servicii medicale de calitate



Cel mai aproape spital se află la o
distanță de 5 kilometri (în orașul
Sebiș) de comuna Buteni, dar spitalul
care poate oferi mai multe servicii
care pot acoperi nevoile locuitorilor
din comună, se află la o distanță de
aproximativ 29 kilometri (în orașul
Ineu)



Lipsa unui punct sanitar din comuna
Buteni, reprezintă o principală
problemă pentru o parte dintre
locuitori

Oportunități

Amenințări



Deschiderea unui punct sanitar la
nivelul comunei, în zonele unde
locuitorii au cel mai greu acces la
cabinetele de medicină a familiei



Programe de dezvoltare pentru medici
din comună. Prin cadrul acestor
acțiuni, se va asigura o calitate
superioară a serviciilor medicale
oferite locuitorilor
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În cazul în care punctul farmaceutic
din comuna Buteni rămâne fără
medicamentele de care locuitorii
comunei au nevoie în momentul
respectiv. Aceștia vor fi nevoiți să se
deplaseze în alte comune pentru a își
procura produsele necesare



Personal medical insuficient la nivelul
comunei Buteni, pentru a acoperi o
eventuală epidemie
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5. Analiza educației

Puncte tari

Puncte Slabe



Capacitatea unităților școlare din
comuna Buteni este suficientă pentru
asigurarea desfășurării adecvate a
programului educațional la care
participă elevii din localitate



Numărul absolvenților din comuna
Buteni urmează un trend descendent.
începând cu anul 2010, numărul
acestora a înregistrat o scădere
treptată



La nivelul comunei Buteni, numărul
populației școlare urmează un trend
ascendent. Sunt înscriși din ce în ce
mai mulți tineri la programele primar,
gimnazial și preuniversitar



Echipamentele informatice puse la
dispoziția unităților de învățământ
sunt numeric insuficiente pentru a
acoperi necesarul minim pentru elevi
și personal



La nivelul comunei Buteni, numărul
personalului didactic care asigură
oferirea serviciilor
educaționale,
elevilor din localitate, urmează un
trend ascendent



Numărul sălilor de clasă și a
cabinetelor din unitățile de învățământ
ale comunei Buteni, a crescut în anul
2013



O mare parte din locuitorii
intervievați consideră că serviciile
educaționale oferite sunt bune și
foarte bune

Oportunități

Amenințări



O parte din locuitorii comunei
consideră necesară modernizarea
infrastructurii
educaționale
din
comuna Buteni



Accesare fonduri europene pentru
pregătirea personalului didactic cu
scopul de a crește calitatea serviciilor
educaționale furnizate elevilor
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Continua scădere a absolvenților din
cadrul unităților de învățământ ale
comunei Buteni, va genera o impresie
negativă asupra calității serviciilor
educaționale



Lipsa numărului echipamentelor
informatice necesare va împiedica
accesul la resurse educaționale
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6. Analiză culturală

Puncte tari

Puncte Slabe



La nivelul comunei Buteni, potrivit
statisticilor, există 4 biblioteci care
oferă servicii educaționale locuitorilor
din comuna Buteni. Numărul acestora
a crescut odată cu anul 2011



La nivelul comunei Buteni, numărul
cititorilor activi a crescut considerabil
în anul 2013, față de anul 2012.
Comparat la numărul locuitorilor,
cititorii activi sunt relativ încadrați în
media înregistrată la nivelul județului
Arad



La
nivelul
comunei
Buteni,
funcționează 11 biserici (care acoperă
foarte bine teritoriul și satisfac nevoile
spirituale ale locuitorilor).



La nivelul comunei Buteni, există 3
cămine culturale de care locuitorii pot
beneficia pentru diferite activități
legate de tradiție sau literatură. De
asemenea la nivelul comunei mai
există și un muzeu (Muzeul Satului
Buteni)



Volumele de cărți existente în
biblioteca din comuna Buteni, au
înregistrat scăderi începând cu anul
2012. Numărul volumelor deținute de
biblioteci este indicatorul care arată
capacitatea unității de a oferi servicii
educaționale locuitorilor



Numărul volumelor de cărți eliberate
în comuna Buteni, este într-o scădere
treptată începând cu anul 2011. Acest
fenomen indică faptul că din ce în ce
mai multe persoane renunță la a mai
împrumuta cărți.

Oportunități

Amenințări



Accesarea finanțării din fonduri
europene
pentru
dezvoltarea
infrastructurii culturale



Degradarea infrastructurii culturale la
nivelul comunei Buteni, din cauza
lipsei de mentenanță



Servicii electronice performante în
cadrul unităților de cultură (biblioteci)
din cadrul comunei



Diminuarea numărului de volume
deținute de bibliotecile din comună.
Acest lucru va reduce serviciile
educaționale.



Scăderea numărului de cititori activi
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Fonduri de finanțare ale UE pentru România pentru orizontul 2014 -2020

Perioda de finanțare 2014 -2020 este de o importanță vitală pentru România, atât la nivel de
stat membru al UE, cât și prin intermdiul componentei intrinseci de dezvoltare economică.
În perioada 2014-2020 România va face investiții folosind resurse din fondurile ESI în cadrul
tuturor celor 11 obiective tematice ale Strategiei Europa 2020.
Selectarea obiectivelor tematice este determinată de alinierea și capacitatea de contribuție a
acestora la susținerea principalelor provocări în materie de dezvoltare
TABEL . Provocare în materie de dezvoltare + Obiectiv tematic 23
Provocare în materie

Obiectiv tematic

de dezvoltare
COMPETITIVITAT

1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării

E
ȘI DEZVOLTARE
LOCALĂ

2.

Îmbunătățirea

accesului

la

tehnologia

informației

și

comunicațiilor, a utilizării și a calității acesteia
3. Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol și
a sectorului pescuitului și acvaculturii
8. Promovarea ocupării durabile și de calitate a forței de muncă și
sprijinirea mobilității forței de muncă
POPULAȚIE ȘI

2.

Îmbunătățirea

accesului

la

tehnologia

ASPECTE SOCIALE

comunicațiilor, a utilizării și a calității acesteia

informației

și

8. Promovarea ocupării durabile și de calitate a forței de muncă și
23
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sprijinirea mobilității forței de muncă
9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei
forme de discriminare
10. Investiții în educație, formare și formare profesională pentru
dezvoltarea competențelor și învățare pe tot parcursul vieții
11. Creșterea capacității instituționale a autorităților publice și a
părților interesate și o administrație publică eficientă
INFRASTRUCTURĂ

2.

Îmbunătățirea

accesului

la

tehnologia

informației

și

comunicațiilor, a utilizării și a calității acesteia
7. Promovarea transportului durabil și eliminarea blocajelor din
infrastructurile rețelelor
importante
RESURSE

4. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon
în toate sectoarele
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și
gestionarea riscurilor
6. Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării
eficiente a resurselor
7. Promovarea transportului durabil și eliminarea blocajelor din
infrastructurile rețelelor
importante

GUVERNARE

2.

Îmbunătățirea

accesului

la

tehnologia

informației

și

comunicațiilor, a utilizării și a calității acesteia
11. Creșterea capacității instituționale a autorităților publice și a
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părților interesate și o administrație publică eficientă

Alocarea orientativă pe obiectiv tematic la nivel național a sprijinului acordat de Uniunea
Europeană pentru fiecare fond ESI, precum și valoarea orientativă totală a sprijinului
preconizat pentru obiectivele privind schimbările climatice.
Tabel .Alocarea orientativă pe obiectiv tematic la nivel național a sprijinului acordat de UE
pentru fiecare dintre fondurile ESI (€) (sprijinul total al UE, inclusiv rezerva de performanță).
24

RESURSE

4. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon
în toate sectoarele
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și
gestionarea riscurilor
6. Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării
eficiente a resurselor
7. Promovarea transportului durabil și eliminarea blocajelor din
infrastructurile rețelelor
importante

GUVERNARE

2.

Îmbunătățirea

accesului

la

tehnologia

informației

și

comunicațiilor, a utilizării și a calității acesteia
11. Creșterea capacității instituționale a autorităților publice și a
părților interesate și o administrație publică eficientă

Alocarea orientativă pe obiectiv tematic la nivel național a sprijinului acordat de Uniunea
Europeană pentru fiecare fond ESI, precum și valoarea orientativă totală a sprijinului
preconizat pentru obiectivele privind schimbările climatice.
24
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Tabel .Alocarea orientativă pe obiectiv tematic la nivel național a sprijinului acordat de UE
pentru fiecare dintre fondurile ESI (€) (sprijinul total al UE, inclusiv rezerva de performanță).
25

Programele operaţionale sunt documente aprobate de Comisia Europeană care au ca
obiectiv implementarea priorităţilor sectoriale şi/sau regionale cuprinse în Planul Naţional de
Dezvoltare care sunt aprobate spre finanţare prin Cadrul de Sprijin Comunitar.
Programele Operaţionale (PO) sunt documente strategice elaborate de statul membru şi
aprobate de către Comisia Europeană care cuprind setul de priorităţi multianuale, care pot fi
cofinanţate din Instrumentele Structurale – Fondurile Structurale şi de Coeziune.
Programele Operaţionale au ca obiectiv implementarea prioritaţilor sectoriale şi/sau regionale
prevăzute în Planul Naţional de Dezvoltare.
Programele Operaţionale sunt de două feluri: regionale sau sectoriale.
Fondurile structurale şi de coeziune care finanţează Programele Operaţionale, reprezintă
intrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru realizarea celor trei
obiective ale Politicii de Coeziune.
Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene în perioada 2014 – 2020:
1. Obiectivul Convergenţa – destinat investiţiilor pentru dezvoltare şi locuri de muncă pentru
regiunile mai puţin dezvoltate şi regiunile în tranziţie. Primeşte finanţare din trei fonduri –
FEDR, FSE şi FC
2. Obiectivul Competivitate şi ocuparea forţei de muncă – prevede investiţii pentru
dezvoltare şi locuri de muncă pentru regiunile mai dezvoltate. Primeşte finanţare din două
fonduri – FEDR, FSE.
3. Obiectivul Cooperare teritorială europeană – urmareşte întărirea cooperării la nivel
transfrontalier, transnaţional şi interregional. Este finanţat din FEDR.
Fondurile structurale sunt de trei tipuri:
25
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1. FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regională
- acordă sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de transport, mediu, energie, educaţie, sănătate,
turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritorială;
- urmăreşte consolidarea coeziunii economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene prin
corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia.
- îşi concentrează investiţiile asupra mai multor domenii prioritare cheie. Această abordare
este cunoscută sub denumirea de „concentrare tematică”:


Inovare şi cercetare;



Agenda digitală;



Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri);



Economie cu emisii reduse de carbon.

Resursele FEDR alocate acestor priorităţi depind de categoria regiunii.


În regiunile mai dezvoltate, cel puţin 80% din fonduri trebuie să se concentreze pe cel
puţin două dintre aceste priorităţi;



În regiunile de tranziţie, concentrarea este de 60% din fonduri;



Concentrarea este de 50% în regiunile mai puţin dezvoltate.

În plus, unele resurse FEDR trebuie să fie canalizate în mod specific spre proiectele legate de
o economie cu emisii reduse de carbon:


Regiunile mai dezvoltate: 20%;



Regiunile de tranziţie: 15%; şi



Regiunile mai puţin dezvoltate: 12%.

-FEDR acordă, de asemenea, o atenţie deosebită caracteristicilor teritoriale specifice.
Acţiunile FEDR vizează reducerea problemelor economice, de mediu şi sociale în zonele
urbane, punându-se un accent special pe dezvoltarea urbană durabilă. Cel puţin 5% din
resursele FEDR sunt rezervate pentru acest sector, prin intermediul „acţiunilor integrate”
gestionate de oraşe.
-Zonele dezavantajate în mod natural din punct de vedere geografic (zone izolate, muntoase
sau slab populate) beneficiază de tratament special. În cele din urmă, zonele ultraperiferice
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beneficiază, de asemenea, de asistenţă specifică de la FEDR pentru abordarea potenţialelor
dezavantaje cauzate de gradul de izolare a acestora.

2. FSE – Fondul Social European
- finanţează educaţia şi formare profesională, adaptabilitatea forţei de munca şi a
întreprinderilor, incluziunea socială, creşterea eficienţei administrative;
- investeşte în oameni, punând accentul pe îmbunătăţirea oportunităţilor de ocupare a forţei de
muncă şi de educaţie în cadrul Uniunii Europene. Acesta vizează, de asemenea, îmbunătăţirea
situaţiei persoanelor celor mai vulnerabile care se confruntă cu riscul de sărăcie.
FSE investește în toate regiunile UE. Pentru perioada 2014-2020, FSE va pune accentul pe
patru dintre obiectivele tematice ale politicii de coeziune:


promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor;



promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;



efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării competenţelor şi al învăţării
pe tot parcursul vieţii; şi



consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice.

În plus, 20% dintre investiţiile FSE vor viza activităţile de îmbunătăţire a incluziunii sociale şi
de combatere a sărăciei. Aceasta este cunoscută sub denumirea de concentrare tematică.

3. FC – Fondul de Coeziune
- sprijină investiţii în infrastructura mare de transport şi mediu.
- Fondul de coeziune este destinat statelor membre al căror venit naţional brut (VNB) pe cap
de locuitor este mai mic de 90% din media UE. Acesta vizează reducerea disparităţilor
economice şi sociale şi promovarea dezvoltării durabile.
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Pentru perioada 2014 – 2020 sunt prevazute 6 programe operaţionale, faţă de 7 programe
operaţionale existente în perioada 2007 – 2013, respectiv:
- POS Infrastructura Mare
- POS Competitivitate
- PO Regional
- PO Asistenţa Tehnică
- POS Capital Uman
- PO Capacitate Administrativă
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POLITICA EUROPEANĂ
Politica de coeziune

PROGRAM OPERAȚIONAL
POS Infrastructura Mare
POS Competitivitate
PO Regional
PO Asistenţa Tehnică
POS Capital Uman
PO Capacitate Administrativă

Cooperare Teritorială

Programul de Cooperare Teritorială România - Ungaria

Europeană
Programul de Cooperare Teritorială România – Bulgaria
Politica Agricolă Comună

PO Dezvoltare Rurală
PO pentru Pescuit

POS Infrastructura Mare
Obiectivul tematic 4 : Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de
carbon în toate sectoarele
Obiectivul tematic 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea
riscurilor
Obiectivul tematic 6: Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor

Obiectivul tematic 7: Promovarea unor sisteme durabile și eliminarea blocajelor din cadrul
infrastructurii rețelelor majore
POS Competitivitate
Obiectiv tematic 1: Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării
Obiectiv tematic 2: Îmbunătățirea accesului, utilizării și calității tehnologiilor informației și
comunicațiilor
Obiectiv tematic 3: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului
agricol (pentru FEADR) și a sectorului de pescuit și acvacultură (pentru FEPAM);
Obiectiv tematic 8: Promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de
muncă
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Obiectiv tematic 10: Investiții în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții
PO Regional
Obiectivul tematic 1: Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării
Obiectiv tematic 3: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului
agricol (pentru FEADR) și a sectorului de pescuit și acvacultură (pentru FEPAM)
Obiectiv tematic 4: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de
carbon în toate sectoarele
Obiectiv tematic 6: Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor
Obiectiv tematic 7: Promovarea unor sisteme de transport durabile și eliminarea blocajelor din
cadrul infrastructurii majore
Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei
Obiectiv tematic 10: Investiții în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții
Obiectiv tematic 11: consolidarea capacității instituționale și o administrației publică eficientă
POS Capital Uman
Obiectiv tematic 1: Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării
Obiectiv tematic 3: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului
agricol (pentru FEADR) și a sectorului de pescuit și acvacultură (pentru FEPAM)
Obiectiv tematic 8: Promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de
muncă
Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei
Obiectiv tematic 10: Investiții în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții
PO Capacitate Administrativă
Obiectivul tematic 11: Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică
eficientă

Programul Operaţional Infrastructură Mare
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Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-202026 a fost elaborat pentru a
răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 20142020 şi în acord cu CSC şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene.
Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu PNR şi
recomandările specifice de ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea
unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi
promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase
cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.
Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al
Acordului de Parteneriat de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre
România şi Statele Membre ale UE, prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări
de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele. Având în vedere gradul
ridicat de corelare şi complementaritate a tipurilor de investiţii în infrastructură, precum și
experienţa perioadei 2007-2013, promovarea investiţiilor în domeniul infrastructurii şi
resurselor vor fi finanţate în cadrul unui singur program având ca obiectiv global:
Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde
europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de
siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale Pentru a răspunde provocărilor din AP şi
pentru a-şi atinge obiectivul, POIM adresează nevoile de dezvoltare din patru sectoare:
infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la
schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin finanţarea a 4 din cele 11 obiective
tematice stabilite prin Regulamentul nr. 1303/2013:
• OT4. Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate
sectoarele, prin susținerea producției de energie din surse regenerabile, măsurilor de eficienţă
energetică, introducerea tehnologiilor de tip smart

26
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• OT5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, prin
finanţarea măsurilor de prevenire și protecție împotriva riscurilornaturale, menite să atenueze
şi să combată efectele schimbărilor climatice, și consolidarea capacităţii de intervenţie în
domeniu
• OT6. Protejarea şi conservarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor, prin
promovarea investiţiilor în sistemele de apă şi apă uzată, managementul integrat al deşeurilor,
protecţia biodiversității şi monitorizarea calităţii aerului
• OT7. Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor apărute în infrastructura
reţelelor importante, prin sprijinirea investiţiilor în infrastructura pentru toate modurile de
transport, precum şi în transportul de energie.

POS Competitivitate

. Programul Operațional Competitivitate se subscrie prevederilor Regulamentului (CE)
nr.1303/2013 privind dispozițiile comune și ale Regulamentului (CE) nr.1301/2013 privind privind
Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la
investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă.
- Pornind de la analiza nevoilor de dezvoltare realizată la nivel tematic și sectorial și de la
prioritățile de finanțare enunțate în Acordul de Parteneriat, Programul este elaborat având în vedere
documentele strategice relevante la nivel European (Strategia Europa 2020, Agenda Digitală
pentru Europa, inițativele O Uniune a Inovării, O politică industrială pentru era globalizării,
Programul Orizont 2020, Strategia Uniunii Europeană pentru Regiunea Dunării, etc) și pe baza
orientărilor documentelor strategice relevante la nivel național (Strategia Națională pentru
Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI) 2014-2020 și Planul Național pentru CDI; Strategia
Națională pentru Competitivitate (SNC) 2014-2020; Strategia Națională Agenda Digitală pentru
România (SNADR) și Planul Național pentru Rețele și Acces de Generație Viitoare (NGN/NGA);
Strategia de Securitate Cibernetică a României; Planul Național de Reformă; Strategia Națională
de Sănătate 2014-2020; Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru
perioada 2014-2020; Strategia Națională privind prevenirea Părăsirii Timpurii a Școlii; Strategia
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Națională privind Învățarea pe Tot Parcursul Vieții; Strategia Națională privind Învățământul
Terțiar). Totodată, Programul are în vedere sinergiile cu Strategia Națională de Dezvoltare Rurală
a României 2014-2020 și cu Strategia Națională a Sectorului Pescăresc 2014-2020.,
Competitivitatea a fost identificată în Acordul de Parteneriat ca fiind una din cele cinci provocări
privind dezvoltarea României, subliniind necesitatea îmbunătățirii capacității de inovare și cercetare
pentru dezvoltarea de produse, servicii, afaceri, procese și modele sociale, precum și îmbunătățirea
mediului de afaceri, prin punerea în aplicare a lanțurilor valorice pe o scară largă și, prin urmare,
prin crearea de legături în interiorul și în afara țării. România deține o poziție inferioară în ceea ce
privește competitivitatea raportat la nivelul mediu al UE, iar pentru o treime din domeniile
menționate în Tabloul de bord stabilit de DG ENTR, există un decalaj considerabil, datorat
productivității scăzute, nivelului limitat de cercetare în întreprinderi, precum și numărului mic de
întreprinderi cu o rată mare de creștere.
POC răspunde, în primul rând, provocării de dezvoltare Competitivitate și Dezvoltare locală
descrise în cadrul Acordului de Parteneriat și complementar, contribuie la atingerea obiectivelor
altor trei provocări de dezvoltare, respectiv: Oameni și societate, Infrastructură și Administrație și
guvernare, permiţând astfel intervenții orizontale în economie și societate. Programul acționează
prin intermediul a doi vectori - Cercetare, Dezvoltare, Inovare (CDI) şi Tehnologia Informaţiei şi
Comunicaţiilor (TIC) - și contribuie la atingerea obiectivelor asumate de România în aceste
domenii, în ceea ce privește Strategia Europa 2020: o strategie europeană pentru creștere
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
POC propune soluţii nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice la
nivel naţional, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și
inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate. Aceste
două carențe, alături de alte deficiențe structurale, ca de exemplu, mediul de afaceri fragil sau
productivitatea scăzută în industrie și servicii, fac imposibilă utilizarea potențialului competitiv
existent.
Prin intervențiile sale, Programul contribuie la creșterea competitivității şi la dezvoltarea economică
prin îmbunătățirea accesului, securității și utilizării TIC și prin consolidarea CDI. Totodată,
programul contribuie, în mod indirect, la îmbunătățirea unor domenii precum educația, sănătatea și
cultura, dar și la incluziune socială sau reducerea sărăciei.
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Tratarea problematicii TIC și CDI în cadrul aceluiași program operațional este justificată strategic
de rolul multiplicator pe care investițiile în aceste domenii îl pot avea în economie, dar și de
contribuția directă pe care programul le are la obiectivele de specializare inteligentă, prin
combinarea inovării la nivel industrial și promovarea de noi oportunități de creștere, în special întrun număr limitat de domenii prioritare identificate și selectate pentru investițiile bazate pe
cunoaștere și concentrate pe avantajele comparative ale României.
Majoritatea activităților economice și sociale includ elemente TIC, care contribuie în mod decisiv la
creșterea competitivității, la îmbunătățirea calității vieții, la mobilizarea potențialului de dezvoltare
în ansamblu. Conform SNC 2014-2020, TIC a fost identificat ca sector prioritar pentru România,
având potențial competitiv pentru dezvoltarea inteligentă. Totodată, intervențiile orizontale TIC în
procesele de guvernare, devin factori din ce în ce mai importanţi pentru asigurarea competitivității
României, prin asigurarea unei infrastructuri TIC furnizată într-un mediu digital eficient
reglementat și securizat, astfel încât întreprinderile și cetățenii să poată interacționa într-o manieră
eficientă și eficace cu administrația publică.
Creșterea investițiilor și stimularea activităților de CDI pot genera competitivitate, specializăre
inteligentă, valoare adăugată unor procese și servicii, internaționalizare. Mai mult, inovarea, văzută
ca “transformare”, aplicată în sectoarele de activitate economică, poate contribui la obținerea de
rezultate valoroase în termeni de eficiență și calitate. Axa prioritară (AP) 1 a POC, ”Cercetare,
dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării
afacerilor” va susține intervențiile CDI, adresând o serie de nevoi identificate la nivelul Acordului
de parteneriat:
–

crearea unui mediu CD mai compact şi modern, orientat către nevoile pieței și principiile de

specializare inteligentă
–

crearea unei culturi antrepronoriale și inovative în domeniul CDI care să contribuie la

antrenarea și dezvoltarea potenţialului latent în domeniu, la nivel public și privat
Axa prioritară (AP) 2 a POC, ”Tehnologia Informației si Comunicațiilor pentru o economie digitală
competitivă” va susține intervențiile în acest domeniul TIC, adresând o serie de nevoi de dezvoltare
identificate la nivelul Acordului de parteneriat:
–

consolidarea mediului de afaceri digital (e-guvernare, e-commerce, TIC și inovare, e-

cultură)
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–

îmbunătățirea eficienței sistemului privind incluziunea socială și reducerea sărăciei prin

utilizarea instrumentelor TIC ( e-incluziune, e-sănătate, e-asistență socială)
–

creșterea atractivității învățământului primar și secundar, inclusiv a formării profesionale

inițiale, prin utilizarea instrumentelor TIC (e-educație)
–

depășirea eșecului de piață prin dezvoltarea infrastructurii NGA și a serviciilor conexe, în

conformitate cu Strategia Națională Agenda Digitală pentru România și cu Planul Național de
Dezvoltare a Infrastructurii de tip Rețele de Generație Viitoare (Next Generation Networks - NGN).

Programul Operațional Regional

POR 2014 – 202027 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și
îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea
dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o
dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să
valorifice potențialul lor de

inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivul general al POR va fi realizat prin obiectivele specifice formulate:
-Crearea şi dezvoltarea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în vederea creşterii
capacităţii acestora de a realiza servicii tehnologice specifice pentru a stimula iniţiativele
inovative, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor inovative
-Sprijinirea dezvoltării firmelor în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și
creării de locuri de muncă
-Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile publice
-Creșterea rolului economic și social al orașelor

27

Programul Operaţional Regional 2014-2020
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-Valorificarea economică durabilă a potențialului turistic cultural și natural al regiunilor
-Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei
TEN-T
-Dezvoltarea accesibilităţii şi calităţii serviciilor sociale şi medicale acordate şi stimularea
trecerii de serviciile instituţionalizate la serviciile acordate în cadrul comunităţii
-Reducerea concentrării spaţiale a sărăciei, prin asigurarea unor condiţii proprii de locuit
pentru comunităţile defavorizate, precum şi prin asigurarea acestora cu servicii de bază medicale, educaţionale, sociale în vederea creşterii gradului de ocupare şi incluziune socială a
acestora
-Îmbunătățirea condițiilor infrastructurii educaționale pentru asigurarea premiselor materiale
necesare unui proces educațional la nivel european
-Dezvoltarea gradului de acoperire geografică și incluziune a înregistrării proprietăților în
Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară

POS Capital Uman
Programul Operaţional Capital Uman28 stabilește prioritățile de investiții, obiectivele și
acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile
realizate prin FSE în perioada 2007-2013 și contribuind la atingerea obiectivului general al
AP 2014-2020, acela de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre
România şi SM ale UE.
Având la bază nevoile şi provocările, precum şi priorităţile propuse pentru finanţare agreate
de România la nivelul AP 2014-2020, în conformitate cu prevederile Cadrului Strategic
28

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
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Comun şi cu Documentul de Poziţie al serviciilor CE, POCU este elaborat în strânsă corelare
cu documentele strategice relevante la nivel european şi naţional.
Strategia POCU urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul
programelor și politicilor publice ale României, ca SM al UE și are în vedere, în primul rând,
valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.
Cu intervenţii integrate planificate în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale
și educaţiei, POCU va funcţiona ca un mijloc de stimulare a creşterii economice şi a coeziunii
şiva susţine atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de dezvoltare competitivitate, infrastructură, administrare şi guvernanţă - contribuind astfel la îndeplinirea
obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
Schimbările așteptate în urma intervențiilor prin POCU în domeniul incluziunii sociale și
pentru combaterea sărăciei sunt următoarele:
• Reducerea sărăciei și a riscului de excluziune socială în rândul grupurilor țintă identificate
mai sus, prin măsuri integrate (educație, angajare, locuire, asistență socială și medicală și
acțiuni direcționate către combaterea discriminării)
• Reducerea decalajelor existente
• Creşterea gradului de incluziune socială a grupurilor vulnerabile
• Promovarea economiei sociale și sprijinirea entităților de economie socială, în vederea
integrării sociale și pe piața muncii a grupurilor vulnerabile
• Îmbunătățirea accesibilității la servicii sociale și a calității acestora
• Asigurarea unui serviciu public de asistență socială funcțional în fiecare unitate
administrativ-teritorială
• Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor sociale la nivel local
• Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa şi utiliza serviciile destinate copilului şi
familiei, precum şi altor grupuri vulnerabile
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• Generalizarea măsurilor de prevenire menite să reducă riscul de separare a copilului de
familie şi instituţionalizarea acestuia
• la îngrijire comunitară pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească și dezvoltarea de servicii
comunitare care sș prevină abandonul și abuzul asupra copiilor
• Creşterea gradului de acoperire cu servicii de sănătate la nivel comunitar, în mediul rural
şi/sau comunităţi izolate fără acces la servicii de asistenţă primară
• Creşterea accesului şi a calităţii serviciilor de sănătate şi asigurarea continuumului de
îngrijire
• Îmbunătățirea eficacității sistemelor de asistenţă socială şi medicală prin utilizarea TIC

PO Capacitate Administrativă
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA)29 își propune să
consolideze capacitatea administrativă a autorităților și instituțiilor publice de a susţine o
economie modernă și competitivă, abordând provocarea 5 „Administrația și guvernarea” și
provocarea 2 „Oamenii și societatea” din Acordul de Parteneriat al României.
Programul este finanțat din Fondul Social European (FSE), în cadrul obiectivului tematic nr.
11 „Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și
eficiența administrației publice”.
POCA are rolul de a contribui la crearea unei administrații publice moderne, capabilă să
faciliteze dezvoltarea socio-economică a țării, prin intermediul unor servicii publice
29
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competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor
Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de
resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al
cheltuielilor publice, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri
clare, simple și predictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să
ofere decidenților politici instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici
publice în interesul cetățenilor.
POCA va finanța intervenții în cadrul a 3 axe prioritare după cum urmează:
-prima axă susține măsuri de îmbunătățire a procesului decizional și de eficientizare a
cheltuirii banilor publici, de reformare a managementului resurselor umane din administrația
publică, de îmbunătățire a calității reglementărilor și politicilor publice (inclusiv simplificare
pentru mediul de afaceri și cetățeni), concomitent cu dezvoltarea și implementarea de
mecanisme de coordonare/cooperare/consultare atât între structurile administrației publice cât
și între acestea și societatea civilă, partenerii sociali și mediul academic, precum și de
eficientizare a sistemului judiciar;
-a doua axă vizează măsuri de susținere a unui management performant la nivelul autorităților
și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, integrității și responsabilității la nivelul
autorităților și instituțiilor publice în ansamblu, precum și îmbunătățirea accesului și a calității
serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și
integrități sporite la nivelul acestuia,
-a treia axă asigură asistența tehnică pentru implementarea programului.
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Obiective strategice la nivelul comunei Buteni:
1. OS (1) Sprijinirea modernizării șidezvoltării infrastructurii majore
Domeniu major : Infrastructura majoră
OS 1.1 Modernizarea unei rețele de străzi de interes local, până în 2020
OS 1.2 Dezvoltarea sistemului de canalizare al comunei Buteni, cu finalizare la
nivelul anului 2020
2. OS (2) Sprijinirea dezvoltării locale prin pachete de acțiuni integrate
Domeniu major: Dezvoltare locală
OS 2.1 Sprijinirea serviciilor cu plus valoare locală, cu operaționalizare până în
2020
OS 2.2 Stimularea activităților suport pentru mediul de afaceri, cu orizont 2020
3. OS (3) Sprijinirea cultelor, culturii locale și a factorilor culturali de importanță
majoră
Domeniu major: Cultură și culte
OS 3.1 Sprijinirea unui program complex de dezvoltare a infrastructurii de suport a
culturii și cultelor până în 2020
OS 3.2 Promovarea activităților cultural –sportive și a celor de agrement, cu
operaționalizare în orizontul de timp 2020
4. OS (4) Dezvoltarea și diversificare serviciilor sociale adesate comunității din
Buteni
Domeniu major: Social și servicii sociale
OS 4.1 Creșterea calității și a valorii adăugate a serviciilor sociale, cu perioadă de
evaluare la nivelul anului 2020
OS 4.2 Construirea unei infrastructuri moderne de suport a serviciilor sociale, până
în 2020
5. OS (5) Sprijinirea modernizării infrastructurii educaționaleși a
mediuluieducațional
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Domeniu major: Educație
OS 5.1 Creșterea calității actului educațional și stimularea performanțelor
deopotrivă a cadrelor didactice, dar și a beneficiarilor educației ( preșcolari și
școlari), cu evaluare la nivelul 2020.
OS 5.2 Modernizarea sistemului educațional prin construirea și dotarea
infrastructurii suport ( creșă și grădiniță) cu termen de finanlizare 2020
6. OS (6) Sprijinireamodernizării administrației publice locale și a serviciilor
afrente
Domeniu major: Administrație locală
OS 6.1 Modernizarea sistemului de administrare locală prin dezvoltarea de planuri
și strategii specifice, cu finalizare până în 2020
OS 6.2 Investiții în creșterea competențelor profesionale a angajaților din
administrația publică locală, prin programe de dezvoltare personală, până în 2020

Prin punerea în practică a obiectivelor strategice și a obiectivelor specifice, comuna
Buteni își va putea îndeplini programul de dezvoltare asumat pentru oriezontul anilor
2020.
Obiectivele strategice sunt puse în practică prin intermediul obiectivelor specifice,
care la rândul lor vizează atingerea unor ținte asumate pentru comuna Buteni la nivelul
orizontului de timp 2020.
Ținte propuse de a fi atinse prin intermediul prezentei strategii de dezvoltare la nivelul
anului 2020:
Obiectivul Strategic (1) Sprijinirea modernizării șidezvoltării infrastructurii
majore
T.1.1 Racordarea în cadrul rețelei actuale de canalizare a cel puțin unui procent de
40% suplimentar la totalul actual de gospodării conectate
T 1.2 Modernizarea a cel puțin 30% totalul actual al străzilor comunale
T 1.3 Extinderea rețelei de drumuri cu cel puțin 20% față de situația actuală
T 1.5 Extinderea cu cel puțin 40% a rețelei actuale de poduri și podețe
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Obiectivul Strategic (2)Sprijinirea dezvoltării locale prin pachete de acțiuni
integrate
T 2.1 Creșterea vizibilității activităților de dezvoltare locală cu cel puțin 40% față de
situația actuală
T 2.2 Construirea unui centru de susținere și dezvoltare a afacerilor în comuna Buteni
T 2.3 Înființarea unei societăți de prestări servicii pentru dezvoltarea locală a comunei
Buteni
T 2.4 Încurajarea dezvoltării a cel puțin 30% mai multe IMM-uri față de situația
actuală

Obiectivul Strategic (3) Sprijinirea cultelor, culturii locale și a factorilor culturali
de importanță majoră
T.3.1 Desfășurarea cu cel puțin 40% mai multe evenimente culturale ca în momentul
de față în comuna Buteni
T 3.2 Construirea unui complex de agrement cu stadion în comuna Buteni
T 3.3 Construirea unei case de prăznuire și a unei case parohiale

Obiectivul Strategic (4) Dezvoltarea și diversificare serviciilor sociale adesate
comunității din Buteni
T.4.1 Creșterea calității serviciilor medicale cu cel puțin 40% față de situația actuală
T 4.2 Creșterea calității serviciilor de asistență socială cel puțin 40% față de situația
actuală
T 4.3 Construirea, dotarea și amenajarea unui centru social pentru tineri și vârstnici în
comuna Buteni
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Obiectivul Strategic (5) Sprijinirea modernizării infrastructurii educaționaleși a
mediuluieducațional
T 5.1 Creșterea calității actului educațional cu cel puțin 50% față de situația actuală
T 5.2 Construirea, dotarea și amenajarea unei săli de sport în comuna Buteni
T 5.3 Construirea, dotarea și amenajarea unei creșe
T 5.4 Construirea, dotarea și amenajarea unui centru de tip after school

Obiectivul Strategic (6) Sprijinireamodernizării administrației publice locale și a
serviciilor afrente
T. 6.1 Creșterea calității actului de administrare publică cu cel puțin 40% față de
situația actuală
T 6.2 Realizarea unor planuri de dezvoltare și a unor strategii noi de gestionare
eficientă a comunei Buteni în orizontul 2020
T 6.3 Investiții în creșterea competențelor profesionale și administrative a
funcționarilor publici și a personalului contractual din Primăria Buteni, prin
participarea la cursuri, schimburi de experiență, mobilități etc.

Obiectivele strategice propuse pentru dezvoltarea strategiei:
Obiectivele strategice sunt fundamentate prin intermediul unui set de obiective specifice
proprii fiecărui obiectiv strategic și puse în practică prin intermediul măsurilor de acțiune.
În continuare sunt prezentate detaliat obiectivele strategice:
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1. Corelarea Strategiei de dezvoltare a comunei Buteni 2014 -2020 cu Strategia de
dezvoltare durabilă a României 2013 - 2020 -2030
Scurt preambul:
România a inițiat la nivelul anului 2008 un document de importanță strategică
deosebită, ce vizează principiile fundamentale care stau la baza dezvoltării durabile a
țării pe termen mediu și lung, în contextul dezvoltării ca stat membru UE, care
respectă acordurile semnate cu instituțiile Uniunii Europene și care își corelează
dezvoltarea cu viziunea strategică a Uniunii30.
Principalele obiective strategice pe care România și le-a asumat ca stat membru la
nivelul anului 2008, vizează trei orizonturi specifice de timp, ce sunt prezentate mai
jos:
Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării
durabile în ansamblul programelor și politicilor publice ale României ca stat
membru al UE.
Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la
principalii indicatori ai dezvoltarii durabile.
Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al
țărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.
În completarea obiectivelor ce derivă din strategiile, planurile și programele naționale
de dezvoltare, strategia stabilește direcțiile principale de acțiune pentru însușirea și
aplicarea principiilor dezvoltării durabile în perioada imediat urmatoare:
Corelarea rațională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor cu profil intersectorial și regional, cu potențialul și capacitatea de susținere a capitalului natural;
D1. Modernizarea accelerată a sistemelor de educație și formare profesională și de
sănătate publică, ținând seama de evoluțiile demografice nefavorabile și de impactul
acestora asupra pieței muncii;
D2. Folosirea celor mai bune tehnologii disponibile, din punct de vedere economic și

30

Documentul cadru la Strategiei de dezvoltare durabilă a României orizont 2013 -2020-2030
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ecologic, în deciziile de finanțare din fonduri publice pe plan național, regional și local
și stimularea unor asemenea decizii din partea capitalului privat; introducerea fermă a
criteriilor de eco-eficiența în toate activitățile de producție sau servicii;
D3. Anticiparea efectelor schimbărilor climatice și elaborarea atât a unor soluții de
adaptare pe termen lung, cât și a unor planuri de măsuri de contingență inter-sectoriale,
cuprinzând portofolii de soluții alternative pentru situații de criză generate de
fenomene naturale sau antropice;
D4. Asigurarea securitații si siguranței alimentare prin valorificarea avantajelor
comparative ale României în privința dezvoltării producției agricole, inclusiv a
produselor organice; corelarea măsurilor de creștere cantitativă și calitativă a
producției agricole în vederea asigurării hranei pentru oameni și animale cu cerințele
de majorare a producției de biocombustibili, fără a face rabat de la exigențele privind
menținerea și sporirea fertilității solului, biodiversitații si protejarii mediului;
D5. Necesitatea identificarii unor surse suplimentare de finanțare, în condiții de
sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte și programe de anvergură, în special în
domeniile infrastructurii, energiei, protecției mediului, siguranței alimentare, educației,
sănătății si serviciilor sociale;
D6. Protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural național;
racordarea la normele și standardele europene privind calitatea vieții să fie însoțită de
revitalizarea, în modernitate, a unor moduri de viețuire tradiționale, în special în
zonele montane și cele umede.
Corelarea la nivelul celor două strategii: Strategiile corelează la nivel de domenii
majore (pentru Strategia 1), respectiv obiective strategice ( pentru Strategia 2)
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Strategia de dezvoltare
durabilă
2013

a

Obiective strategice ale strategiei de dezvoltare

României

-2020

a comunei Buteni 2014 -2020 (Strategia 2)

-2030

(Strategia1)
Domenii strategice

O1

O2

O3

D1
D2
D5

O4

X
X

O5

O6

X

X

X
X

D6

X

2. Corelarea Strategiei de dezvoltare a comunei Buteni 2014 -2020 cu prevederile
Acordului de Parteneriat România – Uniunea Europeană 2014 -2020
Scurt preambul:
Acordul de parteneriat semnat la nivelul lunii august 2014 de Guvernul României cu
Comisia Europeană, reprezintă în fapt o abordare strategică asupra fondurilor care vor
fi accesate de țara noastră în orizontul 2014 -2015, prin intermediul a 5 fonduri
structurale și de inCentruiții europene: Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR), Fondul de Coeziune (FC), Fondul Social European (FSE) și Fondul European
pentru pescuit și afaceri maritime. 31
Acordul de parteneriat vizează următoarele provocări și priorități aferente:
P1: promovarea competitivității și a dezvoltării locale, în vederea consolidării
sustenabilității operatorilor economici și a îmbunătățirii atractitivtății regionale
P2: Dezvoltarea capitalului uman prin creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și a
numărului de absolvenți din învățământul terțiar, oferind totodată soluții pentru
provocările sociale severe și combaterea sărăciei, în special la nivelul comunităților
defavorizate sau marginalizate ori în zonele rurale
P3: dezvoltarea infrastructurii fizice, atât în sectorul TIC, cât și în sectorul
transporturilor, în vederea sporirii accesibilității regiunilor din România și a
atractivității acestora pentru finanțatori

31

Ministerul fondurilor europene – Rezumatul Acordului de parteneriat cu România, 2014 -2020
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P4: încurajarea utilizării durabile și eficiente a resurselor naturale prin promovarea
eficienței energetice, a unei economii cu emisii reduse de carbon, a protecției mediului
și a adaptării la schimbările climatice
P5: consolidarea unei administrații publice moderne și profesioniste prin intermediul
unei reforme sistemice, orientată către soluționarea erorilor structurale de guvernanță
Corelarea la nivelul celor două strategii: Strategiile corelează la nivel de domenii majore
(pentru Strategia 1), respectiv obiective strategice ( pentru Strategia 2)
Acordul

de

Obiective strategice ale strategiei de dezvoltare

Parteneriat România

a comunei Buteni 2014 -2020 (Strategia 2)

– UE 2014 -2020
(Strategia1)
Priorități naționale

O1

P1

O2

O3

O5

X

X

O6

X

P2
P3

O4

X

P5

X

3. Corelarea Strategiei de dezvoltare a comunei Buteni 2014 -2020 cu strategia de
dezvoltare a Uniunii Europene Orizont 2020
Scurt preambul
În anul 2010, Uniunea Europeană împreună cu statele membre, au lansat o strategie
pentru creștere durabilă a următorului deceniu. Strategia poartă denumirea de Europa 2020.
În cadrul strategiei Europa 2020, la nivelul Uniunii Europene, sunt stabilite 5 obiective
care vizează ocuparea forței de muncă, inovația, educația, incluziunea socială și clima/energia
și 7 inițiative emblematice.
Indicatorii celor 5 obiective la nivelul Uniunii Eurpene sunt: Asiaaaagurarea ocupării
forței I1: Asigurarea ocupării forței de muncă a unei rate de 75% dintre cetățenii cuprinși între
vârsta de 20 -64 ani
I2: Alocarea a 3% din PIB-ul Uniunii Europene în sectorul de cercetare dezvoltare
I3: Limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% față de nivelurile din 1990,
creând 20% din nevoile legate de energia electrică din surse regenerabile și creșterea
eficienței energetice cu 20%
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I4: Reducerea ratei abandonului școlar la sub 10% și cel puțin un procent de 40% din
persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani, care au terminat un program din
învățământul superior, sau echivalentul acestuia
I5: Reducerea a cel puțin unui număr de 20.000.000 de persoane expuse riscului de
sărăcie sau excluziune socială
Scopul obiectivelor este de a genera un impuls, pentru ca fiecare stat membru al
Uniunii Europene să facă tot posibilul pentru a progresa în domenii-cheie pentru dezvoltarea
economiei și a calității vieții.
Conform strategiei, bugetul Uniunii Europene nu dorește să finanțeze ceea ce poate fi
acoperit deja de către bugetele naționale, sunt vizate în general zonele în care finanțarea aduce
un plus de valoare, se finanțează ceea ce nu este finanțat sau ceea ce ar fi prea scump pentru a
fi finanțat din bugetele naționale.32
Corelarea cu la nivelul celor două strategii:Strategiile corelează la nivel de indicatori
strategici (pentru Strategia 1), respectiv obiective strategice ( pentru Strategia 2)
Obiective strategice ale strategiei de dezvoltare

Strategia de

a comunei Buteni 2014 -2020 (Strategia 2)

dezvoltare a UE
Orizont -2020
(Strategia 1)
Indicatori strategici

O1

O2

O3

I1
I2

32

O4

O5

O6

X
X

I4

X

X

I5

X

X

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_ro.htm
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Planul local de acțiune al comunei Buteni, județul Arad
pentru orizontul 2014 -2020
Obiectiv Strategic

Obiective

Măsuri

specifice
OS (1) Sprijinirea

OS 1.1

Realizarea

modernizării

Modernizarea

documentației de

șidezvoltării

unei rețele de

proiect pentru obținerea

infrastructurii majore

străzi de interes

finanțărilor ( studiile de

local, până în

fezabilitate și cererile

2020

de finanțare)

OS 1.2

Elaborarea de planuri

Dezvoltarea

de urbanism și

sistemului de

sistematizare

canalizare al
comunei Buteni,

Întocmirea planurilor

cu finalizare la

de dezvoltare integrate

nivelul anului

a infrastructurii locale

2020
OS 1.3
Amenajarea unui
sistem complex de
poduri și podețe,
având orizontul de
timp 2020
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OS (2) Sprijinirea

OS 2.1 Sprijinirea

dezvoltării locale prin

serviciilor cu plus

Realizarea unui plan de

pachete de acțiuni

valoare locală, cu

acțiune în domeniul

integrate

operaționalizare

sprijinirii IMM-urilor și

până în 2020

a inițiativelor de
dezvoltare locală

OS 2.2 Stimularea

Realizarea

activităților suport

documentației de

pentru mediul de

proiect, în vederea

afaceri, cu orizont

accesării fondurilor de

2020

finanțare aferente
acestei măsuri

OS (3) Sprijinirea

OS 3.1 Sprijinirea Elaborarea programului

cultelor, culturii locale

unui program

complex de dezvoltare

și a factorilor culturali

complex de

a infrastructurii suport a

de importanță majoră

dezvoltare a

culturii și cultelor

infrastructurii de
suport a culturii și

Realizarea unui plan de

cultelor până în

promovare a

2020

activităților cultural –

OS 3.2

sportive

Promovarea
activităților

Realizarea

cultural –sportive

documentației de

și a celor de

proiect, în vederea

agrement, cu

accesării fondurilor de

operaționalizare

finanțare aferente

în orizontul de

acestei măsuri

timp 2020
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Elaborarea unui plan

OS (4) Dezvoltarea și

OS 4.1 Creșterea

diversificare serviciilor

calității și a valorii integrat de acțiune în

sociale adesate

adăugate a

domeniul serviciilor

comunității din Buteni

serviciilor sociale,

sociale

cu perioadă de
evaluare la nivelul Elaborarea unei
strategii de dezvoltare

anului 2020

și îmbunătățire a
calității serviciilor
medicale în comuna
Buteni

Realizarea
documentației de
proiect, în vederea
accesării fondurilor de
finanțare aferente
acestei măsuri
OS (5) Sprijinirea
modernizării

OS 5.1 Creșterea

infrastructurii

calității actului

Elaborarea unei

educaționaleși a

educațional și

strategii a educației și a

mediuluieducațional

stimularea

unui plan de valorizare

performanțelor

a rezultatelor educației

deopotrivă a
cadrelor didactice,

Promovarea unor

dar și a

politici educaționale

beneficiarilor

moderne, axate pe

educației (

identificarea

preșcolari și

competențelor și

școlari), cu

abilităților școlarilor și

evaluare la nivelul ghidarea acestora în
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planul carierei

2020.

Realizarea unei strategii
de valorificare a
potențialului
educational la nivelul
comunei Buteni

Realizarea
documentației de
proiect, în vederea
accesării fondurilor de
finanțare aferente
acestei măsuri
OS (6)

Elaborarea unei

OS 6.1

strategii de dezvoltare a

Sprijinireamodernizării Modernizarea
administrației publice

sistemului de

administrației publice

locale și a serviciilor

administrare

locale pentru orizontul

afrente

locală prin

2020

dezvoltarea de
planuri și strategii

Realizarea unui plan de

specifice, cu

carieră și de dezvoltare

finalizare până în

a abilităților și

2020

competențelor
profesionale a
funcționarilor publici și
a personalului
contractual în comuna
Buteni
Elaborarea
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documentației de
proiect pentru accesarea
PODCA

Proiecte propuse spre accesare și implementare în comuna Buteni pentru orizontul 2015
-2020
Nr.crt

Nume proiect

proiect
1

Modernizarea și

Sursa de

Valoare

Prioritate

Perioada

finanțare

proiect (lei)

PNDR

8.000.000

1

2014-2020

PNDR

4.000.000

2

2014-2020

PNDR

4.500.000

3

2014-2020

PNDR

2.000.000

4

2014-2020

extinderea rețelei de
străzi și drumuri
comunale în Buteni

2

Modernizarea
sistemului de
iluminatîn comuna
Buteni

3

Modernizarea
sistemului de
canalizare în comuna
Buteni

4

Construirea unui
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centru cultural
memorial Arsenie
Boca în comuna
Buteni
5

Construirea,

PNDR

1.200.000

5

2014-2020

POR/PNDR

4.000.000

6

2014-2020

PNDR

2.200.000

7

2014-2020

POR/PNDR

1.300.000

8

2014-2020

amenajarea și dotarea
cu echipamente
moderne a unei săli de
sport în comuna
Buteni

6

Construirea unui
complex de agrement
cu stadion, în comuna
Buteni

7

Construirea,
amenajarea și dotarea
unei grădinițe în
comuna Buteni

8

Construirea,
amenajarea și dotarea
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unei centru de tip
social pentru copii și
vârstnici
9

Construirea unui

POR/PNDR

1.200.000

9

2014-2020

POCU/PNDR

1.600.000

10

2014-2020

POCU/POR

1.300.000

11

2014-2020

PNDR

1.200.000

12

2014-2020

PODCA

450.000

13

2014-2020

PODCA

600.000

14

2014 -

centru de susțienere și
dezvoltare a afacerilor
în comuna Bucovâț
10

Înființarea unui centru
de tip after school în
comuna Buteni

11

Construirea unui
centru regional de
promovare ,
dezvoltare a afacerilor
și impulsionarea
creerii de noi locuri de
muncă

12

Construirea unui parc
de agrement în
comuna Buteni

13

Program complex de
planuri de dezvoltare
locală și regională a
comunei Buteni

14

Sistem integrat de
formare profesională a

2020

angajaților din
administrația publică
locală și a
personalului suport
Legendă:
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PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală
POC – Programul Operațional Competitivitate
POR – Programul Operațional Regional
POCU – Programul Operațional Capital Uman
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