STRATEGIA DE COEZIUNE SOCIO-ECONOMICĂ A ORAŞULUI HÂRŞOVA
2007 – 2013
- Plan de acţiuni1 Context general
Coeziunea economică şi socială este unul dintre obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene, vizând o
dezvoltare economică echilibrată, prin promovarea reducerii disparităţilor de dezvoltare între diferitele
regiuni, a egalităţii şanselor şi a dezvoltării durabile. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană,
administraţiile locale trebuie să devină vectori de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung pentru realizarea
obiectivelor de coeziune socială stabilite la nivel comunitar, precum şi în Planul Naţional de Dezvoltare, pe
care trebuie să şi le asume ca priorităţi în administrarea comunităţilor pe care le reprezintă.
Prezenta Strategie reafirmă angajamentul Primăriei Oraşului Hârşova de a face din actul de guvernare
locală un model de administraţie europeană, prin identificarea componentelor strategice de dezvoltare a
comunităţii pe termen scurt, mediu şi lung, a oportunităţilor pe care autorităţile locale le pot fructifica pentru
realizarea obiectivelor de dezvoltare, precum şi a instrumentelor care pot veni în sprijinul iniţiativelor de
realizare a unor proiecte concrete pentru comunitate.
În egală măsură, Strategia stabileşte liniile directoare de în politica de administrare a oraşului Hârşova pe
perioada 2007 – 2013 şi se constituie într-un portofoliu de idei pe care autoritatea locală le poate valorifica în
nume propriu, sau în parteneriat cu alte autorităţi/organizaţii, pentru realizarea obiectivelor de coeziune
economică şi socială. Perioada de referinţă pentru care este concepută Strategia se suprapune peste
intervalul aferent alocărilor financiare din fonduri structurale pentru programe de dezvoltare în România,
statuând în acest fel angajamentul pe termen mediu şi lung al administraţiei hârşovene în slujba comunităţii.
Obiectiv general
Prezenta Strategie a fost concepută cu scopul de a creşte potenţialul economic şi social al oraşului Hârşova,
prin dezvoltarea unor politici şi programe de coeziune economică şi socială multi-anuale care să contribuie la
îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţii locale.
Domenii prioritare de acţiune
Principalele priorităţi strategice de dezvoltare pe principiile coeziunii socio-economice stabilite pentru oraşul
Hârşova pentru perioada 2007 – 2013 sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Domeniul social
Educaţia
Cultura
Sănătate publică
Cetăţenie activă
Educaţie antreprenorială
Incluziune socială

Obiective sectoriale
În conformitate cu domeniile prioritare de intervenţie stabilite pentru prezenta Strategie, autoritatea locală va
urmări îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

Domeniul social:
stimularea participării persoanelor cu un grad ridicat de risc social la viaţa economică, socială,
educaţională şi culturală a comunităţii prin atragerea în programe sectoriale de asistenţă şi dezvoltare
comunitară;
asigurarea condiţiilor pentru garantarea de şanse egale pentru toţi membrii comunităţii, în vederea
atingerii unui standard decent de viaţă;
educarea în spiritul valorilor pro-sociale a persoanelor defavorizate;
eficientizarea comunicării inter-instituţionale şi cu partenerii sociali;
dezvoltarea unei culturi a parteneriatului social şi a responsabilităţii sociale colective.
Educaţie:
consolidarea sistemului educaţional din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal prin
aplicarea eficientă şi consecventă a Curricumului naţional;
promovarea unor surse alternative de învăţare (manuale, ghiduri, softuri educaţionale, alte auxiliare
didactice), în special a învăţării asistate de computer;
conştientizarea familiilor sărace din comunităţi pentru participarea copiilor la minimum cele trei cicluri
curriculare succesive: ciclul achiziţiilor fundamentale (grupa pregătitoare a grădiniţei, clasele I şi a IIa), ciclul
de dezvoltare (clasa a IIIa până în clasa a VIa) şi ciclul de observare şi orientare (clasele a VIIa până în
clasa a IXa);
prevenirea abandonului şcolar;
realizarea relaţiei dintre educaţie şi societatea cunoaşterii;
Cultura:
consolidarea şi dezvoltarea calitativă a actului cultural la nivelul oraşului Hârşova;
optimizarea exploatării spaţiilor de cultură existente la nivelul oraşului Hârşova (Casa de Cultură,
Biblioteca orăşenească);
identificarea de strategii de sustenabilitate alternative pentru instituţiile de cultură de pe raza
oraşului;
dezvoltarea de parteneriate între instituţiile publice de cultură şi sectorul cultural independent şi
deschiderea spaţiilor acestor instituţii pentru evenimente ale artiştilor populari, plastici etc.
dinamizarea vieţii culturale a oraşului pe timp de vară prin:
încurajarea realizării de evenimente culturale în spaţiul public (în piaţa centrală, parcuri):
concerte, jocuri populare, spectacole de dans, divertisment, teatru estival etc.
încurajarea festivalurilor estivale;
dezvoltarea unor programe educaţionale şi culturale pentru copii şi tineri pentru perioada
vacanţei: ateliere de ceramică, fotografie, film, webdesign etc.
încurajarea parteneriatului între instituţiile cultural-artistice şi mediul privat;
încurajarea dezvoltării industriilor creative la nivelul oraşului;
promovarea diversităţii etnoculturale.
Sănătate publică:
creşterea capacităţii de răspuns rapid şi coordonat împotriva agresiunilor aduse sănătăţii la nivelul
comunităţii locale;
dezvoltarea medicinii de familie şi a tratamentului ambulatoriu accesibil tuturor pacienţilor;
eficientizarea managementului unităţii spitaliceşti aflate în coordonarea administraţiei locale;
Cetăţenie activă:

stimularea spiritului civic al locuitorilor oraşului Hârşova prin: participarea la procesul decizional,
atragerea în campanii umanitare, conştientizare şi educare în spiritul interesului comunităţii, informare cu
privire la priorităţile de dezvoltare ale localităţii etc.
creşterea nivelului de conştientizare/informare asupra unor subiecte de interes pentru
societate/comunitatea locală;
creşterea rolului sectorului neguvernamental în plan local;
Educaţie antreprenorială:
creşterea ratei de ocupare a pieţei locale a forţei de muncă;
stimularea parteneriatului cu mediul de afaceri local;
dezvoltarea de programe de informare/educare pentru stimularea spiritului antreprenorial la nivelul
liceului teoretic „Ioan Cotovu”;
dezvoltarea de programe de informare/educare pentru stimularea spiritului antreprenorial pentru
populaţia neocupată din localitate;
Incluziune socială:
dezvoltarea de programe adecvate categoriilor de persoane defavorizate care se regăsesc la nivelul
oraşului Hârşova: familii/persoane singure fără venit, copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi,
comunitatea romă.
Plan de măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor sectoriale. Identificarea partenerilor sociali care pot fi
co-interesaţi în îndeplinirea acestor obiective şi a oportunităţilor de finanţare pentru programele
dezvoltate de autorităţile locale
1. Domeniul social:
Plan de măsuri

Surse de finanţare/

Parteneri sociali (potenţial)
interesaţi

Oportunităţi pentru atragere
de finanţări nerambursabile
Susţinerea şi punerea în
aplicare a programelor sociale
privind venitul minim garantat,
ocuparea temporară a forţei de
muncă, acordarea alocaţiei
familiale complementare/de
susţinere a familiei
monoparentale.

Bugetul local

Inventarierea categoriilor de
persoane de la nivelul oraşului
care au nevoie de ajutoare
speciale pe timp de iarnă
(alimente, medicamente, lemne,
reparaţii locuinţe etc.)

Organizaţii neguvernamentale,
Măsură eligibilă în cadrul
Programului PHARE Coeziune institute de cercetare
Economică şi Socială –
Dezvoltarea Resurselor Umane
– Schema de finanţare
nerambursabilă Servicii Sociale
(pentru reabilitare/modernizarea
unor amplasamente deja
existente)

Acordarea de facilităţi privind
impozitele şi taxele legale

Bugetul local

pentru pensionari şi familiile cu
venituri mici;
Bugetul local
Punerea în aplicare a
Programului social de ajutorare
a persoanelor fără posibilităţi de
contorizare/plată a facturilor de
apă;

RAJA Constanţa

Bugetul local
Acordarea ajutorului de
înmormântare şi menţinerea
gratuităţii serviciilor de înhumare
prestate de Primărie;
Constituirea unui fond
corespunzător de locuinţe
sociale care să satisfacă nevoile
unor persoane aflat în situaţie
de risc social deosebit din punct
de vedere locativ

Organizaţii neguvernamentale
Măsură eligibilă în cadrul
de profil, reprezentanţi ai
Programului PHARE 2006 –
Coeziune Economică şi Socială mediului privat
– Dezvoltarea Resurselor
Umane – Schema de finanţare
nerambursabilă Servicii Sociale
(pentru reabilitare/modernizarea
unor amplasamente deja
existente)

Înfiinţare Centru Comunitar de
informare şi consiliere cu privire
la drepturile persoanelor
dezavantajate

Organizaţii neguvernamentale
Măsură eligibilă în cadrul
de profil, DGASPC Constanţa
Programului PHARE 2006 –
Coeziune Economică şi Socială
– Dezvoltarea Resurselor
Umane – Schema de finanţare
nerambursabilă Servicii Sociale
(servicii sociale integrate)

Susţinerea parţială a unor
cheltuieli privind serviciile
sociale de îngrijire a
persoanelor în vârstă la
domiciliu

Măsură eligibilă în cadrul
Programului PHARE 2006 –
Coeziune Economică şi Socială
– Dezvoltarea Resurselor
Umane – Schema de finanţare
nerambursabilă Servicii Sociale
(servicii sociale integrate)

Acordarea de ajutoare materiale Bugetul local, donaţii de la
comunitate
(rechizite, articole de
îmbrăcăminte) pentru familiile cu
venituri mici la început de an
şcolar (pentru familiile care au
mai mult de 1 copil la
şcoală/grădiniţă)
2. Educaţia
Plan de măsuri

Surse de finanţare/

Parteneri sociali (potenţial)
interesaţi

Oportunităţi pentru atragere
de finanţări nerambursabile
Anchetă socială pentru
identificarea tuturor copiilor de

Bugetul local

Organizaţii neguvernamentale,
institute de cercetare,

mediatorul şcolar

vârstă preşcolară/şcolară
neîncadraţi în instituţiile de
învăţământ
Campanie de conştientizare a
familiilor pentru înscrierea
copiilor de vârstă
preşscolară/şcolară în şcoli şi
grădiniţe

Bugetul local

ISJ Constanţa, organizaţii
neguvernamentale de profil

Refacerea infrastructurii din
învăţământul preuniversitar
obligatoriu (şcoli primare, licee):
şcoala primară Vadu Oii, Liceul
teoretic Ioan Cotovu

Măsură eligibilă în cadrul
Programului Operaţional
Regional, Axa 3, Domeniul de
intervenţie 3.4 Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii
pentru formare profesională
continuă

Unităţile de învăţământ din oraş,
ISJ Constanţa (cu avizul MECT)

Campanie de
alfabetizare/completare a
educaţiei de bază

Bugetul local

Unităţile de învăţământ din oraş,
ISJ Constanţa, mediatorul
şcolar

Refacerea/modernizarea
infrastructurii Şcolii de Arte şi
meserii

Măsură eligibilă în cadrul
Programului Operaţional
Regional, Axa prioritară 3,
Domeniul de intervenţie 3.4
Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare
profesională continuă

Bugetul local
Subvenţionarea parţială a
cheltuielilor lunare pentru
familiile cu venituri mici care au
copii la creşă/grădiniţa cu orar
prelungit;
Construirea unei grădiniţe cu
orar normal

Bugetul local

Asigurarea transportului gratuit
pentru deplasarea la unităţile
şcolare (şcoala generală, şcoala
profesională, liceu ) pentru elevii
din Hârşova, Vadu-Oii, Ferma 1

Măsură adiacentă posibil
finanţabilă în cadrul Programului
Operaţional Regional, Axa
prioritară 3, Domeniul de
intervenţie 3.4 Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii
pentru formare profesională
continuă

Dotări cu echipamente

Măsură eligibilă în cadrul

didactice, echipamente pentru
pregătire profesională,
echipamente IT

Programului Operaţional
Regional, Axa prioritară 3,
Domeniul de intervenţie 3.4
Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare
profesională continuă

Construcţie sală de sport

Programul de construcţii săli de
sport finanţat de stat prin
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor

Centru de zi pentru copii aflaţi în Măsură eligibilă în cadrul
dificultate
Programului PHARE 2006 –
Coeziune Economică şi Socială
– Dezvoltarea Resurselor
Umane – Schema de finanţare
nerambursabilă Servicii Sociale;
Măsură eligibilă în cadrul
Programului Operaţional
Dezvoltarea Resurselor Umane,
Axa prioritară 6 Incluziune
socială
Conştientizare cu privire la
beneficiile formării profesionale
pentru persoane, angajatori şi
alţi factori interesaţi

Măsură eligibilă în cadrul
Programului Operaţional
Regional, Axa prioritară 3,
Domeniul de intervenţie 3.4
Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare
profesională continuă

Conectarea la internet în
unităţile de învăţământ prin
broad band

Măsură eligibilă în cadrul
Programului Operaţional
Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice

3. Cultura
Plan de măsuri

Surse de finanţare/

Parteneri sociali (potenţial)
interesaţi

Oportunităţi pentru atragere
de finanţări nerambursabile
Susţinerea participării tinerilor la
programe culturale
educative/schimburi
interculturale

1. Programul de schimburi în
domeniul artelor plastice,
editorial şi în domeniul
audiovizualului al Fundaţiei

Unităţile de învăţământ de pe
raza oraşului

Japonia (termen-limită 30
noiembrie 2007)
2. Fondul pentru Mobilitate
„Step Beyond” al Fundaţiei
Culturale Europene
3. Programul „Tineret în acţiune”
al Comisiei Europene
Conservarea, restaurarea şi
punerea în valoare a
patrimoniului cultural de la
nivelul oraşului Hârşova

Măsură eligibilă în cadrul
Programului Operaţional
Regional, Axa 5, Domeniul de
intervenţie 5.1 Restaurarea şi
valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, crearea şi
modernizarea infrastructurilor
conexe

Dotarea unităţilor aferente
obiectivelor de patrimoniu
(instalaţii, echipamente de
climatizare, antiefracţie)

Măsură eligibilă în cadrul
Programului Operaţional
Regional, Axa 5, Domeniul de
intervenţie 5.1 Restaurarea şi
valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, crearea şi
modernizarea infrastructurilor
conexe

Organizarea unor evenimente
culturale în spaţiul public
(festivaluri, concerte)

Bugetul local

Dezvoltare programe
educaţionale pentru tineri în
perioada vacanţelor de vară

Şcoli de vară IT&C,

4. Sănătate publică
Plan de măsuri

Surse de finanţare/

Parteneri sociali (potenţial)
interesaţi

Oportunităţi pentru atragere
de finanţări nerambursabile
Programe de informare şi
educaţie sanitară, consultanţă
medicală, planning familial

Măsură eligibilă în cadrul
Programului Comunitar de
Acţiune în domeniul sănătăţii
publice 2003 - 2008

Organizaţii non-guvernamentale
de profil, Autoritatea Judeţeană
de Sănătate Publică, DGASPC
Constanţa

Dezvoltarea medicinii de familie Bugetul local
şi a tratamentului ambulatoriu
accesibil tuturor pacienţilor
Reabilitarea/modernizarea
Spitalului Orăşenesc Hârşova

Bugetul local, Co-operating
Netherlands Foundations for
Central and Eastern Europe
(CNF)

Organizaţii non-guvernamentale
de profil

Campanii de informare pentru

1. Măsură eligibilă în cadrul

Organizaţii non-guvernamentale

prevenirea consumului de
alcool, droguri, fumat

Programului Comunitar de
Acţiune în domeniul sănătăţii
publice 2003 – 2008

de profil, Autoritatea Judeţeană
de Sănătate Publică

2. Programul Global Community
Partnership al GlaxoSmithKline
(GSK)
Măsură eligibilă în cadrul
Campanii de informare cu
privire la sănătatea reproducerii Programului Comunitar de
Acţiune în domeniul sănătăţii
în şcoli/licee
publice 2003 - 2008

Unităţile de învăţământ,
organizaţii non-guvernamentale
de profil

5. Cetăţenie activă
Plan de măsuri

Surse de finanţare/

Parteneri sociali (potenţial)
interesaţi

Oportunităţi pentru atragere
de finanţări nerambursabile
Organizarea de dezbateri
publice periodice (lunare)
asupra celor mai importante
proiecte ale autorităţii publice
locale

Bugetul local

Campanii de informare asupra
proiectelor prioritare pentru
comunitate

Bugetul local, Măsură eligibilă în Organizaţii neguvernamentale
locale, institute specializate
cadrul Programului Europa
pentru Cetăţeni 2007- 2013,
Măsura 1 Cetăţeni activi pentru
Europa

Dezvoltarea de legături
instituţionale (înfrăţiri cu alte
oraşe europene)

Măsură eligibilă în cadrul
Asociaţii de prietenie de pe raza
Programului Europa pentru
judeţului, cooperări
Cetăţeni 2007- 2013, Măsura 1 descentralizate cu alte ţări
Cetăţeni activi pentru Europa

Dezvoltarea sectorului
neguvernamental local

Organizaţii neguvernamentale
Măsură eligibilă în cadrul
locale
Programului Europa pentru
Cetăţeni 2007 – 2013, Măsura 2
O societate civilă activă pentru
Europa

6. Educaţie antreprenorială
Plan de măsuri

Surse de finanţare/

Parteneri sociali (potenţial)
interesaţi

Oportunităţi pentru atragere
de finanţări nerambursabile
Programe de dezvoltare a
educaţiei antreprenoriale şi de
afaceri

Mediul de afaceri local, unităţile
Măsură eligibilă în cadrul
de învăţământ (liceu)
Programului Operaţional
Dezvoltarea Resurselor Umane,
Axa Prioritară 1 Educaţia şi
formarea profesională în spiritul
creşterii economice şi dezvoltării

societăţii bazate pe cunoaştere
Dezvoltarea serviciilor de
orientare şi consiliere de calitate
în vederea creşterii
performanţelor şcolare şi a ratei
de tranziţie între diferite niveluri
de educaţie

Măsură eligibilă în cadrul
Programului Operaţional
Dezvoltarea Resurselor Umane,
Axa Prioritară 1 Educaţia şi
formarea profesională în spiritul
creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere

Programe de sprijin pentru elevii Măsură eligibilă în cadrul
dotaţi
Programului Operaţional
Dezvoltarea Resurselor Umane,
Axa Prioritară 1 Educaţia şi
formarea profesională în spiritul
creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere
Stimulente pentru parteneriate
între şcoli şi mediul de afaceri

Măsură eligibilă în cadrul
Programului Operaţional
Dezvoltarea Resurselor Umane,
Axa Prioritară 2 Conectarea
învăţării pe tot parcursul vieţii cu
piaţa muncii

Subvenţionarea/stimularea
angajatorilor şi angajaţilor care
participă în programe de
formare continuă (FPC) la locul
de muncă

Măsură eligibilă în cadrul
Programului Operaţional
Dezvoltarea Resurselor Umane,
Axa Prioritară 2 Conectarea
învăţării pe tot parcursul vieţii cu
piaţa muncii

Dezvoltarea Serviciului de
asistenţă personalizată pentru
şomeri, tineri şi grupuri
vulnerabile

Măsură eligibilă în cadrul
Programului Operaţional
Dezvoltarea Resurselor Umane,
Axa Prioritară 4 Modernizarea
Serviciului Public de Ocupare

Analize, studii, cercetări şi
prognoze în ceea ce priveşte
piaţa muncii

Măsură eligibilă în cadrul
Programului Operaţional
Dezvoltarea Resurselor Umane,
Axa Prioritară 4 Modernizarea
Serviciului Public de Ocupare

Programe vizând implicarea
persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă în activităţi
publice

Măsură eligibilă în cadrul
Programului Operaţional
Dezvoltarea Resurselor Umane,
Axa Prioritară 5 Promovarea
măsurilor active de ocupare

Măsuri de acompaniere pentru a
intra şi a se menţine pe piaţa
muncii (sprijin pentru membrii de
familie dependenţi, servicii de
asistenţă şi alte activităţi care îl
încurajează pe individ să
rămână pe piaţa muncii)

Măsură eligibilă în cadrul
Programului Operaţional
Dezvoltarea Resurselor Umane,
Axa Prioritară 5 Promovarea
măsurilor active de ocupare

7. Incluziune socială (pentru populaţia de etnie roma, persoane cu dizabilităţi, tinerii care părăsesc sistemul
de stat de protecţie a copilului)
Plan de măsuri

Surse de finanţare/

Parteneri sociali (potenţial)
interesaţi

Oportunităţi pentru atragere
de finanţări nerambursabile
Promovarea ocupabilităţii şi
adaptabilităţii persoanelor slab
calificate, persoanelor cu
dizabilităţi, persoanele supuse
riscului de excluziune socială în
economia socială

Măsură eligibilă în cadrul
Programului Operaţional
Dezvoltarea Resurselor Umane,
Axa Prioritară 6 Incluziune
socială

Dezvoltarea de parteneriate
între furnizorii publici de servicii
sociale şi cei privaţi
Dezvoltarea de servicii sociale
primare pentru familiile aflate în
dificultate (ajutor material,
servicii de consiliere)

Organizaţii neguvernamentale
Măsură eligibilă în cadrul
locale, institute specializate
Programului PHARE 2006 –
Coeziune Economică şi Socială
– Dezvoltarea Resurselor
Umane – Schema de finanţare
nerambursabilă Servicii Sociale;

Dezvoltarea de servicii sociale
integrate pentru persoanele
aflate în dificultate – locuinţe
protejate

Organizaţii neguvernamentale
Măsură eligibilă în cadrul
locale, institute specializate
Programului PHARE 2006 –
Coeziune Economică şi Socială
– Dezvoltarea Resurselor
Umane – Schema de finanţare
nerambursabilă Servicii Sociale;

Dezvoltarea de servicii sociale
integrate – centru de consiliere
pentru persoane abuzate,
victime ale violenţei în familie

Organizaţii neguvernamentale
Măsură eligibilă în cadrul
locale, institute specializate
Programului PHARE 2006 –
Coeziune Economică şi Socială
– Dezvoltarea Resurselor
Umane – Schema de finanţare
nerambursabilă Servicii Sociale;

Atât Strategia, cât şi Planurile de intervenţii anuale vor fi supuse spre aprobare Consiliului local. Strategia va
face obiectul evaluării semestriale de către o comisie special întrunită, care va formula recomandări de
îmbunătăţire/revizuire.
Întocmit de:_____________
Ionel Chiriţă
Primar
Primăria Oraşului Hârşova

1

Este supus evaluării şi revizuirii anuale, în conformitate cu obiectivele propuse
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