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CAPITOLUL IV
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FOROTIC
IV.1. OBIECTIV GENERAL
În elaborarea planului strategic s-au avut în vedere următoarele documente cu
caracter strategic elaborate la nivel local sau regional:
 Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013;
 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Vest (Varianta Draft)
 Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Caraş-Severin în perioada 20072013;
 Planul Urbanistic General al localităţii Forotic;
 Strategia Europa 2020;
 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 20132020-2030.
Obiectiv general
Dezvoltarea durabilă armonioasă a comunei Forotic prin valorificarea resurselor
naturale și umane disponibile pentru îmbunătățirea calității vieții populației.
Dezvoltarea durabilă presupune dezvoltarea durabilă în plan economic, în plan
ecologic și în plan social.

IV.2. OBIECTIVE SPECIFICE
Au fost identificate o serie de obiective specifice care vizează:
modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de utilități publice la nivelul comunei;
dezvoltarea infrastructurii social-culturale;
dezvoltarea agriculturii, pomiculturii și a zootehniei;
dezvoltarea activităţilor economice și turismului (stimularea spiritului anteprenorial,
dezvoltarea mediului de afaceri, susținerea formelor asociative etc);
o conservarea şi protejarea mediului înconjurător în scopul asigurării premiselor
dezvoltării durabile locale;
o dezvoltarea administrației publice locale - realizarea de parteneriate şi relaţii de
cooperare teritorială.
o
o
o
o

Aceste obiective vor fi realizate într-o perioada de 4 ani prin implementarea de
proiecte-măsuri grupate pe axe strategice de acțiune, după un calendar stabilit,
concomitent cu indentificarea resurselor financiare necesare (fonduri comunitare,
guvernamentale, locale etc).
IV.3. AXELE PRIORITARE ŞI DOMENIILE DE INTERVENȚIE
Ca urmare a analizei SWOT realizate la nivelul comunei, au fost stabilite
următoarele axe strategice de dezvoltare:
Axa strategică 1 Infrastructură şi utilităţi publice
Axa strategică 2 Îmbunătățirea mediului de afaceri și dezvoltarea turismului
Axa strategica 3 Creşterea competitivităţii şi viabilităţii exploataţiilor agricole
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Axa strategică 4 Protecția mediului
Axa strategică 5 Infrastructură social-culturală și promovarea incluziunii
sociale
Axa strategică 6 Consolidarea eficienței administraţiei publice.
Priorităţile prevăzute în Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Forotic sunt
compatibile cu domeniile de intervenţie stabilite în cadrul programelor de finanțare
comunitare pentru perioada 2014-2020.
De asemenea, prioritățile sunt în concordanță cu condiţionalităţile ex-ante stabilite
pentru accesarea fondurilor europene 2014-2020:
o Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri);
o Protecția mediului și promovarea utilizării durabile a resurselor;
o Promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității lucrătorilor;
o Investiţii în competenţe, educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii;
o Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
o Consolidarea capacității instituționale și a eficienței administrației publice.
Priorităţile pentru dezvoltarea rurală, conform Regulamentului FEADR 2014-2020,
care au fost avute în vedere la elaborarea strategiei comunei Forotic sunt:
o Prioritatea DR 1: încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură,
silvicultură şi zonele rurale;
o Prioritatea DR 2: creşterea competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură şi creşterea
viabilităţii exploataţiilor;
o Prioritatea DR 3: refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care depind
de agricultură şi silvicultură;
o Prioritatea DR 4: promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei
către o economie cu emisii reduse de carbon şi rezistentă la schimbările climatice
în sectoarele agricol, alimentar şi silvic;
o Prioritatea DR 5: promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării
economice în zonele rurale.

60

