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CAPITOLUL I: CARACTERISTICI  TERITORIALE ALE  UNITĂȚII 

ADMINISTRATIV -TERITORIALE 

1.1. Istoric 

 Teritoriul comunei a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri. În perioada statului 

dac şi a stăpânirii romane s-a înfiinţat aici o colonie romană sub numele Vibech. Peciul Nou 

este menționat documentar pentru prima dată în 1333, cu numele de Veybech. 

Între anii 1401-1406 localitatea a fost domeniu regal cu statut urban, sub denumirea de 

Opidum Regys Vyebech, iar în secolul XVI revine la denumirea de Vzbech. Tot în secolul 

XVI denumirea localităţii apare în documente cu ocazia războiului ţărănesc condus de 

Gheorghe Doja, care va da o luptă în această zonă cu voievodul Transilvaniei, Ion Zapolia. 

În 1526 Ungaria devine paşalâc, Transilvania principat autonom, după această perioadă 

sultanul colonizează în Banat mulţi sârbi, iar denumirea localităţii este schimbată de la Vibech 

la Peciui, iar în sec. XVII - Peciuiu. 

Din 1685 atât Banatul cât şi localitatea trec sub stăpânire habsburgică, urmând o perioadă 

zbucimată cu multe războaie. Habsburgii transformă Banatul în domeniu imperial condus de o 

administraţie militară, în frunte cu un guvernator.  

Între 1717-1722, habsburgii aduc în localitate colonişti germani, aceştia se stabilesc în 

perimetrul comunei, denumirea localităţii apare în 1743 Uypez. Populaţia colonizată este de 

şvabi, aduşi din Koln şi Mainz. 

Comuna Peciu Nou va fi afectată de numeroase războaie ruso-austro-turce, desfăşurate în tot 

secolul al XVIII -lea şi începutul secolului al XIX- lea, precum şi de revoluţiile de la 1848 şi 

1849, existând chiar şi participanţi direcţi la revoluţia din Transilvania. 

A urmat o perioadă de dezvoltare economică a comunei, întreruptă de primul război mondial. 

În primul război mondial, cetăţeni din comuna Peciu Nou au luptat alături de armata austro-

ungară, existând 88 de victime.  

Perioada celui de-al doilea razboi mondial a afectat și localitatea Peciu Nou prin participarea 

unui număr de 230 de cetățeni la război, atât în armata germană cât și în cea română, existând 

peste 70 de victime. 

Din 1947 în localitatea Peciu Nou s-au înființat instituții de conducere ale regimului comunist. 

Pe plan economic în această perioadă sunt trecute în proprietatea statului fabricile, pădurile, 

terenurile arabile, trecându-se la industrializare și cooperatizare. Revenirea la democrație se 

va face după revoluția din decembrie 1989. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1333
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După 1990 a început plecarea masivă a germanilor din comună iar biserica catolică, unde se 

oficializau slujbe, este folosită în prezent la desfășurarea slujbelor ortodoxe și greco-catolice. 

În perioada (1924-1925) comuna Peciu Nou s-a mai numit și Mielcu. 

1.2Localizare 

Comuna Peciu Nou este o localitate în judeţul Timiş, Banat, România și este situată în câmpia 

de divagare Timiș – Bega, la 25 km sud – vest de municipiul Timișoara. Comuna Peciu Nou 

are în componenţă urmatoarele localități: Peciu Nou, Diniaş şi Sânmartinul Sârbesc.De 

remarcat că localitatea Peciu Nou este situată în apropierea granițelor cu Serbia și Ungaria 

în zona de contact cu UE, la o distanță de aproximativ 700 km de 13 capitale europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Banat
http://ro.wikipedia.org/wiki/România
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1.3. Distribuția etnică a 

populației 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recensământul din 2012, comuna Peciu Nou avea 4868 locuitori, din care 3907 

români, 620 sârbi, 43 ucrainieni, 92 maghiari, 53 romi, 40 germani şi 6 de alte naţionalităţi. 

 

1.4. Cadrul natural 

Teritoriul comunei face parte integrată din ținutul Câmpiei Tisei, încadrându-se în câmpia de 

divagare a Timișului cunoscută și sub denumirea de câmpia joasă.Relieful comunei este plan, 

slab ondulat, formele de relief fiind reprezentate prin ușoare grinduri, relativ înalte, precum și 

români sârbi ucrainieni

maghiari romi germani

alte naționalități
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de o serie de depresiuni șterse ocupate de mlaștini care majoritatea duc către valea râului 

Timiș. Caracteristic reliefului comunei este o ușoară înclinare de la nord - est către sud - vest.   

 

1.5 Clima  

           Clima României este influenţată de poziţia pe glob, precum şi de poziţia sa geografică 

pe continent. Aceste particularităţi conferă climei din România un caracter temperat 

continental. 

Datorita poziţiei sale, comuna Peciu Nou se încadrează în climatul continental de 

tranziţie cu influienţe ale climatului submediteranean cu ierni blânde și veri călduroase.  

Temperatura medie anuală a aerului este de 9,10 C și chiar depaşeşte 11 C în câmpie 

cu o medie de -2 C în luna ianuarie și 21 C media lunii iulie.  

Maxima absolută a fost întegistrată în anul 1952 în luna august cu 42 C iar minima 

absolută, în anul 1935, în luna februarie, -29.2 C.  

Clima este marcată de primăveri scurte cu trecere bruscă de la iarna la vară și invers. 

Umezeala relativă a aerului este foarte importantă pentru agricultură. Umezeala 

relativă medie înregistrată este de 74%. În luna iulie este mai scazută de 62% iar în decembrie 

de 88%. 

Precipitațiile medii anuale sunt de 631 mm. Media lunară cea mai mare se 

înregistrează în luna iunie de 81.1 mm, iar cea mai mică de 33 mm în luna ianuarie. 

În circulația atmosferică se simte influența maselor de aer dinspre Marea Adriatică și 

Marea Mediterană.  

Vânturile dominante lipsesc, se fac simțite vânturile dinspre nord și nord vest care sunt 

aducătoare de precipitații în special primăvara și toamna. 

Precipitaţiile sunt relative suficiente însă cad neregulat, fiind variabile la nivel anual.  

 

1.6 Apa 

Se poate spune că relieful, condiţiile climatice la care se adaugă structura geologică şi 

litologică influenţează regimul hidrografic al zonei, atât cel de suprafaţă, cât şi pe cel 

subteran.  

Teritoriul comunei face parte din bazinul hidrografic al râului Timiş în partea de sud 

pe o distanță de 6 km. 

Râul Timiș are debitul mare primăvara când innundă și teritoriile din luncă și 

începutul toamnei când și cantitatea de precipitații este mai mare. 
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Pe teritoriul comunei întâlnim depresiuni șterse unde în perioadele cu precipitații mai 

abundente apa stagnează, ducând la fenomenul de lacoviștire. 

Apa freatică se află la adâncimea de 2-3 m și este în general potabilă cu un conținut 

însemnat de oxid de fier. Apa din pânza freatică este sustinută la nivel constant de către râul 

Timiș. 

 

1.7 Solul  

 Solul este un corp natural cu însușiri de fertilitate, formate prin acțiunea îndelungată a 

viețuitoarelor și a factorilor climatici asupra materialului mineral al rocilor de la suprafață.   

Solurile din cadrul teritoriului comunei s-au format şi au evoluat prin interacţiunea 

complexului de factori pedogenetici, dintre care cei mai importanţi sunt apa freatică, relieful, 

roca parentală, clima, vegetaţia şi factorul antropic, subliniind influenţa dominantă a apei.  

Formarea solurilor din această zonă au luat naștere în condițiile unui climat de 

silvostepă având la baza materiale aluvionare nisispoase și apa freatică la adâncimi 

consistente. Solul este de tipul aluviunilor solidificate pe care s-a schițat solul aluvial 

cernoziomic levigat freatic umed. 

Formele positive ale microreliefului prezintă soluri unde caracterele de aluviune sunt 

bine evidentiate în timp ce formele negative au generat soluri influențate foarte mult de apele 

din precipitații prezentând procese de gleizare și lacoviștire. 

Formele plane ale reliefului se caracterizează prin soluri aluvionare cernoziomice 

levigate freatice umede.  

Solul zonei studiate prezintă reacție slab acidă de suprafață și alcalină în profunzime. 

Solul prezintă un conținut normal de humus, azotat total, sărac în fosfor mobil și mediu în 

potasiu. 

Din studii resiese grupare solurilor în: soluri aluvionare de tipul cernoziomurilor, 

lacoviște și sărături. 

Aceste tipuri de soluri sunt favorabile pentru cultura cerealelor, plante prășitoare, 

rădăcinoase, cultura legumelor, etc. 

 

1.8 Flora şi fauna 

Vegetația caracteristică este cea a silvostepei şi este influentată de vecinatatea 

provinciei geobotanice din sudul europei. Pădurile masive sunt foarte rare și se găsesc doar 

cele specific zonei de câmpie din care face parte și zona studiată. Terenurile agricole și 

pajiștile iau locul pădurilor de foioase de tip panonic. 
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În partea de est a comunei se mai păstrează o suprafață de teren ocupată de pădure 

veche unde întâlnim esențe precum stejarul brumăriu, gârniță, etc. Răzlet mai întâlnim specii 

de dud, salcâmi, plopi, porumbari, frasini, arțari, etc. 

În culturi vegetația spontană este reprezentată prin: pălămidă, macul de câmp, pir, 

albastriță, rochița rândunicii, etc. 

Vegetația ierboasă în zona fânețelor este prezentă prin asociații de zazanie, timoftică, 

coada vulpii, firuță, romanița de câmp, pir, etc. 

Formele negative ale microreliefurilor au și o vegetație hidrofilă cu următoarele 

specii: păișuri, stuf, papură, pipirig, rogoz, murul, știr, brusturi, urzică, lobodă, ceapă ciorii, 

socul, etc. 

Contrastele mari climatice dintre vară și iarnă, ariditate accentuată, lipsa de adăpost și 

vegetație mai putin bogată sunt elemete care contribuie la restrângerea faunei stepei și 

silvostepei. 

Dintre mamiferele caracteristice acestei regiuni sunt mamiferele rozătoare, ce ocupă 

un areal care corespunde cu cel al teritoriilor cu dezvoltare intensă a agriculturii, ele având o 

acţiune dăunătoare asupra culturilor. 

Cele mai importante rozătoare sunt: popândăul, hârciogul, şoarecele de câmp, șobolan 

de câmp, cățelul, iepurele de câmp, dihorul, etc.  

Dintre păsări întâlnim: dropie, fazan, prepelița, pitpalacul, graurul, etc. 

Prezența pajiștilor de stepă oferă cadrul favorabil cosașilor, greierilor, furnicilor 

precum și a unor reptile de mici dimensiuni. 

Tot pe teritoriul comunei dintre mamifere întâlnim și căprioare, vulp, etc. 

În apele râului Timiș și a bălților se pot pescui crapi, mrene, șalău, platică, somn, 

calcan, etc. 

 

1.9 Resurse 

Comuna Peciu Nou fiind situată într-o zonă agricolă importantă din câmpia vestică, în 

lunca Timișului, resursele pe care se bazează poţenţialul economic al comunei sunt în mare 

parte resurse proprii (agricultura și cresterea animalelor). Pe raza localității se mai pot 

exploata argile și nisipuri iar în trecut s-au găsit zăcăminte de gaze naturale care au fost date 

spre exploatare. 
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1.10 Strategia de dezvoltare 

 Strategia de dezvoltare a comunei Peciu Nou pentru perioada 2019 – 2024 prezintă 

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

viitoare a comunei si releva proiectele si oportunitățile pe care ni le oferă intrarea României in 

Uniunea Europeana. Ca parte a comunității europene, Peciu Nou, are nevoie de o viziune 

clara pentru a putea orienta eforturile proprii si de o strategie care sa sublinieze rolul 

important ce revine valorificării potențialului de absorbție a fondurilor europene. O asemenea 

viziune pe care acum suntem in măsură sa o prezentam cetățenilor comunei are in vedere 

principalele direcții de dezvoltare pe care comuna ar trebui sa le urmeze. Aceste direcții sunt 

aliniate strategiilor de dezvoltare regionala si naționala, dar si directivelor, valorilor si 

principiilor europene. Fara indoiala că viitorul nostru se afla in mâinile noastre, iar pentru a 

ni-1 face asa cum il dorim este obligatoriu s urmam o metodologie specifica, in acord cu 

anumite principii si valori. 

      Strategia comunei Peciu Nou pentru 2019 - 2024 isi propune sa aduca toti factorii 

implicați in indeplinirea sa la o stare de colaborare sub o aceeași viziune, pentru utilizarea cu 

un mai mare folos a resurselor proprii, cat si a celor ce pot veni din exteriorul comunei.  

Pe baza strategiei se fundamentează si se justifica cererile de finanțare pentru atragerea de 

resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri speciale. 

De aceea este important sa se acorde o atentie deosebita elaborării acestui document si sa se 

asigure o participare cat mai larga a cetățenilor la elaborarea lui si, mai ales, la aplicare. 
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CAPITOLUL  AL  II-LEA: NIVELUL  DE DEZVOLTARE  SOCIO-ECONOMICĂ  A 

REGIUNII 

 

 

2.1.   Caracteristici demo-geografice 

Regiunea Vest are o suprafaţă de 32.034 Km2 (13,4 % din suprafaţa ţării) şi este 

compusă din 42 oraşe (din care 12 municipii) şi 276 comune (318 unităţi administrativ 

teritoriale), 

grupate în 

patru judeţe: 

Arad, Caraş-

Severin, 

Hunedoara şi 

Timiş.  

Istoric 

vorbind, 

Regiunea 

cuprinde 

provincia 

Banatului, 

provincie 

istorică românească cu o dezvoltare economică timpurie şi mai puternică în comparaţie cu alte 

provincii din ţară. Regiunea Vest are un relief variat şi armonios distribuit în zone de câmpie, 

deal şi munte. Zonele de câmpie fac parte din Marea Câmpie de Vest şi predomină în judeţul 

Timiş. Clima este continental-moderată, cu influenţe sub-mediteraneene, pe culoarul Dunării 

şi Valea Cernei, cu temperaturi medii multianuale ce oscilează între 10-120C. Căderile de apă 

se situază în jurul unei medii de 560-580 l/m2 anual, uşor mai ridicate în zonele montane.  

Regiunea se leagă de Ungaria şi Serbia şi Muntenegru prin magistrale europene, stradale şi 

feroviare. Oraşele Arad şi Timişoara dispun de aeroporturi cu capacităţi moderne de preluare 

a fluxului aerian.  

Regiunea Vest face parte din Euroregiunea Dunăre - Criş - Mureş - Tisa (DCMT), care 

implică cele patru judeţe ale Regiunii Vest, trei comitate din Ungaria şi regiunea autonomă 

Voivodina din Serbia. Euroregiunea a fost înfiinţată în 1997 pe baza unui protocol de 

colaborare semnat de către reprezentanţii autorităţilor locale din cadrul regiunilor 

componente.  

Populaţia Regiunii Vest este caracterizată de diversitate culturală, comunităţile române 

coabitând cu cele ungare, germane, rrome şi sârbe. În 2002, minorităţile naţionale reprezentau 

11,7% din totalul populaţiei din regiune.  
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Din 1990, populaţia regiunii a scăzut constant, de la 2.201.717, la 1930, 458 locuitori în 2005 

locuitori, ca urmare a unei rate negative a natalităţii şi emigraţiei externe a populaţiei din 

regiune. Densitatea populaţiei la 1 iulie 2005 era de 61,1 loc/km2 în 2005, considerabil mai 

mică faţă de densitatea populaţiei la nivel naţional (90,9loc/km2).  

Regiunea se confruntă cu un proces de îmbătrânire demografică, efectele sale în viaţa 

economică şi socială urmând să fie resimţite după anul 2005, când în populaţia în vârstă aptă 

de muncăvor intra generaţiile, reduse numeric, născute după 1990. Gradul de urbanizare al 

Regiunii (63,6% populaţie urbană) este mai mare decât media naţională (54,9%), iar judeţul 

Hunedoara are cea mai ridicată rată de urbanizare din ţară, după capitală, respectiv 76,9% 

populaţie urbană.  

În ceea ce priveşte spaţiul rural acesta se caracterizează din punct de vedere demografic 

printr-o densitate redusă a populaţiei, declin demografic datorat migraţiei şi îmbătrânirii 

populaţiei, rata mortalităţii relativ ridicată şi o capacitate scăzută de reînnoire demografică. 

 

 2.2 Forţa de muncă şi migraţia  

Forţa de muncă a regiunii reprezintă factorul care a contribuit cel mai mult la dezvoltarea 

socio-economică, aceasta fiind motivată, flxibilă, inovativă, dar şi cu un grad ridicat de 

specializare, contribuind astfel la dezvoltarea unui mediu antreprenorial dinamic.  

În 2005, populaţia ocupată reprezenta 40,8% din total, cu ponderea cea mai însemnată în 

sectorul terţiar (43,8%), urmat de industrie (29,5%) şi de agricultură (26,6%). Ponderea 

populaţiei ocupate are valorile cele mai ridicate în judeţele Timiş (48,3%) şi Arad (44,1%).  

Populaţia ocupată în sectorul industrial a scăzut semnificativ în perioada 1993 - 2003, în mod 

deosebit în judeţele puternic industrializate - Hunedoara şi Caraş-Severin, în special ca 

urmare a disponibilizărilor masive de personal din minerit şi siderurgie. Pe acest fond al 

restructurării şi disponibilizării populaţiei ocupate în sectorul industrial, populaţia s-a orientat 

cu preponderenţă spre sectorul serviciilor.  

Rata şomajului a cunoscut fluctuaţii în intervalul 1991- 2005, de la 2,5% în 1991, la 5,1% în 

2005. Cea mai ridicată valoare a ratei şomajului se înregistează în judeţul Hunedoara (9,4%), 

în urma disponibilizărilor din sectorul minier, iar cea mai scăzută în judeţul Timiş (2,3%). 

După 1990, odată cu 

posibilitatea plecării pentru 

muncă în afara ţării, un 

număr important de cadre 

specializate au părăsit ţara, 

urmând vechi relaţii 

tradiţionale către ţările 

germanice şi Ungaria. 
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Acestea lipsesc în prezent, când tot mai mulţi investitori de anvergură întemeiază întreprinder i 

în această regiune. 

 

2.3 Economia regiunii  

Însemnate resurse de subsol (huilă, antracit, metale colorate, argint, aur, roci dure, zăcăminte 

radio-active, izvoare termale şi minerale), sol (păduri cu esenţe valoroase, soluri fertile), 

climat favorabil, legături de transport facile cu centrul Europei şi o populaţie laborioasă 

reprezintă coordonatele economice ale regiunii.  

Ca şi în cazul celorlalte regiuni de dezvoltare, teritoriul regiunii Vest - România poate fi 

împărţit în două subregiuni, confruntate cu probleme structurale distincte şi grad diferit de 

dezvoltare.Prima, include teritoriul judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara, la care se adaugă 

oraşul Nădrag şi aria adiacentă acestuia, localizate în jud. Timiş. Aici s-au dezvoltat timpuriu, 

încă din sec 19, ramuri ale industriei extractive, siderurgice, metalurgice şi ale industriei 

conexe, cum este industria constructoare de maşini.  Această mare subzonă a regiunii a intrat 

într-un puternic declin după 1990, iar procesul de restructurare care s-a desfăşurat lent şi cu mari 

dificultăţi, a generat un şomaj foarte ridicat. In acest mare areal, o particularitate aparte o are 

situaţia economiei bazinului carbonifer Valea Jiului (Aninoasa, Petroşani, Uricani, Petrila, Lupeni, 

Vulcan), unde reducerea locurilor de muncă a cauzat convulsii sociale repetate, în pofida a 

numeroase programe de echilibrare a situaţiei.  

Cea de a doua subregiune cuprinde teritoriul judeţelor Timiş şi Arad. Această subregiune cu 

dezvoltare industrială timpurie, complexă şi diversificată (industrie uşoară, constructoare de 

maşini, electrotehnică etc.) este în prezent arealul favorit al investiţiilor străine productive în 

România. Pe fondul creării a numeroase locuri de muncă ce necesită populaţie cu o calificare 

înaltă, şi a exodului masiv al forţei de muncă din ultimii ani (emigraţia populaţiei germane a 

accentuat acest fenomen), subzona se confruntă cu o lipsă tot mai accentuată de forţă de 

muncă corespunzătoare. Noile investiţii în acest areal se lovesc de lipsa infrastructurilor 

corespunzătoare pentru dezvoltare (alimentare cu apăsi căi de comunicaţii). Zona Hunedoara 

– Deva, Valea Jiului, culoarul Haţeg - Călan, Deva, zona minieră din sudul judeţului Caraş-

Severin şi zona minieră din nordul judeţului Hunedoara (Brad, Munţii Apuseni), precum şi 

fostele zone miniere, necesită lucrări urgente de infrastructură pentru reintroducerea în 

circuitul economic şi protejarea ecologică a aşezărilor afectate masiv de reziduurile 

activităţilor miniere (uraniu, metale rare şi colorate).  

Valea Jiului (Lupeni, Petrila, Uricani, Vulcan), Moldova Nouă, Sasca, Oraviţa, Anina, Ocna 

de Fier, Dognecea, Rusca Montană, Valea Jiului, zona Brad, Teliuc - toate sunt areale cu o 

semnificativă concentrare de forţă de muncă disponibilizată din industria minieră care trebuie 

absorbită de alte sectoare. Investiţiile în aceste zone trebuie să includă în mod necesar 

ecologizarea haldelor şi reabilitarea suprafeţelor industriale dezafectate, ecologizarea 

întregului areal, modernizarea reţelei de canalizare şi apăpotabilă.  

Produsul intern brut pe locuitor realizat în Regiunea de Dezvoltare Vest a crescut în mod 

constant din 1998 (1697 Euro), atingând în 2004 valoarea de 3363,7 Euro, situându-se pe 

locul doi în România, după Regiunea Bucureşti – Ilfov. Contribuţia cea mai semnificativă la 

formarea PIB este o are sectorul serviciilor (43,8%), fiind urmat de industrie (29,5%). 
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Productivitatea muncii în 2004 a fost de 6.979,4 Euro, regiunea situându-se astfel la un nivel 

mediu faţă de cel naţional.  

În 2005, sectorul terţiar concentra 78% din numărul total de firme din regiune, şi realiza 

aproape 13,6% din cifra de afaceri totală. Cele mai multe firme din acest sector activează cu 

preponderenţă în turism, servicii generale, transporturi şi servicii profesionale. Întreprinderile 

cu profil industrial din cadrul regiunii au realizat în anul 2002 peste o treime a investiţiilor 

brute şi au atras jumătate din forţa de muncă ocupată a regiunii. În regiune există zăcăminte şi 

exploatări însemnate de huilă (bazinul Petroşani), şi cărbuni superiori (Anina), petrol gaze 

naturale şi marmură. Pe categorii de industrie, putem vorbi de industrie siderurgică în 

Hunedoara şi Reşiţa, construcţia de maşini grele (Reşiţa), echipamente mecanice (Leoni - 

Arad, UCM Reşiţa, Stimal şi UMT Timişoara), echipamente electrice şi electrotehnice 

(Leoni, Contor Zenner - Arad, Elba, Bega, Siemens, Electromotor, Solectron), echipamente 

auto (Kromberg şi Schubert – Timişoara, şi Delphi – Sânnicolaul Mare, Takata - Arad, Eybl - 

Deta), mobilă fină (Arad, Lugoj, Caransebeş, Timişoara), chimică (Continental Timişoara, 

Mondial - Lugoj, Solventul – Timişoara, Linde -Timişoara), materiale de construcţii (ciment - 

Deva, marmură – Simeria, lacuri şi vopseluri - Timişoara), textilă şi confecţii (Lugoj, 

Caransebeş, Timişoara, Arad), pielărie, alimentară, băuturi (bere, alcool, ape minerale).  

În anul 2005, în regiune activau 41.594 IMM-uri, (21,55/1000 locuitori), fiind concentrate cu 

precădere în judeţul Timiş. Micro-întreprinderile au ponderea cea mai ridicată – 87,09%. 

Judeţul Timiş are contribuţia cea mai ridicată la cifra de afaceri totală realizată în regiune, şi 

cea mai ridicată productivitate a muncii (măsurată prin cifra de afaceri). În anul 2005, 

investiţiile străine directe în Regiunea Vest au reprezentat 1,491 milioane Euro.  

În vederea stimulării mediului de afaceri, a fost susţinută dezvoltarea de parcuri industriale 

(Parcul Industrial Timişoara şi Zona Industrială Arad prin Phare CES 2001, Parcul Industrial 

Hunedoara prin Ordinul MDP nr.20/2003, Zona Industrială Valea Ţerovei – Reşiţa, prin 

Phare CES 2004-2006), acestea oferind spaţii pentru desfăşurarea activităţilor şi servicii 

pentru investitori.  

 

2.4 Infrastructura și Transport  

 Regiunea de Vest este traversată de două din cele trei coridoare Pan-europene care 

intersectează România, şi anume coridorul IV Berlin / Nurnberg – Praga – Budapesta, care pe 

teritoriul României are două ramuri, respectiv Nădlac-Arad-Calafat-Vidin şi Nădlac-Arad- 

Bucureşti-Constanţa, şi coridorul VII - fluviul Dunărea, de cinci drumuri europene şi de trei 

linii internaţionale de cale ferată.  

În 2005, Regiunea Vest avea o reţea de căi ferate de 1904 km, reprezentând 17,39% din 

totalul naţional. Reţeua de căi rutiere este bine dezvoltată şi repartizată relativ echilibrat în 

teritoriu, cu o reţea totală de drumuri publice de 10.292 km (12,88% din totalul naţional) din 

care 1.883 km sunt drumuri naţionale şi 8.409 km drumuri judeţene şi comunale. Din totalul 

drumurilor publice doar 26% sunt modernizate, procent sub media naţională (26,5%). 

Densitatea drumurilor publice în regiune de 32,1 km/100 km2, este foarte apropiată de media 

naţională (33,5 km/100 km2). Pe judeţele componente, diferenţele sunt semnificative între 

Hunedoara (45,4 km/100 km2) şi Caraş-Severin (22,8 km/100 km2). Infrastructura rutieră 
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aflată în perimetrul punctelor de frontieră este doar în parte modernizată, necesitând investiţii 

majore.  

Procentul ridicat de drumuri judeţene nemodernizate îngreunează legăturile dintre centrele 

judeţene Deva - Reşiţa, Timişoara - Reşiţa şi Timişoara – Deva. Lipsa autostrăzilor, 

intensificarea traficului pe drumuri neadecvate transporturilor inter-regionale şi internaţionale, 

capacitatea portantă scăzută a structurii drumurilor existente cu efecte de degradare 

accelerată, marcarea, inscripţionarea şi iluminarea de slabă calitate şi un procent ridicat de 

drumuri judeţene nemodernizate, conduc la restrângerea posibilităţilor şi a capacităţii de 

trafic. 

 

2.5 Utilităţi publice  

 Lungimea reţelei de alimentare cu apă a regiunii Vest este de 5.559 km, reprezentând 

11,6% dintr-un total naţional de 47.778 km. Reţelele de alimentare cu apă, în general, şi cele 

din localităţile urbane în special se confruntă cu probleme legate nu numai de extinderea 

capacităţilor de stocare, dar şi de tratare şi distribuţie, în condiţiile asigurării protecţiei 

sanitare a surselor, 90 din localităţile Regiunii Vest au reţele de canalizare menajeră. 

 Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare din Regiunea Vest este de 2.441 

km, reprezentând 13,3 % din lungimea reţelei de canalizare la nivel naţional (18.381 km). 

Acestea există în principal în oraşe, fiind totodată mai extinse în cartierele de blocuri. Multe 

dintre reţelele de canalizare menajeră prezintă uzuri avansate, fizice şi mai ales morale. 

 Lungimea sistemului de furnizare a gazelor naturale, de 3 004 km, reprezintă 10,92% 

din lungimea reţelelor de gaze naturale pe ansamblul ţării (27 496 km).  

 In toate localităţile urbane este organizat sistemul de colectare, transport şi depozitare 

definitivă a deşeurilor de tip menajer. În prezent, deşeurile se colectează în mod selectiv.  

 

2.6 Educaţie  

 În anul şcolar 2005/2006 în Regiunea Vest instituţiile educaţionale au fost 

reprezentate de 522 grădiniţe, 542 şcoli şi 14 instituţii de învăţământ superior – publice şi 

private. Între universităţile publice, un rol important la nivel naţional îl au Universitatea 

Politehnică şi cea de Medicină. Există, de asemenea, şi universităţi private: Tibiscus - 

Timişoara, Aurel Vlaicu - Arad, Drăgan - Lugoj.  

 

 

2.7 Sănătate  

 Speranţa de viaţă în Regiunea Vest este în medie de 71,00 ani faţă de o medie 

naţională de 71,76 ani şi de o medie europeană de 78,31 ani. În 2005, unităţile sanitare cu 

capital majoritar de stat de la nivelul regiunii Vest erau reprezentate de 46 spitale, 13 clinici, 

36 dispensare medicale, 2 sanatorii TBC. Dacă din punct de vedere al numărului instituţiilor 

de îngrijire a sănătăţii situaţia este relativ echilibrată în regiune, infrastructura de sănătate este 
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destul de slab dezvoltată în majoritatea cazurilor, necesitând reabilitare, iar echipamentele 

trebuie fie înlocuite, fie modernizate. 

 

2.8 Servicii sociale  

 Problemele sociale sunt relativ reduse prin comparaţie cu restul regiunilor, ca urmare a 

dezvoltării sectorului ONG-urilor care furnizează un exemplu de bune practici în domeniu. 

Sistemul județean de servicii sociale cuprinde ansamblul tuturor serviciilor sociale funcționale 

la nivelul județului Timiș, asigurate de furnizoriide servicii sociale acreditați, publici si 

privați, prin care autoritățile publice locale împreuna cu societatea civilă intervin pentru 

prevenirea,limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situațiilor care pot 

genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei,grupurilor sau 

comunităților. Serviciile sociale de la nivelul Judetului reprezinta ansamblul de activități 

realizate pentru a răspunde nevoilor sociale,precum și a celor speciale , individuale,familiale 

sau de grup, învederea depășirii situațiilor și combateriiriscului de excluziune 

socială,promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. La nivelul județului Timiș, 

principalii furnizori de servicii sociale sunt: Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului, serviciile sociale de la nivelul primăriilor de municipiu, orașe și comune, 

biserica, organizații neguvernamentale respectiv asociații și fundații. Accesul la beneficii si 

servicii sociale reprezintă un mijloc de întărire a coeziunii sociale și de reducere a excluderii 

sociale. 

 O serie de disfuncționalități se înregistrează în prezent, cu privire la modul de 

organizare și funcționare a serviciilor sociale la nivelul județului: 

 -Rețeaua de servicii sociale este distribuită inegal la nivelul județului Timiș,existând 

mari diferențe între mediul urban și rural cu privire la gradul de dezvoltare a serviciilor 

sociale publice și private. Puține comunități din zona rurală au dezvoltat servicii sociale, cu 

personal calificat în domeniul asistenței sociale; 

 -Asistenții sociali de la nivelul autorităților locale, dedică cea mai mare parte a 

timpului de lucru acordării de beneficii , în detrimentul activității de asistență socială, de 

acompaniere efectivă a persoanei în vederea creșterii capacităților individuale/grup/familiale, 

de prevenire a separării copilului și de menținere a acestuia în familie. Prevenirea 

instituționalizării este prioritară, un rol major revenind comunității locale din care provine 

copilul. Comunitatea locală este prima entitate în masură să identifice și să intervină imediat 

pentru a preveni situațiile de risc major, precum și să identifice resursele și soluțiile pentru a 

evita separarea copilului de mediul familial; 

 -Serviciile publice de asistență socială din cadrul primăriilor sunt slab dezvoltate,în 

special în special în mediul rural fiind lipsite de personal de specialitate; 

 -Fondurile insuficiente alocate sectorului social,nu permit crearea,dezvoltarea rețelei 

de servicii sociale primare și implementarea unor programe care să vină în întâmpinarea 

nevoilor persoanelor defavorizate. 

 La nivelul județului Timiș,varietatea,complexitatea și numărul mare de probleme 

sociale cu care se confruntă familiile, persoane aflate în dificultate au ca principale cauze: 
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 - dificultăți materiale 

 - lipsa locurilor de muncă 

 - familii dezorganizate 

 - încrederea scăzută în educație 

 - conflict intrafamilial 

 - violență domestică 

 Conform legislației în vigoare,autoritățile administrației publice locale și toți furnizorii 

publici de servicii sociale au obligația de a organiza și acorda serviciile sociale,precum și de a 

planifica dezvoltarea acestora, numai în funcție de nevoile identificate ale persoanelor din 

comunitate , de prioritățile asumate, de resursele disponibile și cu respectarea celui mai bun 

raport cost/beneficiu. Nevoile beneficiarilor și nevoile sistemului de asistență socială sunt 

complexe, fiind într-o dinamică permanentă, iar calitatea profesională a oamenilor care sunt 

chemați să răspundă acestor provocări trebuie să fie pe măsură. Astfel , formarea profesională 

continuă este necesară în vederea asigurării și îmbunătățirii calității serviciilor în conformitate  

cu standardele de calitate în domeniu.  

 La data de 31 decembrie 2013, în sistemul de protecție au fost protejați un număr de  

2487 copii/tineri, din care 434 protejați în centrele rezidențiale ale DGASPC Timiș,322 

protejați în centrele rezidențiale ale OPA,1104 protejați la asistenti maternali profesioniști și 

627 protejați la rude și alte familii sau persoane. 

  Din totalul de copii de 434 aflați in centrele de plasament de tip rezidențial din cadrul 

DGASPC Timiș, 193 sunt copii cu dizabilități. În anul 2013 totalul copiilor încadrați in grad 

de handicap este de 2261. 

 Conform datelor raportate trimestrialde către UAT-uri numarul copiilor ai căror părinți 

plecați la muncă în străinătate in anul 2013 este de 1879. 

2.9 Zone problemă  

 Principalele probleme de dezvoltare se concentrază în judeţele Caraş-Severin şi 

Hunedoara, cu centre mono-industriale. În judeţele Hundoara şi Caraş-Severin au fost 

identificate şi promovate pentru finanţare în cadrul Programului Phare 2001 două zone, şi 

anume:  

Zona industrială a Podişului Mehedinţi, respectiv oraşul Topleţ din judeţul Caraş-Severin  

Zona industrială a Banatului de Sud şi a Bazinului Petroşani (Reşiţa, Borşa, Oţelu Roşu, 

Călan, Hundeoara), caracterizată de un grad extrem de ridicat al concentrării tehnice a 

întreprinderilor şi a centrelor miniere, de pierderea pieţelor de desfacere, precum şi de lipsa 

ofertei de muncă pentru populaţia feminină, ceea ce a condus către probleme majore în 

procesul de restructurare economică, echilibru socio-cultural labil şi mediu ecologic 

destabilizat.  De asemenea, cele două judeţe au beneficiat de finanţare prin programe 

guvernamentale pentru zone asistate şi zone defavorizate: Hunedoara, Rusca Montană, Bocşa, 

Moldova Nouă, Valea Jiului (Petroşani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Uricani), şi Brad, care, prin 
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valorificarea potenţialului local şi prin programele de investiţii îşi pot îmbunătăţi problemele 

economico-sociale şi de mediu. 

2.10 Potenţial de dezvoltare  

 Domeniile în care Regiunea Vest prezintă un potenţial de dezvoltare ridicat sunt 

cercetarea- dezvoltarea-inovarea, Regiunea Vest având o tradiţie universitară de peste 80 ani, 

serviciile şi turismul, acestea din urmă căpătând o importanţă din ce în ce mai mare la nivelul 

regiunii. Cercetarea (centre de cercetare şi universităţi) din domeniile medical, industrie 

constructoare de maşini, minier, chimie, agricultură, se concentrează în principal în judeţul 

Timiş (18), centre de cercetare existând şi în judeţele Hunedoara (6), Caraş-Severin (4) şi 

Arad (2).  

 De asemenea, Regiunea de Dezvoltare Vest este o zonă cu potenţial turistic variat. 

Condiţii speciale pentru practicarea agroturismului se află în judeţul Caraş-Severin, în Munţii 

Apuseni (în vecinătatea oraşului Brad), cît şi în vestul şi sudul judeţului Hunedoara 

(Sarmisegetuza – aici fiind situate vechile vestigii ale fostei capitale ale regatului Daciei din 

perioada pre- romană). Alte forme de turism practicabile în regiune sunt turismul termal-

balnear (Băile Herculane, Moneasa, Lipova, Baziaş, Geoagiu), de afaceri (Timişoara) şi de 

tranzit (culoarele de circulaţie rutieră internaţională Nădlag–Deva şi Timişoara–Herculane).  

 Turismul urban poate fi, de asemenea, dezvoltat, în regiune existând 42 de oraşe, ce 

conservă un valoros patrimoniu arhitectural, muzee în diverse domenii: istorie, arheologie, 

artă, ştiinţele naturii, mineralogie, etnografie, tehnice, unele dintre acestea fiind şi în aer liber. 

Pentru valorificarea potenţialului turistic al regiunii, în 2005 funcţionau 365 unităţi de cazare. 

Distribuirea acestora în cadrul regiunii este relativ echilibrată, variind între 23,3% în judeţul 

Arad şi 27,9% în judeţul Caraş-Severin. 

 

3.  CORELAREA CU CADRUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI 

 Strategia de Dezvoltare Durabilă a României stabilește obiective concrete pentru 

trecerea, într-un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de dezvoltare generator de 

valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaștere și inovare, orientat spre 

îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor și a relațiilor dintre ei în armonie cu mediul 

natural. 

 Ca orientare generală, strategia vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe 

termen scurt, mediu și lung : 

 Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la 

principalii indicatori ai dezvoltării 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. 

 Prin complexitatea proceselor și fenomenelor, prin amplitudinea provocărilor și 

problemelor care trebuie rezolvate, dezvoltarea durabilă a României a încetat demult să mai 

fie atributul exclusiv al elitelor politice, economice și intelectuale. În egală măsură, 

dezvoltarea durabilă a țării privește pe fiecare cetățean al României și, în consecință, necesită 
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antrenarea, implicarea și participarea activă a acestuia, în cele mai adecvate modalități, 

potrivit cu interesele și capacitatea sa de a contribui la sustenabilitatea progresului economic 

și social al țării. 

 Participarea la elaborarea și implementarea acestei strategii reprezintă singura 

alternativă de a pune bazele unei platforme comune de acțiune la scară națională și locală, 

care să dea consistență eforturilor comune, să modeleze viitorul României și să influențeze în 

bine viața oamenilor pentru mai multe decenii în viitor, în condițiile șanselor, oportunităților 

și rigorilor generate de globalizare, integrare în Uniunea Europeană și extindere a societății 

bazate pe tehnologia informației și a comunicațiilor. 

 Această strategie reprezintă, practic, un proiect deschis, în măsură să răspundă eficient 

și prompt la schimbările tot mai rapide de mediu economic, la conjuncturi interne și externe, 

la constrângerile existente și la cele generate de noul statut al României, de membru cu 

drepturi depline al comunității europene și euro-atlantice. 

 Trecerea de la viziunile pe termen scurt care își au virtuțile, dar și limitele lor, la 

viziunile pe termen mediu și lung, care să armonizeze cerințele și direcțiile dezvoltării 

României cu cele ale integrării euro-atlantice, a devenit o necesitate evidentă. 

 Luând în considerare necesitatea adaptării spațiului urban și rural românesc la 

cerințele UE, prin promovarea unui sector eficient și viabil din punct de vedere economic și 

social în contextul perioadei ulterioare integrării, strategia stabilește principale direcțiile 

pentru dezvoltare ale României. 

 Situația actuală este caracterizată de o multitudine de factori care provoacă schimbări 

continue, atât interni cât și externi, schimbări cărora Uniunea trebuie să le facă față și deci să 

se afle într-o continuă adaptare. 

 

3.1. Programarea fondurilor europene nerambursabile în perioada 2017-2020 

Proiectul legislativ UE pentru perioada 2017-2020 face referire la următoarele aspecte care 

stau la baza procesului de programarea a fondurilor europene nerambursabile alocate în 

viitorul exercițiu financiar: 

 concentrarea tematică asupra priorităților Strategiei Europa 2020 pentru o “creștere 

inteligentă, durabilă și incluzivă”, transpuse în CSC la nivel european; 

 un cadru unic de programare la nivelul fiecărui stat membru - numit Contract/Acord 

de Parteneriat (C/AP) 2014-2020, care va acoperi instrumentele structurale și 

fondurile destinate dezvoltării rurale și pescuitului, respectiv: Fondul European pentru 

Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune 

(FC), FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) și FEPM (Fondul 

European pentru Pescuit și Afaceri Maritime); 

 posibilitatea elaborării unor programe multi-fond în cazul implementării 

instrumentelor structurale; 

 oportunități extinse pentru abordarea teritorială a programării; 

 un accent crescut pe performanța și monitorizarea rezultatelor; 
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 impunerea unor condiționalități macroeconomice, ex-ante și ex-post pentru 

accesarea/cheltuirea fondurilor; 

 simplificarea procesului de implementare și un mai bun management al fondurilor.  

      

 

3.1.1 Reperele procesului de programare 2017-2020 

• Corelarea cu documentele strategice naționale (CSDR - Cadrul Strategic de 

Dezvoltare a României pentru perioada 2014 - 2020 și CSDTR - Cadrul Strategic de 

Dezvoltare Teritorială pentru perioada 2014 - 2020); 

• Programarea integrată a fondurilor destinate politicii de coeziune și a celor destinate 

dezvoltării rurale și pescuitului într-un singur document strategic la nivel național - 

„Contractul de Parteneriat”; 

• Corelarea permanentă cu îndeplinirea ex-dante (tematice și orizontale); 

• Utilizarea mai extinsă a instrumentelor de inginerie financiară; 

• Definirea interesului privind instrumentele de planificare teritorială prevăzute de 

regulamente europene: 

o Orientarea spre dezvoltarea urbană și crearea unei platforme de dezvoltare urbană; 

o Inițiative gestionate la nivel de comunitate; o Investiții Teritoriale Integrate; 

• Utilizarea asistenței tehnice pe scară largă, inclusiv din partea IFI și JASPERS 

o Identificarea nevoilor de dezvoltare și a priorităților de dezvoltare; o Elaborarea 

documentelor de programare și implementare; o Dezvoltarea portofoliului de proiecte; 

o Definirea cadrului instituțional. 

 

3.1.2 Cadrul Strategic de Dezvoltare a României 2014 - 2020 (CSDR) 

Obiective tematice ale Cadrul Strategic de Dezvoltare a României 2014 – 2020 

Creștere durabilă 

1. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate 

sectoarele; 

2. Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor; 

3. Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor; 

4. Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor rețelelor majore; 

Creștere inteligentă 
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5. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării; 

6. Sporirea utilizării, calității și accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor; 

7. Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului agricol și a 

celui de pescuit și acvacultura; 

Prioritate orizontală 

8. Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă; 

Crestere favorabilă a incluziunii 

9. Promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă; 

10. Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei; 

11. lnvestițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții. 

 

3.1.3 Cadrul Strategic de Dezvoltare Teritorială (CSDT România)  

Cadrul Strategic de Dezvoltare Teritorială (CSDT România) stabilește liniile directoare de 

dezvoltare teritorială a României la scară regională, interregională, națională, prin integrarea 

relațiilor relevante la nivel transfrontalier și transnațional, corelând conceptele de coeziune și 

competitivitate la nivelul teritoriului. 

Scopul CSDT România este de a pune în evidență, din perspectivă teritorială integrată, 

modalitățile de valorificare a potențialului național, în vederea recuperării decalajelor de 

dezvoltare față de țările europene, de a stimula dezvoltarea echilibrată a României și de a 

consolida rolul României ca Stat Membru al Uniunii Europene și ca actor activ în zona 

Europei Centrale și de Est. Documentul urmărește maximizarea impactului investițiilor 

străine și naționale, orientându-le către zone relevante, prin intermediul proiectelor strategice 

naționale și a politicilor publice elaborate în conformitate cu obiectivele acestuia. 

Obiectivul general al CSDT România este asigurarea integrării României în structurile 

Uniunii Europene prin afirmarea identității regional-continentale, rolului său în regiune, 

creșterea coeziunii spatiale și a competitivității și asigurarea unei dezvoltări durabile a 

României. Obiectivul general este detaliat în cinci linii directoare majore, obiective strategice 

majore: 

• Racordarea la rețeaua europeană a polilor și coridoarelor de dezvoltare spațială; 

• Structurarea și dezvoltarea rețelei de localități urbane; 

• Afirmarea solidarității urban-rural adecvată categoriilor de teritorii; 

• Consolidarea și dezvoltarea rețelei de legături inter-regionale; 

• Valorificarea patrimoniului natural și cultural. 
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Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Peciu Nou pentru perioada 2017 - 2020 va avea o 

viziune comună ca cele 11 obiective, menționate anterior, ale Cadrului Strategic de 

Dezvoltare al României și cele 5 linii directoare ale obiectivelor strategice majore ale 

Cadrului Strategic de Dezvoltare Teritorială. 

 

 

4. CORELAREA CU PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST   

Procesul de planificare a dezvoltării la nivel regional oferă o bază strategică esențială pentru 

includerea măsurilor și a proiectelor implementate la nivel regional în viitoarele programe de 

finanțare indiferent de sursele de finanțare ale acestor programe. 

ADR Vest, împreună cu reprezentanți ai organizațiilor relevante în domeniul dezvoltării 

regionale, elaborează Planul de Dezvoltare Regională (PDR) ca bază pentru fundamentarea 

strategiei naționale de dezvoltare regională și a documentelor de programare necesare pentru 

următoarea perioadă de programare. 

Planul de Dezvoltare Regională (PDR) al regiunii Vest este un instrument care să susțină 

includerea în strategiile naționale a obiectivelor de investiții ce vor contribui la dezvoltarea 

socio-economică a regiunii, să fundamenteze domeniile de intervenție și necesarul de 

finanțare din fonduri europene în perioada următoare de programare și să cuprindă un 

portofoliu de proiecte strategice cu impact regional și local. 

PDR reprezintă instrumentul prin care regiunea, plecând de la analiza socio-economică 

regională și având drept cadru obiectivele tematice, prioritățile de investiții și acțiunile cheie 

prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, își promovează prioritățile 

și interesele în domeniul economic, social, etc, reprezentând în același timp contribuția 

regiunii la elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare 2014-2020. 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Peciu Nou pentru perioada 2014 - 2020 va urma 

direcțiile de dezvoltare ale obiectivelor Planului de Dezvoltare Regională Vest 2014-2020. 

Reprezentanții comunei Peciu Nou doresc ca prin proiectele propuse și implementate să 

contribuie la dezvoltarea socio-economice a regiunii Vest. 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Peciu Nou pentru perioada 2014 - 2020 respectă 

structura standard a metodologiei Planului de Dezvoltare Regională 2014-2020, transmisă de 

către Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice. 

 

5. NECESITATEA UNUI PROCES DE PROGRAMARE LOCAL  

O comunitate modernă trebuie să asimileze și să promoveze o viziune strategică în ceea ce 

privește dezvoltarea sa viitoare, iar lipsa ei duce la o activitate administrativă dezordonată, în 

cadrul căreia se pot rata oportunități și se consumă inutil resurse prețioase. Experiența 

internațională a demonstrat că proiectele și programele operaționale funcționează cel mai bine 

atunci când fac parte dintr-un cadru definit, asumat, coordonat și implementat în interesul 

comunității pe care o reprezintă. 
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Procesul de planificare a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunității Peciu 

Nou pe o perioadă de 6 ani, respectiv 2014-2020. Etapele metodologice principale au fost 

următoarele: 

• realizarea unei analize preliminare, 

• stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunității Peciu Nou, 

• analiza sectorială a domeniilor principale și 

• realizarea documentului strategic. 

Principiile care au stat la baza procesului de planificare au fost asigurarea validității științifice, 

implicarea comunității, transparența obiectivitatea, coerența și continuitatea demersului.  

Pentru a funcționa, însă, planificarea strategică trebuie însoțită de promovarea, la nivelul 

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

identifice și să speculeze oportunitățile apărute în beneficiul comunității 

 

 

 

CAPITOLUL  AL III-LEA:  INDICATORI   DEMOGRAFICI 

 

3.1. Evoluția populației comunei Peciu Nou 

An Populație Români Sârbi Germani Maghiari Alte 

etnii 

Romi Ucrainieni 

1880 4.829 82 2694 1928 84 41   

1900 5831 38 3349 2331 95 8   

1930 5639 127 3263 2124 106 29   

1977 5946 2249 1810 1610 114 163   

1992 4871 3332 1200 125 109 105   

2002 4990 3708 988 52 113 129   

2012 4868 3907 620 40 92 6 53 43 

 

Conform recensământului efectuat în data de 1 ianuarie 2012, populația comunei 

Peciu Nou se ridică la un total de 4868 de locuitori, din care:  

- masculin = 2543 persoane  

- feminin = 2325 persoane  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
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Suprafata comunei Peciu Nou  

Suprafața totală  Teren agricol (ha)  

Intravilan     600 Teren arabil 9022  

Extravilan 11549 Pășuni 1785 

  Fânețe   822 

  Păduri     67 

  Livezi   246 

  Vii și pepiniere viticole     24 

  Luciu de apă   104 

  Teren neproductiv     19 

  Necesar împădurire        - 

Total 12149 din total în proprietate privată 10140 

 

  De asemenea numărul locuinţelor din comuna Peciu Nou  la 1 ianuarie 2012 era de 

1847. Comuna Peciu Nou are in componenta sa nu numar de 3 sate si anume: Peciu Nou 

resedinta de comuna, Dinias si Sanmartinu Sarbesc. 

 

Numărul gospodăriilor din comună și evoluția acestora din 2007 până în 2012: 

 

2007  2008 2009 2010 2011 2012 

1462 1400 1450 1450 1490 1609 
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3.2. Structura populației  

 

 

Populația comunei Peciu Nou se compune din persoane  apte de muncă 2562, pensionari 932 , 

copii 1019 și persoane inactive355
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   Principalele probleme cu care se confruntă comuna Peciu Nou sunt reprezentate de 

îmbatranirea populației (spor natural negativ si migrarea tinerilor spre centre urbane)  

Adaptarea mai lenta a populației rurale mature si vârstnice la schimbările si provocările lumii 

actuale, in general, si la fenomenul mobilității si reconversiei profesionale, in special.  

Ca măsuri de prevenire și combatere a acestora propunem: 

Atragerea de  programe cu finanţare europeană pentru stimularea ocupării forţei de muncă; 

Existenţa unor reglementări ce acordă facilităţi angajatorilor care creează noi locuri de muncă 

pentru şomeri, tineri absolvenţi etc; 

Organizarea de cursuri de formare şi reconversie profesională în comună; 

Accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea profesională a persoanelor active din comună;  

Prevenirea creşterii numărului de persoane implicate în agricultura de subzistenţă;  

Calificarea/recalificarea, instruirea şi perfecţionarea persoanelor ocupate în agricultura de 

subzistenţă; 

Creşterea nivelului de pregatire profesională a forţei de muncă; 

Imbunatatirea serviciilor de asistenta medicala; 

Influențarea in mod sistematizat si organizat a populației cu privire la accesarea serviciilor de 

sanatate la o perioada regulata de timp pentru prevenirea situațiilor de urgenta prin susținerea si 

promovarea modului de viata sănătos. 

Organizarea de condiții atractive pentru tineri, atat pentru cei din comuna cat si pentru cei din 

exteriorul comunei pentru atragerea acestora in comuna; 

Crearea de facilitați si condiții pentru familile de tineri. 

înființarea suficienta de locuri de munca in domenii variate de activitate pentru satisfacerea 

nevoilor de trai; 

 

4. Tipurile de situaţii de dificultate  

După ce am observant structura populaţiei de pe raza comunei Peciu Nou, în cele ce urmează 

vom intra în tema propriu-zisă. Pentru început vom cunoaşte principalele tipuri de 

vulnerabilităţi/dificultăţi cu care se confrunta comună. 
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4.1. Vulnerabilitate 

 Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la munca în străinătate sau care au fost plecaţi împreună 

cu părinţii şi întâmpina dificultate în cea ce priveşte integrarea (reintegrarea); 

 Persoane vârstnice ai căror aparţinători sunt plecaţi în străinătate sau care nu au 

aparţinători; 

 Persoane cu handicap; 

 Copii în situaţii de risc (abandon sau neglijenţă din partea părinţilor); 

 Beneficiarii Legii 416 (ajutorul social); 

 Beneficiarii ASF (ajutor/alocaţie pentru susţinerea familiei);  

 

4.2 Dependenţă sau risc social și numărul estimativ de beneficiari 

FAMILIILE/PERSOANE SINGURE BENEFICIARE A PRIMARIEI PECIU NOU 

NR. 

CRT. 

 

SERVICII IN DEPARTAMENTUL SOCIAL 

 

2019 

 

 

2020 

1. AJUTOR SOCIAL 15 20 

 

2. ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI 6 10 

 

3.  TICHETE GRADINITA 0 5 

 

4. ALOCATII DE STAT 50 55 

 

5. INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL 30 40 

 

6. STIMULENT DE INSERTIE 6 8 

 

7. AJUTOR DE INCALZIRE PENTRU SEZONUL RECE 12 15 

 

8. ASISTENTI PERSONALI PTR. PERSOANE CU  

HANDICAP 

29 30 
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9. INDEMNIZATII P.H. GRAD GRAV CU ASISTENT 

PERSONAL 

32 35 

10. COPII CU PARINTI PLECATI IN STRAINATATE 56 60 

 

 

 

5. Tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificaţi şi 

argumentaţia alegerii acestora. 

 5.1 Construirea unui complex social si dotarea acestuia cu mobilier 

 5.2 Construirea unui cămin - azil pentru batranii comunei. Proiectul este prins ca 

obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. Este foarte importanta realizarea complexului social 

pentru: 

 - imbunatatirea condițiilor de viata a populației 

 - crearea de noi locuri de munca 

 - potențialii investitori 

     5.3    Construirea de locuinţe sociale pentru grupurile dezavantajate; 

 Tinand cont de numeroasele cereri ale persoanelor fara locuinta este necesara construirea 

de locuinte sociale. 

 

           5.4 Încheierea de parteneriate public private cu ONG-uri acreditate în domeniile: 

- Servicii specializate pentru persoane cu handicap; 

- Calificării şi formării profesionale a adultului; 

- Servicii specializate pentru copii aflaţi în dificultate şi familii monoparentale 

    5.5 Construirea unei gradinite cu program prelungit 

Daca ne uitam la contextul actual si provocarile pe care societatea le intampina nu putem sta 

nepasatori fata de copii prescolari din comuna ai caror părinti sunt plecati la munca in alte 

localitati. 
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CAPITOLUL  AL  IV-LEA: STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR 

SOCIALE 

 

1. Consideraţii generale.  

Urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei localităţii, în 

comportamentul general al locuitorilor şi în legislaţia naţională în domeniul asistenţei sociale, se 

impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici 

şi privaţi la nivelul comunei Peciu Nou judeţul Timiş, pentru perioada 2019-2024 şi a unui Plan 

de acţiune elaborat în conformitate cu aceasta. 

Prezenta Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi 

privaţi la nivelul comunei Peciu Nou, judeţul Timiş pentru perioada 2019-2024 se elaborează în 

conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. a) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 şi a 

Hotărârii de Guvern Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru 

de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal după consultarea furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a 

organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor de pe raza comunei Peciu Nou, în concordanţă 

cu obiectivele stabilite la nivel judeţean. 

Compartimentul de asistenţă socială din aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Peciu Nou îşi asumă obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale ce-i revin în sfera de 

atribuţii şi competenţe, precum şi de a planifica dezvoltarea acestora, în funcţie de nevoile 

identificate ale persoanelor din comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu 

respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu. 

 

2. Definiţie 

Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând activitatea sau ansamblul de activităţi 

realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau 

de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de 

excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.  
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3. Scop 

      Scopul elaborării strategiei este acela de a asigura condiţiile furnizării unor servicii 

sociale de calitate, care implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi 

persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, a 

şomerilor, a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane defavorizate din comună Peciu 

Nou. 

4. Legislaţie 

      Prezenta Strategie şi Planul de acţiune corespunzător sunt elaborate cu respectarea 

legislaţiei în vigoare: 

- Legea asistenţei sociale nr. 292/2011; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea personaelor cu handicap, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. 

- HG nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal 
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5.  Principii şi valori 

Strategia se bazează pe respectarea următoarelor principii: 

 Universalitate 

Fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege. Prin acest 

drept este recunoscut principiul accesibilităţii egale la serviciile sociale pentru cetăţenii comunei. 

 

 Obiectivitate şi imparţialitate 

În acordarea serviciilor sociale se asigură o atitudine obiectivă, neutră şi imparţială faţă de 

orice interes politic, economic, religios sau de altă natură. 

 Eficienţă şi eficacitate 

În acordarea serviciilor sociale se asigură toate condiţiile pentru rezolvarea eventualelor 

situaţii de criză în care se găseşte solicitantul, avându-se în vedere următoarele caracteristici: 

calitative, cantitativ adecvate şi perioada de timp adecvate. 

 Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale 

Acordarea de servicii sociale se bazează pe o evaluare completă şi complexă (unde este cazul) 

a nevoilor solicitanţilor şi intervenţia asupra tuturor aspectelor problemelor de rezolvat. 

 Proximitate în furnizarea de servicii sociale 

Serviciile sociale acordate se adaptează la nevoile comunităţii şi ale cetăţenilor comunei 

Peciu Nou. 

 Cooperare şi parteneriat 

Serviciile sociale se acordă în parteneriat şi cooperând cu ceilalţi furnizori de servicii sociale. 

Se va asigura transferul şi monitorizarea beneficiarului atunci când situaţia o impune, către alte 

servicii sociale primare sau specializate. 

 Orientarea pe rezultate 

Serviciul public de asistenţă socială are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în 

beneficiul persoanelor deservite, adresându-se celor mai vulnerabile categorii de persoane, 

acordarea lui făcându-se în funcţie de veniturile şi bunurile acestora. 

 Îmbunătăţirea continuă a calităţii 

Serviciul public de asistenţă socială se centrează pe îmbunătăţirea continuă a serviciilor 

sociale şi pe eficientizarea resurselor disponibile 
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 Respectarea demnităţii umane 

Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt 

respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz 

fizic, psihic, intectual, politic sau economic. 

 Subsidiaritatea 

Persoana care nu-şi poate asigura integral nevoile sociale beneficiază de intervenţia 

comunităţii locale, a structurilor ei administrative sau asociative şi, implicit, a statului.  

Strategia se bazează pe respectarea următoarelor valori: 

 Egalitatea de şanse 

Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la serviciile sociale şi 

de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare. 

 Libertatea de alegere 

Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii 

sale sociale. 

 Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane 

Fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunităţii, păstrându-şi în acelaşi timp 

independenţa şi individualitatea. Aceasta urmăreşte să evite marginalizarea beneficiarilor de 

servicii sociale pe baza principiului că toţi cetăţenii, indiferent dacă necesită servicii de asistenţă 

socială sau nu, sunt fiinţe normale cu nevoi şi aspiraţii umane normale. 

 Transparenţă în participarea şi acordarea serviciilor sociale 

Fiecare persoană are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale şi legale de 

asistenţă socială, precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii 

sociale. Membrii comunităţii trebuie încurajaţi şi sprijiniţi pentru a putea fi parte integrantă în 

planificarea şi furnizarea serviciilor sociale. 

 Confidenţialitatea 

Furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia măsurile posibile şi rezonabile, astfel încât 

informaţiile care privesc beneficiarii să nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul 

respectivelor persoane. 
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6.  Obiective, grupul ţintă şi problemele sociale ale categoriilor cuprinse în grupul ţintă 

 

 Obiectiv general 

 Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul 

localităţii, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea 

calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii 

comunei Peciu Nou. 

 

 Obiective specifice: 

Obiectiv specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul 

asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de 

beneficiari); 

Obiectiv specific 2: Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date 

privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de 

domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, 

ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data 

acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;  

Obiectiv specific 3: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de 

furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Peciu Nou; 

Obiectiv specific 4: Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau 

instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile 

la nivelul comunei Peciu Nou, iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare 

la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale; 

Obiectiv specific 5: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei 

localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale. 

 

Grup ţintă beneficiari: La nivelul comunei Peciu Nou a fost identificat un Grup ţintă 

(categorii de beneficiari) după cum urmează: 

A. Copii şi familii aflate în dificultate; 

B. Persoane vârstnice; 
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C. Persoane cu handicap; 

D. Persoane fără adăpost 

E. Alte persoane în situaţii de risc social 

 

Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:  

-tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului; 

-familii monoparentale; 

-familii tinere; 

-copii separaţi de părinţi sau cu risc de separare; copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 

-victimele violenţei în familie; 

 

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt: 

A) lipsa locuinţei; 

B) lipsa actelor de identitate; 

C) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 

D) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; 

E) familii cu climat social defavorabil; 

F) abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă; 

G) probleme de sănătate; 

H) dificultăţi în obţinerea unor drepturi. 

 

 

 

 Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt: 

-sănătatea precară; 

-venituri mici în raport cu necesităţile; 

-izolare, singurătate; 

-capacitatea scăzută de autogospodărire; 

-absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent; 

-un număr insuficient de locuri în Centrele de asistenţă medico-socială din judeţ; 
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-nevoi spirituale; 

-lipsa locuinţei. 

 

Persoane cu handicap (minori sau adulţi) 

 

Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt: 

accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă; 

lipsa locurilor de muncă protejate; 

lipsa profesioniştilor în servicii specializate; 

atitudinea discriminatorie a societăţii; 

situaţia materială precară; 

absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoana cu handicap; 

lipsa centrelor rezidenţiale de zi, specializate pe tipuri de handicap. 

 

7. Tipuri de servicii sociale 

Serviciile sociale sunt servicii de interes general şi se organizează în forme/structuri diverse, 

în funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei 

categorii de beneficiari. Serviciile sociale au caracter proactiv şi presupun o abordare integrată a 

nevoilor persoanei, în relaţie cu situaţia socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie 

şi mediul social de viaţă al acesteia.  

Tipurile de servicii sociale identificate la nivelul comunei Peciu Nou care vor fi acordate 

beneficiarilor cuprinşi în Grupul ţintă, în intervalulul 2019-2024, sunt: 

- După scopul serviciului: servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază  

ale persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserţie/reinserţie 

socială etc.; 

- După categoriile de beneficiari: servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei, 

persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, victimelor violenţei în familie, persoanelor fără 

adăpost, persoane cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, 

internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, 

persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate, aflate în 
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supravegherea serviciilor de probaţiune, persoanelor cu afecţiuni psihice, persoanelor din 

comunităţi izolate, şomerilor de lungă durată, precum şi servicii sociale de suport pentru 

aparţinătorii beneficiarilor; 

- După regimul de asistare:  

C1) servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale, 

locuinţe protejate, adăposturi de noapte etc.; 

C2) servicii sociale fără cazare, centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu, cantine 

sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanţă sociale; 

- După locul de acordare serviciile sociale se asigură: 

D1) la domiciliul beneficiarului; 

D2) în centre de zi; 

D3) în centre rezidenţiale; 

D4) la domiciliul persoanei care acordă serviciul; 

D5) în comunitate; 

- După regimul juridic al furnizorului serviciile sociale pot fi organizate ca structuri 

publice sau private; 

- După regimul de acordare, în regim normal şi regim special: 

F1) servicii acordate în regim de accesare, contractare şi documentare uzuale; 

F2) servicii acordate în regim special cu eligibilitate şi accesibilitate extinsă, care vizează 

măsurile preventive care se oferă în regim de birocraţie redusă şi un set de servicii sociale, care 

vor fi accesate de beneficiar doar în condiţiile păstrării anonimatului, respectiv de persoane 

dependente de droguri, alcool, prostituate, victime ale violenţei în familie etc. Serviciile acordate 

în regim special pot fi furnizate fără a încheia contract cu beneficiarii; 

F3) categoria serviciilor acordate în regim special este reglementată prin lege specială. 
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8. Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei 

 

 Întrucât prezenţa Strategie este concepută pe o perioadă de 5 ani, obiectivul general şi 

obiectivele specifice stabilite vor fi atinse treptat, în funcţie de priorităţi, pe baza următorului 

Plan de acţiune: 

 

 

PLAN D E ACŢIUNE 

Obiective specific Activităţi/acţiuni/măsuri Term

en 

Responsabili 

    

 

 

 

 

 

 

Obiectiv specific 1: 

Implementarea unitară şi 

coerentă a prevederilor 

legale din domeniul 

asistenţei sociale, corelate 

cu nevoile şi problemele 

sociale ale Grupului ţintă 

(categoriilor de beneficiari) 

Colectarea informaţiilor necesare 

identificării sau actualizării nevoilor 

sociale la nivelul comunei Peciu Nou 

2019 Primăria 

comunei 

Constituirea categoriilor de beneficiari de 

servicii sociale la nivelul localităţii, 

repartizaţi în funcţie de tipurile de servicii 

sociale reglementate de lege 

2019 Primăria 

comunei 

Acreditarea, potrivit Legii nr.197/2012, a 

Compartimentului de asistenţă socială din 

aparatul de specialitate al Primarului sau a 

serviciilor sociale derulate la nivelul 

localităţii (dacă sunt neacreditate până în 

prezent sau acreditările anterioare au 

expirat) 

2019-

2024 

Primăria 

comunei 

Asigurarea şi urmărirea încadrării în 

standardele de cost şi de calitate pentru 

serviciile sociale acordate, cu respectarea 

prevederilor legale 

2019-

2024 

Primăria 

comunei 
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Obiectiv specific 2: 

Înfiinţarea şi actualizarea 

continuă a unei Baze de 

date care să cuprindă date 

privind beneficiarii (date de 

contact, vârstă, nivel de 

pregătire şcolară şi 

profesională, adrese de 

domiciliu etc.), date privind 

indemnizaţiile acordate 

(ajutoare sociale, ajutoare 

de urgenţă, ajutoare pentru 

încălzire, ajutoare 

materiale, alocaţii de 

susţinere etc.), cuantumul şi 

data acordării acestora, 

precum şi alte informaţii 

relevante pentru 

completarea Bazei de date 

Măsuri de facilitare a accesului 

persoanelor aflate în grupul ţintă în 

acordarea ajutoarelor financiare, materiale 

şi medicale pentru situaţiile reglementate 

de lege: ajutoare sociale, ajutoare de 

urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare 

materiale, alocaţii de susţinere etc. 

2019-

2024 

Primăria 

comunei 

Crearea unei evidenţe informatizate 

(fişiere, foldere, tabele centralizatoare 

etc.) care să cuprindă toate informaţiile 

referitoare la beneficiarii de servicii 

sociale 

2019 Primăria 

comunei 

Completarea acestor documente pe zile, 

luni, ani (pe cât posibil, şi perioadele 

anterioare) 

2019 Primăria 

comunei 

Centralizarea datelor, verificarea şi 

corelarea cu evidenţele numerice, 

financiare din compartimentele 

contabilitate, resurse umane etc. 

2019 Primăria 

comunei 

Actualizarea continuă a întregii Baze de 

date 

2019-

2024 

Primăria 

comunei 

    

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea, la nivelul autorităţii sau cu 

sprijinul unor structuri publice sau private 

(ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.) pentru 

copii, a următoarelor tipuri de acţiuni: 

prevenirea abuzului, neglijării, exploatării 

şi a oricăror forme de violenţă asupra 

copilului său de separare a copilului de 

2019-

2024 

Primăria 

comunei, 

Biserica 

Ortodoxă 

Peciu Nou, 
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Obiectiv specific 3: 

Înfiinţarea şi implementarea 

unui sistem armonizat, 

integrat şi performant de 

furnizare a tuturor 

categoriilor de servicii 

sociale la nivelul comunei 

Peciu Nou 

părinţii naturali, prevenirea malnutriţiei şi 

îmbolnăvirilor, informarea părinţilor şi a 

copiilor cu privire la alimentaţia celor 

mici, inclusiv cu privire la avantajele 

alăptării, igienei şi salubrităţii mediului 

înconjurător, verificarea periodică a 

tratamentului copiilor care au fost plasaţi 

pentru a primi îngrijire, protecţie sau 

tratament, dezvoltarea, în unităţile 

şcolare, de programe de educaţie a 

copiilor pentru viaţă, inclusiv educaţie 

sexuală pentru copii, în vederea prevenirii 

contactării bolilor cu transmitere sexuală 

şi a gravidităţii minorelor etc. 

Organizarea, la nivelul autorităţii sau cu 

sprijinul unor structuri publice sau private 

(ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.) de 

tineret şi pentru tineret, a următoarelor 

tipuri de acţiuni: de încurajare a activităţii 

de voluntariat în rândul tinerilor în 

domenii de intres public, conform legii, 

de consultanţă gratuită în domeniul 

planificării familiale pentru tinerele 

familii, de asigurare a cadrului legal 

pentru accesul tinerilor la programele de 

educaţie pentru sănătate, pentru tratament 

gratuit al tinerilor suferinzi de boli 

cronice, pentru asistenţă medicală gratuită 

tinerilor care urmează o formă de 

învăţământ autorizată sau acreditată, 

2019-

2024 

Primăria 

comunei, 

Federatia 

Caritas 

Biserica 

Ortodoxă 

Romana 

Peciu Nou, 

Biserica 

Ortodoxă 

sarba Peciu 

Nou, 
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conform legii, precum şi promovarea unor 

măsuri de reintegrare socială a tinerilor 

dependenţi de alcool, droguri sau alte 

substanţe nocive etc. 

Organizarea, la nivelul autorităţii sau cu 

sprijinul unor structuri publice sau private 

(ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.) pentru 

persoanele vârstei a treia, a următoarelor 

tipuri de acţiuni: de asigurare şi 

dezvoltare a serviciilor comunitare pentru 

persoanele vârstnice prin îngrijire 

temporară sau permanentă la domiciliu, 

îngrijire temporară sau permanentă în 

cămine pentru persoane vârstnice, precum 

şi facilitarea accesului acestora în centre 

de zi, cluburi pentru vârstnici, case de 

îngrijire temporară, apartamente sau 

locuinţe sociale etc. 

2019-

2024 

Primăria 

comunei, 

Biserica 

Ortodoxă 

Romana 

Peciu Nou, 

Biserica 

Ortodoxă 

Sarba Peciu 

Nou, 

 

    

 

Obiectiv specific 4: 

Realizarea unor parteneriate 

public-public, public-privat 

cu alte autorităţi sau 

instituţii publice, ONG-uri, 

centre sociale etc., adaptate 

nevoilor sociale şi 

resurselor disponibile la 

nivelul comunei Peciu Nou, 

Stabilirea şi publicarea programului anual 

propriu pentru acordarea de finanţări 

nerambursabile, potrivit Legii nr. 

350/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare 

2020 Primăria 

comunei 

Elaborarea procedurilor de selecţie a 

proiectelor de parteneriat, potrivit legii 

2020 Primăria 

comunei 

Parcurgerea procedurilor de selecţie: 

publicarea anunţului de participare, 

înscrierea candidaţilor, prezentarea 

2020 Primăria 

comunei,  

Reprezentanţi 
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iniţiate şi realizate după 

efectuarea unor studii de 

piaţă referitoare la nevoile 

sociale şi priorităţile 

generale ale comunităţii 

locale 

propunerilor de proiecte, verificarea 

eligibilităţii şi îndeplinirii condiţiilor 

tehnice şi economice etc. 

ai furnizorilor 

de servicii 

sociale 

publici sau 

privaţi 

 

 

Evaluarea proiectelor în conformitate cu 

criteriile generale şi specifice de evaluare 

şi încheierea contractelor de parteneriat 

2020 Primăria 

comunei  

Reprezentanţi 

ai furnizorilor 

de servicii 

sociale 

publici sau 

privaţi 

 

Încheierea contractelor şi implementarea 

proiectelor în parteneriat cu 

autoritatea/instituţia/furnizorul privat 

desemnat câştigător în urma selecţiei 

2020 Primăria 

comunei,  

Reprezentanţi 

ai furnizorilor 

de servicii 

sociale 

publici sau 

privaţi 

Iniţierea şi ulterior implementarea unor 

proiecte cu finanţare externă în domeniul 

asistenţei şi serviciilor sociale locale, care 

urmează a fi accesate din fondurile 

europene repartizate în exerciţiul bugetar 

2014-2020, proiecte care pot include 

diverse parteneriate cu alte structuri 

publice sau private (ONG-uri, fundaţii, 

2019-

2020 

(iniţie

rea 

Proiec

telor) 

 

2019-

Primăria 

comunei,  

Reprezentanţi 

ai furnizorilor 

de servicii 

sociale 

publici sau 

privaţi 
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asociaţii etc.). 2021 

(impl

emen 

Tarea 

Proiec

telor) 

    

 

Obiectiv specific 5: 

Dezvoltarea unor atitudini 

proactive şi participative în 

rândul populaţiei localităţii 

şi a beneficiarilor de 

servicii sociale 

Informare şi consiliere a locuitorilor 

comunei în orice domeniu de interes al 

serviciilor şi măsurilor sociale 

2019-

2024 

Primăria 

comunei 

Măsuri de implicare a 

asistentului/asistenţilor medicali 

comunitari şi/sau a medicului de familie 

din localitate în programele de prevenire a 

stării de sănătate a populaţiei comunei 

Peciu Nou, indiferent de vârstă 

2019-

2024 

Primăria 

comunei 

Organizarea de grupuri de informare pe 

diverse tematici, în vederea reducerii 

riscului de abuz, neglijare, pentru orice 

persoană aflată în dificultate 

2019-

2024 

Primăria 

comunei 

Organizarea unor întâlniri periodice, la 

care vor participa personalul Primăriei, 

partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor 

şi ai comunităţii, alte persoane cu 

pregătire şi expertiză în domeniul 

serviciilor sociale, alţi invitaţi, unde vor fi 

prezentate problemele personale sau de 

grup ale comunităţii 

2019-

2024 

Primăria 

comunei, 

asociaţii şi 

fundaţii cu 

activităţi de 

asistenţă 

socială, 

reprezentanţi 

ai 



 

STRATEGIA  DE  DEZVOLTARE  A  SERVICIILOR SOCIALE 

PECIU NOU 2019-2024 

 

43 
 

beneficiarilor 

Programe de sprijin pentru copiii şi tinerii 

aflati la limita saraciei în vederea urmării 

unei forme de învăţământ, şi de suport 

pentru cei care sunt identificaţi că posedă 

calităţi deosebite 

2019-

2024 

Primăria 

comunei, 

reprezentanţi 

ai comunităţii 

 

În vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de 

furnizorii publici şi privaţi la nivelul comunei Peciu Nou, judeţul Timiş, pentru perioada 2019-

2024.  

În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 

292/2011 şi în concordanţă cu Planul de acţiune de implementare a Strategiei pentru perioada 

2019-2024, anual se va elabora un Plan anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 

finanţate din bugetul consiliului local. Acest Plan anual de acţiune va cuprinde date detaliate 

privind: numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale 

propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul 

estimat şi sursele de finanţare. 

 

9. Sursele de finanţare şi bugetul estimat. 

 Pentru atingerea obiectivelor stabilite în strategie, se au în vedere mai multe surse de 

finanţare: 

 Bugetul de stat;  

 Bugetul Consiliului Judeţean Timiş; 

 Bugetul local; 

 Fonduri externe, prin accesarea acestora în cadrul programelor cu finanţare 

nerambursabilă; 

 Donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate cu care furnizorii de servicii sociale pot derula proiecte în parteneriat. 
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10.  Monitorizarea şi evaluarea strategiei 

 Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte anuale întocmite de un salariat 

din cadrul Compartimentului de asistenţă socială, nominalizat prin fişa de post sau dispoziţia 

primarului localităţii. 

 Raportul anual este structurat astfel: 

Stadiul în care se află diversele activităţi/acţiuni/măsuri programate pentru anul în care se face 

raportarea; 

Problemele/piedicile întâmpinate; 

Revizuirea/ajustarea activităţilor/acţiunilor/măsurilor, acolo unde este cazul; 

Timpul estimat pentru îndeplinirea activităţilor/acţiunilor/măsurilor revizuite/ajustate; 

Alte aspecte. 

La finalizarea implementării Strategiei se va întocmi un Raport final, separat de cel aferent anului 

2024 

Evaluarea strategiei 

Strategia va fi evaluată anual prin intermediul: 

- Rapoartelor anuale de monitorizare, care vor fi date publicităţii prin afişare la sediul 

Primăriei, pe site-ul acesteia şi aduse la cunoştinţă tuturor celor interesaţi.  

- Unor Rapoarte intermediare de monitorizare, întocmite ori de câte ori intervin modificări 

legislative sau de altă natură, care impun elaborarea acestora. De asemenea, Rapoartele 

intermediare vor fi date publicităţii prin afişare la sediul Primăriei, pe site-ul acesteia şi aduse la 

cunoştinţă tuturor celor interesaţi;  

- Organizarea unor întâlniri anuale, la care vor participa personalul, pertenerii, reprezentanţi 

ai beneficiarilor şi ai comunităţii, alte persoane cu pregătire şi expertiză în domeniul serviciilor 

sociale, alţi invitaţi, unde vor fi comunicate şi evaluate rezultatele implementării Strategiei.  

Aceste întâlniri anuale se vor finaliza prin întocmirea, de către persoana nominalizată, a unui 

proces-verbal în care se vor consemna toate informaţiile comunicate, toate luările de cuvânt şi 

care va fi semnat de toţi participanţii; 

- Raportul-final întocmit la finalizarea implementării Strategiei, în anul 2024. 
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Implementarea Strategiei se va face cu participarea tuturor compartimentelor aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Peciu Nou, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor şi a 

altor factori interesaţi din comunitate şi judeţ. 

Monitorizarea şi evaluarea Strategiei se vor face la nivelul Compartimentului de specialitate, 

respectiv de persoana nominalizată în acest sens. 

În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările legislative, sau 

cu modificările intervenite în contextul social, economic, cultural, Strategia poate fi revizuită sau 

completată ori de câte ori este necesar. 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT,        

Primar, 

 

    __________                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                      Secretar, 

 

           _____________ 

  

 

       Întocmit, 

      Inspector, 

Șuta Rafaela Betina 
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ANEXE  

DEPARTAMENT SOCIAL PECIU NOU 2019 

 

BENEFICIARII  AJUTORULUI  SOCIAL (VMG 201) 

 

NR. 

CRT. 

NUME SI PRENUME ADRESA 

1 Ganea Floarea Peciu Nou  

2 Priala Mariana Lucia Peciu Nou  

3 Suta Viorel Peciu Nou  

4 Boldeanu Mihaiu Peciu Nou  

5 Lacatus Maria Peciu Nou  

6 Stoica Iosif Peciu Nou  

7 Mic Gheorghe Daniel Peciu Nou  

8 Orso Larisa Peciu Nou  

9 Mirzan Costica Peciu Nou  

10 Draghici Ioan Peciu Nou  

11 Prelipceanu Gheorghe Dinias  

12 Marcov Iliana  Dinias  

 

 

 

 

 

BENEFICIARII AJUTORULUI SUPLIMENTAR PTR. FAMILIE (ASF 2019) 

NR. 

CRT 

NUME SI 

PRENUME 

BENEFICIA

R 

ADRESA 

BENEFICIAR 

NR. 

PERS. 

COPII 

CUANTU

M 

IN 

PLAT

A 

NR. CERERE 

1 RUS 

GHEORGHE 

DINIAS  6 

COPII 

300 X 3/11.12.2014 

2 STROESCU 

ADELA 

PECIU NOU  4 

COPII 

300 X 17/22.08.2016 

3 BILD 

MIHAELA 

PECIU NOU  1 

COPIL 

214 X 12/26.02.2016 

4 VUCOVAN  

CEDA 

SINMARTINU 

SIRBESC  

1 COPI 107 X 1/22.03.2017 

5 PRIALA 

MARIANA  

PECIU NOU  1COPI

L 

107 X 13/26.02.2016 
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ASISTENTI PERSONALI AL PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP 

DIN COMUNA PECIU NOU 2019 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele Functia 

1 BUMBAR VASILE ASISTENT PERSONAL 

2 ANI GHINUT ALEXANDRU ASISTENT PERSONAL 

3 BICA VIORICA ASISTENT PERSONAL 

4 BREBENSCHI GORIANA ASISTENT PERSONAL 

5 DAN NATASA ASISTENT PERSONAL 

6 GANIA LILIANA ASISTENT PERSONAL 

7 MAN ECATERINA ASISTENT PERSONAL 

8 LUCA LILIANA ASISTENT PERSONAL 

9 PREDA VALERIA ASISTENT PERSONAL 

10 POSTICA MARIA ASISTENT PERSONAL 

11. RUS ANA ASISTENT PERSONAL 

12. TITERLEA EUGEN ASISTENT PERSONAL 

13. VISLA VARVARA ASISTENT PERSONAL 

14. VODA SILVIA ASISTENT PERSONAL 

15. MISCOVICI CRISTINA ASISTENT PERSONAL 

16. RAUPENSTRACH OSCAR ASISTENT PERSONAL 

17. FRENT NICOLETA ASISTENT PERSONAL 

18. ARDEI TARANU GABRIELA ASISTENT PERSONAL 

 

 

ASISTENTI PERSONAL AL PERSOANEI COPII  CU HANDICAP 

DIN COMUNA PECIU NOU 

 

Nr. 

crt. 

NUME SI PRENUME FUNCTIA 

1. PADURARIU MIHAELA ASISTENT PERSONAL 

2. LUIANOV CRISTINA  ASISTENT PERSONAL 

3. TRIF IOANA SIMONA ASISTENT PERSONAL 

4. CAZACU RAMONA ASISTENT PERSONAL 

5. SPINU MIHAELA ASISTENT PERSONAL 

6. CAZAC DUMITRU ASISTENT PERSONAL 

7. OLARU ANA MARIA ASISTENT PERSONAL 

8. STOICA ELENA ASISTENT PERSONAL 

9 PAUL ELENA IONELA ASISTENT PERSONAL 
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10. MARTON TIBERIU ASISTENT PERSONAL 

11. ILIE IRINA ASISTENT PERSONAL 

 

 

 

BENEFICIARI  INDEMNIZATII PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI 

 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele SUMA 

1 BARNEA FLORICA 1263 

2 VARZOB MARIANA 1263 

3 BUD BIANCA 1263 

4 PAPUC TATIANA 1263 

5 CENUSA LIVIU 1263 

6 BUD MARIA 1263 

7 CENUSA MARIAN 1263 

8 POP MARIA 1263 

9 TODOROV DRAGOMIR 1263 

10 VINAU VASILE 

MARCEL 

1263 

11 BALAN COSTACHE 1263 

12 GRAB ION 1263 

13 BELENTAN MILOIE 1263 

14 REUT MARIA 1263 

15 GRUBACICHI ANIA 1263 

16 CIORAN VASILE 1263 

17 PETROV IUDITA 1263 

18 TOFAN GHIORGHE 1263 

19 KISS MARIA 1263 

20 SCHIPOR ILIANA 1263 

21 CORBEANU FILOFTEIA 1263 
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22 CHIRAS NICOLAE 1263 

23 MARCOV MILOS 1263 

24 BOROS ROZALIA 1263 

25 BONDA BRANISLAVA 1263 

26 CRNYANSKI SOVRA 1263 

27 CERCEL SLAVCO 1263 

28 LUIANOV IOSEFINA 1263 

29 PUIE INDREI 1263 

30 NICOLAE ION 1263 

31 ZAHARIE MARIE 1263 

32 SUCIU MARILENA 1263 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSOANE CU HANDICAP MEDIU SI ACCENTUAT 

 

Pe raza UAT Peciu Nou figureaza in evidenta 95 de persoane cu handicap accentuat si 26 

persoane cu handicap mediu, minori si adulti. 

 

INDEMNIZAȚII CREȘTERE COPIL  2 ANI 

 

 

NR. 

CRT. 

NUME/ 

PRENUME 

COPIL 

NUME/ 

PRENUME 

PARINTE 

ADRESA NR. CERERE 

1. MIHAI IUSTIN MIHAI 

IASMINA 

 

PECIU NOU  

 

1/09.01.2019 

 

2 ZAPODEANU 

FELIX DAMIAN 

SIMA 

NICOLETA 

 

DINIAS  2/16.01.2019 

3 STEFONI STEFONI PECIU NOU  3/08.03.2019 
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NICUSOR 

EMANUEL 

COSNATNTINA 

4. ARDELEAN 

SARA MARIA 

ARDELEAN 

CAMELIA 

PECIU NOU  4/13.02.2019 

5 HALINGA 

ECATERINA 

HALINGA 

MIHAELA 

DINIAS  5/14.02.2019 

6 BUZATU DARIO 

STEFAN 

BUZATU 

ELENA 

DINIAS  6/21.02.2019 

7 JURJEA 

NICOLAS 

CRISTIAN 

JURJEA 

LAVINIA 

PECIU NOU  7/07.03.2019 

8 LIVADARIU 

PATRIK ANDREI 

LIVADARIU 

REMUS 

PECIU NOU  8/27.03.2019 

9 NEGRU 

MIRIANA 

NEGRU 

IASMINA 

DINIAS  11/18.04.2019 

10 MISU MATEI 

DUMITRU 

MISU 

ADRIANA 

PECIU NOU  12/21.05.2019 

11 BUNEA BIANCA 

ADELINA 

BUNEA ANA 

ADRIANA 

DINIAS  13/23.05.2019 

12 BLAGA 

RAZVAN 

STEFAN 

BLAGA ALINA PECIU NOU  14/27.05.2019 

 

 

STIMULENT DE INSERTIE 

 

NR. 

CRT. 

NUME/ 

PRENUME 

COPIL 

NUME 

PRENUME 

PARINTE 

ADRESA NR. INR. 

1 DAMIAN 

ANASTASIA 

DAMIAN 

LIA 

RALUCA 

PECIU NOU  9/28.03.2019 

2 LUPU MATEI LUPU 

DUMITRU 

DINIAS  10/11.04.2019 

 

 

BENEFICIARII – ALOCATIE DE STAT 

 

NR. 

CRT. 

NUME/PRENUME 

COPIL 

NUME/ PRENUME 

PARINTE 

ADRESA NR.INR. 

1. STEFONI 

NICUSOR  

STEFONI EMANUEL PECIU NOU  1/07.01.2019 

2 ZAPODEANU 

FELIX DAMIAN 

SIMA NICOLETA DINIAS  2/16.01.2019 
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3 DAMIAN 

ANASTASIA 

DAMIAN LIA PECIU NOU  3/14.01.2019 

4 JURJEA NICOLAS 

CRISTIAN 

JURJEA LAVINIA PECIU NOU  4/18.01.2019 

5 FERA DARIA 

MARIA 

DERA ADELINE SANMARTINU 

SARBESC  

5/21.01.2019 

6 ANI MADALINA 

IONELA 

BOROS DENISA PECIU NOU  6/06.02.2019 

7 HALINGA 

EKATERINA 

HALINGA MIHAELA DINIAS  7/14.02.2019 

8 ARDELEAN SARA 

MARIA 

ARDELEAN 

CAMELIA 

PECIU NOU  8/14.02.2019 

9 BUZATU DARIO 

STEFAN 

BUZATU ELENA DINIAS  9/21.02.2019 

10 COLCI 

ANASTASIA 

COTIGA CRISTINA PECIU NOU  11/18.03.2019 

11 LUPU MATEI LUPU DUMITRU DINIAS  12/11.04.2019 

12 SIMONCA 

NATALIA MARIA 

SIMONCACODRUTA PECIU NOU  13/11.04.2019 

13 NEGRU MIRIANA NEGRU IASMINA DINIAS  14/18.04.2019 

14 BENZAR LARISA BENZAR MARIA DINIAS  15/19.04.2019 

15 VITEL 

ALEXANDRA 

VITELMIHAELA PECIU NOU  16/24.04.2019 

16 HEIUS EMMA 

NATALIA 

HEIUS BIANCA PECIU NOU  17/10.05.2019 

17 HEIUS SEFORA 

OTILIA 

HEIUS BIANCA PECIU NOU  18/10.05.2019 

18 SASU AMBRA 

MEDEEA 

SASU CRISTINA DINIAS  19/14.05.2019 

19 CANALAS 

NADAL SAUL 

CANALAS DOREL PECIU NOU  20/17.05.2019 

20 HOTEASABIN SOMESANANA PECIU NOU  21/17.05.2019 

21 MISU ANDREI MISU ADRIANA PECIU NOU  22/21.05.2019 

22 BUNEA BIANCA BUNEA ADINA DINIAS  23/23.05.2019 

 

 

 

 

COPIII AI CAROR PARINTI SUNT PLECATI LA MUNCA IN STRAINATATE 

 

27 COPII  din 14 familii din Com. Peciu Nou 
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BENEFICIARI – AJUTOR DE INCALZIRE CU  LEMNE 

 

 

1. BARNEA SANDA 

2. LAZAR MARINELA 

3. IANCICI LUPCIAN 

4. KALKBRENNER ANNA 

5. RUS MARIANA 

6. BULARCA RODICA VARVARA 

7. LUCACIU NICOLAE 

8. MATEI ANA 

9. PORUMB RALUCA 

10. MIRZAN COSTICA 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARI AJUTOR DE INCALZIRE CU GAZE NATURALE 

 

 1.STANOEV MIODRAG 

 2. STANESCU VASILE 

 

 

 

Tabel Nominal  ptr. Beneficiarii de AJUTOR LEMNE  din VMG 

 

NR. 

CRT 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

 

ADRESA 

 

NOI 

 

DEC 

 

IAN 

 

FEB 

 

MAR 

 

TOTAL 

 

1 GANEA 

FLOAREA 

PECIU NOU  58 58 58 58 58 290 

2 PRIALA 

MARIANA  

PECIU NOU  58 58 58 58 58 290 

 

3 SUTA VIOREL PECIU NOU  58 58 58 58 58 290 

4. BOLDEANU 

MIHAIU 

PECIU NOU  58 58 58 58 58 290 

 

5 LACATUS 

MARIA 

PECIU NOU  58 58 58 58 58 290 

6 STOICA IOSIF PECIU NOU  

 

58 58 58 58 58 290 
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7. PRELICEANU 

GHEORGHE 

DINIAS  58 58 58 58 58 290 

 

8 MARCOV 

ILIANA 

DINIAS  58 58 58 58 58 290 

9. ROSTAS 

VASILE 

PECIU NOU  58 58 58 58 58 290 

 

10 LIVADARIU 

MARIA 

PECIU NOU  58 58 58 58 58 290 

11. ORSO LARISA PECIU NOU  58 58 58 58 58 290 

12 DRAGHICI 

IOAN 

PECIU NOU  58 58 58 58 58 290 

 

  

TOTAL 

 696 969 696 696 696 3480 
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