Strategia de dezvoltare a Comunei Becicherecu Mic

Strategia de dezvoltare
a Comunei
Becicherecu Mic

Sursa: https://www.google.ro/maps/@45.8284303,21.0494907,17734m/data=!3m1!1e3

Coordonată de sociolog dr. Vasile Deac (PFA)

Strategia de dezvoltare a Comunei Becicherecu Mic

ECHIPA IMPLICATĂ ÎN DEZVOLTAREA STRATEGIEI
Echipa de planificare
Echipa de experţi
dr.Vasile Deac – sociolog – coordonator;
Mihaela Constantinescu – operator date şi informaţii;
Echipa locală
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Raimond Ovidiu RUSU, Primarul Comunei Becicherecu Mic
Adrian Silviu GHERASIM, Viceprimarul Comunei Becicherecu Mic
Alin Marian HÎLDAN, Secretarul Comunei Becicherecu Mic;
Sfetlana Silvana CHISĂR, Secretară Primar Comuna Becicherecu Mic;
Ioan Aurel SUCIU, Promotor local Comuna Becicherecu Mic;
Daniela Aurelia FELEAGĂ, Contabil şef Comuna Becicherecu Mic;
Delia CIAN, Direcotr Şcoală Gimnazială, Comuna Becicherecu Mic;
Maria BOBEŞ, Bibliotecar Comuna Becicherecu Mic;
Daniela PAIU, Agent Agricol Comuna Becicherecu Mic;
Gheorghe MERLUŢ, Agent economic local Comuna Becicherecu Mic;
Dorel PAŞCA, Agent economic local Comuna Becicherecu Mic;
Mariana IŞFAN, Medic Comuna Becicherecu Mic;
Dumitru PROHAP, Consilier Local;
Sorin GÎŢAN, Consilier Local;
Grigore Lucian CRISTEA, Consilier Local;
Gheorghe MUŞAT, Consilier Local;
Anca Stela EZARU, Consilier Local;
Karin LAUER, Consilier Local;
Mihail IAGER, Consilier Local;
Lavinia Olivia LAZAROV, Consilier Local;
Doru MAGOPĂŢ, Consilier Local;
Sandu Sorinal GLUJDEA, Consilier Local;
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A. METODOLOGIA ABORDATĂ ÎN REALIZAREA STRATEGIEI

Principiile de lucru
 Abordarea participativă a comunităţii în dezvoltarea strategiei
 Crearea unui Instrument util de dezvoltare locală şi instituţională
Etapele dezvoltării Strategiei – Metodologia în 10 etape
− Stabilirea echipei de lucru la strategie. Echipa care lucrează la dezvoltarea strategiei este formată
din 4 – 8 persoane specializate în planificarea strategică, facilitarea de procese participative sau în
domeniile de intervenţie identificate la nivelul comunităţii
−

Culegerea informaţiilor din teren – echipa de lucru – în cadrul acestora sunt culese elementele
necesare dezvoltării viziunii comunităţii şi analizei SWOT
− focus grupuri la nivel local - numărul şi structura participanţilor este reprezentativă şi
semnificativă pentru comunitate
− analiza documentelor Primăriei şi instituţiilor din comunitate

−

Dezvoltarea analizei la nivel local/instituţional - echipa de lucru
− Descrierea localităţii / instituţiilor
− Analiza PEST(E)
− Analiza SWOT
− Analiza pe domenii majore

−

Dezvoltarea elementelor principale ale strategiei - echipa de lucru + alţi actori cheie din
comunitate – lucru în echipă
− viziune, misiune, direcţii strategice, obiective strategice
− acestea sunt dezvoltate participativ, în întâlniri de lucru cu actorii cheie

−

Decizia privind tipul de strategie abordat în funcţie de ponderea elementelor analizei SWOT
− Strategie ofensivă - SO - dacă predomină Punctele tari şi Oportunităţile
− Strategie centrată pe dezvoltare - WO - dacă predomină punctele Slabe şi Oportunităţile

−

Proces de consultare publică – un număr semnificativ şi reprezentativ de reprezentanţi ai
comunităţii / grupului ţintă.

−

Dezvoltarea planului operaţional - echipa de lucru + specialişti pe domenii / parteneri – lucru în
echipă.

−

Dezvoltarea unui portofoliu de proiecte care să sprijine realizarea Planului operaţional - minim 8 fişe
de proiect.

−

Aprobarea planului operaţional în Consiliul Local – pregătirea HCL şi stabilirea echipei (şi a
responsabilului) care va monitoriza realizarea strategiei.

−

Publicarea strategiei (pe pagina web a instituţiei sau în alte documente publice).
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Conţinutul Strategiei.

Strategia ca instrument util de lucru va conţine următoarele documente:
A.
B.
C.
D.

Planul strategic de dezvoltare a comunităţii – 10 - 20 pagini
Planul de măsuri – 5-10 pagini
Fişele de proiecte – 10-20 pagini
Actorii locali implicaţi în dezvoltarea strategiei

A.Planul strategic - conţinut
 Metodologia de lucru
 Componenta descriptivă - Descrierea Comunei
 Componenta Analitică - Analiza mediului de dezvoltare

a comunei: Analiza PEST(E); Analiza
SWOT; Analiza pe domenii
 Componenta proiectivă: Viziunea comunei; Declaraţia de misiune; Strategia adoptată
 Componenta de programare: Direcţii strategice; Obiective strategice; Măsuri strategice
B.Planul de măsuri - Componenta operaţională – conţine tabelar programarea în timp a măsurilor pentru
toată perioada de programare şi un inventar al posibilelor resurse (Finanţări).
C.Fişele de proiecte – Fişe de proiecte (structură logică simplă a proiectelor).
D.Actori locali şi consultanţi implicaţi în dezvoltarea Strategiei – lista reprezentanţilor locali implicaţi.
Resursa umană implicată
• 2 experţi –implicaţi în facilitarea culegerii informaţiilor şi realizarea documentelor strategice;
• Un responsabil local implicat în culegerea informaţiilor la nivel local.
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B.Planul de dezvoltare al Comunei Becicherecu Mic

COMPONENTA DESCRIPTIVĂ
Descrierea comunei Becicherecul Mic. Comuna Becicherecu Mic se găseşte în judeţul Timiş,
fiind situată pe şoseaua Timişoara – Sânnicolau Mare (DN 6) la o distanţă de 17 km nordvest de Timişoara, sau paralel, pe calea ferată Timişoara - Cenad. Comuna de astăzi este
alcătuită doar din satul Becicherecu Mic, în anul 2004 satul aparţinător Dudeştii Noi
separându-se şi formând o nouă comună. Becicherecu Mic este aşezat pe următoarele
coordonate geografice: 45 grade 49' latitudine nordică şi 38 grade 43' longitudine estică,
la altitudine de 91 m deasupra nivelului mării. Comuna se întinde pe o suprafaţă de 250
Ha, cu zonă de şes, pe teritoriul comunei fiind un singur deal.
Comuna se învecinează la est cu Dudeştii Noi (2 km), la nord cu Hodoni, la sud-est cu Săcălaz, la
sud cu Beregsău Mare, la vest cu Iecea Mică şi Iecea Mare iar la nord-vest cu Biled.
Atestarea documentară şi istoricul comunei. Primele urme de viaţă datează din epoca
bronzului. Bogatul material arheologic descoperit în vechea vatră a satului, numeroasele
fragmente ceramice atestă o locuire neîntreruptă pentru epocile istorice următoare.
Primele date istorice referitoare la comună, sunt menţionate documentar în anul 1232, sub
numele de terra Potkerequ. O sută de ani mai târziu, în 1334, parohia plăteşte Vaticanului
"zecimea papală", o subvenţie a credincioşilor pentru susţinerea acţiunilor armate
îndreptate asupra pagânilor. În timpul ocupaţiei maghiare, în 1462, localitatea este dăruită
familiei Hagymasy din Beregsău. După recucerirea Banatului de către Imperiul Habsburgic
(în 1717), administraţia imperială consemnează localitatea cu numele de Peschered, în
română Pescăreţ - bălţi cu peşte. În 1723, în harta generalului Mercy Karte des Temesvarer
Banates, localitatea apare pentru prima dată numită "Becicherecu Mic". Originea provine prin
rotacism de la substantivul propriu Pechereky - numele unui latifundiar. Mai târziu, în 1743 - este
denumită Bezsierek. În 1735: se înfiinţează o staţie poştală (poştalion) cu 6 cai rezervă
susţinuţi de comunitatea sătească. Între 1920-1925, localitatea a fost numită Ţichindeal, după
numele cărturarului Dimitrie Ţichindeal, născut aici în 1775.
Populaţia comunei – Civilizatia originală românească şi diversitatea adusă de turci, austroungari, sârbi şi germani a menţinut de-a lungul veacurilor un raport echilibrat, evoluând
pozitiv asupra evoluţiei comunităţii noastre, aflată în permanenţă în dezvoltare. La
conscrierea din anul 1717, satul este locuit de români şi sârbi cu un numar de 36 de case
sub denumirea de Peschered. Generalul Mercy aduce primele familii de germani în
localitate în anul 1727. În 2015 – populaţia numără peste 3.130 locuitori.
Structura populaţiei pe grupe de vârstă – Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia
comunei Becicherecu Mic se ridică la 2.853 de locuitori, în creştere faţă de recensământul anterior
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din 2002, când se înregistraseră 2.417 locuitori.
(sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Becicherecu_Mic,_Timi%C8%99).
Structura populaţiei după etnie – acum două veacuri, satul este împărţit în patru părţi, deşi
în ultimele decenii locuitorii s-au amestecat: „cotul nemţesc” - spre gară, „cotul sârbesc”
– practic în centrul localităţii, „cotul românesc” - în jurul bisericii româneşti şi „marginea
ţigănească” sau Chertiz, un grup de case specifice, alături de sârbi şi români.
Conform recensământului efectuat în 2011, majoritatea locuitorilor sunt români (83,49%).
Principalele minorităţi sunt cele de romi (2,8%), sârbi (1,79%), maghiari (1,51%), ucraineni (1,4%)
şi germani (1,16%). Pentru 7,43% din populaţie, apartenenţa etnică nu este cunoscută.
(sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Becicherecu_Mic,_Timi%C8%99).
Structura confesională a populaţiei.
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (76,41%), dar există şi
minorităţi de romano-catolici (5,71%), penticostali (5,64%), baptişti (1,37%) şi ortodocşi sârbi
(1,23%). Pentru 7,85% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională.
(sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Becicherecu_Mic,_Timi%C8%99).
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COMPONENTA ANALITICĂ

ANALIZA PEST(E)
ANALIZA PEST(E)
POLITIC.
Consiliul local al comunei este format (în noiembrie 2015) din 11 membri împărţiţi astfel:
 PNL – 8 consilieri
 PSD – 3 consilieri
Primăria Becicherecul Mic a iniţiat mai multe politici locale de dezvoltare, politici aprobate de
Consiliul Local:
• extinderea zonei rezidenţieale a satului;
• acordarea de suprafeţe pentru construcţia unei locuinţe pentru familiile de tineri;
• finanţarea activităţilor sportive şi culturale;
De asemenea, comuna are experienţă în implementarea proiectelor cu finanţare naţională sau
europeană – a implementat în ultima perioadă 3 proiecte finanţate de GAL TRIPLEX CONFINIUM
prin Axa LEADER a PNDR;
Aparatul administrativ al Primăriei numără:
• 38 angajaţi (2 demnitari, 10 funcţionari publici şi 9 angajaţi ca personal contractual şi 17
asistenţi personali);
• 5 angajaţi ai Asociaţiei Comunelor din România cu activitate în cadrul Primăriei Comunei
Becicherecul Mic;
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ECONOMIC.

Bugetul local a înregistrat continuu un uşor trend crescător, aproape constant, înregistrând o
creştere de peste 40% în 2014 faţă de 2010.

Activitatea economică.
Activitatea economică este una consistentă, susţinută la nivel local de 223 afaceri înregistrate:
• 2 SA care funcţionează în domeniul agriculturii;
• 176 SRL-uri care funcţionează în dimeniile comert, producţie, software, construcţii,
agricultură, prelucrare fier etc.;
• 4 AF si 41 PFA sau II, care funcţionează în comerţ sau agricultură;
Agricultura. Suprafaţa agricolă a comunei este alcătuită din 3464 ha teren arabil pe care sunt
cultivate cereale: grâu, porumb, orz, orzoaică, floarea soarelui, rapiţă; 2 Ha livezi cu pomi fructiferi
şi păşune care se întinde pe o suprafaţă de 418 ha.
Piaţa produselor agricole din localitate este compusă din cereale, legume şi zarzavaturi, produse în
gospodăriile proprii şi fructe.
În fiecare joi este organizată o piaţă pentru desfacerea produselor agricole.
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SOCIAL.

Serviciul de asistenţă socială al Primăriei este deservit de un Asistent social – asigurând asistenţă
socială de bază. Pe teritoriul comunei ar exista nevoia unui Centru de zi pentru 45 copii şi un
necesar de furnizat servicii pentru un număr de 55 bătrâni (Centru rezidenţial şi/sau servicii de
îngrijire la domiciliu);
De asemenea, există pe teritoriul comunei un număr de peste 12 familii fără venituri – care necesită
implicarea serviciilor sociale locale.
Activitatea socială este asigurată de câteva structuri asociatice bazate pe voluntariat:
• SERVICIUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ asigurat pe bază de voluntariat;
• ASOCIAŢIA CAVALERIA TRADIŢIILOR BECICHERECU MIC – 5 membri - are ca scop
organizarea şi sprijinirea de programe specifice destinate fenomenului cultural contemporan
sau societăţii civile, inclusiv în domeniul educaţional prin acordarea sau facilitarea acordării
de burse şi premii sau prin participarea directă la astfel de programe. Organizează
manifestări culturale. Promovează tradiţiile culturale locale prin integrarea copiilor de vârste
şi etnii diferite, indiferent de clasa socială. Confecţionarea costumaţiei necesare formaţiei de
dansuri şi a grupului vocal. Constituirea şi finanţarea ansamblului de dansuri „Cavaleria
Tradiţiilor” şi stabilirea unor relaţii prin care să se poată asigura participarea acestora la
festivaluri internaţionale
• ASOCIAŢIA CREŞTINĂ, UMANITARĂ, MEDICALĂ “A.C.U.M.” – 10 membri - Are ca
scop nepatrimonial, umanitar, de binefacere, constând în realizarea unor proiecte destinate
ameliorării calităţii vieţii sociale, materiale, medicale, a unor categorii de populaţie
defavorizată, cum ar fi: copii din familii dezorganizate, femei singure, femei din mediul
rural, familii uniparentale, bătrâni singuri, persoane cu boli incurabile, persoane cu
handicap. Alte persoane beneficiare ale proiectului pot fi: familiile tinere, adolescenţi,
specialiştii care, prin profesia lor, au tangenţe cu proiectele A.C.U.M., organizaţii nonguvernamentale, structuri guvernamentale care vor putea apela pentru servicii de
consultanţă la asociaţia A.C.U.M.
• CLUBUL SPORTIV – ECHIPA DE FOTBAL
• ANSAMBLURILE DE DANSURI GERMANE, ROMÂNEŞTI ŞI SÂRBEŞTI;
Comuna Becicherecu Mic are un parteneriat strategic cu Asociatia Cavaleria Tradiţiilor în vederea
promovării intereselor culturale ale localităţii în cadrul evenimentelor pe care asociaţia le
organizează sau la care asociaţia participă.
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TEHNOLOGIC.

Componenta tehnologică este bine dezvoltată la nivelul comunei:
• firmele de pe teritoriul comunei sunt înalt tehnologizate;
• reţelele de comunicaţii sunt dezvoltate – toate reţelele de telefonie mobilă au semnal în
zonă, există mai mulţi furnizori de televiziune şi INTERNET;
• agricultura se lucrează mecanizat cu culturi pe suprafeţe mari; sunt înregistrate pe raza
comunei 35 tractoare, dotate cu setul de utilaje agricole (combinatoare, pluguri reversibile,
grapă cu discuri, cultivator, semănători de păioase şi prăşitoare, maşini de erbicidat tractate,
maşini de împrăştiat îngrăşăminte chimice, freze, scarificator şi remorci) şi 6 buldoexcavatoare.

ECOLOGIC.
Comuna Becicherecu Mic este una dintre comunele puţin poluate din judeţ cu excepţia poluării de
tranzit/de eşapament (care s-a redus considerabil odată cu deschiderea Autostrăzii) nu are alte surse
mari de poluare:
• nu are afaceri poluante pe teritoriul comunei;
• ponderea activităţilor agricole din comună a scăzut în ultima perioadă, poluarea acestora
fiind nesemnificativă;
Gunoiul menajer este colectat organizat la nivelul comunei de către o firmă specializată, în fiecare
zi de luni. Există pe teritoriul comunei mai multe puncte de colectare a gunoiului reciclabil.
O problemă o reprezintă canalizarea pluvială, mai ales din exteriorul zonei locuite, canalizare care
nu am fost decolmatată şi întreţinută şi în perioadele ploioase adună apă chiar şi pe teritoriul
spaţiului locuit.
Străzile sunt întreţinute – mai există probleme legate de tăierea ierbii la casele nelocuite permanent.
Deşi există posibilităţi/oportunităţi pentru producerea energiei regenerabile (solare, biodiesel etc.)
încă nu există nici o afacere sau proiect social bazate pe energie regenerabilă pe teritoriul comunei.
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ANALIZA PE DOMENII
INFRASTRUCTURA

Infrastructura comunei este alcătuită din :
• 24,9 km stradă din care doar 6,65 km reprezintă stradă asfaltată restul fiind stradă pietruită;
• 22 km de trotuar betonat şi un necesar de amenajat de aproape 30 km de trotuar;
• Alimentarea cu apă în comună este asigurată pe lungimea întregii comunităţi (24,9 km);
sursa de apă potabilă este asigurată prin 5 foraje proprii de adâncime;
• Nu există canalizare în comună necesarul de acoperit fiind de cel puţin 25 km de canalizare;
• Clădirile renovate la nivelul comunei reprezintă peste 1.000 mp (Primăria şi Grădiniţa) şi
mai există un minim de clădiri publice de renovat, cu suprafaţă de peste 2.000 mp. (Cămin
cultural, Post Poliţie, Poşta, Biblioteca, Muzeul Dimitrie Ţichindeal Becicherecu Mic, Săli
de curs etc.).
• Necesarul de poduri/podeţe de renovat pe teritoriul comunei este de: 5 poduri de renovat şi
peste 300 podeţe de înfiinţat; de asemenea un număr de 5 punţi pietonale necesită renovare.
Transportul este asigurat pe şosea şi pe calea ferată:
• Autobuzul M44 - ruta Timişoara – Becicherecu Mic şi retur – cu curse zilnice (cu excepţia
perioadei vacanţelor şcolare, când nu circulă);
• Trenul care circulă pe ruta Timişoara – Cenad şi retur, care circulă la ore regulate – având
oprire în Halta locală „Pescăreţul Mic”.
Comuna are în administraţie teren care poate fi concesionat pentru afaceri.
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EDUCAŢIA

Educaţia este asigurată la nivelul comunei de:
• Grădiniţa cu program normal Becicherecu Mic – care asigură servicii pentru 73 preşcolari;
• Şcoala Gimnazială Becicherecu Mic – care asigură servicii pentru 106 elevi la învăţământul
primar şi 95 la gimnaziu.
Serviciile educţionale sunt asigurate de 23 cadre didactice din care 14 sunt cadre didactice titulare
şi 9 suplinitori; 12 cadre didactice sunt localnice şi 11 fac naveta din Timişoara şi localităţi
învecinate.

Evoluţia populaţiei şcolare prezintă un trend uşor crescător – după o scădere în perioada 2010 –
2011, în anul 2012 creşte din nou la nivel anului 2008 şi continuă tendinţa de creştere şi pentru
ultimii 2 ani. Toţi elevii care finalizează studiile, urmează liceul la Timişoara.
Toţi elevii care frecventează şcoala sunt din localitate – nu este necesară asigurarea serviciilor de
transport şcolar.

CULTURA.
Monumentele de pe teritorul comunităţii:
• Cimitirul ortodox - Monumentul Dimitrie Ţichindeal;
• Monumentul eroilor;
• SATUL VECHI SEC. XIV-XV EPOCA MEDIEVALĂ Sit arheologic; Numele antic al sitului: PECKEREKY;
Coordonatele geografice actuale: 2 km NV de comuna
Becicherecu Mic; Codul în LMI/ codul RAN: TM-I-s-B06052; Încadrare cronologică: 1334-1773; Scurtă descriere: Aşezare medievală - satul vechi
Becicherecu Mic locuit de români şi sârbi, denumit şi Dealul Crucii.
• BISERICA ORTODOXĂ SÂRBĂ - Tipul monumentului: Biserică; Codul în LMI :TM-IIm-A-06183; Datare: 1823; Scurtă descriere: Biserica a fost sfinţită la 26 decembrie 1823.
Hramul bisericii este “Mutarea moaştelor Sf. Nicolae”. Iconostasul este pictat de Nicola
Alexici la 1861.
• CASA CU NR. 644 BECICHERECU MIC - Tipul monumentului: Casă; Denumirea
actuală: Casă particulară; Codul în LMI: TM-II-m-B-06184; Datare: 1914; Scurtă descriere:
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Ridicată de Bucher Ioan pentru fiica sa Bucher Anna-Maria, căsătorită Lauer. Meşter
Thierung Mathias.

Hramurile bisericilor din localitate:
Biserica Ortodoxă – Adormirea Maicii Domnului – 15 august;
Biserica Romano-Catolică din Becicherecu Mic (filială a Parohiei din Biled) – a 2-a duminică a
lunii noiembrie.
Biserica ortodoxă sârbă – 22 mai;

SĂNĂTATEA.
Activităţile în domeniul sănătăţii care funcţionează la nivelul comunei sunt:
• CABINET MEDICAL ISFAN MARIANA- 1 medic de familie cordonator localnic (orar
luni-vineri), 1 medic de familie navetist (orar zilnic luni-vineri), 1 asistent medical;
Generalist localnic (orar luni-vineri);
• CENTRUL MEDICAL BUZATU - 10 Cabinete medicale;
• CABINET MEDIC DE FAMILIE RUS GEORGETA - 2 medici de familie în contract cu
CJASTM, 1 asistent medical centru de permanenţă, 6 medici de familie cu contract cu
CJASTM pentru permanenţă, 6 asistenţi medicali, nr. Mediu de consultaţii: 35/zi.
Cele mai frecvente afecţiuni medicale la nivelul populaţiei sunt:
Faringoamigdalita - rinoree, congestie faringiană, tuse neproductivă, stare febrilă;
Hipertensiune - valori tensionale crescute, cefalee, vertij;
Diabet zaharat - valori ridicate ale glicemiei, poliurie, polidipsie, creştere sau scădere în greutate;

OCUPAREA.
Comuna Becicherecu Mic, fiind situată în apropierea Municipiului Timişoara nu are probleme mari
cu ocuparea. O pondere mare a familiilor din comună (peste 80%) au cel puţin un angajat pe
teritoriul comunei sau în Timişoara, angajat care aduce venituri în cadrul gospodăriei.
La nivelul comunei există peste 500 de angajaţi - care lucrează în serviciile locale, în firmele locale
sau care fac naveta în Timişoara sau localităţile învecinate.
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ANALIZĂ SWOT BECICHERECU MIC 2014 – 2020
PUNCTE TARI
Poziţionare, organizare şi infrastructură
Poziţionarea comunei la 15 km de Timişoara, pe
drumul către Europa de Vest; Alinierea caselor
şi străzile largi care permit organizarea şi
sistematizarea comunei;
Economic şi ocupare
Un teren privat de tenis; Investiţii private în
zonă – parc de panouri fotovoltaice; Baltă de
pescuit privată;
Existenţa unui bancomat la Primărie;
Numărul de locuitori mare la nivelul comunei –
populaţie stabilă din punctul de vedere al vârstei
– familii de tineri care se stabilesc pe teritoriul
localităţii;
Parteneriatul cu Comuna Dudeştii Noi care a
făcut parte integrantă din Becicherecu Mic în
trecut.
Experienţa administraţiei locale de a
implementa proiecte – peste 5 Proiecte în
implementare cu finanţare de la GAL sau din
alte fonduri publice;

PUNCTE SLABE
Trotuarele sunt vechi şi sparte; NU există pistă de biciclete la nivelul comunei;
Calea ferată are la intrarea în comună o trecere fără stop şi fără instalaţie de semnalizare – care pune
şoferii în mare dificultate. Nu există locuri amenajate pentru zone publice – parcare, toalete publice –
la nivelul drumului naţional; servicii pentru transportatori (duşuri amenajate);

Nu există benzinărie pe teritoriul comunei – pentru alimentare este necesară deplasarea în Timişoara;
Terenul intravilan dezvoltat (transferat în intravilan) este poziţionat într-o zonă joasă – există
probleme pe timp de ploaie; colectarea apei pluviale nu este realizată şi nici sistemul de canalizare;
Slabele oportunităţi de angajare a tinerilor sau de implicare a lor în viaţa comunităţii – tinerii pleacă
din localitate, lipsa unui centru de tineret sau de afaceri în care tinerii să activeze şi să înveţe diferite
meserii;
Un procent destul de mare din populaţia totală (peste 5 %) nu are un venit stabil;
Lipsa alternativelor de energie ECO la nivelul comunei; Iluminatul public şi iluminatul/încălzirea
instituţiilor publice din localitate sunt costisitoare;
Nu exista instituţii bancare sau bancomate (cu excepţia celui de la Primărie);
Slaba dezvoltare a agriculturii (slaba diversificare), pe teritoriul comunei se cultivă doar cereale - în
legumicultură;
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Social şi agrement
Parcul de agrement Bujorul – cu balta
comunală;
Asociaţia de Fotbal - Echipa de fotbal – băieţi şi
fete;
Asociaţia de dansatori – Cavaleria tradiţiilor;
Ansamblul de dansuri sârbeşti;
Grupul Femina - a funcţionat în 2002 – 2004.
Ansamblul Izvoraşul;
Centrul de permanenţă care asigură servicii
medicale;
Apartenenţa comunei la Teritoriul GAL Triplex
Confinium;

Nu există puncte de atracţie/distracţie pentru tineri, nu există locuri de petrecere a timpului liber cum
ar fi zone cu terenuri de tenis, baschet, ştrand termal – facilităţi care ar atrage şi tinerii din Timişoara;
Nu avem un parc pentru copii şi adulţi;
Deşi există o pondere destul de mare de bătrâni - nu există un azil de bătrâni pentru persoane fără bani
– care nu au posibilitatea de a se îngriji – azil care ar putea deservi şi bătrânii din Municipiul
Timişoara; Nu avem sistem de îngrijire la domiciliu a persoanelor neajutorate; Nu avem cămin
cultural care ar fi necesar pentru activităţi culturale şi pentru organizarea de evenimente; Nu avem
sala de nunţi, restaurante cu capacitate mare;
Biserica catolică (construită în 1811), care are turnul dărâmat – este dezafectată şi este în degradare;
Nu există capelă pentru decedaţi;
Lipsa unei zone verzi – zonă de protecţie în jurul satului şi de-a lungul drumului; Lipsa pomilor de pe
străzile principale ale satului (în trecut erau irişi şi castani); Precaritatea amenajării spaţiilor verzi
disponibile ale comunei; Spaţiul necurăţat pe marginea drumului;
Lipsa de servicii cantină/restaurant la nivel local;
Nu avem Bază sportivă – echipa joacă la Timişoara;

OPORTUNITĂŢI
Poziţionarea în vecinătatea Municipiului Timişoara; la o distanţă mică de zona industrială de la
intrarea în Timişoara; Tendinţa tinerilor de a migra spre zonele rezidenţiale; Turismul de week-end
şi de relaxare este în creştere;
Fondurile structurale: PNDR şi Axa LEADER – pentru dezvoltarea Agriculturii şi a programelor
non-agricole din mediul rural; POSDRU 2017 – 2020; POCU 2014 – 2020 – dezvoltarea resurselor
umane şi a economiei sociale; POR – dezvoltarea infrastructurii; POS Mediu – protecţia mediului;
Programele transfrontaliere cu Serbia şi Ungaria;
Interesul investitorilor germani pentru zona Banatului - şomajul scăzut în Timişoara şi în întreg
judeţul Timiş – pentru forţa de muncă locală;

AMENINŢĂRI
Criza economică – ameninţare pentru intenţia de
dezvoltare economică;
Schimbările politice la nivelul instituţiilor publice;
Birocraţia excesivă la nivelul serviciilor din afara
comunităţii;
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COMPONENTA PROIECTIVĂ

Viziunea Comunei Becicherecu Mic - 2020
În 2020 Comuna Becicherecu Mic este o comună dezvoltată economic, alături de comunele
din vecinătatea Municipiului Timişoara. Este pionier în activităţi economice şi de dezvoltare
şi reprezintă model pentru celelalte localităţi din judeţ; împreună cu Comuna Dudeştii Noi şi
Municipiul Timişoara administrează un Aquaparc – care este cel mai atractiv centru de
recreere pentru populaţia locală şi a Municipiului; La nivelul comunei există peste 800 locuri
de muncă în administraţie, servicii şi mică producţie;
Comuna este o zonă rezidenţială în dezvoltare din perspectiva numărului de locuitori –
tinerii se stabilesc în comună, comuna a înregistrat o creştere constantă a numărului
populaţiei, ajungând la peste 4.000 locuitori;
Comuna asigură servicii moderne la nivel local: şcoală modernizată pentru servicii
educaţionale, un cămin cultural multifuncţional cu sală pentru evenimente, un telecentru
care funcţionează ca un centru de servicii comunitare şi de dezvoltare profesională pentru
tinerii comunei; la nivelul comunei funcţionează mai multe cluburi pentru copii, tineri şi
adulţi; serviciile de asistenţă socială sunt asigurate atât la domiciliu cât şi în cadrul unui
centru pentru bătrâni şi a unui centru de zi pentru copii.
Infrastructura comunei este una modernă asigurând un potenţial de dezvoltare pe termen
lung; în comună avem amenajate spaţii de promenadă, parcuri, locuri de joacă şi piste
pentru biciclete.
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Misiunea Administraţiei Publice Locale

Dezvoltarea durabilă a comunei Becicherecu Mic pentru a realiza Viziunea acesteia de
dezvoltare pentru anul 2020.

Strategia de dezvoltare (tactica abordată)
Având în vedere ponderea mare a Punctelor slabe comparativ cu Punctele tari ale comunei din
mediul intern şi ponderea mare a Oportunităţilor în raport cu Ameninţările mediului extern Strategia Comunei Mecicherecul Mic va fi o Strategie bazată pe DEZVOLTARE – Punctele
slabe pe care le are comuna (legate de activitatea economică, infrastructură şi serviciile locale) vor
fi rezolvate folosind oportunităţile date de fondurile Europene şi de poziţionarea comunei în
apropierea Municipiului Timişoara şi relaţia apropiată cu Comuna Dudeştii Noi.
De asemenea, având în vedere importanţa anumitor puncte tari - o pondere importantă a
obiectivelor şi măsurilor de dezvoltare vor fi formate pe punctele tari – pentru a beneficia de
oportunităţile de dezvoltare legate de fondurile europene şi de migrarea tinerilor spre zonele
rezidenţiale.

Direcţiile de dezvoltare
D1. Dezvoltarea economică şi ocuparea
D2. Zonă rezidenţială cu facilităţi pentru turismul de relaxare
D3. Dezvoltare şi facilităţi sociale

Obiectivele de dezvoltare ale comunei Becicherecu Mic
O1. Modernizarea infrastructurii comunei Becicherecu Mic;
O2. Sprijin pentru înfiinţarea de servicii sociale şi alte servicii la nivelul comunităţii;
O3. Înfiinţarea de întreprinderi sociale pentru calificarea şi angajarea tinerilor din comună;
O4. Dezvoltarea unui Centru de resurse penru implicarea şi formarea resursei locale;
O5. Creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi a populaţiei şcolare;
O6. Dezvoltarea serviciilor pentru transportatori;
O7. Dezvoltarea de servicii turistice de relaxare şi servicii pentru petrecerea timpului liber;
O8. Ecologizarea şi înfrumuseţarea comunei;
O9. Dezvoltarea agendei culturale a comunei şi implicarea tinerilor în activităţi culturale;
O10. Sprijin pentru diversificarea agriculturii locale;
Coordonată de sociolog dr. Vasile Deac (PFA)
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COMPONENTA PROGRAMATICĂ
Obiectivele şi măsurile de dezvoltare ale comunei Becicherecu Mic
O1. Modernizarea infrastructurii Comunei;
• Dezvoltarea reţelei de gaz în comună;
• Modernizarea infrastructurii de apă potabilă a comunei;
• Înfiinţarea reţelei de canalizare menajeră a comunei – extinderea reţelei de legătură în
Becicherecu Mic şi Dudeştii Noi şi extindere staţie de epurare în comuna Dudeştii Noi;
• Construire Cămin cultural;
• Realizarea unei reţele de supraveghere video a comunei;
• Semnalizarea/semaforizarea trecerii la nivel cu calea ferată la intrarea dinspre Timişoara;
• Pavarea aleilor pietonale şi trotuarelor din comună – realizarea unei pavări uniforme;
• Amenajarea drumurilor către proprietăţile agricole din jurul comunei;
• Amenajarea unei centuri pentru utilajele agricole în jurul comunei;
• Amenajarea canalizării pluviale din comună şi din jurul comunei;
• Construirea de spaţii de locuit pentru specialişti care lucrează în comună (cadre didactice,
medic, medic veterinar, etc.);
• Sprijin pentru amenajarea de parcări private;
• Realizarea de parcări publice în zonele de interes public;
• Construirea/amenajarea unei baze sportive în comună;
• Dezvoltarea de surse alternative de energie pentru încălzire şi iluminat pentru instituţiile
publice;
• Realizarea de piste de biciclete pentru traversarea comunei şi pentru zonele de agrement;
O2. Sprijin pentru înfiinţarea de servicii sociale şi alte servicii la nivelul comunităţii
• Înfiinţarea cu fonduri publice a unui Centru de bătrâni cu probleme medicale şi de sănătate;
• Sprijin pentru înfiinţarea centrelor de bătrâni private care să deservească localitatea şi
Municipiul Timişoara;
• Înfiinţarea unei cantine sociale cu servicii de catering;
• Înfiinţarea unui centru de asigurare a serviciilor la domiciliu;
• Înfiinţarea unei pieţe agroalimentare dotată cu echipament modern;
• Sprijin pentru dezvoltarea de activităţi economice în domeniul serviciilor sociale pentru
locuitorii comunei şi turişti (centru de înfrumuseţare, SPA, centru de echitaţie, etc.);
• Înfiinţarea unei rute de autobuz permanente în parteneriat cu satele vecine;
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O3. Înfiinţarea de întreprinderi sociale pentru calificarea şi angajarea tinerilor din comună;
• Înfiinţarea de întreprinderi sociale pentru servicii pentru transportatori (parcări, toalete
publice, terase etc.)
• Înfiinţarea unei întreprinderi sociale pentru producerea pavelelor şi a betonului ornamental
şi pentru pavarea trotuarelor şi străzilor comunei;
• Înfiinţarea unei întreprinderi sociale pentru spaţii verzi;
• Înfiinţarea unei întreprinderi sociale în domeniul alimentaţiei;
• Înfiinţarea unui centru de calificare/recalificare a tinerilor având ca bază de activităţi
practice întreprinderile sociale iniţiate;
• Stimularea investiţilor în zona industrială – facilităţi pentru investitori.

O4. Dezvoltarea unui Centru de resurse penru implicarea şi formarea resursei locale;
• Înfiinţarea unui centru cu facilităţi de formare şi cu incubator de afaceri – prin accesarea
unei finanţări Europene;
• Înfiinţarea unei întreprinderi comunitare pentru dezvoltarea şi vânzarea produselor locale –
înfiinţarea unei cooperative a producătorilor locali;
• Sprijin pentru incubarea afacerilor bazate pe produse locale;
• Încurajarea dezvoltării produselor ecologice;

O5. Creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi a populaţiei şcolare;
• Înfiinţarea unui centru de zi pentru a oferi copiilor servicii educaţionale de tip program
prelungit;
• Promovarea ofertei şcolare la firmele de pe teritoriul comunei pentru dezvoltarea de
parteneriate;
• Stabilirea în localitate a cadrelor didactice ale şcolii;
• Modernizarea infrastructurii educaţionale;
O6. Dezvoltarea serviciilor pentru transportatori
• Sprijin pentru amenajarea de parcări private pentru transportatorii de marfă;
• Amenajarea de facilităţi pentru zonele de parcare;
• Sprijin pentru înfiinţarea facilităţilor de tranzit, preluare şi distribuire către municipiu;
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O7. Dezvoltarea de servicii turistice de relaxare şi servicii petnru petrecerea timpului liber;
• Înfiinţarea unui Aquaparc în parteneriat cu Comuna Dudeştii Noi şi Municipiul Timişoara;
• Înfiinţarea unui parc comunal – cu spaţii de joacă pentru copii şi alei pentru promenadă, cu
scenă pentru evenimente în aer liber;
• Program de facilităţi pentru înfiinţarea de restaurante şi spaţii de cazare;
• Organizarea unui târg de Crăciun – cu produse tradiţionale;
• Program de facilităţi pentru servicii adresate turiştilor;
• Înfiinţarea unui centru de resurse turistice: Formare resursei umane în domeniul turistic,
marketing turistic şi informare turistică;
• Ofertă turistică: Program sportiv – competiţii sportive; Evenimente locale – tradiţii locale;

O8. Ecologizarea şi înfrumuseţarea comunei
• Realizarea unei perdele verzi împrejurul Comunei şi pe marginea tuturor căilor de acces;
• Amenajarea uniformă a spaţiilor verzi ale comunei;
• Ecologizarea spaţiilor din apropierea comunei (curăţarea gunoaielor şi amenajarea lor ca
aspect; curăţarea mărăcinilor etc.)
• Păstrarea unui specific al comunităţilor – renovarea clădirilor vechi specifice comunităţii
• Plan peisagistic al comunităţii – îmbinarea modernului şi specificului local;
• Sprijin pentru înfiinţarea plantaţiilor de pomi fructifieri;
• Sprijin pentru împădurirea terenurilor neproductive;

O9. Dezvoltarea agendei culturale a comunei şi implicarea tinerilor în activităţi culturale;
• Relocarea şi modernizarea muzeului Dimitrie Ţichindeal;
• Iniţierea unei burse de merit „Dimitrie Ţichindeal”
• Înfiinţarea unei miniorchestre în cadrul ansamblului cultural;
• Telecentru cultural - Deschiderea căminului cultural pentru activităţi de tineret;
• Sprijin pentru înfiinţarea de asociaţii culturale şi de tineret în comună;
• Iniţierea unei şcoli de artă populară în cadrul Căminului cultural;
• Amenajarea unui monument/bust al lui „Dimitrie Ţichindeal”;
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COMPONENTA OPERAŢIONALĂ – Planul de măsuri

Planul de măsuri pentru implementarea Strategiei
Măsură

O1. Modernizarea infrastructurii Comunei;
Dezvoltarea reţelei de gaz în comună;
Modernizarea infrastructurii de apă potabilă a comunei;
Înfiinţarea reţelei de canalizare menajeră a comunei – extinderea reţelei
de legătură în Becicherecu Mic şi Dudeştii Noi şi extindere staţie de
epurare în comuna Dudeştii Noi;
Construire Cămin cultural comună;
Extinderea reţelei de supreveghere video a comunei;
Semnalizarea/semaforizarea trecerii la nivel cu calea ferată la intrarea
dinspre Timişoara;
Pavarea aleilor pietonale şi trotuarelor din comună – realizarea unei
pavări uniforme;
Amenajarea drumurilor către proprietăţile agricole din jurul comunei;
Amenajarea unei centuri pentru utilajele agricole în jurul comunei;
Amenajarea canalizării pluviale din comună şi din jurul comunei;
Construirea de spaţii de locuit pentru specialişti care lucrează în comună
(cadre didactice, medic, medic veterinar, etc.);
Sprijin pentru amenajarea de parcări private;
Realizarea de parcări publice în zonele de interes public;
Construirea/amenajarea unei baze sportive în comună;
Dezvoltarea de surse alternative de energie pentru încălzire şi iluminat
pentru instituţiile publice;
Realizarea de piste de biciclete pentru traversarea comunei şi pentru
zonele de agrement;

Termen

Responsabil

2016-2018
2019

Primarul Comunei
Promotorul local

Iunie 2017

Promotorul local

Iunie 2017
Decembrie 2016

Resurse
PNDR 2014 – 2020 – inclusiv
Măsura specifică LEADER.
POR 2014 – 2020;
Programul România-Serbia;
POCU 2014-2020 – componenta de
economie socială;

Primarul Comunei
Fonduri guvernamentale pentru
Viceprimarul Comunei
infrastructură;

Iunie 2016

Viceprimarul Comunei

Noiembrie 2017

Viceprimarul Comunei

Decembrie 2019
Decembrie 2019
Decembrie 2018

Viceprimarul Comunei Buget proiecte 23.500.0000 EUR
Viceprimarul Comunei
Viceprimarul Comunei

Decembrie 2019

Promotorul local

Iunie 2017
Iunie 2018
Iunie 2017

Promotorul local
Promotorul local
Promotorul local

Decembrie 2018

Promotorul local

Decembrie 2019

Promotorul local

Credite bancare pentru investiţii în
infrastructură;
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Măsură

Termen

O2. Sprijin pentru înfiinţarea de servicii sociale şi alte servicii la nivelul comunităţii
Înfiinţarea cu fonduri publice a unui Centru de bătrâni cu probleme
2017
medicale şi de sănătate;
Sprijin pentru înfiinţarea centrelor de bătrâni private care să deservească
2017-2019
localitatea şi Municipiul Timişoara;
Înfiinţarea unei cantine sociale cu servicii de catering;
2018
Înfiinţarea unui centru de asigurare a serviciilor la domiciliu;
2018
Înfiinţarea unei pieţe agroalimentare dotată cu echipament modern;
2016
Sprijin pentru dezvoltarea de activităţi economice în domeniul serviciilor
sociale pentru locuitorii comunei şi turişti (centru de înfrumuseţare, SPA,
2016-2017
centru de echitaţie, etc.);
Înfiinţarea unei rute de autobuz permanente în parteneriat cu satele vecine;
2018
Măsură

Termen

O3. Înfiinţarea de întreprinderi sociale pentru calificarea şi angajarea tinerilor din comună;
Înfiinţarea de întreprinderi sociale pentru servicii pentru transportatori
(parcări, toalete publice, terase etc.)
Înfiinţarea unei întreprinderi sociale pentru producerea pavelelor şi a
betonului ornamental şi pentru pavarea trotuarelor şi străzilor comunei;
Înfiinţarea unei întreprinderi sociale pentru spaţii verzi;
Înfiinţarea unei întreprinderi sociale în domeniul alimentaţiei;
Înfiinţarea unui centru de calificare/recalificare a tinerilor având ca bază
de activităţi practice întreprinderile sociale iniţiate;
Stimularea investiţiilor în zona industrială – facilităţi pentru investitori.

Responsabil
Promotorul local
Promotorul local
Promotorul local
Promotorul local

Resurse
PNDR 2014-2020; Măsurea
LEADER; SEE Grants
POCU 2014-2020 – Economie
Socială;
POR - Servicii sociale;

Promotorul local

Resursa locală: Clădiri disponibile;
Bugetul local; Fonduri private;

Promotorul local

Buget proiecte: 2.400.000 EUR

Promotorul local
Responsabil

Resurse

2016-2017

Promotorul local

2016-2017

Promotorul local

2016-2017
2018

Promotorul local
Promotorul local

2016-2017

Promotorul local

Programul POSDRU 2007 – 2013 –
DMI 6.1 – Sprijinirea economiei
sociale.
POCU – 2014 – 2020.
POSCEE 2014-2012;
PNDR – 2014 – 2020.
Resursele locale disponibile:
Balastierele din comun;
Clădirile disponibile la Primărie;

2019-2020

Promotorul local

Buget proiecte: 1.200.000 EUR
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Măsură

Termen

O4. Dezvoltarea unui Centru de resurse penru implicarea şi formarea resursei locale;
Înfiinţarea unui centru cu facilităţi de formare şi cu incubator de afaceri –
prin accesarea unei finanţări Europene
Înfiinţarea unei întreprideri comunitare pentru dezvoltaea şi vânzarea
produselor locale – înfiinţarea unei cooperative a producătorilor locali
Sprijin pentru incubarea afacerilor bazate pe produse locale
Încurajarea dezvoltării produselor ecologice
Măsură

O5. Creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi a populaţiei şcolare;
Înfiinţarea unui centru de zi pentru a oferi servicii prelungite copiilor;
(există grădiniţă cu program prelungit);
Promovarea ofertei şcolare la firmele de pe teritoriul comunei;
Stabilirea în localitate ca cadrelor didactice ale şcolii;
Modernizarea infrastructurii educaţionale;
Măsură

Resurse

2016-2017

Promotorul local

2017-2018

Promotorul local

PNDR 2007 – 2013; Axa LEADER a
PNDR; PNDR 2014 – 2020;
Resursă locală:Terenuri disponibile la
nivel local; Fonduri private locale;

2019-2020
2019-2020

Promotorul local
Promotorul local

Buget proiecte – 500.000.EUR

Termen

Responsabil

2017

Dorector Şcoală

2016-2017
2017-2018
2016-2018

Dorector Şcoală
Primarul comunei
Dorector Şcoală

Termen

O6. Dezvoltarea transportului în comun cu Municipiul Timişoara şi cu satele învecinate;
Sprijin pentru amenajarea de parcări private pentru transportatorii de
marfă;
Amenajarea de facilităţi pentru zonele de parcare;
Sprijin pentru înfiinţarea facilităţilor de tranzit, preluare şi distribuire
către municipiu;

Responsabil

Responsabil

2017-2018

Promotorul local

2017-2018

Promotorul local

2017-2018

Promotorul local

Resurse
PNDR 2014-2020; FRDS – SEE
Grants; POCU 2014-2020, Economie
socială; POR; Resursa locală: Clădiri
disponibile; Bugetul local;
Buget proiecte: 2.600.000 EUR
Resurse
PNDR – 2014 – 2020;
POS Transport;
POCU – Economie socială;
Fonduri private loclare;
Buget proiecte: 1.500.000 EUR
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Măsură

Termen

O7. Dezvoltarea de servicii turistice de relaxare şi servicii petnru petrecerea timpului liber;
Înfiinţarea unui Aquaparc în parteneriat cu Comuna Dudeştii Noi şi
Municipiul Timişoara
Înfiinţarea unui parc comunal – cu spaţii de joacă pentru copii şi alei
pentru promenadă, cu scenă petnru evenimente în aer liber
Program de facilităţi pentru înfiinţarea de restaurante şi spaţii de cazare
Organizarea unui târg de Crăciun – cu produse tradiţionale;
Program de facilităţi pentru servicii adresate turiştilor
Înfiinţarea unui centru de resurse turistice: Formare resursei umane în
domeniul turistic, marketing turistic şi informare turistică
Ofertă turistică: Program sportiv – competiţii sportive; Evenimente
locale – tradiţii locale
Măsură

O8. Ecologizarea şi înfrumuseţarea comunei
Realizarea unei perdele verzi împrejurul Comunei şi pe marginea tuturor
căilor de acces;
Amenajarea uniformă a spaţiilor verzi ale comunei;
Ecologizarea spaţiilor din apropierea comunei (curăţarea gunoaielor şi
amenajarea lor ca aspect)
Păstrarea unui specific al comunităţilor – renovarea clădirilor vechi
specifice comunităţii
Plan peisagistic al comunităţii – îmbinarea modernului şi specificului
local;
Sprijin pentru înfiinţarea plantaţiilor de pomi fructifieri;
Sprijin pentru împădurirea terenurilor neproductive;

Responsabil

Resurse
PNDR 2014 – 2020, inclusiv măsura
– LEADER.

2017-2018

Promotorul local

2016

Promotorul local

2018-2020
2015-2020
2018-2020

Promotorul local
Promotorul local
Promotorul local

2017

Promotorul local

POR; POS Transport;

2018

Promotorul local

Buget proiecte 4.500.000 EUR

Termen

Decembrie 2017
Octombrie 2018
2016
Octombrie 2019
Octombrie 2019
2016 - 2018
2016 - 2018

Responsabil
Viceprimarul comunei
Viceprimarul comunei
Viceprimarul comunei
Viceprimarul comunei
Viceprimarul comunei

POS Mediu; Fonduri guvernamentale
pentru infrastructură şi mediu;
Resursa locală – intreprinderile
sociale înfiinţate;

Resurse
PNDR 2014 – 2020
POS Mediu; Fonduri guvernamentale
pentru infrastructură şi mediu;
POCU 2014-2020
Resursa locală – intreprinderile
sociale înfiinţate;
Buget proiecte 1.500.000 EUR

Viceprimarul comunei
Viceprimarul comunei
Coordonată de sociolog dr. Vasile Deac (PFA)
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Măsură

Termen

O9. Dezvoltarea agendei culturale a comunei şi implicarea tinerilor în activităţi culturale;
Relocarea şi modernizarea muzeului Dimitrie Ţichindeal;
Iniţierea unei burse de merit „Dimitrie Ţichindeal”
Înfiinţarea unei miniorchestre în cadrul ansamblului cultural;
Telecentru Cultural - Deschiderea căminului cultural pentru activităţi de
tineret;
Sprijin pentru înfiinţarea de asociaţii culturale şi de tineret în comună;
Iniţierea unei şcoli de artă populară în cadrul Căminului cultural;
Amenajarea unui monument/bust al lui „Dimitrie Ţichindeal”;

Responsabil

2018
2015-2016
2017

Viceprimarul comunei

Decembrie 2018

Director cămin

2016-2018
2018 - 2018

Promotorul Local
Director cămin

Director cămin
Director cămin

Resurse
PNDR 2014 – 2020; POCU 20142020; Fonduri AFCN;
Resursa locală;
Buget proiecte 1.500.000 EUR

Coordonată de sociolog dr. Vasile Deac (PFA)
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Proiecţie bugetară privind implementarea strategiei

Implementarea strategiei este proiectată în următoarele condiţii:
• O creştere constantă a veniturilor primăriei (cele din afara proiectului) – până la 10.000 mii lei;
• O valoare totală a proiectelor de 36.700.000 EUR – pentru toată perioada de implementare;
• O rată de cofinanţare a proiectelor care să înceapă cu proiecte fără cofinanţare şi să ajungă la o susţinere de 20% din valoarea totală a proiectelor la
sfârşitul perioadei de programare.

Coordonată de sociolog dr. Vasile Deac (PFA)
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D.COMPONENTA OPERAŢIONALĂ – Fişe de proiecte aferente implementării strategiei.
FP1 – Servicii de asistenţă socială la domiciliu
1. Nevoia / problema căreia i se adresează proiectul este – capacitatea scăzută a Primăriei comunei de a
asigura servicii de asistenţă socială pentru persoanele aflate în dificultate la nivelul comunităţii: există la
nivelul comunei o pondere mare a populaţiei îmbătrânite; vârstnici care nu beneficiază de îngrijirea familiei,
familii cu copii plecaţi în stăinătate dar nu pot asigura copiilor un nivel optim de servicii sociale etc.

REZULTATE AŞTEPTATE

2. Scop – Creşterea capacităţii Administraţiei locale a comunei Becicherecu Mic de a asigura servicii - creşte capacitatea de a asigura servicii
sociale şi calitatea acestor servicii
sociale pentru persoanele aflate în dificultate pe teritoriul comunei
3. Obiective:
 Să iniţiem o structură partenerială locală pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate –
înfiinţarea unei asociaţii comunitare locale pentru servicii sociale.
 Să iniţiem un complex de servicii sociale pentru familiile şi persoanele aflate în dificultate din
comună.
4. Grupurile ţintă – Familiile şi persoanele aflate în dificultate din Comună
Beneficiarii finali:
 25 de bătrâni – servicii de asistenţă socială la domiciliu
 20 - 30 de copii – centru de zi
 12 familii – servicii de asistenţă socială la domiciliu
5. Activităţi:
 Pregătirea proiectului – stabilirea unei echipe de proiect
 Campanie de promovare a proiectului în comunitate
 Construirea unui parteneriat cu parohiile din comunitate pentru implicarea comitetelor parohiale în
furnizarea de servicii sociale la domiciliu şi cu şcoala pentru organizarea centrului de zi/ Înfiinţarea
asociaţiei comunitare pentru servicii sociale şi acreditarea ei pentru furnizarea de servicii sociale.
 Înfiinţarea complexului de servicii sociale
 centru de zi

−

−

Implicarea instituţiilor locale în
furnizarea de servicii sociale /
organizaţie locală
Complexul de servicii sociale pentru
persoanele aflate în dificultate








Campanie de promovare a
proiectului
Parteneriat local / organizaţie
comunitară locală
Centrul de zi
Cabinetul medical
Cabinetul de consiliere
Serviciul de asistenţă socială
Coordonată de sociolog dr. Vasile Deac (PFA)
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cabinet medical
 cabinet de consiliere
 serviciul de asistenţă socială specializat pentru activităţi la domiciliu
Identificarea beneficiarilor
Organizarea de activităţi şi evenimente în cadrul şcolii, bisericilor şi a Complexului de servicii
sociale
Activitatea centrului de zi
Furnizarea serviciilor sociale la domiciliu
Evaluarea proiectului













25 de bătrâni asistaţi la domiciliu
12 familii asistate la domiciliu
20-30 copii implicaţi în activităţile
centrului de zi
Activităţi organizate în cadrul
bisericilor şi şcolii din comunitate şi
complexului de servicii

6. Bugetul. - 150.000 – 200.000 EUR
7. Posibile surse de finanţare: fonduri locale, PNDR; Programul LEADER – petnru servicii sociale la domiciliu;
POR – Modernizarea infrastructurii serviciilor sociale. Alţi finanţatori privaţi: Ambasade, Fundaţii de servicii sociale.
8. Modalitatea de evaluare: Internă – echipa de proiect; Externă: Finanţatorul
Activităţi pregătitoare:
 Construirea parteneriatului cu Bisericile (Parohiile) locale şi Şcoala;
 Construirea parteneriatului cu DGASPC pentru furnizarea serviciilor sociale;
 Identificarea spaţiului pentru Complexul de servicii sociale.

Coordonată de sociolog dr. Vasile Deac (PFA)
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FP2 – Centrul de Tineret Becicherecu Mic
1. Nevoia / problema căreia i se adresează proiectul
Nevoia / problema căreia i se adresează proiectul este – accesul redus al tinerilor la oportunităţi de
petrecere a timpului liber. Singurele oferte reale de petrecere a timpului liber sunt reprezentate de
evenimentele anuale organizate la Hramul Bisericilor, activitatea sportivă derulată la nivelul comunităţii
şi de barurile din comunitate. Oportunitatea vizată de proiect - construirea unui nou Cămin
Cultural.

REZULTATE AŞTEPTATE

2. Scop – Creşterea implicării tinerilor în viaţa comunităţii în cadrul unui Centru de tineret / Club - creşte iniţiativa şi participarea tinerilor privind
acţiunile organizate în cadrul comunităţii
de tineret care să ofere servicii de petrecere a timpului liber.
3. Obiective:
 Să amenajăm în clădirea Căminului Cultural un spaţiu necesar furnizării de servicii pentru tineri
 Să sprijinim înfiinţarea şi dezvoltarea unui ONG de tineret la nivel local
 Să furnizăm servicii pentru 100 de beneficiari în primele 6 luni de activitate
4. Grupurile ţintă – Tinerii din comună
Beneficiarii finali – ONG cu activitate de tineret; 100 de tineri şi copii din localitate
5. Activităţi:
 Pregătirea proiectului – stabilirea unei echipe de proiect
 Dezvoltarea Parteneriatului cu un ONG local sau sprijinirea organizării tinerilor în cadrul unui
ONG
 Amenajarea şi inaugurarea Centrului de Tineret
 Furnizarea de servicii pentru tineri – de către ONG
 Evaluarea proiectului

−
−
−

Centru de Tineret care să furnizeze minim 5
servicii distincte
ONG de tineret – înfiinţat
100 de beneficiari ai serviciilor Centrului de
tineret






Parteneriat ONG – APL
Centrul de tineret dotat
Program de Furnizare a serviciilor
100 de beneficiari în 6 luni de activitate

6. Bugetul. - 70.000 EUR
7. Posibile surse de finanţare: fonduri locale şi guvernamentale, ANT – DJST Timiş, PNDR şi LEADER 2014-2020;
8. Modalitatea de evaluare: Internă – echipa de proiect; Externă: Finanţatorul
Coordonată de sociolog dr. Vasile Deac (PFA)
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Activităţi pregătitoare: identificarea clădirii pentru Centru, promovarea în rândul tinerilor, dezvoltarea unui grup de iniţiativă la nivel local, pregătirea
cererii(lor) de finanţare.

FP3 – Întreprinderi sociale pentru servicii locale.

1. Nevoia / problema
Există investiţii mari în comunitate – însă ele sunt pentru specialişti; nu există nici o întreprindere locală sau
centru de servicii; lipsesc locurile de muncă la nivelul comunităţii pentru locuitorii comunităţii, mai ales
pentru cei din grupuri vulnerabile;
Ponderea destul de mare a populaţiei sărace la nivelul comunei. Lipsa de locuri de muncă mai ales pentru
tineri – care sunt nevoiţi să facă naveta la oraş pentru un loc de muncă. Tinerii nu au calificări şi unii nu sunt
şcolarizaţi suficient pentru a avea acces la un program de formare profesională, forţa de muncă disponibilă
fiind doar pentru munci necalificate. Lipsesc serviciile de bază la nivelul comunei, servicii care ar putea fi
finanţate din bugetul local; amenajare spaţii verzi, producere şi montare pavele; un spaţiu comercial
dezvoltat;

REZULTATE AŞTEPTATE

Oportunităţile ţintite de proiect: nevoia locală de servicii, atât la nivelul comunităţii cât şi în rândul
locuitorilor sau firmelor din localitate,
2. Scopul proiectului – Creşterea capacităţii persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile/izolate din Creşte numărul tinerilor din comunitate
comună de a dezvolta activităţi generatoare de venit/profit în cadrul structurilor de economie socială care au un loc de muncă în Comună
(cooperative de servicii sau ONG-uri) bazate pe exploatarea resurselor locale, în vederea unei mai bune
integrări a acestora pe piaţa muncii şi a creşterii incluziunii sociale a acestora.
2-3 structuri de economie socială înfiinţate
3. Obiectivele proiectului:
O1. Să iniţiem 2-3 structuri de economie socială (cooperative de servicii sau ONG-uri, SRL-uri cu fondator în comunitate
unic Consiliul Local sau ONG-uri locale) cu minim 8-10 angajaţi, structuri bazate pe furnizarea serviciilor
8-10 tineri angajaţi din comunitate
locale la nivelul comunei Becicherecu Mic;
O2. Să promovăm şi sprijinim dezvoltarea structurilor de economie socială bazată pe resurse locală în
comună şi în comunele învecinate în cadrul unui centru de resurse pentru economia socială.

Coordonată de sociolog dr. Vasile Deac (PFA)
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4. Grupurile ţintă – Tineri din grupuri dezvantajate din comună
Beneficiarii finali – 15-20 tineri (inclusiv managerii întreprinderilor sociale)
5. Activităţi:
A1. Managementul proiectului.
A2. Identificarea grupului ţintă al proiectului – membri ai comunei Becicherecu Mic
A3.Structuri de economie socială.
A5. Întreprinderile sociale. Aşa cum sunt prevăzute în Obiectivele 2 si 3 din Strategia Comunei.
A6. Studiu privind impactul proiectului asupra dezvoltării comunităţii.
A7. Promovarea proiectului şi a economiei sociale bazate pe resurse locale.

Echipă de implementare, instrumente de
lucru plan de activităţi revizuit,
Întreprinderi sociale dotate cu
echipamente;

6. Bugetul. Proiect multianual estimativ – 400.000 EUR
7. Surse de finanţare: Proiect integrat în cadrul POSDRU - „Promovarea incluziunii sociale” – ECONOMIE SOCIALĂ
8. Modalitatea de evaluare:
Evaluare realizată de beneficiar – Primăria comunei;
Evaluare externă realizată de finanţator – prin AMPOSDRU responsabil;
Studiu de impact al proiectului în comunitate;
Activităţi pregătitoare privind realizarea proiectului:
1. Identificarea posibililor parteneri privaţi / investitori / proprietari de terenuri care să iniţieze structuri de economie socială;
2. Stabilirea întreprinderilor înfiinţate şi a locaţiilor acestora;
3. Pregătirea resursei umane din Primărie pentru managementul proiectelor energetice (minim un manager de proiect);

Coordonată de sociolog dr. Vasile Deac (PFA)
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FP4 – Centrul de afaceri bazate pe produse locale – Becicherecu Mic

1. Nevoia / problema căruia i se adresează proiectul - Slaba capacitate de dezvoltare a afacerilor
locale care să valorifice produsele locale: legume, fructe, lapte, miere, carne, ouă, etc. Lipsa resursei
umane calificate şi a cunoştinţelor oamenilor privind iniţierea în afaceri.

REZULTATE AŞTEPTATE

2. Scop – creşterea capacităţii persoanelor fizice şi juridice din Becicherecu Mic de a iniţia - creşte numărul afacerilor
valorificare produselor locale
afaceri care să valorifice produsele naturale locale
3. Obiective:
 Să iniţiem un târg de produse locale şi un eveniment specific de sărbătorile de iarnă
 Să înfiinţăm un centru de afaceri cu activităţi de incubator de afaceri în comună folosind capital
public şi privat.
 Să furnizăm servicii pentru potenţialii investitori locali în domeniul valorificării produselor
l l (
î f
i)
4. Grupurile ţintă – persoane fizice şi juridice, potenţiali investitori din comună
Beneficiarii finali – minim 20 de investitori locali şi producători de produse naturale locale
5. Activităţi:
 Pregătirea proiectului – stabilirea unei echipe de proiect
 Identificarea partenerului privat care să gestioneze activităţile Centrului de afaceri
 Studiu privind nevoia de servicii tip Centru de afaceri la nivel local
 Amenajarea şi inaugurarea Centrului de afaceri (care să ofere servicii de incubator): iniţierea
afacerilor locale, sprijin privind obţinerea autorizărilor, sprijinirea asocierii grupurilor de
producători şi alte servicii
 Promovarea centrului şi identificarea Potenţialilor beneficiari
 Furnizarea serviciilor
 Evaluarea proiectului

iniţiate

pentru

Târg de produse locale
Centrul de afaceri
Oferta de servicii pentru star-up-uri şi pentru
potenţialii investitori locali










Târg de produse locale;
Oferta de servicii a Centrului de Afaceri
Campanie de promovare a centrului în
comunitate
20 de noi firme iniţiate în 2 ani
2 asociaţii de producători înfiinţate la nivel
local (miere, lapte)
20 de investitori locali beneficiari ai
serviciilor de informare şi consiliere şi de
alte servicii ale centrului: spaţii, facilităţi
peste 300 de ore de consiliere

6. Bugetul estimativ al proiectului – 1.000.000 EUR (inclusiv achiziţionarea de echipamente de procesare produse locale)
Coordonată de sociolog dr. Vasile Deac (PFA)
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7. Posibile surse de finanţare: Bugetul Local, Surse Private, PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL, Crearea, îmbunătăţirea şi modernizarea
structurilor regionale şi locale de sprijinire a afacerilor având ca scop atragerea investiţiilor, revigorarea şi dezvoltarea economiilor locale şi regionale.
PNDR – Leader 2014-2012;
8. Modalitatea de evaluare: Internă – echipa de proiect; Externă: Finanţatorul
Activităţi pregătitoare:
Realizarea studiului de oportunitate
Identificarea Spaţiului pentru Centrul de Afaceri
Realizarea studiului de fezabilitate
Construirea Parteneriatului Public – Privat
 dacă APL este beneficiar – cofinanţarea privată este 0-50%
 dacă o întreprindere mică este beneficiar – cofinanţarea privată este 30-50%

Coordonată de sociolog dr. Vasile Deac (PFA)
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FP5 – Centrul servicii turistice – Becicherecu Mic
1. Nevoia / problema căruia i se adresează proiectul - Slaba capacitate la nivelul comunei de a atrage turişti
şi de a obţine venituri suplimentare din activităţi turistice şi recreaţionale. Oportunităţile vizate: Aquaparcul
ca atracţie turistică; zonă liniştită în imediata apropiere a Municipiului Timişoara; Monumentele turistice din
localitate;

REZULTATE AŞTEPTATE

2. Scop – creşterea capacităţii persoanelor fizice şi juridice din Becicherecu Mic de a iniţia afaceri în - creşte numărul afacerilor iniţiate pentru
valorificare produselor locale
domeniul turistic şi de a furniza servicii turistice şi recreaţionale;
3. Obiective:
 Să înfiinţăm un centru de servicii turistice în comuna Becicherecu Mic;
 Să furnizăm servicii pentru potenţialii investitori locali în domeniul turismului;
 Să funrizăm servicii turistice şi recreaţionale pentru vizitatorii localităţii;

Centrul de afaceri
Oferta de servicii pentru star-up-uri şi
pentru potenţialii investitori locali

4. Grupurile ţintă – persoane fizice şi juridice, potenţiali investitori din comună; vizitatorii comunei; turişti;
Beneficiarii finali – minim 20 de investitori locali şi producători de produse naturale locale
5. Activităţi:
 Pregătirea proiectului – stabilirea unei echipe de proiect
 Realizarea unui Parteneriat Public-Privat sau un SRL al CL petnru iniţierea centrului de servicii;
 Studiu privind nevoia de servicii turistice la nivel local: centru închiriere biciclete; organizare
evenimente culurale sau sociale etc.;
 Realizarea unei Oferte turistice şi materiale de promovare turistică cu toate oportunităţile locale –
publice şi private;
 Informare şi consultanţă pentru iniţiere de servicii turistice şi recreaţionale private inclusiv pe fostele
baze ale COMTIM: restaurante, terase, tabără pentru teambuilding sau activităţi recreaţionale; manej
pentur călărie;
 Evaluarea proiectului






Centru de servicii turistice cu oferta
de servicii turistice;
Ofertă promovare turistică;
Materiale de promovare turistică;
Minim 5 afaceri în domeniul turistic
cu servicii oferite pentru vizitatori şi
turişti;

6. Bugetul estimativ al proiectului – 300.000 EUR (inclusiv achiziţionarea de echipamente petnru serviciile Centrului)
Coordonată de sociolog dr. Vasile Deac (PFA)
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7. Posibile surse de finanţare: Bugetul Local, Surse Private, PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL- Crearea, îmbunătăţirea şi modernizarea
structurilor regionale şi locale de sprijinire a afacerilor având ca scop atragerea investiţiilor, revigorarea şi dezvoltarea economiilor locale şi regionale.
PNDR – Leader 2014-2012;
8. Modalitatea de evaluare: Internă – echipa de proiect; Externă: Finanţatorul
Activităţi pregătitoare:
Realizarea studiului de oportunitate;
Identificarea Spaţiului pentru Centrul de servicii turistice;
Realizarea studiului de fezabilitate;
Construirea Parteneriatului Public – Privat sau au unui SRL cu asociatunic Consiliul Local;
In cadrul POR:
 dacă APL este beneficiar – cofinanţarea privată este 0-50%
 dacă o întreprindere mică este beneficiar – cofinanţarea privată este 30-50%

Coordonată de sociolog dr. Vasile Deac (PFA)

