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Pentru o comunitate în care să locuim cu și mai mult drag 



 
 

CUVÂNTUL PRIMARULUI 

 

Stimaţi concetăţeni,  

Am fost dintotdeauna de părere că buna administraţie se face în colaborare cu 

cetăţenii, prin dialog şi implicarea ambelor părţi. Prin urmare, după preluarea mandatului de 

Primar, am continuat să ascult vocea comunităţii şi să fac tot posibilul să accelerez 

demersurile necesare pentru a creşte ritmul dezvoltării în comuna noastră.  

Un pas absolut necesar în dezvoltarea comunei îl reprezintă elaborarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală pentru perioada 2021 - 2027, un document strategic esenţial pentru 

accesarea de fonduri şi dezvoltarea corect fundamentată a comunităţii, conform necesităților 

reale din fiecare sat al comunei.  

Elaborarea acestui document strategic a fost posibilă cu aportul deosebit al cetăţenilor, 

care prin intermediul consultărilor publice și-au exprimat opinia cu privire la dezvoltarea 

comunei noastre. Totodată, apreciez contribuţia semnificativă adusă de consilierii locali, de 

colegii din administraţia publică locală şi de numeroşi alţi membri reprezentativi ai comunităţii. 

Proiectele propuse pentru implementare sunt sincronizate cu așteptările rezultate din 

feedbackul comunității locale, planul de dezvoltare fiind elaborat ținând cont atât de 

necesităţile actuale, cât și în beneficiul generațiilor viitoare. 

De aceea, cu recunoștință pentru fiecare contribuție adusă în elaborarea strategiei, îmi 

manifest încrederea că strategia ne va ghida în mod corect următorii paşi în dezvoltare și ne 

va permite să accesăm fondurile necesare pentru a îmbunătăți condițiile de trai la nivelul 

întregii comune.  

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Holboca pentru perioada 2021-2027 

transpune într-un plan de acţiune coerent viziunea comunităţii asupra proiectelor prioritare, 

bazându-se atât pe proiecte cu finanțare europeană, cât şi pe proiecte finanţate din fonduri 

guvernamentale şi din bugetul local. Valorificând toate resursele financiare disponibile, vom 

reuși să modernizăm comuna și să creștem calitatea vieții în toate cele șapte sate.  

În încheiere, îmi exprim convingerea că instituțiile publice locale, mediul privat și 

societatea civilă trebuie să colaboreze îndeaproape pentru a implementa cu succes Strategia 

de Dezvoltare Locală. Împreună, avem capacitatea să ne gospodărim mai bine și să 

dezvoltăm o comunitate în care să locuim şi să activăm cu şi mai mult drag.  

 

Cu drag de comuna noastră,  

NECULAI-AUREL PAMFIL 

                Primarul Comunei Holboca 
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1. Contextul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală 

 

Strategiile de dezvoltare fac posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare 
care au loc în teritoriu, luând în considerare caracteristicile locale, a schimbărilor din mediul 
exterior şi permit abordarea proactivă, realizată într-un mod inovativ, a proceselor de 
dezvoltare teritorială. 

 Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală reprezintă unul dintre cei mai importanţi 
pași care susţin procesele de dezvoltare locală. În esenţă, acest tip de strategie clarifică pe 
termen mediu şi lung care sunt direcţiile şi domeniile spre care se orientează efortul de 
dezvoltare al comunităţii.   

 Strategiile de dezvoltare locală sunt caracterizate de cel puţin şapte trăsături:  

✓ viziune asupra viitorului 
✓ creativitate 
✓ flexibilitate  
✓ activitate  
✓ orientare spre acţiune  
✓ orientare spre schimbare  
✓ orientare spre un câştig durabil 

 Necesitatea elaborării strategiei de dezvoltare locală la nivelul comunei este dată de 
condițiile de mai sus, dar și de:  

✓ stabilirea scopurilor şi criteriilor de dezvoltare 
✓ identificarea posibilităţilor de acţiune 
✓ dezvoltarea unei strategii pe obiective operaţionale de dezvoltare 
✓ îmbunătățirea nivelului de trai 

 
Comuna Holboca   are  nevoie de o  viziune  clară,  pentru  a  putea orienta eforturile 

proprii și de o  strategie care să sublinieze rolul important ce revine valorificării potențialului 
de absorbție a fondurilor europene și guvernamentale. 

 

Abordări noi sunt necesare atât pentru a rezolva problemele prezentului, cât și pe cele 
ale viitorului. Dacă cetățenii și autoritățile nu vor realiza faptul că există o profundă schimbare 
de paradigmă în contextul rezolvării de probleme la nivel local, șansele că reacția lor să fie 
cea potrivită sunt foarte mici.  

 

Autoritățile locale dispun de sume mult mai mici decât cele necesare, cheltuirea banilor 
de la buget fiind restricționată de diverse cerințe. Autoritățile naționale sunt presate de 
problemele majore cu care se confruntă România în acest moment. Ele nu au nici timpul, nici 
energia de a se concentra suficient asupra problemelor ridicate de comunitățile locale.  O 
mare parte din problemele care erau până nu demult transmise spre nivelurile superioare ale 
administrației centrale rămân acum în sarcina autorităților locale. Acestea includ probleme 
sociale, de mediu și de dezvoltare economică. 

Având tot mai multe responsabilități, autoritățile locale trebuie să demonstreze că sunt 
capabile să le îndeplinească, să-și demonstreze creativitatea și eficacitatea. Reprezentanții 
locali trebuie să se bucure de încrederea celor care i-au ales. Comunitățile locale trebuie să 
identifice noi instrumente și strategii pentru a determina colaborarea între cetățeni, instituții și 
reprezentanți ai diferitelor sectoare de activitate, pentru a planifica viitorul comunității.  
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1.1. Necesitatea strategiei de dezvoltare locală 

 

Strategia este definită drept cadrul care orientează alegerile, care determină natura şi 
direcţia unei comunităţi. Strategia ajută la stabilirea unei direcţii unitare pentru comunitate în 
termenii obiectivelor sale operaţionale şi furnizează baza alocării resurselor necesare pentru 
orientarea acesteia spre atingerea acestor obiective. 

Planurile strategice sunt documente elaborate pe termen mediu și lung, care se 
revizuiesc periodic şi care pun în relaţie eforturile de planificare a acţiunilor. Un astfel de 
exerciţiu permite unei comunităţi să realizeze o prioritizare, o ierarhizare a problemelor în 
funcţie de resursele disponibile. 

Principii de bază în planificarea strategică: 

- şansele comunităţii de a avea succes sporesc atunci când există un plan strategic 
care include folosirea oportunităţilor apărute în mediul exterior; 

- şansele comunităţii de a avea succes sunt mai mari dacă liderii ei îşi proiectează 
perspectiva împreună cu membrii comunității astfel încât toţi să fie implicaţi în procesul de 
realizare a perspectivei. 

Strategia de dezvoltare locală reprezintă un instrument participativ care implică 
întreaga comunitate şi care are drept scop asigurarea dezvoltării pe toate planurile. În cele 
mai multe cazuri, o strategie de dezvoltare locală este un demers pe termen lung, fiind o 
proiecţie în viitor a comunităţii. Această viziune a comunităţii cu privire la dezvoltarea sa 
viitoare trebuie să fie împărtăşită de toţi actorii relevanţi de la nivel local şi transpusă într-un 
set de obiective specifice şi un plan de acţiuni concret.  

Strategia nu este altceva decât un instrument care permite luarea unei decizii la un 
moment dat, pe baza evaluărilor anterioare cu caracter justificativ și implicit accesarea 
fondurilor necesare. 

Planificarea strategică este un proces sistematic prin care comunitatea, fie ea o 
comună, un oraş, un municipiu sau o microregiune agreează anumite priorităţi, care sunt 
esenţiale pentru îndeplinirea misiunii ei şi se află în concordanţă cu evoluţia mediului 
înconjurător. 

Planificarea este o activitate orientată spre viitor, prin care sunt stabilite o serie de 
obiective şi ceea ce trebuie făcut pentru a atinge aceste obiective. În urma planificării se pot 
lua decizii cu privire la ce trebuie făcut, când trebuie făcut, cum trebuie făcut şi cine trebuie să 
o facă. Planificarea este un proces care nu se încheie odată cu crearea unui plan, ci continuă 
cu implementarea acestuia, ţinându-se cont de faptul că, în etapa de implementare şi control, 
planul poate necesita îmbunătăţiri sau modificări menite să îl facă mai eficient.  

Dacă o comunitate nu are o strategie bine definită, va fi obligată să facă faţă 
evenimentelor zilnice pe măsură ce acestea apar. Orice modificare va reprezenta o provocare 
majoră. Pe de altă parte, în condiţiile existenţei unei strategii, liderii comunităţii şi comunitatea 
în ansamblul ei au posibilitatea de a se concentra asupra obiectivelor urmărite şi asupra 
acţiunilor care trebuie îndeplinite pentru atingerea acestor obiective. Astfel, prin urmărirea 
obiectivelor planificate, resursele din cadrul unei comunităţi pot fi coordonate şi orientate în 
mod eficient. 

Planificarea trebuie văzută ca fiind un proces ciclic, repetitiv. Orice proces de 
planificare constă în stabilirea obiectivelor, planificarea propriu-zisă pentru atingerea acestora, 
un proces de autocontrol şi un sistem periodic de revizuire, urmat de o evaluare a rezultatelor 
şi de decizia de a reîncepe exerciţiul de programare. 
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Planificarea internă este un instrument de coordonare care ne poate ajuta să: 

▪ definim obiectivele strategice ale comunităţii; 

▪ determinăm priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le vom realiza pe termen scurt 
şi mediu. 

În ceea ce priveşte utilizarea procesului de planificarea strategică ca un mijloc de 
comunicare şi motivare internă, aceasta ne permite să: 

• informăm membrii comunităţii despre problemele cu care aceasta se confruntă, dincolo de 
problemele personale ale fiecăruia; 

• stabilim împreună cu membrii comunităţii calea optimă de utilizare a resurselor umane, 
materiale sau de altă natură. 
 

Strategia de Dezvoltare Locală conține următoarele elemente: 

➢ definirea zonei și a populației care fac obiectul strategiei; 
➢ o analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei, inclusiv o analiză a 

punctelor tari, slabe, a oportunităților și amenințărilor; 
➢ o descriere a strategiei și a obiectivelor acesteia, o descriere a caracterului integrat și 

inovator de strategie și o ierarhie a obiectivelor, inclusiv ținte clare și măsurabile pentru 
realizări și rezultate; 

➢ o descriere a procesului de implicare a comunității în elaborarea strategiei; 
➢ un plan de acțiune care să demonstreze modul în care obiectivele sunt transpuse în 

acțiuni; 
➢ o descriere a procedurilor de gestionare și monitorizare a strategiei,însoțită de o 

descriere a procedurilor specifice de evaluare; 
➢ planul financiar al strategiei. 

Principiile de punere în aplicare specifică utilizarea pricipiului parteneriatului în 
planificarea strategiei de dezvoltare locală. Principiile sunt explicitate astfel: 

 Strategia de Dezvoltare Locală este fundamentul de bază pentru dezvoltare. Strategia 
de Dezvoltare Locală oferă cadrul pentru dezvoltarea economică și socială a zonei de 
funcționare a parteneriatului public-privat. Strategia are ca scop o mai bună utilizare a 
resurselor și integrarea activităților locale, bazându-se pe o viziune comună pentru zonă.  

 Strategia de Dezvoltare Locală este pregătită într-un parteneriat public-privat la nivel 
local. Membrii parteneriatului se pun de acord și conlucrează pentru a defini obiectivele de 
dezvoltare locală și mijloacele necesare pentru a fi atinse. 

 Elaborarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este ancorată în nevoile 
de dezvoltare locală și resursele locale așa cum sunt percepute de actorii locali implicați. 

 Procesul de planificare și implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală se bazează 
pe interacțiunea dintre actorii implicați și proiectele din diferite sectoare ale economiei locale. 

Planificarea este un instrument de dialog dintre diferiţi factori de interes şi comunitate 
pentru că ne ajută la: 

• informarea asupra alegerilor strategice, proiecte şi priorităţi; 

• identificarea unui consens în problema perspectivelor de dezvoltare a comunităţii şi 
priorităţile acesteia; 

• demonstrarea că orice membru al comunităţii poate avea un rol efectiv în dezvoltarea 
acesteia;  

• stabilirea unor relaţii de parteneriat, în urma unor analize a competenţelor şi necesităţilor. 
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      Ca parte integrantă a comunităţii europene, comuna Holboca are nevoie de o viziune 
clară, pentru a putea orienta eforturile proprii şi de o strategie care să sublinieze rolul important 
ce revine valorificării potenţialului de absorbţie a fondurilor europene și guvernamentale. 

       Acest document urmează să aibă rolul unei constituţii locale. Strategia constituie 
tabloul general al problemelor şi aspiraţiilor comunităţii, a priorităţilor acesteia, un tablou 
neutru în raport cu promisiunile şi orientările politice, dar care trebuie să constituie sursa 
principală a programelor politice supuse electoratului, întrucât este întocmit pentru 
comunitate.  

       De asemenea, strategia a fost concepută şi întocmită cu dorinţa de a concentra într-o 
singură lucrare, o multitudine de date şi informaţii despre comuna Holboca, adunate din 
domenii de activitate diverse într-o perioadă de timp determinată. 

         Pentru a avea certitudinea că politicile şi programele existente corespund nevoilor de 
dezvoltare a comunei Holboca, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile şi 
pentru a putea accesa fonduri prin instrumentele de finanțare nerambursabile, s-a impus 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Holboca, pentru perioada 2021-2027. 

 

 

1.2. Principii de dezvoltare locală 

 

Față de etapele enumerate anterior, există o serie de principii ce trebuie respectate pe 
deplin în procesul de planificare a Strategiei de Dezvoltare Locală, precum și în elaborarea 
de măsuri necesare pentru a duce la îndeplinire obiectivele stabilite. 

➢ Sustenabilitatea – cu respectarea principiului durabilității, planificatorul Strategiei de 
Dezvoltare Locală poate asigura că proiectele implementate în baza măsurilor și 
obiectivelor Strategiei vor contribui la conservarea și dezvoltarea resurselor naturale 
și sociale locale, care oferă baza pentru economia locală pe termen lung. 

➢ Egalitatea de șanse – integrarea socială și egalitatea de șanse constituie pilonul 
social al durabilității. În plus, oferind șanse egale, se pot genera oportunități de 
dezvoltare sporite pentru grupurile minoritare. 

➢ Integrarea – este o consecință logică a unui proces transparent și deschis de 
planificare a dezvoltării locale. Conceptul justifică faptul că Strategia de Dezvoltare 
Locală este o strategie care acoperă un set complet de obiective de dezvoltare, așa 
cum sunt definite de actorii locali interesați. 

➢ Inovarea -  este un element esențial al planificării, în care un plan de dezvoltare locală 
evoluează printr-o serie de consultări, discuții, dezbateri între actorii locali. Este o 
condiție prealabilă pentru măsurile de dezvoltare, adaptată la nevoile societății rurale. 

➢ Transparența – implică actorii locali în procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locală, aceasta fiind un document care reflectă nevoile și prioritățile 
societății rurale, în mod transparent. 

➢ Legitimitatea – este strâns legată de conceptul de transparență.  
➢ Control, monitorizare și evaluare – implică stabilirea mecanismelor adecvate pentru 

monitorizarea și urmărirea punerii în aplicare a Strategiei de Dezvoltare Locală. 

 

 

 

 

 



Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Holboca 2021 - 2027 

 
 

5 

1.3. Etape principale în planificarea strategiei 

 

Procesul de planificare a Strategiei de Dezvoltare Locală a fost împărțit în două etape 
cheie: 

1. Planificarea strategiei 
2. Planificarea punerii în aplicare a strategiei 

Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile actuale 
ale comunităţii şi atingerea acestora în viitor. 

În procesul elaborării și implementării strategiilor de dezvoltare locală sunt implicați 
următorii actori locali: 

 Administrația publică locală; 
 Comunitatea locală; 
 Firmele private; 
 Reprezentanții societății civile. 

Implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare comunitară presupune 
parteneriatul între actorii antemenționați, însă, un rol aparte, îl are administrația locală care 
participă atât în faza de elaborare cât și în cea de implementare a inițiativelor de dezvoltare 
locală. Etapa introductivă în acest demers este necesară deoarece orice strategie elaborată 
sincronizată cu alte documente pragmatice existente la niveluri superioare. 

Următoarea etapă în cadrul acestei acțiuni constă în diagnoza și analiza principalilor 
indicatori statistici din localitatea sau regiunea pentru care se realizează strategia de 
dezvoltare. Această etapă este denumită Faza 1 – Colectarea datelor si analiza acestora 
și se împarte în: determinarea bazei economice și sociale, evaluarea nevoilor, examinarea 
oportunităților și a constrângerilor dezvoltării economice și sociale, examinarea/evaluarea 
capacității instituționale locale. 

În procesul elaborării stategiei, urmatoarea etapă, denumită Faza 2 – Stabilirea 
strategiei de dezvoltare locală și cuprinde: stabilirea scopurilor și criteriilor de dezvoltare, 
identificarea posibilităților de acțiune, dezvoltarea unei strategii pe obiective operaționale de 
dezvoltare. La acest capitol în elaborarea strategiilor de dezvoltare sunt incluse două puncte 
esențiale: 

a) Obiective strategice de dezvoltare – cuprinde enumerarea obiectivelor pentru care 
a fost elaborată strategia; 

b) Obiective operaționale. 

Faza 3 – Selectarea proiectelor de dezvoltare locală include prezentarea 
programelor și proiectelor de dezvoltare care vor fi incluse în strategia de dezvoltare.  

Faza 4 – Construcția planurilor de acțiune cuprinde următoarele puncte: pre-
evaluarea rezultatelor proiectelor, menționarea nevoilor pentru realizarea proiectului, 
menționarea alternativelor financiare. 

Faza 5 – Specificarea detaliilor din proiecte cuprinde următoarele puncte: 
pregătirea planurilor de dezvoltare, realizarea studiilor de fezabilitate, dezvoltarea, 
monitorizarea și evaluarea programului. 

Faza 6 – Pregătirea planului de dezvoltare general și implementarea vizează 
următoarele puncte: stabilirea orarului pentru implementarea programului  de dezvoltare, 
precizarea nevoilor de natură financiară, derularea programului general de dezvoltare. 
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Caracteristicile planificării strategice 

Metodologic este indicat ca fiecare localitate să elaboreze o strategie proprie de 
dezvoltare economică şi socială, pentru a avea o imagine clară privind situaţia iniţială şi 
punctul în care se doreşte să se ajungă într-un anumit orizont de timp.  

În Uniunea Europeană se elaborează strategii pentru un ciclu de şapte ani, dar având 
în vedere faptul că aleşii locali îşi desfăşoare activitatea în cicluri electorale de patru ani, pot 
fi alese şi orizonturi de timp mai scurte.  

Strategiile de dezvoltare ale localităţilor trebuie să fie integrate în strategiile judeţene 
şi regionale, iar în același timp să ţină cont de liniile directoare din cadrul Planului Naţional de 
Dezvoltare al României pentru a găsi acoperire în instrumentele financiare disponibile pentru 
proiectele identificate ca  fiind prioritare. 

Principalele caracteristici ale unei planificări strategice de dezvoltare locală sunt: 

✓ Vizează dezvoltarea, sprijinindu-se atât pe practicile existente, cât şi pe valorificarea 
de noi oportunităţi pentru acţiune; 

✓ Operează într-un teritoriu bine definit spaţial şi administrativ; 
✓ Abordează problemele la nivel macro şi nu se concentrează pe probleme izolate; 
✓ Sprijinul politic este o componentă esenţială; 
✓ Aduce elemente noi în domeniul tehnic, managerial şi financiar, adaptând experienţe 

care s-au dovedit a fi de succes; 
✓ Generează resurse, stabilind o legătură directă între planificare şi implementare. 

 

1.4. Principii de lucru 

 

În ceea ce privește elaborarea unei strategii de dezvoltare locală  trebuie avute în 
vedere următoarele principii ce vizează o dezvoltare echilibrată la nivel regional: 

 Promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltări socio-economice 
echilibrate și îmbunătățirea  competitivității. Deciziile și investițiile cu efecte teritoriale 
se orientează prin rapoarte la un model de dezvoltare policentrică, atât la nivel 
european, cât și la nivel național și regional. 

 Promovarea încurajării dezvoltării generate de funcțiunile urbane și de îmbunătățire a 
relațiilor dintre orașe și sate. Parteneriatele oraș-sat au jucat și vor juca în continuare 
un rol important, mai ales în domeniul unei structuri echilibrate de dezvoltare a rețelelor 
de transporturi publice, al revitalizării și diversificării economiei zonelor rurale, al 
creșterii productivității, al dezvoltării spațiilor de agrement pentru populația urbană și 
rurală, al protecției și valorificării patromoniului natural și cultural. 

 Promovarea unor politici de accesibilitate mai echilibrate. O politică de amenajare din 
punct de vedere regional trebuie să asigure o mai bună interconexiune și eliminarea 
carențelor în materie de legături intraregionale.  

 Facilitarea accesului la informație și cunoaștere. Apariția societății informaționale este 
fenomenul cel mai semnificativ al remodelării societății globale și a structurilor sale 
teritoriale. Trebuie acordată o atenție deosebită tuturor regiunilor pentru ca accesul la 
informație să nu fie limitat de constrângeri fizice sau de altă natură. 

 Reducerea degradării mediului. Politica de amenajare trebuie să acorde o atenție 
deosebită practicilor agricole și silvice mai puțin distrugătoare, promovării sistemelor 
de transport și de energie și reabilitării acestora, regenerării mediului din zonele 
afectate de activități industriale poluante. 

 Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare. Valorificarea patrimoniului 
cultural ce crește atractivitatea regională și locală pentru investitori, pentru turism și 
populație este un factor decisiv de dezvoltare economică și contribuie la armonizarea 
identității locale în context regional. 
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1.5.        Context european, naţional şi regional  

 

Obiectivul Strategiei Europa 2020 a fost acela de a se asigura că redresarea 
economică a Uniunii Europene (UE) în urma crizei economice și financiare este susținută de 
o serie de reforme în vederea punerii unor baze solide pentru creștere economică și crearea 
de locuri de muncă până în 2020.  

Pentru realizarea acestei ambiții, UE și-a stabilit 5 mari obiective de atins până în 2020 
cel târziu, obiective susținute de 7 inițiative emblematice la nivel european și în țările UE: 
Uniunea inovării, Tineretul în mișcare, Agenda digitală pentru Europa, O Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, O politică industrială adaptată erei globalizării, 
Strategia pentru noi competențe și noi locuri de muncă și Platforma europeană de combatere 
a sărăciei.  

La nivel european, piața unică, bugetul uniunii și politica externă europeană constituie 
instrumente suplimentare pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020.  

Strategia Europa 2020 a fost pusă în aplicare prin orientări generale pentru politicile 
economice ale țărilor UE și ale UE în ansamblu. Țările UE au fost invitate să transpună 
obiectivele Europa 2020 în obiective naționale. Comisia Europeană este responsabilă cu 
monitorizarea progreselor.  

Obiectivele „20/20/20” au fost stabilite și preluate în ultimii ani de toate țările membre 
UE și reeșalonate spre obiective mai noi și mai ambițioase pentru un orizont de timp 
mai mare (2030) și se referă la o nouă strategie de eficientizare energetică. 

 

Cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 

 

Tabelul 1. Cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 

În iulie 2019, Institutul European de Inovare și Tehnologie, organism independent al 
UE, creat în 2008, care consolidează capacitatea de inovare a Europei, a propus obiectivele 
pentru Strategia de inovare pentru perioada 2021-2027, a căror implementare va fi urmărită 
prin următorul program al UE de cercetare și inovare Orizont Europa (2021-2027):  

 Obiectiv 1: Creșterea impactului regional al comunităților,  cunoaștere și inovare  

 Obiectiv 2: Stimularea capacității de inovare a învățământului superior  

 Obiectiv 3: Lansarea noilor CCI-uri (Comunități de cunoaștere și inovare)  

Strategia europeană pentru tineret 2019 – 2027 recunoaște că tinerii sunt dornici să 
își ia în mâini propriile destine, să stabilească relații cu ceilalți și să le acorde sprijin și că ar 
trebui acordată o atenție deosebită tinerilor care riscă să fie marginalizați pe baza potențialelor 
surse de discriminare, cum ar fi originea etnică, genul, orientarea sexuală, handicapul, religia, 
convingerile sau opinia politică ale acestora.  
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Au fost definite 11 obiective europene pentru tineret care prezintă o viziune pentru o 
Europă care le permite tinerilor să își realizeze pe deplin potențialul și identifică domenii 
intersectoriale care afectează viețile tinerilor și indică care sunt provocările care trebuie 
abordate:  

• #1 O Uniune Europeană mai conectată cu tinerii / Connecting EU with Youth  

• #2 Egalitate pentru toate genurile / Equality of All Genders  

• #3 Societăți incluzive / Inclusive Societies  

• #4 Informare și dialog constructiv / Information and Constructive Dialogue  

• #5 Sănătate mintală și bunăstare / Mental Health and Wellbeing  

• #6 Dezvoltarea tinerilor în mediul rural / Moving Rural Youth Forward  

• #7 Locuri de muncă de calitate pentru toți / Quality Employment for All  

• #8 Învățământ de calitate / Quality Learning  

• #9 Spații ale tinerilor și participare pentru toți / Space and Participation for All  

• #10 O Europă verde și durabilă / Sustainable Green Europe  

• #11  Organizații de / pentru tineret și programe europene / Youth Organisations and 
European Programmes  

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Politica de Coeziune 
a Uniunii Europene propune 5 priorități investiționale:  

 O Europă mai inteligentă prin inovare, digitalizare, transformare economică și 
sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii; 

 O Europă mai verde, fără emisii de carbon, prin punerea în aplicare a Acordului de la 
Paris și investiții în tranziția energetică, în energia din surse regenerabile și în 
combaterea schimbărilor climatice; 

 O Europă conectată cu rețele strategice de transport și digitale;  
 O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 

sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii 
sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate;  

 O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 
conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.  

Uniunea Europeană este una dintre cele mai prospere zone din lume din punct de 
vedere economic şi una dintre cele mai competitive. Cu toate acestea, existenţa unor 
disparităţi semnificative privind prosperitatea şi productivitatea între statele membre şi între 
regiunile acestora determină slăbiciuni structurale majore. 

                                    

Figura 1. Priorități investiționale în Politica de Coeziune UE 
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Implementarea politicii de coeziune 2021 - 2027 în România se desfășoară sub egida 
celor 5 priorități investiționale stabilite la nivelul UE, ce vor viza: 

o O EUROPĂ MAI INTELIGENTĂ 

O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și 
inteligente  prin: 

a. dezvoltarea  capacităților  de  cercetare  și  inovare  și  adoptarea  tehnologiilor  

avansate; 

b. fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor; 

c. impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor; 

d. dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 
antreprenoriat; 

o O EUROPĂ MAI VERDE 

O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o 
energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor „verzi” și „albastre”, a economiei circulare, a 
adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor prin: 

a. promovarea măsurilor de eficiență energetică; 

b. promovarea energiei din surse regenerabile; 

c. dezvoltarea la nivel local a unor sisteme energetice, rețele și sisteme de stocare inteligente; 

d. promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma 
dezastrelor; 

e. promovarea gestionării durabile a apelor; 

f. promovarea tranziției la o economie circulară; 

g. dezvoltarea biodiversității, a infrastructurii verzi în mediul urban și reducerea poluării. 

 

o O EUROPĂ MAI CONECTATĂ 

O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale  prin: 

a. îmbunătățirea conectivității digitale; 

b. dezvoltarea unei rețele TEN-T durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente, 
sigure și intermodale; 

c. dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața 
schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-
T și a mobilității transfrontaliere; 

d. promovarea mobilității urbane multimodale durabile. 

o  O EUROPĂ MAI SOCIALĂ 

O Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale prin: 

a. sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de muncă 
de calitate prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale; 

b. îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, 
formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 
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c. îmbunătățirea integrării socio-economice a comunităților marginalizate, a migranților și 
a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și 
servicii sociale; 

d. asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv 
la asistență medicală primară. 

o O EUROPĂ MAI APROPIATĂ DE CETĂȚENII SĂI 

O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a 
zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale prin: 

a. promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a 
patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane; 

b. promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la nivel 
local, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv 
prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității. 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE NOULUI CADRU PENTRU POLITICA DE 
COEZIUNE 2021 – 2027 

✓ 35% din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru 
Prioritatea 1 (O Europă mai inteligentă); 

✓ 30% din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru 
Prioritatea 2 (O Europă mai verde); 

✓ Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)să contribuie cu 30% la 
obiectivele de schimbări climatice; 

✓ Fondul de Coeziune (FC) să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări 
climatice; 

✓ Minim 6% din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru 
dezvoltare urbană; 

✓ 2% din Fondul Social European Plus (FSE+) pentru susținerea materială 
a persoanelor cele mai defavorizate; 

✓ 25% din Fondul Social European Plus (FSE+) pentru incluziune socială; 
✓ 10% din Fondul Social European Plus (FSE+) pentru tinerii care nu au un 

loc de muncă. 

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 include 17 
obiective de dezvoltare durabilă, cu ținte clare pentru 2030: 
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România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii 
Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) 
ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU, în cadrul Summit-ului 
ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului UE, adoptate în 
data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru 
Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE privind 
implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv economic, 
social și de mediu. Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe inovație, 
optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod 
echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. 

Dezvoltarea Durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării unui 
echilibru, o sinteză între aspirațiile cetățeanului născut liber, societatea de care depinde și prin 
care se definește și contextul care permite realizarea de sine. Acest echilibru pornește de la 
om, actor central care caută un echilibru individual și condiții favorabile pentru a se realiza. 
Condițiile favorabile sunt influențate de societatea care trebuie să îl susțină și să îl motiveze 
și de mediul prin care se regăsește și prin care își poate găsi echilibrul. Rolul statului în 
contextul dezvoltării durabile este să ajute la realizarea acestui echilibru, nu doar pentru 
cetățenii de acum, dar și pentru generațiile viitoare. 

Dacă în ultimii zece ani țintele României erau stabilite în raport cu evoluția economiei 
mondiale și în concordanță cu politicile UE, acum atât România, cât și UE trebuie să-și 
reproiecteze prioritățile pe termen mediu și lung pentru atingerea obiectivelor din Agenda 2030 
pentru Dezvoltare Durabilă, adoptată în cadrul Summit-ului Organizației Națiunilor Unite, în 
septembrie 2015. Aceasta este o cale sigură prin care se poate realiza un viitor mai bun 
generațiilor viitoare. 

România, alături de alte 192 de state, și-a asumat stabilirea cadrului național pentru 
susținerea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, care include un set de 17 Obiective de 
Dezvoltare Durabilă și Agenda de Acțiune de la Addis-Abeba. Planul de acțiune global, pe 
care România alege să-l susțină în următorii ani, se adresează ameliorării sărăciei, combaterii 
inegalităților, injustiției sociale și protejării planetei până în anul 2030. Este un plan de acțiune 
pentru oameni, planetă și prosperitate, prin care se urmărește consolidarea unui climat de 
siguranță și libertate, în care „nimeni nu va fi lăsat în urmă”. 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a rezultat în urma unui proces internațional 
îndelungat de analiză, care recunoaște că problemele globale se pot rezolva doar prin soluții 
la nivel global. Modificarea percepției și conștientizarea evoluției fără precedent a societății, 
creșterea natalității la scară globală, a accelerării economiilor țărilor în curs de dezvoltare și a 
disparităților sociale au pus în evidență limitele creșterii planetare. 

Cei trei piloni prin care Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă se structurează au 
fost definiți în Raportul Comisiei Brundtland (1987): 

1. ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă 
posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 
alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării; 

2. CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare, pentru a se 
apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate; 

3. MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătăți baza de resurse disponibile prin 
schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite tehnologiile. 
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Cele 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă (ODD) cuprinse în Agenda 2030 sunt: 

♦ Obiectivul 1: Fără sărăcie 

Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 

Strategia își propune reducerea numărului cetățenilor care trăiesc în 
sărăcie severă și relativă în toate dimensiunile acesteia, potrivit 
definițiilor naționale. Documentul  are în vedere diminuarea numărului 
de persoane care trăiesc sub pragul de sărăcie, stimularea participării 
pe piața muncii a persoanelor apte de muncă, dezvoltarea sistemului de 
protecție și asistență socială. 

            

♦ Obiectivul 2: Foamete zero 

Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și 
promovarea unei agriculturi sustenabile 

Strategia vizează dezvoltarea unui sector agroalimentar durabil și 
competitiv pentru îmbunătățirea calității vieții și asigurării unor condiții 
de viață în mediul rural apropiate de cele din mediul urban, promovarea 
producției autohtone și ecologice și valorificarea produselor tradiționale 
și montane cu valoare adăugată. 

 

 

♦ Obiectivul 3: Sănătate și bunăstare 

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă 

 

Strategia are în vedere reducerea ratei mortalității materne și infantile, 
diminuarea incidenței îmbolnăvirilor de boli infecțioase și cronice, 
respectiv prevenirea și tratarea abuzului de substanțe nocive și a bolilor 
mintale. 

 

 

♦ Obiectivul 4: Educație de calitate 

Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a 
lungul vieții pentru toți 

Strategia vizează, în principal, următoarele obiective: accesul 
tuturor copiilor la educație timpurie, învățământ primar și secundar 
echitabil și calitativ, care să conducă la rezultate relevante și eficiente, 
creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin 
competențe profesionale relevante, care să faciliteze angajarea la locuri 
de muncă decente și antreprenoriatul. Asigură faptul că toți elevii 
dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea 
dezvoltării durabile. 
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♦ Obiectivul 5: Egalitate de gen 

Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în societate 

Strategia își propune prevenirea și combaterea violenței împotriva 
femeilor și fetelor, în sfera publică și cea privată, asigurarea participării 
echilibrate și efective a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea 
posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața 
politică, economică și publică. 

 

 

♦ Obiectivul 6: Apă curată și sanitație 

Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți 

Strategia vizează creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii de 
apă și canalizare și a serviciilor publice, alinierea României la cerințele și 
standardele UE privind gestionarea apei potabile, apelor uzate, deșeurilor 
și creșterea eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele. 

 

 

 

♦ Obiectivul 7: Energie curată, la prețuri accesibile 

Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil 
și modern. 

 

Pentru a susține pe termen lung așteptările consumatorilor, sectorul 
energetic românesc trebuie să devină mai robust din punct de vedere 
economic, mai avansat și mai flexibil din punct de vedere tehnologic și mai 
puțin poluant. 

 

 

♦ Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economică 

Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării 
depline și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți. 

Strategia urmărește susținerea creșterii economice pe locuitor și 
promovarea sectoarelor productive și diverificarea produselor cu valoare 
adăugată, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul, creșterea 
întreprinderilor micro, mici și mijlocii, modernizarea tehnologică și inovarea, 
asigurarea muncii decente pentru toți cetățenii, inclusiv pentru tineri și 
persoanele cu dizabilități, remunerarea egală pentru munca de valoare 
egală, accesul la finanțare. Se susține un turism durabil, care creează 

locuri de muncă și promovează diversitatea culturală, produsele locale și 
respectul pentru tradiții și mediul în care trăim. 
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♦ Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură 

Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile și 
încurajarea inovației  

Strategia propune dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, sigure și 
durabile, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea pentru 
toți, integrarea întreprinderilor mici și mijlocii în lanțuri valorice și pe 
piețe externe, modernizarea infrastructurii și reabilitarea durabilă a 
industriilor pentru utilizarea eficientă a resurselor, prin adoptarea 
tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, întărirea 
cercetării științifice și colaborarea cu mediul privat, modernizarea 
capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale, încurajarea 
inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în 
cercetare și dezvoltare. 

 

♦ Obiectivul 10: Inegalități reduse 

Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări 

Strategia propune reducerea decalajelor, eliminarea discriminărilor de 
orice fel și politici de realizare progresivă a unei egalități sporite, în special 
fiscale, salariale, educaționale și de protecție socială. 

 

 

♦ Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile 

Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane, pentru ca ele să fie deschise tuturor, 
sigure, reziliente și durabile 

 

Strategia vizează asigurarea condițiilor pentru o viață demnă a 
cetățenilor din comunitățile urbane și rurale prin accesul la locuințe și 
servicii de bază adecvate, sigure și la prețuri accesibile; accesul la 
transport public eficient, la prețuri echitabile și accesibile pentru toți; 
promovarea conceptului de smart-city; consolidarea eforturilor de 
protecție și salvgardare a patrimoniului cultural; reducerea impactului 
negativ asupra mediului în orașe, inclusiv prin acordarea unei atenții 
deosebite calității aerului și mediului în general. 

 

♦ Obiectivul 12: Consum și producție responsabile 

Asigurarea unor modele de consum și producție durabile 

 

Strategia propune trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare prin 
introducerea unor elemente ale economiei circulare, creșterea 
productivități resurselor, reducerea risipei de alimente și a deșeurilor, 
prin: diminuarea consumului la toate nivelurile sale; reciclare și 
reutilizare; încurajarea companiilor să adopte practici durabile și să 
integreze informațiile privind durabilitatea activităților lor în ciclul de 
raportare; promovarea practicilor durabile de achiziții publice; 
conștientizarea cetățenilor asupra a ce înseamnă un stil de viață în 
armonie cu natura. 
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♦ Obiectivul 13: Acțiune în domeniul schimbărilor climatice 

Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor 

Strategia vizează consolidarea capacității de adaptare și reziliență a 
României pentru a combate pericolele legate de schimbările climatice și 
dezastrele naturale prin integrarea măsurilor de diminuare și de adaptare 
la acestea atât în strategiile, cât și în politicile naționale și în planificarea 
și creșterea nivelului de educație și conștientizare. 

 

 

♦ Obiectivul 14: Viață acvatică 

Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o 
dezvoltare durabilă 

Strategia își propune prevenirea și reducerea poluării marine, 
gestionarea și protecția durabilă a ecosistemelor marine, conservarea 
zonelor costiere și asigurarea unui pescuit durabil. 

 

 

 

♦ Obiectivul 15: Viața terestră 

Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, 
gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării 
solului și stoparea pierderilor de biodiversitate 

Strategia are în vedere conservarea și utilizarea durabilă a 
ecosistemelor terestre, managementul durabil al pădurilor, combaterea 
deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a 
terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații, dezvoltarea 
infrastructurii verzi, conservarea și protejarea zonelor umede, 
asigurarea conservării ecosistemelor montane, susținerea cercetării în 
domeniu, gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea defrișărilor 
abuzive și a tăierilor rase, tranziția către o economie circulară. 

 

♦ Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții eficiente 

Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a 
accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la 
toate nivelurile 

Strategia are în vedere dezvoltarea capitalului social, promovarea 
toleranței, eradicarea violenței asupra copiilor și reducerea semnificativă 
a tuturor formelor de violență, diminuarea corupției, dezvoltarea instituțiilor 
eficiente și transparente la toate nivelurile, asigurarea procesului 
decizional receptiv, inclusiv participarea și reprezentarea cetățenilor la 
toate nivelurile și asigurarea accesului public la informații și protejarea 
libertăților fundamentale. 
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♦ Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor 

Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru 
dezvoltare durabilă 

În vederea sprijinirii acestui obiectiv România, înțelege să-și susțină 
angajamentele internaționale, aderarea la Zona Euro, la spațiul Schengen 
și la Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică și să joace 
un rol proactiv pe plan european și internațional. 

Pentru ca dezvoltarea durabilă să reușească în România și prin urmare 
Agenda 2030, împreună cu angajamentele Uniunii Europene, această 
strategie este construită în jurul cetățeanului și nevoilor generațiilor 
viitoare. 

PE PLAN ECONOMIC este nevoie de garantarea unei creșteri economice pe termen 
lung, de care să beneficieze toți cetățenii României. Deși economia unei țări adeseori se 
măsoară prin cifre, care nu iau în considerare potențialul cetățeanului, transformarea 
economiei într-una durabilă și competitivă necesită un nou mod de acțiune care să se centreze 
pe inovație, optimism și reziliența cetățenilor. O asemenea abordare va crea o cultură a 
antreprenoriatului în care cetățeanul se poate realiza material și aspirațional. 

SUB ASPECT SOCIAL este nevoie de o societate coezivă, care să beneficieze de 
îmbunătățirea sistemului de educație și sănătate, de reducerea inegalităților dintre bărbați și 
femei, dintre mediul urban și rural, care să conducă la promovarea unei societăți deschise, în 
care cetățenii se pot simți apreciați și sprijiniți. E nevoie de cultivarea rezilienței populației, în 
așa fel încât cetățeanul, într-un cadru instituțional echitabil, să își poată realiza visurile acasă. 
În același timp, statul trebuie să ajute la sporirea potențialului cetățeanului prin abordarea 
problemelor legate de sănătate, de educație și de limitele pieței libere, probleme la care se 
poate răspunde prin politici publice, rezultatul fiind un nivel de trai cât mai ridicat pentru toți 
cetățenii. Sporirea capitalului social – crearea unui simț civic definit prin încredere între 
cetățeni - va conduce la deblocarea potențialului cetățenilor români, pentru a se realiza prin 
forțe proprii, asigurând totodată și dezvoltarea durabilă a comunităților lor. 

CONȘTIENTIZAREA IMPORTANȚEI MEDIULUI a crescut semnificativ în ultimii ani, 
atât în ceea ce privește mediul natural, cât și în cel antropic. Protejarea naturii este 
responsabilitatea tuturor datorită impactului biunivoc om – mediu, dar și o oportunitate a 
cetățenilor de a se uni într-un scop nobil, prin conștientizarea acestei responsabilități. 
Realizarea unui mediu antropic durabil poate fi atins prin cultivarea unui sentiment de 
apartenență și de comunitate, care să elimine simțul singurătății cetățeanului, factor de risc în 
realizarea potențialului personal și, în ultimă instanță, a funcționării comunitare. 

Măsuri teritoriale pentru zonele rurale 

În privința rețelei de localități rurale din România, Strategia de dezvoltare teritorială 
stabilește un set de obiective care are în vedere conservarea și valorificarea spațiului rural, 
promovarea unor spații rurale durabile care asigură condiții de locuire și recreere optime, 
precum și creșterea accesibilității populației din mediu rural la servicii de interes general, prin 
consolidarea rolului teritorial al localităților rurale cu potențial de deservire și polarizare.  

 În acord cu obiectivele stabilite, pentru zonele rurale au fost stabilite următoarele 
măsuri teritoriale și proiecte strategice:  

- Conectarea localităților rurale greu accesibile sau izolate la rețeaua principală de 
așezări și̦ infrastructura majoră de transport;  

- Protejarea localităților rurale împotriva vulnerabilităților naturale și diminuarea 
riscurilor generate de schimbările climatice;  

- Extinderea accesului la Internet în bandă largă;  
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- Echiparea localităților rurale cu infrastructură tehnico-edilitară;  

- Creșterea competitivității spațiilor rurale și crearea locurilor de muncă necesare ;  

- Asigurarea accesului echitabil în zone rurale la serviciile de interes general;  

- Dezvoltarea unor spații rurale atractive și creșterea calității vieții cetățenilor;  

- Valorificarea potențialului teritorial local al zonelor rurale, prin dezvoltarea 
infrastructurii turistice și de agrement și includerea acestora în circuitele turistice; 

- Consolidarea cooperării administrativae între autoritățile publice locale în vederea 
realizării unor atribuții de putere publică pentru care resursele sunt insuficiente 
(planificare teritorială, politici fiscale etc.) ;  

- Întărirea rolului teritorial al localităților cu rol de polarizare rurală și revitalizarea 
economică a ariilor rurale prin susținerea localităților rurale cu funcție de loc central 
– poli de excelență rurală (din punct de vedere al mărimii demografice, al serviciilor 
oferite, care determină forța de polarizare a acestor așezări, al potențialului 
economic local).  

 
1.6 Prioritățile și măsurile strategice pentru Regiunea Nord-Est în perioada 2021-
2027 

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare  a Municipiului Iași și implicit a comunelor din 
Zona Metropolitană Iași apare ca o necesitate în contextul noului cadru financiar multianual al 
Uniunii Europene. De altfel, noua perioadă de programare a generat actualizarea strategiilor 
de dezvoltare la nivel european, naţional, regional, judeţean și local.  

Ţinând cont de faptul că o abordare integrată a planificării urbane este posibilă doar în 
contextul mai amplu al liniilor directoare trasate la niveluri administrative superioare, au fost 
luate în calcul următoarele demersuri strategice:  

✓ Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 a Uniunii Europene, Mecanismele financiare 
asociate sau partenere Uniunii Europene;  

✓ Politica de coeziune 2021 – 2027 a Uniunii Europene;  
✓ Strategia Europa  adoptată în cadrul Consiliului European;  
✓ Acordul de Parteneriat 2021 – 2027 cu România, adoptat de Comisia Europeană;  
✓ Programele de finanţare ale Guvernului României;  
✓ Strategia de Dezvoltare Teritorială a României, emisă de Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice;  
✓ Master Planul General de Transport al României, emis de Guvernul României şi 

Ministerul Transporturilor; 
✓ Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, ale cărui secţiuni sunt aprobate prin lege 

de Parlamentul României;  
✓ Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Nord – Est pentru perioada 2021-2027; 
✓ Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Iași;  
✓ Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Iași. 

 Obiectivele strategice ale judeţului Iași pentru următoarea perioadă se clasifică în 
obiective strategice verticale şi orizontale.  

Obiectivele strategice verticale vizează:  

1. Creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier şi dezvoltarea rurală; 

2. Dezvoltarea mediului de afaceri local şi accelerarea procesului de reconversie industrială; 

3. Valorificarea resurselor energetice regenerabile; 

4. Promovarea convergenţei economice şi creşterea incluziunii sociale.  
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Obiectivele strategice orizontale vizează:  

1. Creşterea productivităţii economiei prin dezvoltarea resurselor umane; 

2. Extinderea capacităţii infrastructurii de a sprijini economia cu scopul îmbunătăţirii calităţii 
vieţii în judeţul Iași;  

3. Creşterea capacităţii administraţiei ieșene de a contribui la dezvoltarea durabilă a judeţului; 

4. Îmbunătăţirea serviciilor de sănătate şi educaţie; 

5. Protejarea mediului şi asigurarea dezvoltării durabile. 

 La conturarea obiectivelor de dezvoltare și ulterior, la identificarea resurselor și 
conturarea proiectelor în vederea dezvoltării regiunii, se ține cont de provocările reale și 
nevoile resursei umane, astfel: 

 

Figura 2. Provocările în strategii și acțiuni de dezvoltare urbană 

Prioritate 
strategică 

Măsuri strategice Obiective 

Dezvoltarea 
resurselor 
umane 

1. Îmbunătățirea deprinderilor 
practice ale elevilor; 

2. Îmbunătățirea pregătirii forței de 
muncă cu scopul de a răspunde 
cât mai bine cerințelor de pe 
piața muncii; 

3. Instruirea populației ocupate și 
neocupate în vederea dezvoltării 
spiritului antreprenorial și al 
afacerilor; 

4. Dezvoltarea spiritului 
antreprenorial și îmbunătățirea 
managementului în regiune; 

5. Instruire specifică a comunităților 
rurale; 

➢ Îmbunătățirea pregătirii 
forței de muncă, cu scopul de 
a răspunde cât mai bine 
cerințelor de pe piața muncii; 
➢ Dezvoltarea spiritului 

antreprenorial și îmbunătățirea 
calității managementului în 
regiune; 
➢ Dezvoltarea resurselor în 

mediul rural; 
➢ Pregătirea resurselor 

umane pentru meserii 
specifice, cerute pe piața 
muncii. 
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6. Instruire specifică pentru turism; 
7. Instruire privind conservarea și 

ocrotirea mediului. 

Dezvoltarea 
IMM-urilor 

1. Sprijinirea și promovarea IMM-
urilor prin activități specifice; 

2. Sprijinirea creării IMM-urilor în 
sfera serviciilor și producției; 

3. Rețele de informații pentru 
afaceri. 

➢ Identificarea priorităților 
de dezvoltare și alocare 
eficientă a resurselor; 
➢ Sprijinirea programelor 

de modernizare și 
retehnologizare; 
➢ Crearea de parcuri 

industriale și tehnologice; 
➢ Asistență tehnică și sprijin 

financiar pentru introducerea 
de tehnologii noi pe 
infrastructurile existente; 
➢ Organizarea Forumului 

IMM-urilor din regiunea Nord-
Est, organizarea de întâlniri-
dezbateri. 

Mediu 1. Reducerea efectului negativ a 
activităților industriale asupra 
mediului; 

2. Realizarea programului de 
gestiune a deșeurilor urbane și 
industriale cu accent pe 
reciclarea și refolosirea 
produselor și materialelor; 

3. Reabilitarea zonelor afectate de 
calamități naturale; 

4. Reconstrucția capitalului natural 
în zonele deteriorate. 

➢ Scăderea nivelului 
emisiilor de poluanți în mediu; 
➢ Reducerea numărului de 

accidente ecologice; 
➢ Protecția terenurilor; 
➢ Îmbunătățirea 

deversărilor prin sistemul de 
canalizare; 
➢ Creșterea gradului de 

revalorificare a deșeurilor 
folosite. 

Dezvoltarea 
zonelor rurale 

1. Dezvoltarea infrastructurii de 
utilități în mediul rural; 

2. Dezvoltarea activităților 
economice în mediul rural. 

➢ Creșterea confortului și 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață; 

➢ Atragerea de noi investitori; 
➢ Crearea de noi locuri de 

muncă în mediul 
rural/regiune; 

➢ Eliminarea disparităților dintre 
mediul rural și urban. 

Turism 1. Dezvoltarea și modernizarea 
bazei turistice existente și 
încurajarea de noi investiții; 

2. Promovarea potențialului turistic 
al zonei;  

3. Dezvoltarea agroturismului. 

➢  Creșterea numărului de 
vizitatori ai regiunii Nord-Est; 
➢ Creșterea volumului 
investițiilor în infrastructura 
turistică; 
➢  Lărgirea gamei de 
servicii oferite; 
➢ Valorificarea turistică a 
unor obiective greu accesibile 
sau chiar inaccesibile (schituri 
vechi, așezări istorice); 
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Servicii 
sociale 

1. Dezvoltarea de programe în 
scopul ocrotirii minorilor și 
bătrânilor; 

2. Dezvoltarea de programe în 
scopul ocrotirii copiilor și femeilor 
împotriva violenței din familie; 

3. Dezvoltarea de programe în 
rândul populației cu privire la 
planningul familial; 

4. Dezvoltarea de programe pentru 
alte grupuri defavorizate. 

➢ Înființarea unor centre de 
asistență și consiliere; 
➢ Sprijinirea înființării unor 
cabinete de planning familial; 
➢ Crearea de oportunități 
pentru persoanele 
defavorizate; 
➢ Crearea de oportunități 
pentru femeile rămase fără loc 
de muncă, în scopul reintegrării 
lor pe piața muncii. 

Infrastructura 1. Reabilitarea/modernizarea 
drumurilor de acces spre zonele 
industriale, turistice și de munte; 

2. Dezvoltarea infrastructurii în 
domeniul cercetării și societății 
informaționale; 

3. Dezvoltarea infrastructurii de 
afaceri; 

4. Dezvoltarea infrastructurii de 
utilități în mediul urban; 

5. Investiții strategice. 

➢ Reabilitarea/modernizarea 
infrastructurii de transport; 

➢ Crearea de sisteme/rețele de 
servicii de consultanță pentru 
IMM-uri; 

➢ Extinderea/modernizarea 
rețelelor de distribuție a apei, 
gazului metan, energiei 
termice; 

➢ Crearea sau modernizarea 
stațiilor de epurare și tratare a 
apelor uzate, pentru o mai 
bună protecție a mediului. 

 

1.7. Tendințe internaționale privind dezvoltarea comunităților rurale și 
periurbane 

„Zonele noastre rurale găzduiesc peste 50% dintre europeni. Ele sunt țesătura 
societății noastre și bătăile inimii economiei noastre. Diversitatea peisajului, culturii și 
patrimoniului reprezintă una din cele mai remarcabilie și definitorii caracteristici din Europa. 
Ele reprezintă o parte esențială a identității și a potențialului nostru economic. Vom prețui și 
conserva zonele noastre rurale și vom investi în viitorul lor”. Cu aceste cuvinte Ursula von der 
Leyen, președintele Comisiei Europene a lansat inițiativa Viziune pe termen lung pentru 
zonele rurale, în iunie 2019. 

Viziunea pe termen lung pentru zonele rurale pînă în 2040 este axată pe 4 domenii 
complementare de acțiune către și pentru zonele rurale mai puternice, mai conectate, mai 
reziliente și mai prospere până în 2040: 

➢ Zone rurale mai puternice  

▪ Zonele rurale trebuie să devină puternice și vibrante. Permisiunea  atât 
pentru femei cât și pentru bărbați să fie parte activă la politicile și procesele 
de luare a deciziilor, implicând toți factorii interesați, precum și toate 
nivelurile de guvernanță este esențială.  Ar trebui dezvoltate soluții 
inovatoare pentru furnizarea de servicii, valorificând la maxim posibilitățile 
oferite de instrumentele digitale și încurajând puternic inovarea socială. 

➢ Zone rurale conectate 

▪ Dezvoltarea în continuare a zonelor rurale impune ca acestea să fie bine 
conectate între ele, de zonele peri-urbane și urbane. Acest lucru le va face 
mai ușor accesibile îmbunătățind accesul la o gamă mai largă de servicii 
pentru comunitățile locale. Îmbunătățirea serviciilor și conexiunilor de 
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transport public, precum și dezvoltarea infrastructurii digitale sunt 
esențiale pentru creșterea conectivității zonelor rurale. 

➢ Zone rurale mai reziliente  

▪ Conservarea resurselor naturale, grija pentru mediu și conservarea 
moștenirii culturale vor duce la creșterea rezilienței la schimbările 
climatice, la pericolele naturale precum și la crizele economice. Zonele 
rurale, în calitate de furnizori de servicii care protejează ecosistemele și 
contribuie la reducerea emisilor de carbon, au un rol cheie de jucat în 
viitoarea economie durabilă și circulară. 

➢ Zone rurale mai prospere 

▪ Zonele rurale pot deveni mai prospere prin diversificarea activităților 
economice către noi sectoare cu efecte pozitive asupra ocupării forței de 
muncă și creșterea valorii adăugate a activităților agricole și 
agroalimentare. 

În aprilie 2017, Comisia Europeană a lansat „Planul de Acțiuni al Uniunii Europene 
privind satele inteligente”. Așa cum menționa Comisarul European Phil Hogan satele 
inteligente sunt despre oameni (referindu-se la locuitorii din rural cu inițiative în a găsi soluții 
practice– atât la provocările grave cu care se confruntă, cât mai ales la noile oportunități de 
transformare a zonelor rurale).  

Inteligent înseamnă folosirea tehnologiilor digitale atunci când este cazul și nu 
pentru că sunt la modă. Satele inteligente folosesc adesea tehnologii digitale. Însă acestea 
sunt doar câteva dintre instrumentele disponibile. 

Inteligent înseamnă să gândești în afara satului. Unele inițiative se desfășoară la 
nivelul satului, dar majoritatea implică și vecinătățile, grupurile de sate, orașele mici și 
legăturile cu orașele. 

Inteligent înseamnă crearea unor noi forme de cooperare și alianțe: între fermieri 
și alte persoane implicate în agricultură și mediul rural; între municipalități; sectorul privat și 
societatea civilă; de jos în sus (bottom-up) și de sus în jos (top-down). 

Inteligent înseamnă să gândești de unul singur. Nu există un model sau o solutie 
standard pentru satele inteligente – este vorba despre localnici care folosesc bunurile și 
resursele locale, se folosesc de cunoștințele disponibile și iau inițiative. Orașele inteligente 
tind să se concentreze mai mult pe volumul mare de date și informații, cât și pe oportunitatile 
de transformare a felului în care orașele funcționează prin tehnologii digitale interconectate. 
Satele inteligente nu sunt doar o extensie a acestor principii în zonele dispersate. Satul 
inteligent se concentrează mai ales pe comunitățile locale care se implică în viitorul zonei lor 
– deseori, dar nu exclusiv, cu ajutorul tehnologiilor digitale. Planul de Acțiuni al Uniunii 
Europene privind satele inteligente face de asemenea trimiteri specifice la nevoia de a depăși 
inițiativele individuale izolate. Conform Declarației 2.0 de la Cork, planul recomandă 
dezvoltarea unor abordări integrate. Planul menționează: „avem nevoie de abordări strategice 
care să sprijine factorii de decizie, persoanele active și promotorii de proiecte de pe teren să 
ofere rezultate, luând în considerare, comparativ, punctele tari și nevoile specifice din teritoriul 
în cauză”. 

Satele inteligente pot fi considerate centre în cadrul cărora localnicii și factorii de 
decizie de la diverse niveluri testează soluții inovatoare la provocările majore ale traiului în 
mediul rural. Astfel, se încearcă folosirea la maximum a oportunităților care pot contribui la 
consolidarea vitalității rurale în Europa. Atât provocările, cât și oportunitățile variază în funcție 
de zonele rurale și între diferite regiuni ale Europei. Este deosebit de important să fie înțeles 
contextul și punctul de plecare inițial al strategiilor și proiectelor individuale care contribuie la 
sate inteligente. Activitatea tematică a Rețelei Europene pentru Dezvoltare Rurală a identificat  
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cinci factori cheie ai satelor inteligente. Primii doi sunt adesea considerați drept amenințări 
sau provocări, în timp ce ultimii trei implică atât riscuri cât și oportunități pentru zonele rurale. 
Acești factori sunt interconectați îndeaproape, iar digitalizarea poate fi considerată o temă 
transversală: 

➢ Acțiuni privind depopularea și schimbările demografice; 
➢ Identificarea soluțiilor locale privind reducerile de fonduri și centralizarea 

serviciilor publice; 
➢ Explorarea legăturilor cu orașele și orașele mici; 
➢ Maximizarea rolului zonelor rurale în tranziția către economia circulară, cu emisii 

reduse de carbon; 
➢ Promovarea transformării digitale a zonelor rurale. 

Multe zone rurale din Uniunea Europeană suferă din cauza unor probleme cum ar fi 
lipsa oportunităților de angajare atractive, lipsa de personal calificat, investiții insuficiente în 
infrastructuri și servicii esențiale, precum și din cauza exodului tinerilor.  
Rezolvarea acestora are în vedere, în mod special, crearea de locuri de muncă și reînnoirea 
generațiilor, aducerea în zonele rurale a locurilor de muncă și creșterea economică propusă 
de Comisie, promovarea incluziunii sociale și a dezvoltării de sate inteligente în mediul rural 
al intregii Europe.  Abordarea sate inteligente înseamnă: 

• Dezvoltarea potențialului local, uman, de mediu si economic:  

▪ dezvoltarea antreprenoriatului, crearea și menținerea locurilor de 
muncă; 

▪ infrastructura educațională; 

▪ sprijinirea lanțului scurt dintre producători și consumatori; 

▪ acțiuni privind includerea energiei regenerabile; 

▪ reducerea diferențelor economice dintre mediul rural și urban. 

• Revitalizarea și îmbunătățirea serviciilor publice de bază:  

▪ includerea serviciilor digitale în eficientizarea administrației locale; 

▪ asigurarea serviciilor de transport. 

• Îmbunătățirea condițiilor de viață:  

▪ dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor medicale și de îngrijire la 
domiciliu; 

▪ crearea de centre multi-service/multi-funcționale pentru comunitățile 
locale. 

Creșterea atractivității zonelor rurale din zonele metropolitane și nu numai, în țările 
vest europene, a fost realizată prin crearea de locuri de muncă locale, prin sprijinirea înființării 
de parcuri industrial și crearea unor condiții care să crescă numărul locuitorilor.  Ca o 
consecință directă, au crescut exponențial veniturile la bugetul local, localitățile respective 
devenind mici orășele și multe dintre ele au acum infrastructură mai bună decât  majoritatea 
centrelor urbane.  În România, cele mai importante parcuri industriale din mediul rural sunt în 
județul Cluj în comunele Florești, Jucu, Feleacu, Poieni; în județul Prahova, în comunele 
Ariceștii Rahtivani, Brazi, Bănești; în județul Sibiu în comunele Șura Mică, Șelimbăr; în județul 
Alba, în comuna Ciugud; în județul Bihor, în comunele Tileagd și Săcueni. În județul Iași, 
comunele Miroslava și Lețcani au reușit dezvoltarea de parcuri industriale cu rezultate 
remarcabile.  
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2.  DESCRIEREA REGIUNII 

 

Conceptul de regiune a fost definit în numeroase moduri de-a lungul istoriei. Astfel, 
Parlamentul European defineşte regiunea drept: „Un teritoriu care formează, din punct de 
vedere geografic, o unitate netă sau un ansamblu similar de teritorii în care există continuitate 
în care populaţia posedă anumite elemente comune şi doreşte să-şi păstreze specificitatea 
astfel rezultată şi să o dezvolte cu scopul de a stimula progresul cultural, social şi economic“. 
Din perspectiva Adunării Regiunilor Europei, prin regiune se înţelege: „O entitate politică de 
nivel inferior statului, care dispune de anumite competenţe exercitate de un guvern, care la 
rândul lui este responsabil în faţa unei adunări alese în mod democratic”. 

În aplicarea legii dezvoltării regionale în România, în concordanţă cu obiectivele de 
coeziune economică şi socială ale României, precum şi ale Uniunii Europene în domeniul 
politicilor de dezvoltare regională, pe teritoriul României sunt constituite opt regiuni de 
dezvoltare. 

 

 

 Figura 3. Harta regiunilor de dezvoltare din România 

Regiunile de dezvoltare din România nu sunt unităţi administrativ – teritoriale  şi nu au 
personalitate juridică. Regiunile, judeţele şi localităţile din judeţe care fac parte din regiuni 
diferite se pot asocia în scopul realizării unor obiective de interes comun, interregionale şi/sau 
interjudeţene. 

România respectă prevederile Regulamentului CE nr. 1059/2003 privind stabilirea unei 
clasificări statistice comune a unităţilor teritorial-statistice pentru regiunile NUTS II şi NUTS III. 
România va menţine actuala clasificare provizorie NUTS (nomenclatorul unităților teritoriale 
de statistică) în perioada de programare 2021 – 2027. Pentru a asigura stabilitatea clasificării 
provizorii NUTS, Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională oficializează compoziţia 
regiunilor NUTS II, prin precizarea judeţelor care compun regiunile respective. Ele reprezintă 
cadrul pentru elaborarea, implementarea şi evaluarea atât a politicii de dezvoltare regională, 
cât şi a programelor de coeziune economică şi socială. Regiunile de dezvoltare reprezintă, de 
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asemenea cadrul pentru colectarea datelor statistice specifice în conformitate cu 
regulamentele europene elaborate de EUROSTAT pentru nivelul teritorial statistic NUTS II. 

Parte a provinciei istorice Moldova, regiunea nord-estică a României este o zonă în 
care istoria, cultura și tradiția completează mediul natural deosebit de atrăgător. Regiunea 
Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a României sub aspectul numărului de 
locuitori și al suprafeței deținute.   

Din perspectiva geografică, linia peisajului variază de la lanțurile muntoase împădurite 
din Vest spre podișurile line din centru și apoi către câmpii în Est cu lacuri, vii și zone agricole 
extinse. Beneficiind de o bogată tradiție istorică, culturală și spirituală, regiunea îmbină în mod 
armonios tradiționalul cu modernul și trecutul cu prezentul potențialul acesteia putând fi folosit 
pentru dezvoltarea infrastructurii, a zonelor rurale, a turismului și a resurselor umane. 

 

2.1.  Prezentarea generală a regiunii de Nord-Est 

 

Structura sistemului de așezări a regiunii Nord-Est – Unități administrative, 
componente ale regiunii (județe, municipii, orașe și comune). 

Regiunea de Nord-Est este alcătuită din șase județe: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, 
Suceava și Vaslui, cu o populație totală 3.707.600 locuitori (2010), 3.302.217 locuitori 
(conform rezultatelor Recensământului din octombrie 2011), situându-se din acest punct de 
vedere, pe primul loc între cele opt regiuni ale țării (17,3 % din populația totală a României).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Regiunea Nord-Est 
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Ca întindere, regiunea acoperă o suprafață de 36.850 km2 (15,46% din suprafața totală 
a țării), cele mai întinse județe fiind Suceava, cu o suprafață de 8.553 km2 și Bacău cu 6621 
km2. 

Populația regiunii se concentrează în 46 de centre urbane, 506 comune și 2.414 sate. 
Ponderea populației rurale, în anul 2011, (conform INSS) din populația totală este de 56,87%. 

Județul Bacău este situat în partea de sud-vest a Regiunii Nord-Est în bazinul mijlociu 
al râului Siret. Amplasarea sa a contribuit la dezvoltarea zonei beneficiind de avantajele 
drumului european E85 ce trece pe aici. Orașe precum Târgu Ocna și Moinești s-au dezvoltat 
datorită resurselor naturale (sare, petrol, etc.). Stațiunea turistică Slănic Moldova și-a dobândit 
o faimă internațională încă din secolul al XIX-lea, datorită apelor curative, bogate în săruri. 
Orașul de reședință Bacău s-a dezvoltat ca centru comercial în secolele al XIV-lea și al XV-
lea antrenând relații de schimb între Moldova, Transilvania și Țara Românească.  

Județul Botoșani este situat în extremitatea de nord-est a regiunii între cursurile 
superioare ale râurilor Siret la vest și Prut la est. Orașul Botoșani a apărut la o intersecție 
favorabilă de drumuri comerciale care i-au asigurat prosperitatea până în secolul al XIX-lea. 
Județul este recunoscut mai ales prin geniile pe care le-a dat culturii românești precum Mihai 
Eminescu, George Enescu sau Nicolae Iorga. 

Județul Neamț este situat în partea central vestică a regiunii, în bazinele Bistrița, Siret 
și Moldova. Orașul de reședință este Piatra-Neamț.  Atestat istoric din anul 1392 sub numele 
de Piatra lui Crăciun, este situat în apropierea masivului Ceahlău munte considerat sfânt în 
mitologia românească. Fiind situat la răscruce de drumuri turistice orașul este un important 
obiectiv industrial și turistic, deținând atât monumente istorice, cât și de arhitectură. Județul 
se bucură de numeroase obiective naturale și istorice, precum Parcul Național Ceahlău, 
Parcul Național Cheile Bicazului – Hășmaș  sau Cetatea Neamțului. 

Județul Suceava este situat în partea de nord – vest  a regiunii, în bazinele superioare 
ale râurilor Siret și Bistrița. Bisericile cu pictura exterioară din Suceava se bucură de o faimă 
mondială, 8 dintre ele fiind incluse pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Orașul Suceava 
a fost avantajat de faptul că aici a funcționat principala vamă a Țării Moldovei, care deținea 
rolul de depozit. Prin aceasta, orașul avea privilegiul de a fi un mijlocitor pentru comerțul cu 
produse orientale atât către Polonia, cât și către Ungaria.  

Județul Vaslui este situat în partea de sud – est  a regiunii pe parcursul mijlociu al 
râului Bârlad. Județul atât de bogat istoric este mai puțin reprezentat prin monumente. Cele 
care au existat nu au rezistat vitregiilor timpurilor decât refăcute. Bogăția naturală care face 
faima acestor locuri o reprezintă viile (remarcabilele vinuri de Huși). Tot aici printr-un sistem 

Unitate teritorială 
Suprafața 

totală (km2) 
Densitatea 
populației 

Număr 
municipii 

Număr 
orașe 

Număr 
comune 

Număr 
sate 

BACĂU 6.621 107.9 3 5 85 491 

BOTOȘANI 4.986 89.37 2 5 71 333 

IAȘI 5.476 150.8 2 3 93 418 

NEAMȚ 5.896 95.3 2 3 78 344 

SUCEAVA 8.553 82.8 5 11 98 379 

VASLUI 8.318 84.5 3 2 81 449 

Regiunea Nord-
Est 39.850 100.6 17 29 506 2.414 

Tabelul 2. Caracteristici județe regiunea Nord – Est Sursa: Anuarul Statistic al României, INS 
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de rafinare a vinului experimentat perioadă îndelungată, se obțin coniacuri de foarte bună 
calitate. 

Județul Iași este situat în zona central-estică a regiunii, în bazinele mijlocii ale râurilor 
Prut și Siret. Municipiul Iași a deținut rolul de capitală a Principatului Moldovei din 1568 până 
în 1859. Este cel mai mare oraș din regiune fiind un important centru universitar cu 11 instituții 
de învățământ superior aici funcționând și prima universitate din România (1860). Tot aici este 
dezvoltat un importat nucleu de cercetare - dezvoltare,  orientat spre sectorul industrial 
reprezentat în majoritatea ramurilor sale. În Iași se află și numeroase mănăstiri fortificate aflate 
pe lista monumentelor istorice de importanță națională. 

Populația județului trăiește în proporție de 44,7% în mediul urban (dintre care 36,4% 
în municipiul Iași). Comunele cu cei mai mulți locuitori sunt: Holboca, Miroslava, Ciurea, 
Tomești, Belcești și Deleni. 

Comuna Holboca se află pe traseul rutier și feroviar ce face legătura între Regiunea 
Nord-Est și Republica Moldova. Prin modernizarea infrastructurii, comuna Holboca va avea 
un rol important în Regiune fiind pe traseul de mărfuri și persoane dintre spațiul non-ue și cel 
european.  Consiliul Județean Iași a demarat o investiție de aprozimativ 45 milioane euro din 
fonduri europene ce vizează modernizarea a 73 de kilometri de drum de pe teritoriile a opt 
comune din jurul municipiului Iași: Popricani, Lețcani, Horlești, Voinești, Ciurea, Bârnova, 
Tomești și Holboca. Traseul începe de la Vânători şi continuă spre Leţcani 16,3 km pe DJ 
248B (Horleşti-Bogonos), apoi pe DC 26B până la Voineşti (16,57 km) şi 2,2 km în Voineşti 
(DJ 248A). De aici, va urma traseul Voineşti-Mânjeşti-Budeşti (6 km pe DJ 248F), Budeşti-
Piciorul Lupului-Ciurea (10,5 km pe DJ 248C), Ciurea-Bârnova-Tomeşti-Holboca (19 km pe 
DJ 248D) şi încă 2,4 km din Holboca până la intrarea în municipiul Iaşi, pe DJ 249A. Traseul 
Holboca - Vânători  ar urma să fie închis de viitoarea autostradă A8. 

  

2.2. Prezentarea generală a județului Iași 

Suprafaţa  totală  a  judeţului  este  de  5  476  km2.  Judeţul  se  află  situat  în  
jumătatea  de  nord-est  a  României, pe o câmpie între râul Siret şi râul Prut, râurile Jijia şi 
Bahlui traversând judeţul de la nord la sud. Partea de sud este ocupată de dealurile Podişului 
Central Moldovenesc, cu altitudini de  peste  400 m,  iar  partea  de  nord  este  ocupată  de  
Câmpia  Moldovei.  În  vest,  judeţul  este  traversat  de  Culoarul  Siretului  şi  de  ultimele  
fragmente  ale  Podişului  Fălticenilor şi  de  asemenea de Dealul Mare, cu altitudini de peste 
500 m. Teritoriul  judeţului  Iaşi  aparţine  zonei  de  climat  temperat – continental,   pronunţat  
aflat  sub  influenţa  anticiclonilor  atlantic  şi  euro-asiatic.  Caracterul  continental  este  pus  
în  evidenţă  de  valorile extreme ale temperaturilor: +40 0C – Iaşi, iulie 1909 şi -32,3 0C – 
Podu Iloaiei ianuarie 1963.  

            Organizarea administrativă a judeţului Iaşi cuprindea la 01.08.2020 un număr de 2 
municipii (Iaşi şi Paşcani), 3 oraşe (Hârlău, Podu Iloaiei şi Târgu Frumos), 94 comune şi 418 
sate. Reşedinţa judeţului este municipiul Iaşi, unul dintre cele mai importante oraşe ale 
României (cu o populaţie, la 20 octombrie 2020, de 772.348 locuitori, acesta ocupa locul 2 
după municipiul Bucureşti). 

            Relieful judeţului este deluros. Partea centrală şi nord – estică  este dominată de 
dealuri şi podişuri interfluviale joase, udate de râurile Bahlui şi Jijia, având versanţi afectaţi de 
alunecări de teren şi lunci inundabile.  Partea  de  vest  cuprinde culmi deluroase şi platouri 
înalte (de peste 400 m) având şi zone reprezentate de luncile râurilor Siret şi Moldova. Partea 
de sud are un relief înalt şi masiv (350 – 450m), străbătut de afluenţii râurilor Bârlad şi Vaslui. 

            Clima este temperat – continentală, cu variaţii ale temperaturii între -36 0C + 40 0C, 
media anuală în perioada 1901 – 2000 fiind de +9,5 0C. 
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            Reţeaua hidrografică este formată din râuri cu dimensiuni variabile  şi iazuri rezultate 
din lucrările hidroameliorative efectuate pentru evitarea inundaţiilor şi pentru stocarea 
excesului de apă necesară în perioadele secetoase. 

            Resursele naturale ale judeţului sunt de interes local (nisipuri, pietrişuri, argile, ape 
minerale etc.). Vegetaţia naturală este specifică silvo – stepei iar cea silvică este reprezentată 
de păduri de foioase. Fauna include specii de interes cinegetic: capra roşie, mistreţul, lupul, 
vulpea, iepurele, păsări de penaj ş.a. 

            Bogăţia solului este dată de existenţa a peste 380 mii ha teren agricol, din care: 67,2%  
teren arabil; 28,4% păşuni şi fâneţe; 4,4 % vii şi livezi; pădurile şi alte terenuri cu vegetaţie 
forestieră însumează cca. 98 mii ha, iar apele şi bălţile, 4 mii ha (în anul 2007). 

 

Figura 5. Harta județului Iași 

 

Populaţia judeţului Iaşi numără 772.348 locuitori (22.10.2011), fiind al doilea judeţ ca 
număr de locuitori din România, după Bucureşti (3,8 la sută din totalul populaţiei României), 
46,9% dintre  aceştia  locuind  în  mediul  urban  şi 53,1%  în  mediul  rural.  Densitatea  
populaţiei  este  de  150,8  locuitori/km2.  Peste  98% dintre  locuitori  sunt  români  existând  
de  asemenea  şi  o  comunitate  de  romi de aproximativ 1,46%.  Majoritatea  populaţiei  este  
de  religie  ortodoxă,  însă  există şi  o  comunitate  apreciabilă de catolici (cca. 5%) precum 
şi mici grupuri de protestanţi. 
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Graficul 1. Evoluția populației județului Iași 1948 – 2011  

 

3. PROFILUL COMUNITĂȚII 

 

3.1 Localizarea comunei Holboca 

 

Din punct de vedere geografic și administrativ, comuna Holboca este situată în partea 
de est a municipiului Iași, în partea nord – estică a României, în regiunea Nord – Est, între 
46050N – 47036N latitudine nordică și 26033N – 26007N longitudine estică. Legătura cu 
municipiul Iași se realizează prin drumul județean 249A, cât și prin calea ferată Iași – Ungheni. 

 Teritoriul comunei Holboca se învecinează la nord – vest cu teritoriul comunei 
Aroneanu, la nord – est cu teritoriul comunei Golăești, la est cu teritoriul comunei Ungheni, la 
sud – est cu teritoriul comunei Țuțora, la sud – vest cu teritoriul comunei Tomești și la vest cu 
municipiul Iași. 

 În componența comunei intră satele: Holboca (aceasta este și reședința comunei), 
Dancu, Orzeni, Rusenii Vechi, Rusenii Noi, Valea Lungă și Cristești. 

 Satul Holboca este sat centru de comună suburbană, datat ca așezare din anul 1640. 
În localitate s-au descoperit așezări din prima perioadă a epocii fierului și a migrării populațiilor. 
Aici se află și biserica Sfântul Nicolae, reclădită în anul 1805 pe ruinele vechii biserici. 

 Satul Dancu este situate la 2 km vest de centrul comunei și la numai 3 km de municipiul 
Iași. Este atestat ca așezare din anul 1641, dar primele documente cunoscute menționează 
Podul Dancului în 1583 și Odaia Dancului în 1639. 

 Satul Cristești este situate la 3 km est de centrul comunei, fiind atestat documentar din 
anul 1873. 

 Satul Orzeni este situate la 3 km nord de centrul comunei și este atestat documentar 
din anul 1890. 

 Satele Rusenii Noi și Rusenii Vechi sunt sate situate la 5 km, respectiv la 3 km nord 
de centrul comunei. Denumirea lor provine de la coloniștii rusăneni veniți aici din zona Ucrainei 
între anii 1710 – 1712. În satul Rusenii Vechi se află biserica monument istoric „Adormirea 
Maicii Domnului”, construită în anul 1772. 

 Satul Valea Lungă este situat în partea de nord – vest, la 5 km de centrul comunei și 
este atestat documentar din anul 1772. 
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 La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Braniștea a județului 
Iași și era formată din satele Holboca, Dancu, Valea Lungă, Rusenii Vechi, Rusenii Noi si 
Coada Stâncii, având în total 1455 de locuitori. În comună funcționau 3 mori de apă, 4 de vânt 
și 3 de aburi, 3 biserici și o școală. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în plasa Copou a 
aceluiași județ, având 1942 de locuitori în satele Dancu, Cristești, Holboca, Orzeni, Ruseni și 
Valea Lungă. 

 În 1950, comuna a fost transferată orașului regional Iași, reședința regiunii Iași. În 
1968, a devenit în alcătuirea actuală comuna suburbană a municipiului Iași. În 1989, s-a 
renunțat la conceptul de comuna suburbană, comuna fiind subordonată direct județului Iași. 

 Comuna Holboca se situează în grupa comunelor de dimensiuni medii din județ, 
suprafața totală a comunei având o pondere de 1,21% în suprafața totală a județului. 
Suprafața totală a comunei este de 5.004 ha, alcătuită din 4.089 ha teren agricol și 915 ha 
teren neagricol. Dezvoltarea continuă a comunei a dus la mărirea intravilanului de la 1.119,45 
ha, la orizontul anului 2010, la 1.903,84 ha în prezent. Terenul extravilan s-a diminuat de la 
3.884, 55 ha în anul 2010 la 3.100,16 ha în prezent. Intravilanul satelor aparținătoare s-a mărit 
față de anul 2010 astfel: 

 

SAT INTRAVILAN (HA) 2010 INTRAVILAN (HA) 2020 

DANCU 210,47 347,21 

HOLBOCA 304,36 553,55 

VALEA LUNGĂ 62,04 312,66 

CRISTEȘTI 191,32 416,65 

RUSENII VECHI 51,98 81,01 

RUSENII NOI 77,69 94,96 

ORZENI 89,64 97,80 

Tabelul 3 Evoluția intravilanului pe sate (sursa PUG Holboca)  

 Situația zonelor funcționale ale satelor aparținătoare este următoarea (sursa PUG 
Holboca): 

SAT DANCU 

ZONE FUNCȚIONALE INTRAVILAN (ha) 

TOTAL 347,21 

Locuințe cu funcțiuni complementare 316,29 

Unități industriale și depozite - 

Unități agro-zootehnice - 

Instituții și servicii de interes public 0.98 

Căi de comunicații și transport 21,81 

     Rutiere 21,81 

     Căi ferate - 

     Aeriene - 

     Navale - 

Spații verzi, sport, agrement 2,52 
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Construcții tehnico-edilitare - 

Gospodarie comunală, cimitire 4,85 

Zonă destinație specială - 

Terenuri agricole în intravilan - 

Ape 0,76 

Păduri - 

Terenuri neproductive - 

 

 SAT HOLBOCA  

ZONE FUNCȚIONALE INTRAVILAN (ha) 

TOTAL 553,55 

Locuințe cu funcțiuni complementare 430,67 

Unități industriale și depozite 64,29 

Unități agro-zootehnice - 

Instituții și servicii de interes public 3,74 

Căi de comunicații și transport 42,91 

     Rutiere 38,97 

     Căi ferate 3,94 

     Aeriene - 

     Navale - 

Spații verzi, sport, agrement 3.27 

Construcții tehnico-edilitare 0,11 

Gospodarie comunală, cimitire 4.56 

Zonă destinatie speciala - 

Terenuri agricole în intravilan - 

Ape 2,65 

Păduri - 

Terenuri neproductive 1,35 

 

 

SAT VALEA LUNGĂ 

ZONE FUNCȚIONALE INTRAVILAN (ha) 

TOTAL 312,66 

Locuințe cu funcțiuni complementare 159,01 

Unități industriale și depozite - 

Unități agro-zootehnice - 
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Instituții și servicii de interes public 0,65 

Căi de comunicații și transport 142,98 

     Rutiere 10,83 

     Căi ferate - 

     Aeriene 132,15 

     Navale - 

Spații verzi, sport, agrement - 

Construcții tehnico-edilitare - 

Gospodarie comunală, cimitire 0,81 

Zonă destinație specială 8,96 

Terenuri agricole în intravilan - 

Ape 0,25 

Păduri - 

Terenuri neproductive - 

 

SAT CRISTEȘTI 

ZONE FUNCȚIONALE INTRAVILAN (ha) 

TOTAL 416,65 

Locuințe cu funcțiuni complementare 89,06 

Unități industriale și depozite 108,46 

Unități agro-zootehnice 12,27 

Instituții și servicii de interes public 0,35 

Căi de comunicații și transport 79,55 

     Rutiere 12,29 

     Căi ferate 67,26 

     Aeriene - 

     Navale - 

Spații verzi, sport, agrement 7,90 

Construcții tehnico-edilitare 113,62 

Gospodarie comunală, cimitire 0,72 

Zonă destinație specială - 

Terenuri agricole în intravilan - 

Ape 4,72 

Păduri - 

Terenuri neproductive - 
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SAT RUSENII VECHI 

ZONE FUNCȚIONALE INTRAVILAN (ha) 

TOTAL 81,01 

Locuințe cu funcțiuni complementare 72,63 

Unități industriale și depozite - 

Unități agro-zootehnice - 

Instituții și servicii de interes public 0,50 

Căi de comunicații și transport 5,72 

     Rutiere 5,72 

     Căi ferate - 

     Aeriene - 

     Navale - 

Spații verzi, sport, agrement - 

Construcții tehnico-edilitare - 

Gospodarie comunală, cimitire 0,56 

Zonă destinație specială - 

Terenuri agricole în intravilan - 

Ape 1,60 

Păduri - 

Terenuri neproductive - 

 

SAT RUSENII NOI 

ZONE FUNCȚIONALE INTRAVILAN (ha) 

TOTAL 94,96 

Locuințe cu funcțiuni complementare 85,13 

Unități industriale și depozite - 

Unități agro-zootehnice - 

Instituții și servicii de interes public 0,50 

Căi de comunicații și transport 7,48 

     Rutiere 7,48 

     Căi ferate - 

     Aeriene - 

     Navale - 

Spații verzi, sport, agrement - 

Construcții tehnico-edilitare - 
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Gospodarie comunală, cimitire 0,46 

Zonă destinație specială - 

Terenuri agricole în intravilan - 

Ape 1,39 

Păduri - 

Terenuri neproductive - 

 

SAT ORZENI 

ZONE FUNCȚIONALE INTRAVILAN (ha) 

TOTAL 97,80 

Locuințe cu funcțiuni complementare 84,81 

Unități industriale și depozite - 

Unități agro-zootehnice - 

Instituții și servicii de interes public 0,76 

Căi de comunicații și transport 10,25 

     Rutiere 10,25 

     Căi ferate - 

     Aeriene - 

     Navale - 

Spații verzi, sport, agrement - 

Construcții tehnico-edilitare 0,01 

Gospodarie comunală, cimitire 0,83 

Zonă destinatie speciala - 

Terenuri Agricole în intravilan - 

Ape 1,14 

Păduri - 

Terenuri neproductive - 

Tabelul 4. Zonele funcționale pe sate (sursa PUG Holboca) 
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3.2 Elementele cadrului natural 

  

Relieful se prezintă în general sub forma unor terase cu o ușoră înclinare spre sud, 
brăzdate de văi adânci și cu versanți afectați de eroziune și alunecări. De asemenea relieful 
mai cuprinde șesul format de albia majoră a Jijiei și Bahluiului. Energia de relief este în general 
redusă, fiind cuprinsă între 150m pe interfluvii, 100m pe terase și 32m la confluența Jijiei cu 
Bahluiul. Forma versanților este în general convexă, iar în zonele de alunecări versanții au un 
profil ondulat. Cele mai înalte puncte ale reliefului se suprapun teraselor superioare ale 
Bahluiului, la peste 200m altitudine. Cele mai joase puncte se află la confluența Bahluiului cu 
Jijia. Pantele reliefului variază de la 1 la 20 de grade. Versanții deluviali au 3 – 5 grade și sunt 
afectați de eroziune arerolară, cu alunecări incipiente. Cei cu pante mai mari de 20 de grade 
sunt afectați de eroziuni arerolare, torențiale și alunecări de teren. Teritoriul comunei Holboca 
se încadrează din punct de vedere geomorfologic în regiunea – Cîmpia Moldovei, subregiunea 
– Cîmpia Jijiei Inferioare, unitatea – culoarul Jijia – Bahlui. Geologic zona este caracterizată 
de prezența formațiunilor de vârstă sarmațiană și cuaternară. 

 Regimul climato – meteorologic este caracterizat prin temperaturi medii anuale de 
9,6⁰C și cantități medii de precipitații de 517,8 mm, regim ce corespunde unei clime 
continentale de dealuri și păduri cu altitudine de 200 – 800m. Temperatura minimă a aerului 
coboară până la circa - 20⁰C în lunile de iarnă și atinge valori maxime de circa +39⁰C în cele 
de vară. Amplitudinea medie anuală este de 24,9⁰C, iar temperatura minimă medie este de 
3⁰C. Umiditatea relativă a aerului este de 70%, cu scăderi de până la 62% în lunile de vară. 
Pe arealul zonei predomină scurgerea precipitațiilor de primăvară și de iarnă, alimentarea 
nivală fiind de sub 40%. Stratul scurgerii medii multianuale este de 150 – 200mm. 

 Satele comunei sunt străbătute de cursuri de apă cu lungimi mai mari sau mai mici, 
temporare sau permanente: 

➢ Localitățile Holboca, Rusenii Noi și Rusenii Vechi sunt străbătute de pârâul Orzeni; 
➢ Localitatea Valea Lungă de pârâul Chirița, în vecinătatea acestor localități fiind amplasat 

lacul de acumulare; 
➢ Pâraiele Chirița și Orzeni sunt caracterizate de debite variabile în funcție de precipitații. 

În perioadele ploioase ale anului sau după topirea bruscă a zăpezilor de pe versanți 
pe văile pâraielor, se produc viituri care dau naștere la eroziuni de maluri sau chiar prăbușiri 
de taluze și inundații. Teritoriul comunei mai este străbătut de la nord la sud de râul Jijia care 
se constituie și în limita estică a teritoriului administrativ, iar de la vest la est, Bahluiul, care se 
constituie tot ca limită. Pe toată suprafața comunei există apă subterană cantonată în pachetul 
granular permeabil. Deoarece pânza de apă are un nivel relativ constant, adâncimea la care 
se găsește este în funcție de cota terenului natural. Astfel, în luncile văilor, apa subterană se 
găsește la adâncimi de 1,5 – 3m, pe versanți la 4 – 8m, iar în partea superioară a versanților 
și pe platouri la 16 – 18m. Apa subterană nu prezintă agresivitate sulfatică sau magneziană.  

Apariția inundațiilor nu poate fi evitată, însă ele pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi 
reduse printr-un proces sistematic care conduce la un seamă de măsuri și acțiuni menite să 
contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene. Pentru evitarea inundațiilor din 
lunci sunt necesare următoarele măsuri: 

- regularizarea pârâurilor până în sectoarele cu albii adâncite natural; 
- înlăturarea deșeurilor din albiile râurilor; 
- evitarea construcției de locuințe și alte obiective în zonele potențial inundabile 

În marea lor majoritate, alunecările de teren, au fost identificate în zone situate în afara 
perimetrului construibil, în extravilanul comunei. În zonele cu risc de alunecare vor trebui luate 
următoarele măsuri: 

- menținerea și extinderea plantațiilor cu rol de protecție și consolidare, concomitent 
cu realizarea de consolidări; 
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- stoparea tăierilor abuzive de material lemnos; 
- interzicerea oricăror construcții, săpături și mișcări de pământuri; 

 Peisajele întâlnite pe teritoriul comunei sunt de deal și podiș respectiv câmpie. 
Peisajele de deal și podiș sunt reprezentate de dealuri și podișuri înalte, podiș cu păduri de 
fag cu carpen, de gorun și stejar, pajiști stepizate și terenuri agricole. Peisajele de câmpie 
sunt reprezentate de terenuri agricole, rare pajiști stepice puternic modificate și pajiști cu 
plante halofile și pâlcuri de stejar pedunculat cu arțar tătăresc. Fauna este reprezentată de 
mistreți, căprioare, dihori, vulpi, jderi, iepuri, prepelițe și ciocănitori. 

 Pe raza comunei se află pădurea Cananău aflată în vecinătatea satului Rusenii Noi 
spre comuna Aroneanu. Administrația locală dorește să pună în valoarea această pădure 
pentru activități de agrement prin ecologizarea zonei, montarea de bănci, coșuri de gunoi și 
stâlpi de ilumintat, crearea de piste pentru biciclete, poteci marcate pentru drumeții, crearea 
unui spațiu destinat activităților de gătit în aer liber, transformând zona într-o pădure parc.  

 La nivelul comunei, principalele surse de poluare sunt reprezentate de activitatea unor 
agenți economici precum și stațiile de depozitare a deșeurilor și stația de epurare. Activitatea 
CET Holboca este o sursă de poluare a aerului și solului prin emiterea de cenușă și zguri prin 
activitatea sa. Stația de epurare a APAVITAL, deși modernizată și retehnologizată crează un 
disconform major locuitorilor prin mirosul emanat în urma procesului de epurare. Groapa de 
deșeuri din proximitatea comunei, deși ecologică, emană un miros greu de suportat mai ales 
în perioadele călduroase. De asemenea, Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare în Zootehnie 
din imediata vecinătate a cartierului Dancu este un poluator prin aer, în urma activității 
desfășurate.  

 Modernizarea și retehnologizarea acestor poluatori este imperios necesară în imediata 
perioadă. Transformarea activității acestor operatori în activități verzi prin investiții majore în 
tehnologie și protecția mediului este imperios necesară pentru alinierea la standardele 
europene privind mediul și reducerea poluării pe raza comunei și în împrejurimi. 

 O altă problemă de mediu o reprezintă lipsa colectării selective în gospodării. Una din 
prioritățile administrației publice locale este îmbunătățirea colectării selective a deșeurilor 
menajere în următoarea perioadă. Astfel, se va demara un program de dotare a gospodăriilor 
cu pubele pentru colectarea selectivă la sursă în paralel cu campanii de informare a cetățenilor 
și în parteneriat cu unitățile școlare. Cetățenii și elevii vor fi încurajți sa colecteze selectiv și 
să recicleze deseurile prin intermediul unor automate de reciclare ce vor fi montate pe 
domeniul public. Pe lângă beneficiile aduse mediului cetățenii și elevii vor fi răsplățiți printr-un 
sistem de vouchere pentru cantitatea de deșeuri reciclate la aceste automate pe care le vor 
putea folosi la agenții economici parteneri ai autorității. 
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4. POPULAȚIA, OCUPAREA ȘI NEVOILE SOCIALE 

 

4.1 Populaţia comunei Holboca 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Holboca era de 11971 
locuitori distribuiți astfel pe satele componente: 

✓ Dancu – 6444 locuitori 
✓ Holboca – 2737 locuitori  
✓ Orzeni – 689 locuitori 
✓ Cristești – 681 locuitori 
✓ Rusenii Vechi – 651 locuitori 
✓ Valea Lungă - 391 locuitori 
✓ Rusenii Noi – 378 locuitori 

Cei 11971 de locuitori erau distribuiți din punct de vedere al sexului în 6042 de 
persoane de sex masculin și 5929 de persoane de sex feminin. Din punct de vedere al etniilor, 
pe raza comunei erau 255 cetățeni de etnie rromă si 10 cetățeni ruși – lipoveni.  

Graficul 2. Populația comunei pe sate recensământ 2011 

 Distribuția populației pe categorii de vârstă, conform recensământului din 2011, este 
prezentată în tabelul următor: 

Grupe de vârstă 
(2011) 

Total Masculin Feminin 

 11971 6042 5929 

Sub 5 ani 757 389 368 

5 – 9 ani 698 366 332 

10 – 14 ani 669 338 331 

15 – 19 ani 692 351 341 

20 – 24 ani 1081 551 530 

25 – 29 ani 1086 583 503 

30 – 34 ani 933 500 433 

35 – 39 ani  830 420 410 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
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Grupe de vârstă 
(2011) 

Total Masculin Feminin 

40 – 44 ani 932 478 454 

45 – 49 ani 720 289 431 

50 – 54 ani 1212 627 585 

55 – 59 ani 803 450 353 

60 – 64 ani 491 254 237 

65 – 69 ani 310 138 172 

70 – 74 ani 316 137 179 

75 – 79 ani  223 97 126 

80 – 84 ani 139 50 89 

85 ani și peste 79 24 55 

Tabelul 5. Distribuția populației comunei pe grupe de vârstă recensământ 2011. Sursa 
Recensământul populației 2011 

 Populația comunei a crescut într-un ritm lent, dar constant, în intervalul 2011 – 2020 
ajungând de la 11971 locuitori, în 2011, la 15746 la 1 ianuarie 2021.  Populația comunei este 
mult mai mare decât datele oficiale fiind estimată în 18.000 și 20.000 de locuitori. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Total 15061 15279 15421 15590 15746 

Masculin 7509 7635 7686 7780 7879 

Feminin 7552 7644 7735 7810 7867 

Tabelul 6.  Populația comunei Holboca la 1 ianuarie 2017 - 2021 

 Sursa insse.ro 

Distribuția populației pe grupe de vârstă la 1 ianuarie 2021 este prezentată în tabelul 
următor: 

 

Grupe de vârstă 

(1 ianuarie 2021) 

Total Masculin Feminin 

 15746 7867 7879 

Sub 5 ani 955 488 467 

5 – 9 ani 917 494 423 

10 – 14 ani 955 485 470 

15 – 19 ani 780 417 363 

20 – 24 ani 802 422 380 

25 – 29 ani 917 452 465 

30 – 34 ani 1678 846 832 

35 – 39 ani  1606 862 744 
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Grupe de vârstă 

(1 ianuarie 2021) 

Total Masculin Feminin 

40 – 44 ani 1256 668 588 

45 – 49 ani 1090 548 542 

50 – 54 ani 1153 587 566 

55 – 59 ani 937 349 588 

60 – 64 ani 1222 614 608 

65 – 69 ani 658 331 327 

70 – 74 ani 347 152 195 

75 – 79 ani  185 61 124 

80 – 84 ani 178 55 123 

85 ani și peste 110 36 74 

Tabelul 7 Distribuția populației comunei pe grupe de vârstă la 1 ianuarie 2021 

Sursa INS, Baza de date statistice TEMPO-Online 

Populația activă a comunei (persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani) 
a crescut de la 8780 de locuitori, în 2011, la 11441 la 1 ianuarie 2021. 

 

Graficul 3 Evoluția populației pe grupe de vârstă 2011 – 1 ianuarie 2021 
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Atractivitatea comunei se vede și în evoluția numărului plecărilor cu reședința, 
stabilirilor cu domiciliu, inclusiv a migrației internaționale, a numărul căsătoriilor, a deceselor 
și nou născuților din ultimii ani. Datele sunt preluate de la Institutul Național de Statistică  
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/ 

 

 2017 2018 2019 2020 

Plecări cu 
resedința 

113 100 134 127 

Stabiliri cu 
domiciliu 

493 456 511 458 

Tabelul 8 Plecări cu reședința și stabiliri cu domiciliu 2017 - 2020 

 

 2017 2018 2019 2020 

Nou Născuți 165 191 198 206 

Decese 116 122 135 100 

Tabelul 9 Numarul nou născuților și deceselor 2017 – 2020  

Sursa comuna Holboca Strarea civila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul 4. Numărul de nou născuți și decese 2017 – 2020 în comună 

  

Diferența dintre numărul nou născuților și cel al deceselor din perioada prezentată 
conduce către un spor natural pozitiv în comună. Numărul de căsătorii în comuna Holboca 
are un trend crescător, variind de la 71 de căsătorii în anul 2017, 81 de căsătorii în 2018 la 84 
de căsătorii în anul 2019. 
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4.2 Educație, cultură și monumente istorice 

 

Educație 

Primele forme organizate de învăţământ apar în Moldova încă din secolul al XVI-lea 
(Şcoala de la Cotnari). În timpul domniei lui Vasile Lupu, a lui Constantin Mavrocordat şi a lui 
Alexandru Ghica, învăţământul face progrese remarcabile, dar anul şcolar 1858-1859 
constituie un moment cu totul deosebit pentru învăţământul sătesc din Moldova. 

 Este cunoscut rolul învăţământului pentru dezvoltarea oricărui neam şi de aceea ar fi 
fost de prisos a argumenta necesitatea organizării lui într-o societate modernă. Cine se 
apleacă cu interes şi cu migală asupra filelor istoriei neamului nostru va constata cu uşurinţă 
faptul că încă din Evul Mediu au existat preocupări pentru a asigura accesul la ştiinţă de carte, 
chiar dacă, pentru început marea masă a populaţiei nu putea beneficia de acest mijloc de 
iluminare a minţii. 

 În Țările Române învăţământul îşi are începuturile legate de singura instituţie de 
cultură din vechime, care era biserica. În biserici şi mănăstiri au apărut primele manuscrise, 
primele cărți mai apoi, aceste sfinte lăcaşe asigurând accesul al cuvântul scris. 

Unitatea școlară reprezintă unitatea administrativă de învățământ cu personalitate 
juridică, înscrisă în Nomenclatorul Național SIRUES, în care funcționează unul sau mai multe 
niveluri educaționale având o conducere unică. Sunt considerate unități de învățământ: 
grădinițele de copii, școlile primare și gimnaziale, școlile speciale primare și gimnaziale, 
liceele, grupurile școlare (în cadrul cărora funcționează mai multe niveluri de educație), școlile 
de arte și meserii (profesionale), de maiștri, postliceale, instituțiile de învățământ universitar. 

Pe raza comunei Holboca sunt 2 unități de învățământ cu personalitate juridică care 
au în subordine alte unități de învățământ. Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Dancu are în 
subordine grădinița cu program normal Dancu și grădinița cu program prelungit Dancu. Școala 
profesională Holboca are în subordine școala gimnazială Rusenii Vechi, școala primară 
Orzeni și grădinița cu program normal Cristești. 

Evoluția numărului de preșcolari și elevi în ciclul primar și gimnazial în unitățile de 
învățământ în ultimii 3 ani școlari, este prezentată în tabelul următor: 

  Total Prescolari Primar Gimnazial 

Scoala Gimnazială 
Ștefan cel Mare 
Dancu 

    

2018 414 - 267 147 

2019 426 - 257 169 

2020 461 - 285 176 

2020 162 162 - - 

Școala Profesională 
Holboca 

    

2018 348 37 152 159 

2019 410 102 149 159 

2020 408 98 153 157 

Tabelul 10. Evoluția numărului de elevi preșcolar, primar și gimnazial 2018 - 2020 
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Investițiile în sistemul educațional au fost, sunt și vor fi o prioritate pentru administrația 
comunei Holboca și pentru viitorul copiilor și cetățenilor săi. Astfel, școlile din Rusenii Vechi și 
Orzeni au beneficiat de fonduri guvernamentale, grădinița cu program prelungit și creșa din 
Holboca beneficiază de finanțare nerambursabilă guvernamentală prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală  iar gradinița din Dancu a fost finanțată din fonduri europene prin Programul 
Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.   

 

Cultură 

Așezările rurale românești reprezintă, din îndepărtatele timpuri ale istoriei, vetrele cele 
mai autentice de viețuire ale neamului nostru. Legate inițial de civilizația, cultura și 
spiritualitatea poporului ele sunt păstrătoare ale specificului etnic fiind marcate de datini și 
obiceiuri de mare frumusețe și originalitate. Matcă de tradiție și valori satul constituie asfel un 
mediu de referință în cercetarea istoriei noastre naționale. 

Sat, nume străvechi ce vine de la fossatum, spune N. Iorga, desemnînd  un loc 
înconjurat de șanțuri este o categorie istorico-etnografică de cea mai mare însemnătate pentru 
înțelegerea vieții milenare a românilor. Prin structura lui complexă, prin sistemul de organizare, 
de gândire și acțiune el a fost temelia statului timp de nenumărate secole de-a lungul istoriei. 
Înseși orașele în afară de cetățile militare ale timpului , s-au format din sate. 

Reprezentând localizarea cea mai pregnantă a energiilor etnicului românesc, satul 
autohton, deși mai puțin durabil în construcțiile sale, a fost cel mai durabil prin universul său 
cultural și spiritual. Nici o lege din afară, atât timp cât a fost simțit drept unicul rezervor spiritual 
al țării, nu i-a putut afecta destinul pentru că în el viața își avea cursul firesc, cu legile, 
cutumele, obiceiurile, credințele și măsurile sale de acțiune, conforme cu stilul propriu 
tradițional, logic, clar și coerent, verificat de vreme și capabil să dea răspuns oricărui aspect 
al existenței. 

„Veșnicia s-a născut la sat” 

Satul poartă în sine, de, fapt fenomenologia neamului și a țării menționa Nicolae 
Cojocaru în „Satul românesc, spațiu de cultură și permanență”. Chiar în vreme de restriște 
când au lipsit cronicile, când condițiile obiective ale epocilor și valurilor vremii n-au dat răgaz 
românilor de a lăsa hrisoave de cancelarie ori inscripții despre viața din preajma Carpaților, 
datinile păstrate în sate au înscris în analele culturii orale a poporului istoria așa cum a fost și 
cum a fost trăită. Satul a existat mereu la noi ca semn al statorniciei, cu aceleași legi și datini, 
unde viața n-a putut fi stinsă nicicând și nicicum de vitregiile vremii. Chiar când unele sate au 
fost șterse din temelii în cursul istoriei, ele au renăscut ca pasărea Phoenix din propria cenușă 
pentru că trăinicia lor le-a dat-o obștea neîngenuncheată în ființa sa etnică, spirituală, 
reconstruindu-și vetrele într-o necontenită devenire și înnoire, pentru că aici erau neamul, țara, 
credința sfântă, ogorul românului și toți cei dragi de acasă ca și rădăcinile lor în cultul 
înaintașilor de sub glie. 

Activitatea culturală a comunei Holboca se desfășoară preponderent la Căminul 
cultural din satul Holboca și în alte locații precum bibliotecile, unitățile școlare, sala de sport 
sau în aer liber. Căminul Cultural se află în acest moment într-un amplu program de reabilitare, 
dotare și modernizare finanțarea fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile prin 
PNDR 2014 – 2020, investiția urmând a fi finalizată în toamna anului 2021.   

Biblioteca este instituția, compartimentul sau structura specializată al cărei scop 
principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta și a conserva colecții de cărți, 
publicații periodice, alte documente specifice și baze de date pentru a facilita utilizarea 
acestora de către persoane fizice (utilizatori) în scop de informare, cercetare, educație sau 
recreere. În cadrul societății informaționale, biblioteca are importanță strategică. Tipurile de 
biblioteci sunt: naționale, universitare, publice (județene, municipale, orășenești, comunale), 
școlare, specializate (ale instituțiilor academice și de cercetare, ale instituțiilor publice centrale 
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și locale, ale instituțiilor de cultură și culte, ale operatorilor economici, sindicatelor, ale altor 
organizații asociative). 

 Biblioteca din comuna Holboca a fost înființată în anul 1955 iar în anul 2003 a primit 
numele scriitorului Ion Creangă. În comună funcționează în acest moment 2 biblioteci situate 
în satele Dancu și Rusenii Vechi.  

Tradițiile din timpul sărbătorilor de iarnă sunt păstrate din generație în generație în 
comuna Holboca. Anual este reconstituită atmosfera de odinioară, cu jocul căluțului, strigături, 
urături și personaje specifice datinilor din trecut precum, Împărat, Aghiotanți, Harapi albi, 
Harapi negri, Harapi galbeni, Harapi roșii, Jidani, Căluți, Iancu-Jianu, Vânători, August-Prostu, 
Doctori și Muzicanți. De asemenea trupa Căluții din Dancu este nelipsită de pe strazile 
comunei, la sărbători, fiind apreciată de întreaga comunitate. 

Monumente istorice 

Cinci obiective din comuna Holboca sunt incluse în lista monumentelor istorice din 
județul Iași ca monumente de interes local. Trei dintre ele sunt situri arheologice:  

➢ așezarea de la „Izvorul Pândarului”, datând din paleoliticul superior;  
➢ situl de la Dancu (aflat în marginea de est a satului);  

o Situl de la Dancu are urme de așezări din Epoca Bronzului Târziu 
(cultura Noua), secolele al III-lea–al II-lea î.e.n. (perioada Latène), 
secolul al IV-lea e.n. (epoca daco-romană) și secolele al XVII-lea–al 
XVIII-lea. 

➢ situl de „peste Baltă” („Pârliți”), aflat al 600 m est de satul Holboca. 
o  Situl de peste Baltă cuprinde așezări din eneoliticul final (cultura 

Horodiștea-Erbiceni), Epoca Bronzului Târziu (cultura Noua), perioada 
Halstatt, secolele al III-lea–al II-lea î.e.n., secolele al IV-lea–al V-lea, 
secolul al V-lea (epoca migrațiilor), secolele al X-lea–al XI-lea (Evul 
Mediu Timpuriu), secolele al XIV-lea–al XV-lea și al XVII-lea–al XVIII-
lea.  

Celelalte două obiective sunt clasificate ca monumente de arhitectură: biserica 
„Sfântul Nicolae” (1805) din satul Holboca și biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1820) din 
satul Rusenii Vechi, ambele obiective fiind în curs de realibilitare. 

 Conservarea și reabilitarea acestor monumente este imperios necesară pentru 
punerea lor în valoare și încurajarea turismului cultural și ecumenic în comuna Holboca.  

 

4.3 Sănătate și servicii sociale 

 

Sănătate 

            Aplicarea reformei sanitare care a început în anul 1999, vizând iniţial asistenţa 
medicală primară, a determinat reorganizarea sistemului sanitar. 

Accesul la serviciile de educaţie şi de sănătate este considerat un drept fundamental 
al individului, în toate ţările civilizate. În ciuda acestor drepturi statuate în conformitate cu 
principiile umane moderne, toate sistemele de sănătate şi educaţie europene au unele 
dificultăţi în acoperirea întregii populaţii cu servicii. În România, și disfuncţii ale sistemelor 
educaţional şi medical au generat o serie de forme de excluziune socială de la aceste servicii 
specifice ţărilor cu probleme de infrastructură şi populaţie cu un standard de viaţă  scăzut față 
de țările dezvoltate.. 

Există o corelaţie directă între sărăcie şi accesul la servicii medicale, acestea fiind 
precare sau chiar inexistente în comunităţile cu venituri reduse, aflate de regulă la sate, 
indiferent dacă vorbim despre sistemul public sau cel privat. Chiar dacă sistemul de sănătate 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paleolitic
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Epoca_Bronzului_T%C3%A2rziu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_Noua&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Perioada_Lat%C3%A8ne&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dacia_roman%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eneolitic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Evul_Mediu_Timpuriu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Evul_Mediu_Timpuriu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:IS-II-m-B-04181
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:IS-II-m-B-04181
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:IS-II-m-B-04239
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din România este public, acesta este marcat de inegalităţi sociale care se reflectă în starea 
de sănătate a populaţiei. 

Nevoile sistemului de sănătate din România s-au schimbat ca urmare a tranziției 
demografice și epidemiologice în țară. Infrastructura de sănătate din România și sistemul de 
livrare de servicii nu s-au adaptat la tehnologiile moderne și nu satisface nevoile curente ale 
populației. În ultimii opt ani România, cu sprijinul Băncii Mondiale a îmbunătățit serviciile din 
maternități și a implementat cu succes o reformă critică a serviciilor de urgență de sănătate, 
inclusiv a departamentelor de tip spital de urgență, a telemedicinei în serviciile de urgență, 
precum și în dezvoltarea Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD). 

 La nivelul comunei Holboca,  infrastuctura de sănătate este reprezentată prin: 

➢ 7 cabinete de medicină de familie 
▪ 5 cabinete în satul Dancu 
▪ 2 cabinete în satul Holboca 

➢ 4 cabinete stomatologice 
▪ 3 cabinete în satul Dancu 
▪ 1 cabinet în satul Rusenii Vechi 

➢ 5 farmacii  
▪ 4 farmacii în satul Dancu 
▪ 1 farmacie în satul Holboca. 

➢ 1 cabinet fizioterapie în satul Dancu 

Medicii de familie asigură accesibilitatea continuă și nelimitată a pacienților la asistența 
medicală, indiferent de vârstă, sex, religie sau altă particularitate individuală, precum și 
prevenirea apariției bolilor, prin educația sanitară a bolnavilor, promovarea unui stil de viață 
corespunzător, dar și prin efectuarea vaccinărilor specifice împotriva unor boli.  

În parteneriat cu Institutul Regional de Oncologie Iași, s-au facut primele demersuri 
pentru amenajarea unei secții exterioare a IRO în comuna Holboca. Secția exterioară IRO va 
avea cel puțin 50 de paturi unde pacienții vor fi asistați permanent de specialiști în recuperarea 
medicală post-cură de chimioterapie și radioterapie. 

Serviciile sociale        

Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a 
răspunde nevoilor sociale, precum şi 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. 

Beneficiază de servicii sociale toți cetăţenii români care se află pe teritoriul României, 
au domiciliul sau reşedinţa în România, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai 
Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, precum şi străinii şi apatrizii 
care au domiciliul sau reşedinţa în România, aflați în situaţii de dificultate. 

După categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot fi clasificate în: 

• servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei, 

• servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, 

• servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, 

• servicii sociale destinate victimelor violenţei în familie, 

• servicii sociale destinate persoanelor fără adăpost, 

• servicii sociale destinate persoanelor cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, 
droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc., 

• servicii sociale destinate victimelor traficului de persoane, 
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• servicii sociale destinate persoanelor private de libertate, persoanelor sancţionate cu 
măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea 
serviciilor de probaţiune etc. 

Responsabilitatea dezvoltării, administrării şi acordării serviciilor sociale este partajată 
astfel: 

• Ministerul Muncii și Protecției Sociale, alături de autoritățile aflate în subordine sau 
coordonare (ex. ANDPDCA, ANES, ANPIS) - elaborarea politicilor publice, 
programelor şi strategiilor naţionale în domeniu, reglementarea, coordonarea şi 
controlul aplicării lor, precum şi evaluarea şi monitorizarea calităţii serviciilor sociale     

• autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciul public de asistență socială - 
organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale. Aceste atribuţii pot fi 
externalizate către sectorul neguvernamental, instituţiile de cult, alte persoane fizice şi 
juridice de drept public sau privat, în condiţiile legii.  

Finanţarea serviciilor sociale se realizează din bugetul local, din contribuţia 
beneficiarului şi/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum şi din alte surse. 

La nivelul comunei Holboca compartimentul de asitență socială are responsabilitatea 
creării, menținerii și dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar.  

Numărul beneficiarilor prestațiilor sociale în comuna Holboca în perioada 2018-2020 
este prezentată în tabelul următor: 

Tipul prestației Număr beneficiari 

 2018 2019 2020 

Venitul minim garantat 15 12 14 

Stimulente de inserție 192 171 210 

Alocații susținere familială 68 60 48 

Alocație de stat 159 192 206 

Ajutoare de urgență 1 5 3 

Tipul prestației Număr beneficiari 

 2018 2019 2020 

Ajutoare încălzire locuință 15 12 14 

Ajutoare încălzire gaze naturale 36 36 42 

Ajutoare încălzire energie 2 2 1 

Ajutoare încălzire lemne 76 76 57 

Tabelul 11 Numărul beneficiarilor prestațiilor sociale 2018 - 2020 

 

Finanțarea compartimentului de asistență socială pentru serviciile primare este 
asigurată de la bugetul local.  

În ceea ce privește situația copiilor, se constată în primul rând o creștere și o acutizare 
a factorilor de risc ce pot duce la separarea acestora de famiile naturale. Se impune o 
dezvoltare a serviciilor de prevenire pentru această categorie socială. Prevenirea creșterii 
numărului de divorțuri în rândul famiilor tinere va reduce riscul de abandon familial al copiilor 
de vârstă fragedă. 
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La nivelul copiilor cu dizabilități se constată o creștere a incidenței cazurilor de autism, 
sindrom Down, ADHD și alte tulburări psihice asociate precum și diabet. Nevoia serviciilor 
specializate, în principal de recuperare, este tot mai stringentă la nivelul compartimentului.  

Persoanele cu dizabilități au nevoie de o dezvoltare a serviciilor de recuperare și 
integrare socială și profesională, întrucât aparținătorii legali se confruntă cu fenomene precum 
lipsa timpului și îmbătrânirea nemaiputându-le acorda sprijinul necesar. 

Ca urmare a tendinței generale de îmbătrânire a populației, se întrevăd și în rândul 
persoanelor vârstice din comuna Holboca o serie de nevoi specifice cum ar fi nevoia de 
integrare în societate, sentimentul de a fi util, creșterea stimei de sine. 

Categoria socială a persoanelor și familiilor cu venituri reduse necesită mai multă 
atenție prin intermediul serviciilor care să motiveze și responsabilizeze. Se impune susținerea 
pe termen determinat a persoanelor și familiilor nevoiașe pentru depășirea situațiilor de criză 
și promovarea integrării pe piața muncii. Violența în familie este o problemă tot mai acută, de 
unde și nevoia de acțiuni de combatere și prevenire a acestui fenomen. 

Acreditarea compartimentului ca furnizor de servicii sociale și realizarea de 
parteneriate cu alte autorități, instituții publice și organizații non-guvernamentale din domeniu 
vor duce la dezvoltarea serviciilor oferite și posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile. 

 

4.4 Viaţa religioasă a comunei Holboca 

Vatra de așezare a satului marcată în chip ritual era considerată un loc sacru și avea 
multiple semnificații în viața obștii întemeiate. Ca o continuitate de veacuri a semnului sfânt 
ce a marcat centrul satelor noastre a fost Biserica. Prezența sa reprezintă atât vizibil cât și în 
plan spiritual, un axis mundi al spațiului românesc, de unde și importanța pe care a avut-o în 
cadrul tradițiilor de întemeiere și hotărnicire a așezărilor. De aceea, în vechime, casele 
sătenilor se grupau în jurul bisericii, care, fiind în centrul vetrei sătești și uneori precedând 
întemeierea așezării propriu-zise, cum au fost locașurile de pe seliști ori cele de pe 
proprietățile de curte, delimita așezământul divin și locul cosmo-geografic principal al satului. 

Teritoriul satului întemeiat se delimita în funcție de nevoile obștii și devenea vatră a 
așezării, împrejurul căreia se trăgea o brazdă cu plugul cu doi boi – zice tradiția – spre a fi 
feriți de boli, mai ales de holeră și ciumă. După unele informații etnografice hotarele unui sat 
se întindeau până unde se auzea toaca de lemn a bisericii din mijlocul vetrei sătești. În zonele 
de deal și de munte hotărnicirea unui sat se făcea încă din vremile voievodale pe înălțimile 
ce-l înconjurau și pe cursurile de ape. 

Satul este circumscris astfel unui univers de tradiții care-i devine propria sa conștiință 
și se reflectă profund în sufletul obștii, în credințele și cultura sa orală. Totodată, ca spațiu de 
viață comunitară, el grupează în sine vetrele de locuit, casele, care la rândul lor reprezintă un 
mediu spiritual al familiei, marcat de rosturi, credințe și datini specifice. 

Pe raza comunei există o biserică de rit romano – catolic, Sfânta Fecioară Maria, 
Regina Rozariului, situată în satul Dancu și care are filiale în Orzeni, Holboca, Mânzătești, 
Cristești și Rusenii Vechi precum și un număr de 10 biserici ortodoxe, distribuite astfel: 

➢ în sat Dancu – Bisericile Izvorul Tămăduirii și Sfîntul Ilie 
➢ în sat Holboca – Bisericile Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Nicolae 
➢ în sat Orzeni – Bisericile Sfântul Toma Nou și Toma Vechi 
➢ în sat Rusenii Noi – Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel 
➢ în sat Rusenii Vechi – Biserica Adormirea Maicii Domnului 
➢ În sat Valea Lungă – Biserica Sfîntul Gheorghe 
➢ În sat Cristești – Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena 

Biserica Sfîntul Nicolae din Holboca a fost construită în jurul anului 1805 fiind 
monument istoric de interes local, categoria B, având codul IS-II-m-B-04181. 
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Biserica Adormirea Maicii Domnului din Rusenii Vechi a fost construită în jurul anului 
1820, fiind monument istoric de interes local, categoria B, avand codul S-II-m-B-04239. 

 Autoritatea publică locală a sprijinit de-a lungul timpului reabilitarea și înființarea 
lăcașelor de cult, susținându-le ca piloni ale comunității. La nivelul comunei, enoriașii ajută 
preoții la derularea unor programe caritabile pentru copii și vârstnici.  

 

4.5 Infrastructură și utilități 

 

Alimentare cu energie electrică 

Comuna Holboca este alimentată cu energie electrică de la rețeaua de distribuție de 
20kV. Rețeaua de joasă tensiune destinată consumatorilor casnici precum și iluminatul stradal 
sunt racordate la posturile de transformare de tip aerian a căror putere variază între 63-
250kVA. Rețeaua de iluminat public și cea destinată consumatorilor casnici este de tip aerian, 
fiind pozată pe stâlpi de susținere din beton. Arterele principale din localități sunt prevăzute 
cu instalții de iluminat public unde sunt folosite lămpi tip led și lămpi cu incandescență. Starea 
tehnică a rețelei de alimentare cu energie electrică este una bună. 

 

Alimentare cu apă 

În comuna Holboca există sistem de alimentare cu apă în toate satele operat de către 
compania SC APAVITAL SA, care furnizeaza și gestionează sistemul de alimentare cu apă. 
Furnizarea apei în sistem centralizat, de către S.C. APAVITAL S.A., se realizează 24 de ore 
din 24, unitatea asigurând în totalitate necesarul de apă în localităţile satele comunei, cu 
excepţia unor perioade de întrerupere datorate unor lucrări (spălări rezervoare, schimbări 
conducte, etc)  sau avarii la reţelele de apă din ariile de operare. Totalul rețelei de distribuție 
a apei este de 45 km la nivelul comunei împărțiți, astfel pe sate: 

➢ Satul Orzeni: 8 km, din care 3 km funcționali și 5 km nefuncționali încă, conducta fiind 
montată urmând racordarea și punerea în funcțiune; 

➢ Satul Cristești: 4 km funcționali; 
➢ Satul Rusenii Noi: 3 km funcționali; 
➢ Satul Rusenii Vechi: 4 km funcționali; 
➢ Satul Valea Lungă: 4 km funcționali; 
➢ Satul Dancu: 13 km funcționali din care 7 km în Dancu sat și 6 km în Dancu cartier 
➢ Satul Holboca: 9 km funcționali. 

 

Canalizare  

În comuna Holboca există sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, 
industriale sau pluviale, sistem finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu. În acest 
moment lungimea rețelei de canalizare este de 21 km, din care 6 km fiind nefuncționali, fiind 
în derulare o finanțare nerambursabilă prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2.  
Distribuția pe sate este următoarea: 

➢ Satul Orzeni: 1,5 km, nefuncționali la momentul actual; 
➢ Satul Cristești: 1,5 km, nefuncționali la momentul actual; 
➢ Satul Rusenii Noi 1,5 km, nefuncționali la momentul actual; 
➢ Satul Rusenii Vechi: 1,5 km, nefuncționali la momentul actual; 
➢ Satul Valea Lungă: 0 km; 
➢ Satul Dancu: 10 km, funcționali dintre care 4 km în Dancu sat și 6 km în Dancu cartier; 
➢ Satul Holboca: 5 km, funcționali. 



Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Holboca 2021 - 2027 

 
 

47 

În acest moment, sunt în implementare proiecte cu finanțare nerambursabilă națională și 
europeană, precum și din bugetul local implementate de Operatorul Regional Apavital și 
comuna Holboca. 

 

 Alimentarea cu gaze naturale  

Pe teritoriul comunei Holboca se află amplasată conducta de transport gaze naturale 
(presiune înaltă) aparținînd SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș. Alimentarea cu gaze naturale se 
face  din rețeaua de distribuție a municipiului Iași prin redimensionarea stației de reglare-
măsurare din cartierul Dancu. Satele care beneficiază de gaze naturale sunt Dancu și 
Holboca. În acest moment se află în implementare proiectul „Înființarea distribuției de gaze 
naturale în comuna Holboca, cu satele aparținătoare Rusenii Noi, Rusenii Vechi, Orzeni, 
Cristești, județ Iași” prin care se extinde rețeaua gaze naturale în cele 4 sate urmând ca în 
viitor sa fie racordat și satul Valea Lungă. 

 

Telefonie şi cablu TV 

  În satul Holboca există o centrală telefonică de tip Alcatel care deservește satele 
Holboca, Rusenii Vechi, Rusenii Noi și Cristești, centrala fiind dotată cu 500 de posturi. În 
cartierul Dancu există o centrală telefonică de cartier cu 780 de posturi.   

Zona se află în aria de acoperire a rețelelor de telefonie mobilă, aceasta fiind asigurată 
în proportție de 100%. Semnalul încă nu este la nivelul maxim în toate zonele comunei. 
Recepția programelor tv se face prin intermediul televiziuniii prin cablu și acoperă 100% din 
teritoriul comunei. Accesul la internet se realizează prin distribuitorul de cablu sau operatorii 
de telefonie mobilă și acoperă 100% din necesarul comunei. 

 

Infrastructura de transport 

Cele 7 vetre de sat sunt dezvoltate în general de-a lungul principalelor căi de 
comunicație rutieră. Legăturile cu zonele învecinate sunt asigurate de: 

• DJ 249A, care face legătura între municipiul Iași – Dancu, Holboca, Cristești și 
apoi merge către satul Bosia din comuna Ungheni. Acesta este un drum aflat 
în stare medie, asfaltat cu 2 benzi de circulație – cîte o bandă pe fiecare sens. 
Drumul DJ249A este inclus într-un proiect de reabilitare finanțat prin fonduri 
transfrontaliere;  

• DJ 248D, care face legătura între Ciurea, Bîrnova, Tomești și Holboca. Acest 
drum este asfaltat cu 2 benzi de circulație. DJ248D va fi realibitat în cadrul 
proiectului de amenajare a centurii ușoare a Municipiului Iași; 

• DC 19, care asigură legătura între municipiul Iași și satul Valea Lungă, 
Golăiești, Podu Jijiei și Bran, este un drum asfaltat parțial, cu 2 benzi de 
circulație, câte o bandă pe sens; 

• DC 20, care asigură legătura în cadrul comunei între satele Holboca, Rusenii 
Vechi și Rusenii Noi, este un drum modernizat cu 2 benzi, câte o bandă de 
circulație pe sens; 

• DC 22, care asigură legătura între Cristești și Priza Prut, este un drum cu 2 
benzi, câte o bandă pe sens. 

Rețeaua de drumuri județene și comunale este de 48 km dintre care drumurile din 
comună  însumează 29,51 km. Multe dintre drumurile județene și comunale sunt în stare 
precară și nu corespund în totalitate din punct de vedere al îmbrăcăminții sau al 
caracteristicilor în profil transversal și asigurării vizibilității. 
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4.6 Politica de taxe a comunei Holboca 

 

Veniturile bugetului local se formează din impozite, taxe şi alte venituri stabilite de 
legea bugetară anuală. 

Impozitele (taxele) reprezintă principala formă a resurselor financiare publice, 
definindu-se ca o prelevare obligatorie, fără contraprestaţie şi nerambursabilă, efectuată de 
către contribuabil pentru satisfacerea nevoilor de interes public. 

Se asimilează la această categorie a resurselor fiscale şi taxele concretizate în sume 
de bani plătite, în temeiul unor acte normative, de către persoane fizice sau juridice, pentru 
serviciile prestate acestora de către instituţia publică sau pentru un serviciu public. Impozitele 
şi taxele locale se aprobă de către Consiliul Local, în limitele şi condiţiile legii. 

Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale următoarele resurse financiare: 

1. impozitele şi taxele locale; 

2. amenzile şi penalităţile aferente impozitelor şi taxelor locale; 

3. majorările pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale; 

4. taxele extrajudiciare de timbru instituite prin Legea nr. 117/1999, cu modificările 
ulterioare; 

5. amenzile contravenţionale prevăzute de OG nr. 2/2001, cu modificările 
ulterioare; 

6. venituri din valorificarea unor bunuri (pământ, imobile).  

La stabilirea impozitelor şi taxelor locale se are în vedere respectarea următoarelor 
principii: 

a) principiul transparenţei – prin desfăşurarea acestei activităţi într-o manieră 
deschisă faţă de public; 

b) principiul aplicării unitare – care presupune organizarea executării şi 
executarea în concret, în mod unitar, a prevederilor Titlului IX din Codul Fiscal şi a normelor 
metodologice; 

Dezvoltarea economiei locale are o influenţă categorică şi asupra creşterii bunăstării 
membrilor colectivităţii, care împreună cu agenţii economici locali contribuie prin impozite şi 
taxe locale la realizarea veniturilor fiscale ale colectivităţii locale. 

Dezvoltarea continuă se vede și în veniturile autorității publice locale. Astfel, dacă în 
anul 2018, conform contului de execuție al bugetului local, veniturile comunei au fost 
de13.376.718,04 lei, în anul 2020 acestea au fost de 26.421.953,55 lei.  Veniturile proprii 
încasate au crescut de la 5.584.738,81 lei în 2018 la 8.640.135,64 lei în anul 2020.  

 Situația comparativă a indicatorilor privind execuția bugetului local pentru anii 2018 și 
2020 este prezentată în tabelul următor: 

Indicator Valoare % Valoare % 

 2018 2018 2020 2020 

Gradul de realizare a veniturilor 
(venituri totale încasate/ programate) 

13.376.718 93,4 26.421.953 85,89 

Gradul de realizare a veniturilor proprii 
(venituri proprii încasate/ programate) 

 

5.584.738 102,08 8.640.135 111,25 
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Indicator Valoare % Valoare % 

Gradul de finanțare din venituri proprii 
(venituri proprii încasate/ venituri totale 
încasate) 

5.584.738 41,75 8.640.135 32,7 

Gradul de realizare a impozitelor pe 
proprietate (venituri din impozite pe 
proprietare încasate / programate) 

1.098.007 98,83 1.356.233 122,9 

Ponderea secțiunii de funcționare (plăți 
aferente secțiunii de funcționare/ total 
plăți) 

8.696.577 56,03 12.927.803 50,46 

Ponderea secțiunii de dezvoltare (plăți 
aferente secțiunii de dezvoltare / total 
plăți) 

6.825.993 43,9 12.689.922 49,54 

Ponderea serviciului datoriei publice 
(serviciul datoriei publice / total plăți) 

0 0 0 0 

Tabelul 12. Indicatori execuție bugetară 2018 – 2020 

  

Valorile indicatorilor au avut următoarea evoluție: 

➢ veniturile totale aproape s-au dublat, urcând de la 13.376.718 la 26.421.953; 
➢ veniturile proprii au crescut de la 5.584.738 la 8.640.135; 
➢ valoarea impozitelor pe proprietate s-a apreciat de la 1.098.007 la 1.356.233; 
➢ valoarea cheltuielilor de funcționare a crescut de la 8.696.577 la 12.927.803, dar 

procentul acestora în totalul plăților a scăzut de la 56,03%, în 2018, la 50,46% în 2020; 
➢ valoarea plăților aferente secțiunii de dezvoltare a crescut de la 6.825.993 la 

12.689.922 procentul majorându-se și el de la 43,9%, în 2018, la 49,54% în 2020. 
➢ Serviciul datoriei publice a comunei s-a menținut la o valoare nulă, ceea ce dă 

posibilitatea pe viitor pentru proiecte majore și chiar la apelarea la împrumuturi 
rambursabile, pentru a asigura finanțarea totală sau parțială a unor proiecte de 
investiții. 

Creșterea veniturilor proprii este o preocupare continuă a administrației publice locale 
de o perioadă scurtă de timp existând posibilitatea plății taxelor și impozitelor și online, pe 
platforma Infopay.  În afară de sediul primăriei, pentru diverse plăți offline către primărie există 
deschis un sediu și în satul Dancu.  

Totodată comuna Holboca a demarat un amplu program de amenajare și închiriere a 
parcărilor de reședință de pe raza comunei, program ce se află în desfășurare. În urma 
veniturilor încasate în urma adjudecării licitațiilor,  Primăria va executa o serie de investiții în 
modernizarea acestor parcări și creșterea siguranței cetățenilor, prin iluminarea acestora și 
montarea de camere video. 
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4.7 Mediul economic al comunei Holboca 

  

Caracterul predominant agricol al comunei Holboca determină ca principalele activități 
de natură productivă din comună să fie bazate pe prelucrarea produselor obținute pe plan 
local în agricultură. Astfel, din totalul populației active, predominantă este populația ocupată 
în agricultură. Reducerea activității în unitățile de producție din județ a condus la mărirea 
numărului șomerilor, aceștia reorientându-se spre lucrarea suprafețelor de pământ deținute, 
care în mare parte sunt reduse. 

 Structura populației ocupată este următoarea: 

➢ agricultură: 31,54% 
➢ industrie: 31,50% 
➢ constructții: 6,44% 
➢ comerț: 10,79% 
➢ transport: 5,08% 
➢ învățământ: 3,55% 
➢ sănătate: 3,64% 
➢ altele: 7,42% 

Din punct de vedere al zonării producției agricole comuna se încadrează în zona a VII-
a, fiind favorabilă producției de lapte, cereale, legume și floarea soarelui. Suprafața agricolă 
are o pondere de 82,7% din suprafața comunei.  Comuna are un perimetru funciar silvic 
redus, de 198ha, reprezentînd 22,9% din terenurile neagricole. Principala zonă silvică se află 
la granița cu Aroneanu, pădurea Cananău. 

Sectorul comerțului este bine dezvoltat la nivelul comunei fiind reprezentat de 
magazine mixte, și depozite de materiale de construcții, concentrarea cea mai mare fiind în 
satul Dancu. 

La nivelul comunei, sunt înregistrați 518 agenți economici distribuiți astfel:  

➢ în satul Dancu 252; 
➢ în satul Holboca 171; 
➢ în satul Rusenii Vechi 30; 
➢ în satul Cristești 24; 
➢ în satul Rusenii Noi 18; 
➢ în satul Orzeni 14; 
➢ în satul Valea Lungă 9. 

Evoluția numărului șomerilor în ultimii trei ani este prezentată în tabelul următor 
(sursa Institutul Național de Statistică): 

 

 2017 2018 2019 

Total Șomeri 33 24 29 

➢ feminin 16 14 13 

➢ masculin 17 10 16 

Tabelul 13. Evoluția numărului șomerilor 2017 - 2019 
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Top 10 agenți economici după numărul de angajați și cifra de afaceri este prezentat 
în tabelul următor: 

 

Nr. Crt. Denumire 

1. Fertop Agro Srl 

2. Alisan Srl 

3. Gst Europe Srl 

4. Take and Eat Srl 

5. Hd trans textil Srl 

6. L.V. New Style Srl 

7. Auto Planeta Srl 

8. Dh-Invest Srl 

9. Arvi Agro Srl 

10. Florea Media Srl 

 Tabelul 14. Top agenți economici Holboca după cifra de afaceri  

Din punct de vedere al numărului de salariați top 10 angajori se prezintă astfel: 

➢ Hd Trans Textil Srl  
➢ Topp Romania Srl  
➢ Fadesa Invest Srl  
➢ Take and Eat Srl  
➢ Alisan Srl  
➢ Rapid expres gres Srl  
➢ Cumatrans grup Srl  
➢ Arvi Agro Srl 
➢ Anca și Radu pompe funebre Srl  
➢ Bgr invest construct Srl  

După cifra de afaceri generată, codurile Caen din top 10 sunt: 

➢ 4675: comerț cu ridicata al produselor chimice  
➢ 4711: comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun  
➢ 4941: transporturi rutiere de mărfuri  
➢ 5610: restaurante  
➢ 4641: comerț cu ridicata al produselor textile  
➢ 7311: activități ale agențiilor de publicitate  
➢ 5040: transportul de marfă pe căi navigabile interioare  
➢ 4631: comerț cu ridicata al fructelor și legumelor  
➢ 1419: fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a  

Proiectul parcului industrial în parteneriat cu Consiliul Județean Iași va duce la crearea 
de noi locuri de muncă, la dezvoltarea afacerilor în zonă și la creșterea veniturilor comunei. 
Proiectul rezidențial propus la ieșirea spre comuna Tomești va impulsiona dezvoltarea 
serviciilor și comerțului în zonă. 
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5. Analiza swot 

 

5.1 Prezentarea metodologiei analizei SWOT     

 

Analiza SWOT reprezintă o analiză a punctelor tari, a punctelor slabe (vulnerabile), a 
oportunităţilor şi a ameninţărilor, analiză care a fost creată şi utilizată inițial de întreprinderi ca 
instrument de formulare a strategiilor. 

Acest instrument face posibilă analizarea rapidă a punctelor strategice cheie, precum 
şi identificarea alternativelor strategice. Astăzi, analiza SWOT este aplicată în cadrul analizei 
teritoriului şi este utilizată ca instrument pentru facilitarea planificării inclusiv în cadrul 
administraţiilor publice. 

Înainte de a începe o analiză SWOT, este absolut necesară prezentarea unei descrieri 
a cadrului general, al situaţiei existente, pentru ca în cadrul discuţiilor toţi participanţii să aibă 
o „bază comună”. Această etapă preliminară reprezintă un element fundamental din moment 
ce, de cele mai multe ori, persoanele active de la nivel comunităţii dispun de o informare 
asimetrică şi au viziuni diferite asupra temelor de dezvoltare. 

Tehnica SWOT de discuţie/analiză şi cercetare se bazează pe metoda 
„brainstorming”-ului, care s-ar traduce printr-o discuţie între persoanele implicate în activitatea 
de elaborare a strategiei. 

Analiza SWOT se bazează pe următoarele elemente: puncte tari, puncte slabe, 
oportunităţi şi ameninţări.  

 

 

Figura 6. Diagrama analizei SWOT 
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Ce înseamnă un punct tare pentru o comunitate? Aceasta este o întrebare 
fundamentală la care trebuie să se răspundă. Dintr-o analiză a indicatorilor comunităţii poate 
rezulta o întreagă gamă de puncte tari. Acestea pot fi „puncte tari-grele (hard)” şi „puncte tari-
uşoare (soft)”. Dacă, în mod normal, primele se identifică destul de repede, celelalte se 
conturează prin discuţii ulterioare sau din activităţi de cercetare. 

Al doilea parametru îl reprezintă punctele slabe. Aflate la polul opus faţă de punctele 
tari, acestea reprezintă slăbiciunile cadrului local. Şi în cazul analizei punctelor slabe este 
posibil să facem distincţia între „puncte slabe-grele” şi „puncte slabe-uşoare”. 

Al treilea parametru se referă la zona oportunităţilor. Acestea pot fi studiate şi discutate 
doar dacă o alegere preliminară a fost proiectată. În acest stadiu, se impune o nouă descriere, 
mult mai clară, prezentată persoanelor implicate. Ar putea exista probleme în cadrul analizei 
dacă punctele tari şi oportunităţile se suprapun. Există o diferenţă clară între aceşti doi 
parametri. O regulă simplă, dar folositoare pentru o analiză SWOT corectă, este aceea de a 
verifica dacă există o distincţie clară între punctele tari şi oportunităţi. 

Ameninţările includ implicaţiile negative ale măsurilor adoptate. Analiza oportunităţilor 
şi a ameninţărilor implică un melanj al efectelor interne şi externe ale politicii. Efectele externe 
pot genera ameninţări. 

În analiza SWOT nu există o corespondenţă exclusivă între punctele tari şi oportunităţi, 
pe de o parte şi punctele slabe şi ameninţări pe de altă parte. Punctele tari şi punctele slabe 
sunt concepte „statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai unei zone, într-o perioadă 
determinată de timp,  „CEEA CE EXISTĂ”. 

Oportunităţile şi ameninţările au în vedere viitorul şi se referă la alegerile pe care le au 
de făcut persoanele implicate în procesul de planificare a „CEEA CE VA FI”. 

Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent de acţiunile 
stabilite, procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente: 

➢ construieşte pe Punctele Tari; 

➢ elimină Punctele Slabe;  

➢ exploatează Oportunităţile; 

➢ îndepărtează Ameninţările. 

 

PUNCTE TARI 

Situaţia socio-economică a mediului rural  

 • Pondere ridicată a zonelor rurale în cadrul teritoriului național; 

 • Resurse naturale aflate, în general, în stare bună de conservare;  

 • Patrimoniu cultural material și imaterial și patrimoniu natural bogat și divers; 

 • Experiență în actuala perioadă de programare în ceea ce privește dezvoltarea rurală 
locală bazată pe abordarea de jos în sus, prin constituirea şi funcţionarea grupurilor de 
acțiune locală (GAL);  

 • Intensificarea participării rezidenților din zona rurală la programe de instruire pentru 
dobândirea de noi competenţe;  

 • O largă acoperire cu servicii de internet mobil în zonele rurale;  
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PUNCTE SLABE 

Situaţia socio-economică a mediului rural  

 • Trend demografic negativ - populație rurală în scădere (în special în rândul tinerilor) și în 
curs de îmbătrânire;  

 • Slaba dezvoltare a activităților non-agricole generează dependența populatiei rurale de 
agricultura de subzistență;  

 • Nivel scăzut al productivității muncii;  

 • Nivel scăzut de absolvire a sistemului de învățământ primar și tentinţa crescută de 
abandon şcolar din învățământul obligatoriu, comparativ cu zonele urbane, în special în 
rândul familiilor sărace şi a minorităţii rome; 

 • Cultură antreprenorială slab dezvoltată caracterizată de lipsa cunoştinţelor manageriale 
de bază;  

 • Nivel scăzut al venitului pe gospodărie;  

 • Calitatea slabă a infrastructurii turistice și a serviciilor turistice rurale; 

 • Infrastructură rurală de bază slab dezvoltată sau incompletă – infrastructura rutieră, de 
apă, canalizare, racordare la rețelele de electricitate şi de comunicaţii în bandă largă; 

 • Acces limitat la serviciile sociale de bază (sănătate, îngrijirea bătrânilor, creşe/grădiniţe 
etc.); 

 • Pondere crescută a populaţiei rurale aflată în risc de sărăcie sau de excluziune socială; 

 • Degradarea așezărilor tradiţionale cu valoare culturală și a monumentelor istorice; 

 • Acces scăzut la resurse financiare pentru micii antreprenori şi a noilor iniţiative de afaceri 
în mediul rural; 

 • Lipsa experienței manageriale, parteneriate public-private fragile și nivel scăzut de 
conștientizare a oportunităților în teritoriile satelor comunei.  

 • Strategiile locale ale GAL-urilor nu răspund în totalitate nevoilor părților interesate; 

 • Capacitate scăzută de a elabora și de a implementa în mod eficient proiecte viabile de 
dezvoltare locală; 

 • Costuri mari ale produselor de creditare. 

 

OPORTUNITĂŢI 

Situaţia socio-economică a mediului rural  

• Sinergia (inclusiv teritorială) dintre programele de dezvoltare naționale și ale UE; 

• Crearea de noi IMM-uri cu activităţi non-agricole, creative și de cooperare în zonele 
rurale, pentru generarea de noi locuri de muncă; 

• Continuarea sprijinului pentru investiții în activități agricole și non-agricole locale și 
pentru servicii rurale; 

• Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de bază ca precondiție pentru creșterea 
nivelului de atractivitate a zonelor rurale; 

• Utilizarea abilităților și activelor de capital de către persoanele care au activat pe pieţe 
de muncă externe în domeniul agricol; 

• Continuarea şi consolidarea programelor de instruire de bază, a programelor de 
învățare pe tot parcursul vieții și de dezvoltare a abilităților antreprenoriale; 
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• Potențialul tehnologiei informaționale și al mijloacelor media de a sprijini dezvoltarea 
rurală; 

• Continuarea sprijinului financiar pentru protejarea, conservarea şi valorificarea 
resurselor locale (moștenire culturală, patrimoniu natural) ca bază pentru o dezvoltarea 
rurală sustenabilă; 

• Promovarea identităţii locale; 

• Dezvoltarea pachetelor de instrumente financiare pentru sprijinirea micilor afaceri;  

• Consolidarea parteneriatelor ca bază pentru întărirea strategiilor locale care pot facilita 
inovarea, promovarea cooperării și creșterea economică locală; 

• Creşterea accesului populaţiei la tehnologia informaţiei şi la serviciile de comunicaţii, 
pentru a conecta societatea rurală la progresele globale, facilitând o mai bună participare 
la creșterea economică.  

 

AMENINŢĂRI  

Situaţia socio-economică a mediului rural  

• Scăderea populației rurale, în special în rândul tinerilor și al persoanelor calificate, 
îndeosebi în zonele montane; 

• Adâncirea disparităților dintre zonele rurale și urbane, din cauza slabei capacităţi în 
asigurarea infrastructurii și a serviciilor de bază;  

• Menţinerea gradului ridicat de ocupare în sectorul agricol, faţă de celelalte sectoare ale 
economiei rurale; 

• Resurse financiare limitate ale comunităţilor locale necesare întreţinerii infrastructurii de 
bază;  

• Pierderi materiale şi umane datorate vulnerabilităţii comunităților rurale în fața 
manifestării, din ce în ce mai frecvente, a efectelor schimbărilor climatice şi a fenomenelor 
meteorologice extreme;  

    • Alterarea și pierderea moștenirii culturale și a tradițiilor rurale;  

• Eșecul în formarea de parteneriate locale puternice și în promovarea potențialului 
endogen al regiunilor. 
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5.2 Analiza SWOT a comunei Holboca 
 

POZIȚIONAREA COMUNEI ÎN TERITORIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Poziţionare avantajoasă a Comunei 
Holboca  în proximitatea municipiului Iaşi; 
 Apartenența la Zona Metropolitană 

Iași; 
 Apartenența la Grupul de Acțiune 

Locală Poiana Vlădicăi; 
 Legătura directă cu Municipiul Iași, 

prin DJ 249A și linia de tramvai directă 

➢ Inexistenţa zăcămintelor de subsol (gaze 
naturale, cărbuni etc); 
➢ Existenţa procesului de eroziune a 

solului; 
➢ Suprafeţe afectate de alunecări de teren; 
➢ În comună nu există reţea de alimentare 

cu energie termică; 
➢ Așezarea în proximitatea unor surse de 

poluare: CET, stația de epurare, stația de 
deșeuri, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Creșterea Bovinelor Dancu 

 

OPORTUNITĂTI AMENINȚĂRI

 Accesarea fondurilor europene şi 
guvernamentale prin parteneriate cu 
municipiul Iași și ca membră a Zonei 
Metropolitane Iași; 

 Atragerea investitorilor din mediul 
urban sau chiar a investitorilor străini; 

  Dezvoltarea reţelelor de transport prin 
inființarea liniei de tramvai Iași – Tomești - 
Holboca; 

 Preocupările existente atât la nivel 
județean, cât și la nivel național și european 
pentru reducerea disparităților între mediul 
rural și cel urban în privința calității vieții. 

  

 Atractivitatea scăzută a mediului rural 
pentru forţa de muncă specializată; 

 Posibilitatea producerii de calamități 
naturale – existența unor zone cu risc de 
inundații; 

 Accentuarea poluării în zonă; 
 

 

 

 

INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența drumurilor județene DJ 
249A și 248D; 
 Interesul autorităților publice locale 

pentru îmbunătățirea infrastructurii tehnico-
edilitare; 
 Sistemul de distribuţie a energiei 

electrice acoperă toate aşezările comunei; 
 Existența parțială a sistemului de apă 

și canalizare, în curs de extindere; 
 Existenţa infrastructurii de telefonie 

fixă şi mobilă în toată comuna Holboca; 
 Existenţa reţelei de cablu TV și 

internet; 
 Existența rețelei de iluminat stradal cu 

becuri led și a sistemului de supraveghere 
video; 

➢ Resurse financiare în bugetul local 
insuficiente pentru lucrările extindere a 
infrastructurii de bază; 
➢ Lipsa rețelei de alimentare cu apă și 

canalizare la nivelul întregii comune; 
➢ Lipsa rețelei de alimentare cu gaz la 

nivelul întregii comune, în curs de extindere; 
➢ Lipsa pistelor de biciclete; 
➢ Lipsa infrastructurii rutiere moderne în 

toată comuna. 
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 Investițiile făcute pe raza comunei de 
operatorul regional de apă și canalizare; 
 Existența operatorului județean de 

salubritate. 
 

OPORTUNITĂTI AMENINȚĂRI 

 Dezvoltarea Zonei Metropolitane Iași; 
 Includerea comunei Holboca în 

planurile strategice de mobilitate urbană a 
zonei metropolitane; 

 Accesarea fondurilor nerambursabile 
pentru îmbunătăţirea reţelei de drumuri de 
interes local (drumuri comunale, vicinale şi 
străzi din interiorul comunei); 

 Accesarea fondurilor nerambursabile 
pentru extinderea reţelei publice de apă și 
canalizare; 

 Accesarea fondurilor nerambursabile 
pentru rețeaua de gaz metan. 

 

 Reducerea investiţiilor publice în 
infrastructură ca urmare a aprobării unor 
bugete de valori mici; 

 Orientarea programelor europene și 
guvernamentale spre alte zone considerate 
prioritare;  

 Posibilitatea redusă de asigurare a 
finanţării şi co-finanțării proiectelor, din cauza 
resurselor financiare insuficiente ale comunităţii 
locale; 

 Instabilitatea politică şi lipsa de 
continuitate a politicilor publice; 

 

 

RESURSA UMANĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Populație relativ stabilă și în creștere; 
 Sporul natural pozitiv; 
 Populație multietnică și multi 

confesională; 
 Având în vedere distanța față de 

centrul universitar Iași, posibilitatea 
continuării studiilor superioare; 

 Rata șomajului redusă; 
 Rata infracționalității redusă; 
 Ponderea ridicată a populației tinere și 

active; 
 Sold pozitiv al schimbărilor de 

domiciliu (inclusiv migrația externă) 
 

➢ Orientarea tinerilor spre piața externă a 
muncii; 
➢ Pondere mare a populației care lucrează 

în agricultură; 
➢ Nu există programe de pregătire 

antreprenorială; 
➢ Adaptare greoaie a populației îmbătrânite 

la schimbările actuale în general, sau punctual 
la fenomenul mobilității și/sau a reconversiei 
profesionale; 

OPORTUNITĂTI AMENINȚĂRI 

 Existenţa unor programe comunitare şi 
naţionale de asigurare a accesului la educaţie 
pentru populaţiile dezavantajate; 

 Introducerea unor programe pentru 
stimularea natalităţii; 

 Accesarea unor programe pentru 
educaţia permanentă a resurselor umane; 

 Evitarea creşterii numărului şomerilor 
prin adoptarea liniilor directoare ale Uniunii 
Europene privind ocuparea forţei de muncă, 
creşterea mobilităţii, flexibilităţii şi 
adaptabilităţii forţei de muncă, garantarea 
şanselor egale, dezvoltarea spiritului 
întreprinzător al angajatorilor şi al 

 Migraţia tinerilor; 
 Pierderea meşteşugurilor şi a ocupaţiilor 

tradiţionale; 
 Reducerea ponderii populaţiei active; 
 Dezinteresul populaţiei pentru 

reconversia profesională; 
 Interes scăzut al populației pentru 

accesare de fonduri nerambursabile din 
cauza birocrației; 

 Crizele economice și sanitare; 
 Accentuarea procesului de îmbătrânire a 

populației. 
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persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă; 

 Sprijinirea tinerilor în demersul 
înfiinţării propriei afaceri. 

 

 

 

 

SĂNĂTATE, EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența unui număr de 7 cabinete 
medicale de familie; 
 Existența a unui număr de 4 cabinete 

stomatologice; 
 Existența unui număr de 5 farmacii; 
 Existența grădinițelor și a școlilor pe 

raza comunei; 
 Existența unei săli de sport în Holboca, 

a uneia la școala Dancu și a terenurilor de 
sport în aer liber;  
 Cadre didactice calificate; 
 Existența bibliotecilor în satele Dancu 

și Rusenii Vechi și a bibliotecilor școlare; 
 Existența căminului cultural; 
 Existența unor monumente de interes 

național și local; 
 Continuitatea tradițiilor locale în 

perioada sărbătorilor de iarnă; 
 Autorități locale deschise să sprijine 

educația, sănătatea și cultura; 
 Existența cluburilor sportive pe raza 

comunei. 
 

➢ Lipsa asistenților medicali în unitățile 
școlare; 
➢ Lipsa spațiilor aflate în administrarea 

publică pentru sprijinirea mediului medical; 
➢ Personalul medical insuficient și 

subfinanțarea serviciilor medicale; 
➢ Lipsa cabinetelor medicale în toate satele 

comunei; 
➢ Numărul de unități de învățământ 

preșcolar insuficient în zonele aglomerate ale 
comunei; 
➢ Frecvența redusă a evenimentelor 

culturale în comună; 
➢ Număr de ONG-uri din domeniul cultural 

redus. 

 

 

OPORTUNITĂTI AMENINȚĂRI 

 Promovarea, susținerea și finanțarea 
obiceiurilor tradiționale; 

 Existența fondurilor nerambursabile 
pentru înființarea și modernizarea unităților 
de învățămînt; 

 Construirea de terenuri de sport pe 
lăngă toate școlile din comună; 

 Înființarea unor săli de sport în 
comună; 

 

 Reducerea populației școlare în satele 
Orzeni și Rusenii Vechi; 

 Migrarea elevilor către școlile din 
Municipiul Iași; 

 Creșterea decalajului educațional dintre 
mediul urban și cel rural; 

 Scăderea cifrei de școlarizare având în 
vederea decalajul rural-urban; 

 Infrastructura deficitară nu atrage 
suficiente cadre medicale calificate în comună. 
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RESURSELE ECONOMICE ALE COMUNEI 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Număr mare a societăților cu activitate 
în comerț; 
 Solurile fertile ce favorizează 

practicarea agriculturii; 
 Număr semnificativ de agenti 

economici; 
 

➢ Valorificarea insuficientă a resurselor; 
➢ Diversificarea redusă a activităților 

economice; 
➢ Nu există interes major pentru 

promovarea turismului; 
➢ Fragmentarea suprafețelor agricole; 
➢ Zone cu terenuri neamenajate şi 

nerecuperate pentru alte folosinţe; 
➢ Resurse financiare insuficiente pentru 

sustinerea  investiţiilor. 
 

OPORTUNITĂTI AMENINȚĂRI 

 Potențial pentru desfășuarea 
activittății de turism, plecând de la 
promovarea turismului ecumenic în 
comună; 

 Utilizarea programelor de finanţare ale 
Uniunii Europene pentru dezvoltarea 
IMM-urilor din spaţial rural; 

 Înființarea de ateliere meșteșugărești, 
cu obținere de venituri; 

 Dezvoltarea agroturismului; 
 Promovarea produselor locale; 
 Existenţa fondurilor europene pentru 

finanţarea agriculturii și activităților 
nonagricole din  mediul rural; 

 Creşterea numărului agenţilor 
economici; 

 Atragerea investitorilor care să 
valorifice terenurile; 

 Înființarea parcului industrial; 
 Diversificarea activităţilor economice; 

 Lipsa de receptivitate la schimbările și 
cerințele pieței a agenților economici; 

 Dezechilibru major între produsele 
importate și cele ale producătorilor locali; 

 Slaba comunicare a producătorilor locali 
cu marele lanțuri de supermarketuri și procedura 
greoaie de intrare a produselor locale în 
supermarketuri; 

 Eroziunea si degradarea calităţii solurilor; 
 Intensificararea perioadelor secetoase; 
 Apariţia inundaţiilor; 
 Lipsa informării cu privire la posibilităţile 

de finanţare existente; 
 Resurse financiare insuficiente pentru 

finanţarea şi co-finanţarea proiectelor finanţate 
prin Fonduri Europene. 
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SERVICIILE PUBLICE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Experiență în derularea de proiecte cu 
finanțare din fonduri naționale și europene; 
 Apartenența la Zona Metropolitană Iași; 
 Apartenența la Grupul de Acțiune Locală 

Poiana Vlădicăi; 
 Apartenența la Asociația Metropolitană de 

Transport Public Iași; 
 Existenţa unei reţele dezvoltate de unităţi 

de învăţământ;  
 Existența platformei pentru servicii de 

Registratură online; 
 Existența a 2 centre offline de încasare a 

taxelor și impozitelor; 
 Numeroase proiecte de infrastructură în 

derulare; 
 Existența a 2 puncte de acces gratuit la 

internet wireless în Holboca și Dancu; 
 Existența Centrului de Management 

Integrat al deșeurilor Țuțora și al contractului cu 
operatorul județean de salubritate; 
 Existența serviciilor digitalizate de plata 

online; 
 Program de colectare a deșeurilor 

vegetale implementat 
 

➢ Lipsa unui birou specializat privind 
atragerea de fonduri europene; 
➢ Servicii comunitare insuficient 

dezvoltate pentru persoanele vârstnice, 
tinere, pentru victime ale violenţei domestice;  
➢ Inexistența unor asociaţii şi fundaţii 

care  să activeze în domeniul social;  
➢ Pregătirea şi specializarea insuficientă 

a resurselor umane din instituţiile publice; 
➢ Infrastructura de servicii publice este 

insuficientă şi slab dotată; 
➢ Lipsa locurilor de agrement amenajate 

corespunzător; 
➢ Dotările existente ale serviciului de 

gospodărire comunala. 

 

 

OPORTUNITĂTI AMENINȚĂRI 

 Dezvoltarea unor proiecte în parteneriat 
cu organizaţiile non-guvernamentale;  

 Accesarea de  fonduri europene şi a 
programelor naţionale în domeniul asistenţei 
sociale;  

 Accesarea fondurilor nerambursabile 
destinate îmbunătăţirii serviciilor publice;  

 Specializarea resurselor umane din  
instituţiile furnizoare de servicii publice;  

 Posibilitatea dezvoltării transportului 
metropolitan prin Asociația Metropolitană de 
Transport Public Iași; 

 Lipsa investitorilor; 
 Accentuarea problemelor economice 

şi scăderea nivelului de trai;  
 Deprecierea calităţii vieţii populaţiei 

poate duce la creşterea ratei infracţionalităţii; 
 Creşterea ratei abandonului şcolar; 
 Legislaţia şi mediul economic şi politic 

instabile; 
 Necorelarea politicilor  

macroeconomice cu realităţile şi nevoile 
existente. 
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6. Strategia de dezvoltare socio-economică a comunei 
Holboca 

 

6.1 Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Holboca -     
     Metodologie 

 

Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană este necesar să ajungem la un 
nivel de trai similar celorlalte ţări integrate prin atingerea unui produs intern brut (PIB - indicator 
macroeconomic care reflectă suma valorii de piaţă a tuturor mărfurilor şi serviciilor destinate 
consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul unui stat în decurs de un 
an) de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv, România va beneficia în continuare în perioada 
2021 – 2027 de finanţări pe diverse domenii. 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Holboca reprezintă instrumentul de 
lucru al administraţiei publice locale şi este agreat de întreaga comunitate locală. Astfel se vor 
orienta gândirea, decizia şi acţiunea către îndeplinirea obiectivelor stabilite. Totodată, prin 
acest mijloc se vor evita abaterile datorate urgenţelor, avantajelor şi dezavantajelor ce pot 
interveni în anumite momente. În aceste condiţii, toţi factorii interesaţi de progresul 
economico-social al comunei vor beneficia de acest ghid de prezentare a tuturor obiectivelor 
de dezvoltare, prin care se indică atât direcţiile de dezvoltare specifice, cât şi acţiunile 
punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administraţiei publice locale.  

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunităţii locale a determinat adaptarea 
tuturor propunerilor de acţiuni pentru ca la final Strategia de Dezvoltare Locală să fie în 
consens cu aspiraţiile locuitorilor comunei Holboca.  Importanţa acestui aspect este dată atât 
de certitudinea implicării viitoare a comunităţii în implementarea Strategiei de Dezvoltare 
Locală, cât şi de posibilitatea asumării depline şi conştiente a acesteia. 

În procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare Administraţia Publică Locală a 
lansat procedura de consultare a comunităţii din comuna Holboca asupra propunerii finale. 

 Metodologic prezenta strategie are la bază şi se fundamentează pe următoarele 
instrumente şi proceduri de lucru: 

➢ analiza de conţinut; 

➢ analiza de date statistice din surse organizate şi realizate de consultant; 

➢ comparaţii de date statistice înseriate şi pe scale evolutive; 

➢ interviuri în profunzime cu factori decizionali şi de opinie din structura domeniilor cheie 
analizate în cadrul studiului; 

➢ analiza SWOT; 

➢ interpretări aferente unor studii, rapoarte, cercetări, documente de politică, strategie şi 
norme acţionale europene, naţionale, regionale, judeţene şi locale. 

Strategia de Dezvoltare Locală are rolul de a sprijini Comuna Holboca în faţa 
provocărilor economice și politice ale acestuia secol. Aceasta se constituie în scopul orientării 
dezvoltării comunei prin: 

• indicarea direcţiilor de dezvoltare, a priorităţilor şi acţiunilor ce pot fi întreprinse la nivel 
local în perioada următoare; 

• conştientizarea întreprinzătorilor şi a reprezentanţilor din administraţia publică locală, 
cu privire la oportunităţile oferite prin accesarea fondurilor structurale si de coeziune 
ale Uniunii Europene, în scopul finanţării investiţiilor necesare pentru dezvoltarea 
comunităţii locale. 
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Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Holboca reprezintă un instrument care 
urmăreşte stabilirea într-o manieră unitară a principalele obiective de dezvoltare la nivel local, 
a acţiunilor prioritare pentru atingerea acestora şi a principalilor actori şi rolurile acestora. 

 

6.2 Conceptul de dezvoltare strategică 

 

Planificarea strategică este un instrument de management utilizat în cadrul 
administrației publice care are ca scop direcționarea resurselor umane, materiale şi financiare, 
disponibile sau preconizate a fi disponibile la nivelul unei instituții publice, în vederea atingerii 
unor obiective strategice, respectiv a unor rezultate specifice. În cazul unei autorități a 
administrației publice locale de tipul unei primării, acest instrument contribuie la 
fundamentarea şi prioritizarea inițiativelor de politici publice ale acesteia pe termen mediu. 
Principalul scop al planificării strategice a fost de a identifica și stabili o orientare practică a 
activităților și inițiativelor viitoare ale administrației publice locale în sensul atingerii unui nivel 
de dezvoltare socio-economică a comunității corespunzător necesităților, tendințelor și 
situației socio-economice actuale. 

Principalul produs al procesului de planificare strategică este reprezentat în acest caz 
de strategia de dezvoltare a comunei. Strategia are ca principal reper un concept strategic 
care constă într-o înlănțuire a inițiativelor viitoare ale primăriei, conform obiectivelor propuse. 
Pentru a avea succes, aceste obiective necesită implicarea și a altor actori de la nivelul 
comunei, cum ar fi agenții economici, alte instituții publice, mediul asociativ și cetățenii 
comunei.  

Conceptul strategic al comunei Holboca are trei niveluri de generalitate: 

- Un prim nivel este reprezentat de obiectivul general al strategiei. Aceasta corespunde 
viziunii de dezvoltare, care are rolul unui reper pentru orientarea efortului de atingere 
a obiectivelor strategice, respectiv a intervențiilor sau măsurilor corespunzătoare 
inițiate. 

- Al doilea nivel este reprezentat de direcțiile strategice și de obiectivele de dezvoltare 
comune. Acestea sunt modalități de operaționalizare a obiectivului general, prin 
identificarea acelor domenii sau arii de acțiune în care vor fi derulate intervențiile și 
măsurile prevăzute în strategie. Direcțiilor strategice, care contribuie în mod direct la 
atingerea obiectivului general, le sunt asociate două obiective de dezvoltare comune 
care au rolul de a potența și de a condiționa direcțiile de dezvoltare propuse. Atingerea 
obiectivelor de dezvoltare comune presupune obținerea unor rezultate al căror impact 
este important pentru îndeplinirea direcțiilor strategice de dezvoltare, respectiv a 
obiectivului general. 

- Al treilea nivel este cel al intervențiilor și măsurilor. Acestea sunt reprezentate de 
proiecte/acțiuni concrete care vizează obținerea unor rezultate măsurabile, care vor 
soluționa problemele dintr-un anumit domeniu. În această categorie pot intra atât 
inițiative de reglementare cum sunt proiecte, planuri, hotărâri ale primarului sau ale 
consiliului local, dar și alte inițiative de tipul subcontractărilor sau parteneriatelor public-
privat, a căror realizare va conduce la atingerea obiectivului vizat și la dezvoltarea 
domeniilor strategice de acțiune. 

Conceptul strategic poate servi ca instrument de prioritizare a acțiunilor autorităților 
administrației publice. Problemele comunității nu pot fi însă rezolvate toate în același timp din 
cauza caracterului limitat al resurselor materiale, umane și financiare. Conceptul strategic, 
prin legătura pe care o propune între obiectivul general, direcțiile strategice, obiectivele de 
dezvoltare commune, intervențiile și măsurile corespunzătoare, oferă posibilitatea de a ordona 
aceste activități și de a le etapiza, astfel încât să fie posibilă, la sfârșit, evaluarea unui progres 
către o îmbunătățire reală a situației comunității. Urmărind armonizarea principiilor dezvoltării 
economice, ținând seama de obiectivele strategice cu caracter orizontal, care transcend 
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diferitele niveluri programatice, prin Strategia de Dezvoltare se încurajează respectarea 
egalității de șanse. Aceasta este un drept fundamental, o valoare comună a Uniunii Europene. 
Valorificarea diversității culturale, etnice și a diferențelor de gen sau de vârstă constituie 
premise pentru dezvoltarea comunității și totodată asigură un cadru în care relațiile sociale au 
la bază valori ca toleranța și egalitatea. 

În procesul de stabilire a direcțiilor și obiectivelor strategiei, precum și a intervențiilor 
și măsurilor corespunzătoare, au fost luate în considerare mai multe surse. Printre acestea, 
se numără în primul rând, datele și informațiile privind starea actuală a comunei din punct de 
vedere demografic, economic, social și de mediu, dar și alte elemente care contribuie la 
crearea profilului general al comunei, cum ar fi situarea geografică sau conexiunile de 
infrastructură existente cu alte unități administrativ-teritoriale limitrofe. 

În al doilea rând, au fost luate în considerare preferințele cetățenilor, respectiv ale celor 
potențial afectați de măsurile inițiate de primărie, în cadrul unui procesului de consultare 
publică derulat în cadrul comunității online și offline. Printre aceștia se numără locuitorii 
comunei, dar și reprezentanți ai mediului de afaceri sau angajați ai altor instituții publice care 
funcționează pe raza comunei. 

     

6.3 Proiectele comunei Holboca: Stadiul implementării 

 

Comuna Holboca a implementat în ultimii ani o serie de proiecte din surse proprii, dar 
a obținut și finanțări nerambursabile guvernamentale și europene. Majoritatea proiectelor sunt 
proiecte de infrastructură de bază locală proiecte care vor duce la dezvoltarea comunității și 
creșterea atractivității vieții în comună. Proiectele derulate începând cu anul 2015 sunt: 

- Modernizare străzi în satele Dancu și Holboca, comuna Holboca, județul Iași 
o Proiectul s-a derulat în perioada 2015 – 2016 și a constat în modernizarea a 

4,5 km de drumuri comunale și sătești. Finanțarea a fost asigurată prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală. 

- Construire piață agroalimentară în cartier Dancu, comuna Holboca, județul Iași  
o Proiectul s-a derulat în cartierul Dancu, finanțarea fiind asigurată din bugetul 

local. 
- Construire sală de sport în sat Holboca, comuna Holboca, județul Iași 

o Proiectul a fost implementat pe Strada Secundară din satul Holboca finanțarea 
fiind asigurată prin Compania Națională de Investiții. 

- Extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale în satele Cristești, Rusenii Noi, 
Rusenii Vechi și Orzeni comuna Holboca, județul Iași 

o Proiectul este localizat în cele 4 sate ale comunei fiind în implementare, 
finanțarea fiind asigurată din bugetul local. 

- Construirea de alei, iluminat stradal, șanțuri și rigole pe traseul Dancu – Holboca, 
comuna Holboca, județul Iași 

o Proiectul este finalizat, fiind implementat pe ruta Dancu – Holboca, paralel cu 
drumul județean 249 A Iași – Ungheni. Finanțarea a fost din fonduri europene 
nerambursabile prin intermediul Grupului de acțiune locală Poiana Vlădicăi - 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. 

- Modernizare sistem de iluminat public stradal cu leduri 
o Proiectul este finalizat, fiind implementat în satele Dancu, Holboca, Cristești, 

Rusenii Vechi, Rusenii Noi, Orzeni și Valea Lungă. 

- Extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare prin Programul Operațional 
Sectorial Mediu II în parteneriat cu APAVITAL SA 

o Proiectul este aproape finalizat, fiind implementat în satele Dancu și Holboca 
pe Străzile Dorului, Dascălilor,  Via Boierească si Strada Lungă, în total 3 km. 

- Reabilitare școală în sat Rusenii Vechi, comuna Holboca, județul Iași 
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o Proiectul este finalizat, fiind realibilitat corpul B al școlii. 
- Reabilitare școală primară în sat Orzeni, comuna Holboca, județul Iași 

o Proiectul este implementat, în proporție de 90% finanțarea fiind asigurată prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală. 

- Extindere rețea de canlizare în localitățile Holboca, Cristești, Rusenii Vechi, Rusenii 
Noi, Dancu și Orzeni 

o Proiectul este în implementare fiind realizat într-un procent de 70%, finanțarea 
fiind asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală 

- Construire grădiniță cu program prelungit în sat Holboca, prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală. 

o Proiectul este în implementare, fiind realizat într-un procent de 70%, finanțarea 
fiind asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală 

- Inființare creșă în sat Holboca, Proiectul este în implementare, finanțarea fiind 
asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 

- Extindere rețea de canalizare în satele Dancu și Holboca, comuna Holboca, județul 
Iași 

o Proiectul se află în implementare, străzile vizate fiind Calea Dacilor și Hora 
- Amenajare drumuri de exploatație agricolă în comuna Holboca, județul Iași 

o Proiectul este finalizat, finanțarea a fost din fonduri europene nerambursabile, 
prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, fiind modernizati 
4,5 km. 

- Înființare și dotare grădiniță în sat Dancu 
o Proiectul este finalizat, finanțarea a fost din fonduri europene nerambursabile 

prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.  

- Reabilitare și dotare cămin cultural în comuna Holboca, județul Iași 
o Proiectul este aproape finalizat urmând decontarea ultimelor cheltuieli, 

finanțarea a fost din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Național 
de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. 

- Amenajare drumuri de interes local în comuna Holboca, județul Iași 
o Proiectul este finalizat și a fost implementat în satele Dancu, Holboca și 

Cristești, fiind modernizați 4,3 km; finanțarea a fost din fonduri europene 
nerambursabile, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. 

- Construire parc pentru minorități preponderente în comuna Holboca, județul Iași 
o Proiectul este finalizat, investiția fiind în satul Dancu; finanțarea a fost din 

fonduri europene nerambursabile, prin Programul Național de Dezvoltare 
Rurală 2014 – 2020. 

- Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciul public al comunei Holboca, 
județul Iași 

o Proiectul este finalizat; în urma implementării au fost achiziționate un 
buldoexcavator dotat cu accesorii, o remorcă, lamă de zapadă, sărăriță și o 
mașină de spălat pardoseli pentru sala de sport. Finanțarea a fost din fonduri 
europene nerambursabile, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 
– 2020. 

- Extindere rețea apă și rezervor Orzeni 
o Proiectul este în derulare fiind implementat într-un procent de 80%. Finanțarea 

este de la bugetul local. 
- Amenajări în cartierul Dancu 

o Proiectul a constat în amenajare parcuri, amenajare spații verzi și un skate – 
parc în cartierul Dancu. Proiectul este finalizat, finanțarea fiind asigurată din 
bugetul local. 

- Construire teren de sport și teren de tenis școala Holboca 
o Proiectul este finalizat, finanțarea a fost asigurată din bugetul local. 

- Construire drumuri în satul Valea Lungă și poduri în Rusenii Vechi 
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o Proiectul este în derulare, fiind realizat în proporție de 90% pe cei 2 km de drum 
din Valea Lungă și în proporție de 20% cele 3 poduri din Rusenii Vechi. 
Finanțarea este asigurată din bugetul local. 

- Extindere rețea electrică în satul Cristești 
o Proiectul este în curs de finalizare, fiind implementat într-un procent de 90%, 

finanțarea fiind asigurată din bugetul local. 
- Extindere sistem de supraveghere video 

o Proiectul este finalizat. 

- Construire dispensar în Comuna Holboca, județul Iasi 
- Construire și dotare gradiniță în localitatea Rusenii Vechi, Comuna Holboca, Județul 

Iasi 

- Construire sală de sport în Comuna Holboca, Județul Iași 

 

6.4 Planul de implementare și monitorizare a strategiei 

 Implementarea cu succes a strategiei de Dezvoltare Locală presupune implicarea 

activă a tuturor factorilor interesați de evoluția comunității: locuitorii comunei, instituții publice, 

investitori, organizații și asociații. Adoptarea strategiei reprezintă un prim pas în procesul de 

dezvoltare al comunei, implementarea cu succes a acesteia fiind condiționată de existența 

unor mecanisme de implementare, monitorizare și evaluare foarte bine definite.  

 Planul de acțiuni este prezentat în tabelul următor: 

Acțiune Descriere 

Stabilirea structurii de 

implementare 

Nominalizarea unui Responsabil pentru implementarea 

strategiei care să coordoneze acest proces. Nominalizarea 

persoanelor și structurilor din cadrul Administrației Publice 

Locale responsabile de implementarea proiectelor aferente 

obiectivelor strategice corelate cu activitatea desfășurată. 

Alocarea resurselor Alocarea resurselor umane implicate în acest proces, cu 

trasarea clară a responsabilităților pentru implementarea 

măsurilor propuse și ulterior pentru urmărirea fiecărui proiect 

propus. 

Alocarea resurselor financiare este esențială pentru 

implementarea cu succes a strategiei. Pentru proiectele 

propuse vor fi identificate surse de finanțare interne și 

externe. 

Monitorizare, raportare și 

evaluare 

Pentru monitorizarea implementărării strategiei se impun 

analize regulate (semestriale) cu privire la progresul 

înregistrat în implementarea proiectelor și în atingerea 

obiectivelor, precum și în ajustarea acestora în concordanță 

cu schimbările contextului socio – economic. Strategia poate 

fi revizuită anual sau de câte ori este necesar. Situațiile care 

pot impune revizuirea strategiei sunt cele legate de 

modificările surselor de finanțare ale proiectelor odată cu 

aprobarea programelor de finanțare pentru perioada 2021 – 

2027 ori după aprobarea strategiilor județene și regionale. 

 

Tabelul 15. Planul de acțiuni de implementare 
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 Pentru a asigura o monitorizare corectă a strategiei, este obligatoriu ca obiectivele 

propuse să fie translatate în indicatori de rezultat cu ținte aferente. Pentru a putea aprecia în 

ce măsură obiectivele propuse prin strategie sunt îndeplinite, trebuie respectat planul de 

acțiune astfel: 

- Strabilirea structurii de implementare; 

o Nominalizarea unui responsabil și a structurii de implementare. 

- Alocarea resurselor; 

o Alocarea resurselor umane și financiare. 

- Monitorizare, evaluare, raportare; 

o Analize semestriale, evaluarea indicatorilor atinși. 

- Analiza intermediară 

o Analiza progresului înregistrat și actualizarea/modificarea strategiei. 

- Evaluarea finală; 

o Analiza progresului înregistrat la finalul perioadei asumate prin strategie. 

Echipa de implementare și responsabilul numit trebuie sa ia în calcul riscurile care pot 

să apară în implementarea strategiei și să aplice măsurile de prevenire a apariției acestora. 

 

Riscuri Posibile măsuri de atenuare 

Resurse financiare 

limitate 

Planificarea anuală a resurselor financiare necesare 

implementării strategiei. 

Actualizarea semestrială a strategiei în vederea actualizării 

surselor de finanțare, în special a celor nerambursabile europene 

și nationale. 

Creșterea cooperării teritoriale pentru identificarea de 

parteneriate care pot conduce la implementare în comun de 

proiecte. 

Lipsa terenurilor / 

imobilelor necesare 

pentru implementarea 

proiectelor 

Introducerea unor mecanisme de implicare a investitorilor privați 

în implementarea proiectelor de interes local, prin acordarea de 

facilități legate de amenajarea teritoriului. 

Măsuri orientate către creșterea numărului de cetățeni care au 

domiciliul în Comuna Holboca, în vederea creșterii veniturilor la 

bugetul local. 

Întârzieri în 

implementare 

Stabilirea clară a responsabililor pentru implementarea strategiei. 

Monitorizarea semestrială a stadiului implementării strategiei. 

Tabelul 16. Posibile măsuri de atenuare a riscurilor 
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Pentru planificarea la timp a proiectelor, în vederea maximizării impactului 

implementării strategiei, poate fi utilizată „matricea priorităților”, care presupune clasificarea 

proiectelor după criteriile importanței și  urgenței: 

 

Urgente și Importante Urgente și Puțin Importante 

Proiecte critice care au un impact 

semnificativ rezolvând nevoi acute la nivelul 

comunității. 

- Proiecte majore pentru care există 

surse de finanțare 

Proiecte care rezolvă o problemă 

comunitară cu un anumit grad de urgență, 

dar care nu contribuie la atingerea unui 

obiectiv strategic 

- Proiecte pentru care există sursă de 

finanțare disponibilă, proiecte care 

rezolvă probleme curente 

Proiecte majore care au un impact 

semnificativ, dar a căror implementare mai 

poate fi amânată pentru că nu se adresează 

unei nevoi urgente a comunității. Sunt 

proiecte care necesită o planificare 

riguroasă.  

- Proiecte de infrastructură, proiecte 

strategice 

Proiecte nesemnificative, care sunt 

consumatoare de timp și alte resurse, fără 

impact semnificiativ  

- Proiecte cu impact nesemnificativ în 

îndeplinirea obiectivelor strategice 

 

Tabelul 17. Matricea priorităților 

 

6.5 Sinteză a studiului sociologic realizat în rândul populației 

 
În vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Holboca pentru 

perioada 2021 – 2027  a fost demarată o consultare publică prin aplicarea de chestionare 

online și offline în perioada ianuarie – februarie 2021. Cetățenii au avut posibilitatea 

completării chestionarului prin operatorii de teren, la sediul Primăriei comunei Holboca precum 

și online. 

 Au fost completate un număr de 921 de chestionare, dintre care 4 chestionare nu au 

îndeplinit condițiile de completare. Au fost aplicate chestionare pe fiecare strada din toate 

satele, iar în zona de blocuri din satul Dancu în fiecare scară. S-a folosit un pas de numărare 

de 5 începand de la numărul (străzii/scării) primului respondent care a completat chestionarul. 

Studiul are o eroare de +/- 5%. 

 Chestionarul a fost structurat în 11 secțiuni, astfel: 

1. Informații generale privind respondentul 

2. Aspecte generale privind comuna 

3. Echipare tehnico – edilitară 

4. Mediu 

5. Timp liber 

6. Siguranța cetățenilor 

7. Sănătate  

8. Învățământ  

9. Administrație, servicii publice și relația cu cetățenii 

10.  Investiții  

11.  Informații socio – demografice 
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Centralizarea răspunsurilor colectate prin aplicarea chestionarului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din cei 921 de respondenți 920 au confirmat că au vârsta  peste 18 ani, aceștia 

continuând chestionarul, o persoană nu a îndeplinit condiția. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din cei 920 de respondenți care au îndeplinit condiția vârstei, 3 respondenți nu au 

îndeplinit condiția continuării răspunzând negativ. 57,8% dintre respondenți locuiesc în 

comună de peste 20 de ani iar 15,3% de mai puțin de 5 ani. 

 

 

 

 

1.1 Aveți vârsta peste 18 ani?

Da Nu

 

1.2 Locuiți în Comuna Holboca?

De mai puțin de 5 ani De cel mult 10 ani de 10-20 de ani

De peste 20 de ani Nu
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Distribuția respondenților pe satele aparținătoare a fost următoarea în urma celor 917 

răspunsuri: 

- Sat Holboca – 306 respondenți 

- Sat Dancu 410 respondenți, din care: 

o Dancu Sat – 173 respondenți 

o Cartier Dancu – 237 respondenți 

- Sat Orzeni – 53 respondenți 

- Sat Cristești – 47 respondenți 

- Sat Rusenii Vechi – 37 respondenți 

- Sat Rusenii Noi – 35 respondenți 

- Sat Valea Lungă – 30 respondenți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 În ce sat locuiți?

Cristești

Cartier Dancu

Dancu - Sat

Holboca

Orzeni

Rusenii Noi

Rusenii Vechi

Valea Lungă
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 FOARTE 

MULȚUMIT 

MULȚUMIT NICI, 

NICI 

NEMULȚUMIT FOARTE 

NEMULȚUMIT 

Aspectul Comunei 

Holboca 

46 591 154 106 20 

Satul în care locuiți 44 523 166 144 40 

Administrația 

publică locală 

71 635 136 62 13 

Gradul de siguranță 

publică din comună 

62 602 145 79 29 

Serviciile de 

urgență locale 

(criza COVID-19, 

activitatea de 

deszăpezire, 

incendii) 

99 660 120 28 10 

Asistența socială 

oferită pe raza 

comunei 

54 612 200 37 14 

Sistemul de 

educație din 

comună 

58 575 182 56 46 

Sport și timp liber 45 480 217 77 98 

 

            Deși ponderea raspunsurilor foarte mulțumit și mulțumit este covârșitoare la toate 

întrebările, peste 19% dintre respondenți se declară nemulțumiți și foarte nemulțumiți  în 

legătură cu ceea ce oferă comuna  în materie de sport și timp liber. 

 

 

 

 

0%
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2.1. Cât de mulțumit(ă) sunteți, în ansamblu, de 
următoarele aspecte din Comuna Holboca?

Foarte mulțumit Mulțumit Nici, nici Nemulțumit Foarte nemulțumit
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Ajutorarea bătrânilor/ persoanelor vulnerabile 547 

Activitatea cluburilor sportive (organizare evenimente/ competiţii, deplasări etc) 270 

Activitatea altei organizații/ asociații (menționați care este aceasta) 100 

 

Majoritatea repondenților consideră prioritară susținerea de către autoritatea publică 

locală a bătrânilor și persoanelor vulnerabile (peste 60%) În cadrul răspunsului liber 

preponderent răpsunsurile au vizat creșele și parcurile pentru copii. 

 

 

 

 

 

60%

29%

11%

2.2 Care dintre următoarele activități considerați că ar 
trebui să fie susținută din bugetul local?

Ajutorarea bătrânilor/ persoanelor vulnerabile

Activitatea cluburilor sportive (organizare evenimente/ competiţii, deplasări etc)

Activitatea altei organizații/ asociații (menționați care este aceasta)

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Utilităţi Starea drumurilor Iluminat public

3.1 Cum apreciați următoarele elemente ale infrastructurii 
fizice din Comuna Holboca, în ansamblu? Acordați note de 

la 1 la 5 (5 fiind nota maximă)

1 2 3 4 5
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 1 2 3 4 5 

Utilităţi 114 138 262 222 181 

Starea drumurilor 258 184 184 156 135 

Iluminat public 47 74 153 178 465 

  

Iluminatul public la nivelul comunei este bine apreciat în procent foarte mare de 

respondenți, utilitățile în general fiind recunoscute ca având un nivel mediu în ce privește 

acoperirea și gradul de satisfacție iar starea drumurilor este considerată de cei mai mulți ca 

fiind slab dezvoltată. 

 

 1 2 3 4 5 

Starea drumurilor 315 159 163 179 101 

Trotuare 449 125 104 138 101 

Iluminat public 63 93 135 168 458 

Servicii apă-canal 197 148 198 172 202 

Spații verzi 299 154 197 187 80 

Locuri de joacă pentru copii 337 98 168 190 124 

 

        La nivelul satelor aparținatoare, percepția este aceeași ca la nivelul comunei privind 

infrastructura fizică, iluminatul public fiind bine apreciat de majoritatea respondenților. 
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Starea
drumurilor

Trotuare Iluminat public Servicii apă-
canal

Spații verzi Locuri de joacă
pentru copii

3.2 Cum apreciați următoarele elemente ale infrastructurii fizice din 
zona/satul în care locuți? Acordați note de la 1 la 5 (5 fiind nota 

maximă)

1 2 3 4 5
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 Cele 5 aspecte menționate sunt apreciate ca fiind bune în satele în care locuiesc 

respondenții. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foarte 

bună 

Bună Nici, 

nici 

Slabă Foarte 

slabă 

Nu 

există 

Nș/nr 

Activitatea asociației 

de proprietari (doar 

pentru zona de blocuri) 

29 155 61 36 26 18 592 

Curățenia pe domeniul 

public 

63 478 107 119 108 34 8 

Siguranța publică 80 541 121 91 53 19 12 

Restaurante, terase, 

baruri (suficiență, 

proximitate) 

44 507 138 85 58 37 48 

Magazine/ centre 

comerciale (suficiență, 

proximitate) 

122 573 93 55 42 19 13 

Transport în comun 78 480 83 89 102 51 34 

 

0

100
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Activitatea 
asociației de 
proprietari 

(doar pentru 
zona de 
blocuri)

Curățenia pe 
domeniul 

public

Siguranța 
publică

Restaurante, 
terase, baruri 
(suficiență, 
proximitate)

Magazine/ 
centre 

comerciale 
(suficiență, 
proximitate)

Transport în
comun

3.3 Cum apreciați situația zonei/satului în care locuiți prin 
prisma următoarelor aspecte?

Foarte bună Bună Nici, nici Slabă Foarte slabă Nu există Nș/nr
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4.1. Care considerați că este principala sursă de poluare din Comuna Holboca? 

 

La aceasta întreabare deschisă, pe primul loc respondenții au nominalizat stația de 

epurare, urmate de CET și groapa de gunoi. Deși aceste obiective nu sunt în administrarea 

autorității publice locale, acestea sunt principalele surse de poluare identificate de 

respondenți. 

 1 2 3 4 5 

Poluarea aerului  181 100 163 177 296 

Poluarea fonică 70 164 164 100 419 

Poluarea cauzată de 

depozitarea necontrolată a 

deșeurilor 

246 79 140 155 297 
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4.2 Cât de mult vă afectează următoarele surse de poluare, pe o 
scară de la 1 la 5 (5 însemnând foarte mult)
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Obișnuiesc să colectez 
selectiv deșeurile în spațiile 

publice

4.3 În ce măsură sunteți de acord cu următoarele 
afirmații privind colectarea selectivă a deșeurilor? 

În foarte mare măsură În mare măsură Nici, nici

În mică măsură În foarte mică măsură Nș/nr
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 În foarte 

mare 

măsură 

În mare 

măsură 

Nici, 

nici 

În mică 

măsură 

În foarte 

mică 

măsură 

Nș/nr 

Obișnuiesc să colectez 

selectiv deșeurile acasă 

472 354 31 50 6 4 

Obișnuiesc să colectez 

selectiv deșeurile la locul de 

muncă 

472 312 69 30 5 29 

Obișnuiesc să colectez 

selectiv deșeurile în spațiile 

publice 

451 323 81 32 11 19 

  

Conștientizarea importanței colectării selective se reflectă în răspunsurile celor 

intervievați, aceștia susținând colectarea selectivă în mare și foarte mare măsură în 

gospodărie, la locul de muncă cât, și în spațiile publice, cel puțin la modul declarativ. 

 

 1 2 3 4 5 

Cămin cultural/ evenimente 

culturale 

67 58 135 120 537 

Complex sportiv multi-sport tip 

stadion 

44 55 109 168 541 

Locuri de joacă pentru copii 19 14 54 99 731 

Zonă de agrement  45 40 84 153 595 

Ștrand/ piscină 212 112 127 90 376 

 

0
100
200
300
400
500
600
700
800

5.1 Care ar trebui să fie prioritățile de investiții pentru petrecerea 
timpului liber în comuna Holboca? Acordați punctaj de la 1 la 5, 5 

însemnând foarte important
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 1 2 3 4 5 

Parcuri de recreere 113 51 61 160 532 

Patinoar 284 120 114 88 311 

Altele (care?)      

 Locurile de joacă pentru copii sunt considerate de marea majoritate a respondenților 

că ar trebui să fie prioritare pentru petrecerea timpului liber, urmate de o zonă de agrement, 

un complex sportiv tip stadion, evenimente culturale și parcuri de recreere. Înființarea unei 

piscine și a unui patinoar sunt cele mai puțin apreciate ca importanță în rândul respondenților. 

La întrebarea deschisă, preponderente au fost răspunsurile privind parcurile și locuri de joacă 

în fiecare sat al comunei urmate de zone de agrement și piste pentru biciclete. 

 Complet în 

siguranță 

Destul de în 

siguranță 

Nici, 

nici 

Nu prea în 

siguranță 

Deloc în 

siguranță 

Nș/

nr 

Vă deplasați prin zona/ satul 

în care locuiți 

176 488 110 102 35 6 

Vă deplasați prin zona 

parcurilor din cartier 

148 438 158 105 24 44 

Vă deplasați prin zona 

spațiilor comerciale din 

cartier 

205 482 107 77 19 27 

Mergeți singur(ă) noaptea 

prin zona/ satul dvs. 

113 388 188 124 72 32 

Mergeți singur(ă) noaptea 

prin alte zone din comună 

87 331 222 143 79 55 
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6.1 Cât de în siguranță vă simțiți atunci cand ...?

Complet în siguranță Destul de în siguranță Nici, nici

Nu prea în siguranță Deloc în siguranță Nș/nr
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 Respondenții se simt majoritatea în siguranță cand se deplasează Inclusiv noaptea în 

zona în care locuiesc, în zona parcurilor și spațiilor comerciale, inclusiv în alte zone din 

comună, în afara celei în care locuiesc.  

 

DA NU 

170 747 

 

 81% dintre respondenți nu au fost martori ai unui eveniment cu impact asupra 

siguranței cetățenilor pe raza comunei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DA NU NECOMPLETAT 

112 179 574 164 

Poliția Locală 125 617 175 

Poliția Municipală 65 657 195 

 

DA, 19%

NU, 81%

6.2 Ați fost vreodată martor al unui eveniment cu impact 
asupra siguranței cetățenilor din Comuna Holboca?
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6.3 Dacă da, ați apelat pentru sesizare/ajutor la unul 
dintre următoarele servicii publice?
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 În cazul în care au fost martori la un eveniment cetățenii au preferat sesizarea către 

numărul unic de urgență, urmată de apelarea la Poliția Locală. 

 

 

 În foarte 

mare 

măsură 

În mare 

măsură 

Nici, 

nici 

În mică 

măsură 

În foarte 

mică măsură 

Nș/nr 

Creșterea densității / 

extinderea iluminatului public 

655 211 26 14 4 7 

Montarea de camere de 

supraveghere în spațiile 

publice 

772 112 16 4 6 7 

Creșterea numărului de 

patrule și a frecvenței de 

patrulare 

640 213 38 11 9 6 

 

 Extinderea rețelei de supraveghere video este considerată că ar duce la creșterea 

siguranței de către 84% dintre respondenți. 71% dintre aceștia consideră necesară extinderea 

iluminatului public, iar 70% consideră ca fiind necesară creșterea numărului de patrule și a 

frecvenței de patrulare a poliției. 
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6.4 În ce măsură considerați că următoarele aspecte ar ajuta la 
creșterea siguranței dumneavoastră?

În foarte mare măsură În mare măsură Nici, nici

În mică măsură În foarte mică măsură Nș/nr
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 Foarte 

mulţumit 

Mulţumit Nici, 

nici 

Nemulţumit Foarte 

nemulţumit 

Nş / 

nr 

Calitatea serviciilor 

medicale 

70 418 143 57 39 190 

Numărul de cabinete 

medicale 

55 348 164 87 45 218 

Numărul de medici 

specialişti 

54 295 195 103 49 221 

Dotările cabinetelor 

medicale 

60 279 190 113 46 229 

   

Deși calitatea serviciilor medicale este mulțumitoare, per ansamblu peste 30% dintre 

respondenți nu beneficază de servicii pe raza comunei, neputând exprima un punct de vedere 

la această întrebare.  
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7.1 Cât de mulțumit sunteți de următoarele aspecte 
privind sistemul de sănătate din Comuna Holboca?

Foarte mulţumit Mulţumit Nici, nici

Nemulţumit Foarte nemulţumit Nş / nr
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 Foarte 

mulţumit 

Mulţumit Nici, 

nici 

Nemulţumit Foarte 

nemulţumit 

Nş/nr 

Conducerea unităților de 

învățământ 

47 321 125 44 62 318 

Modul de gestionare de către 

managementul unităților de 

învățământ  a resurselor 

alocate 

38 267 148 49 70 345 

Infrastructura fizică a 

clădirilor 

32 286 159 75 59 306 

Suficiența grădinițelor 21 270 145 99 93 289 

Suficiența creșelor 11 136 153 115 147 355 

Suficiența unităților 

educaționale de tip after-

school 

18 132 149 131 129 358 

 

Referitor la sistemul de învățământ, lipsa creșelor și a unităților de tip after-school este 

considerată a fi problema cea mai mare a comunității. 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Conducerea 
unităților de 
învățământ

Modul de 
gestionare de 

către 
managementul 

unităților de 
învățământ  a 

resurselor alocate

Infrastructura
fizică a clădirilor

Suficiența 
grădinițelor

Suficiența 
creșelor

Suficiența 
unităților 

educaționale de 
tip after-school

8.1  Cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele aspecte privind sistemul de 
învățământ din Comuna Holboca?

Foarte mulţumit Mulţumit Nici, nici Nemulţumit Foarte nemulţumit Nş/nr
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MAI PUȚIN DE 1 AN 1 - 5 ANI MAI MULT DE 5 ANI 

838 61 18 

 

 Majoritatea covârșitoare a respondenților au interacționat cu administrația publică 

locală în ultimul an. 
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9.2 În general, cât de mulțumit(ă) sunteți de activitatea următoarelor 
compartimente din administrația publică locală?

Foarte mulţumit Mulţumit Nici, nici Nemulţumit Foarte nemulţumit Nș/nr

 

9.1 Când ați interacționat ultima dată cu administrația 
publică locală?

MAI PUȚIN DE 1 AN 1 - 5 ANI MAI MULT DE 5 ANI
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 Foarte 

mulţumit 

Mulţumit Nici, 

nici 

Nemulţumit Foarte 

nemulţumit 

Nș/

nr 

Serviciul pentru taxe și 

impozite 

121 637 77 37 24 21 

Registratură 89 590 128 24 17 69 

Direcția de asistență socială 90 502 144 33 13 135 

Registrul Agricol 87 525 143 32 15 115 

Evidența populației 87 547 146 12 10 115 

Biroul de Urbanism și 

Amenajare  a Teritoriului 

82 517 156 33 21 108 

Biroul de Stare civilă 91 520 147 11 9 139 

Serviciul Poliție Locală 74 563 134 33 25 88 

Altele (care?)       

 

 Majoritatea respondenților este mulțumită de serviciile și activitatea compartimentelor 

din primăria Holboca. La întrebarea deschisă, respondenții sugerează că personalul 

administrației ar putea să aibă o abordare mai prietenoasă față de contribuabili. 
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9.4 În general, cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele servicii 
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Foarte mulţumit Mulţumit Nici, nici Nemulţumit Foarte nemulţumit Nș/nr
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 Foarte 

mulţumit 

Mulţumit Nici, 

nici 

Nemulţumit Foarte 

nemulţumit 

Nș/

nr 

Siguranța publică 116 535 149 71 26 20 

Serviciul Voluntar pentru 

Situații de Urgență 

136 493 131 18 9 130 

Curățenia pe domeniul 

public și gestiunea 

deșeurilor 

116 439 126 155 67 14 

Administrarea spațiilor 

verzi 

81 408 154 130 110 34 

Iluminatul public 226 476 104 72 30 9 

Serviciul de deszăpezire 136 536 140 60 19 26 

Lucrările efectuate în 

ultimii 5 ani 

63 456 179 87 74 58 

       Serviciile publice enumerate sunt apreciate ca mulțumitoare de majoritatea respondenților. 
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9.5 În general, cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele aspecte 
legate de activitatea administrației publice locale?

Foarte mulţumit Mulţumit Nici, nici Nemulţumit Foarte nemulţumit Nș/nr
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 Foarte 

mulţumit 

Mulţumit Nici, 

nici 

Nemulţumit Foarte 

nemulţumit 

Nș/

nr 

Timpul de soluționare a cererilor 

înregistrate 

68 565 117 41 23 103 

Atitudinea/ comportamentul 

funcționarilor publici 

77 560 116 58 32 74 

Mijloacele de informare a 

cetățenilor 

87 566 120 57 26 61 

  

Activitatea administrației publice locale prin prisma celor 3 aspecte menționate este 

considerată mulțumitoare de peste 60% dintre respondenți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foarte 

utile 

Utile Nici, 

nici 

Relativ 

utile 

Deloc 

utile 

Nș/n

r 

Întâlniri cetățenești  493 276 62 51 15 20 

Site-ul Primăriei 508 256 44 12 9 88 

Facebook/ Social Media 507 254 53 8 6 89 

Altele (care?)       
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9.7 Cât de utile considerați că sunt următoarele modalități de 
informare și consultare a cetățenilor?

Foarte utile Utile Nici, nici Relativ utile Deloc utile Nș/nr
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Comunitatea apreciază și recomandă dezvoltarea comunicării prin site-ul primăriei, 

care va trebui modernizat. Întâlnirile cetățenești precum și interacțiunile din mediul virtual sunt 

considerate de asemenea foarte utile în relația cetățean-administrație publică locală. La 

întrebarea deschisă au fost menționate următoarele modalități: chestionare, trasmiterea live 

a ședințelor Consiliului Local, un ziar local, prin asociațiile de proprietari, news-letter, afișaj 

stradal digital sau convențional în stațiile de transport în comun. 

 

 

 
 

 Digitalizarea administrației publice locale este considerată foarte utilă de către 743 de 

respondenți și utilă de 133 dintre aceștia, astfel că peste 95% din cei chestionați își doresc 

acest proiect pentru comunitate. Construirea unui parc industrial pe raza comunei este 

considerată foarte utilă și utilă de 93% dintre respondenți. 

 

 Foarte 

utilă 

Utilă Nici, 

nici 

Relativ 

utilă 

Deloc 

utilă 

Nș/nr 

Digitalizarea administrației publice locale 

(emiterea de documente în format electronic, 

modernizarea site-ului, dezvoltarea unei 

aplicaţii mobile etc) 

743 133 23 3 2 13 

Construirea unui parc industrial (în parteneriat 

cu CJ Iași) 

725 126 35 7 12 12 
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10.1. Cât de utile considerați că sunt următoarele investiții pentru 
Comuna Holboca?

Ns/Nr Deloc utila Relativ utila Nici,nici Utila Foarte utila
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 Foarte 

utilă 

Utilă Nici, 

nici 

Relativ 

utilă 

Deloc 

utilă 

Nș/nr 

Construirea unui complex sportiv multi-sport 

tip stadion 

583 223 72 11 13 15 

Construirea de unități de învățământ preșcolar 669 181 43 5 2 17 

 

Construirea unui complex sportiv multi-sport tip stadion este este considerată utilă și 

foarte utilă de către 88% dintre respondenți. Construirea de unități de învățămînt preșcolar 

este considerată de peste 92% dintre respondenți utilă și foarte utilă. 
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 Foarte 

utilă 

Utilă Nici, 

nici 

Relativ 

utilă 

Deloc 

utilă 

Nș/nr 

Dezvoltarea și modernizarea serviciului de 

gospodărire comunală prin dotarea cu utilaje 

685 193 21 5 1 12 

Construirea unei capele mortuare în fiecare 

sat din comună 

579 197 80 14 17 30 

Dezvoltarea și modernizarea serviciului de gospodărire este apreciată ca fiind utilă și 

foarte utilă de 95% dintre respondenți. Construirea de capele morturare este considerată utilă 

și foarte utilă de 84% dintre respondenți. 

 
 

 

 

 Foarte 

utilă 

Utilă Nici, 

nici 

Relativ 

utilă 

Deloc 

utilă 

Nș/nr 

Construirea de parcuri de joacă  pentru copii 732 124 41 5 1 14 

Construirea unui spațiu de recreere și 

socializare dedicat pensionarilor 

656 184 48 8 7 14 

 

Construirea de parcuri de joacă pentru copii este apreciată ca foarte utilă de 80% dintre 

respondenți. Constuirea unui spațiu de recreere și socializare dedicat pensionarilor este 

apreciată ca fiind utilă și foarte utilă de 91% dintre respondenți. 
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 Foarte 

utilă 

Utilă Nici, 

nici 

Relativ 

utilă 

Deloc 

utilă 

Nș/nr 

Continuarea lucrărilor de amenajare de spații 

verzi  

684 202 10 3 4 14 

Înfiinţarea unui padoc pentru câinii fără stăpân 554 176 81 15 52 39 

 

 

Continuarea lucrărilor la spațiile verzi este apreciată ca utilă și foarte utilă de către 96% 

dintre respondenți, iar înființarea unui padoc pentru câinii fără stăpân este apreciată ca fiind 

utilă de către 79% dintre aceștia. 
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 Foarte 

utilă 

Utilă Nici, 

nici 

Relativ 

utilă 

Deloc 

utilă 

Nș/nr 

Achiziţionarea de microbuze şcolare pentru 

transportul intern, în comună 

710 154 31 3 4 15 

Modernizare drumuri prin asfaltare și lucrări 

de întreținere 

832 77 1 0 0 7 

 

95% dintre respondenți apreciază ca utilă și foarte utilă achiziția de microbuze școlare, 

iar modenizarea drumurilor este considerată de 99% dintre respondenți ca utilă și foarte utilă. 

 
 

 

 Foarte 

utilă 

Utilă Nici, 

nici 

Relativ 

utilă 

Deloc 

utilă 

Nș/nr 

Construirea de alei pietonale/ trotuare 750 151 8 0 0 8 

Construirea de piste pentru biciclete 659 201 30 4 6 17 

 

82% dintre respondenți consideră foarte utilă construirea de alei pietonale și 72% 

dintre aceștia menționează pistele de biciclete ca fiind necesare. 
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 Foarte 

utilă 

Utilă Nici, 

nici 

Relativ 

utilă 

Deloc 

utilă 

Nș/nr 

Extinderea rețelei electrice 710 177 19 0 1 10 

Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat 

public stradal 

771 123 13 1 2 7 

 

77% dintre repondenți apreciază ca foarte utilă extinderea rețelei electrice, în timp ce 

84% consideră foarte utilă extinderea și modernizarea iluminatului stradal.  
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Nș/nr Deloc utilă Relativ utilă Nici, nici Utilă Foarte utilă
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 Foarte 

utilă 

Utilă Nici, 

nici 

Relativ 

utilă 

Deloc 

utilă 

Nș/nr 

Extinderea rețelei de distribuție a gazului 767 127 13 1 0 9 

Extinderea rețelei de alimentare cu apă și a 

rețelei de canalizare  

776 121 10 1 0 9 

 

97% dintre repondenți consideră utilă și foarte utilă extinderea rețelei de distribuție a 

gazului metan și extinderea rețelei de apă și canalizare. 

 

 Foarte 

utilă 

Utilă Nici, 

nici 

Relativ 

utilă 

Deloc 

utilă 

Nș/nr 

Extinderea rețelei de supraveghere video 781 100 26 1 2 7 

Modernizarea și dotarea unităților de 

învățământ 

757 132 16 0 0 12 

 

96% dintre respondenți consideră foarte utilă și utilă extinderea supravegherii video și 

modernizarea și dotarea unităților de învățământ. 

 

 

0 200 400 600 800

Extinderea rețelei de supraveghere video

Modernizarea și dotarea unităților de 
învățământ

Nș/nr Deloc utilă Relativ utilă Nici, nici Utilă Foarte utilă
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93% dintre respondenți consideră utilă și foarte utilă construirea unei platforme pentru 

deșeuri vegetale și 86% găsesc foarte utilă înființarea unui serviciu de transport public local. 

 

0 200 400 600 800

Construirea unei platforme pentru deșeuri 
vegetale

Înființarea unui serviciu de transport public local 
și extinderea traseelor de transport public

Nș/nr Deloc utilă Relativ utilă Nici, nici Utilă Foarte utilă

 Foarte 

utilă 

Utilă Nici, 

nici 

Relativ 

utilă 

Deloc 

utilă 

Nș/nr 

Construirea unei platforme pentru deșeuri 

vegetale 

638 221 37 2 3 16 

Înființarea unui serviciu de transport public 

local și extinderea traseelor de transport 

public 

794 100 11 2 1 9 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Amenajare rutieră (marcaje, indicatoare,
limitatoare de viteză)

Construirea unui parc fotovoltaic

Nș/nr Deloc utilă Relativ utilă Nici, nici Utilă Foarte utilă
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 Foarte 

utilă 

Utilă Nici, 

nici 

Relativ 

utilă 

Deloc 

utilă 

Nș/nr 

Amenajare rutieră (marcaje, indicatoare, 

limitatoare de viteză) 

751 126 19 2 4 15 

Construirea unui parc fotovoltaic 744 129 17 2 4 21 

Altele?       

 

Amenajarea rutieră este considerată de 95% dintre respondenți ca fiind utilă și foarte 

utilă, același procent dintre respondenți considerând înființarea unui parc fotovoltaic util și 

foarte util. 

La întrebarea deschisă au fost propuse următoarele:  

➢ sprijinirea creării de locuri de muncă; 

➢ sterilizarea câinilor fără stăpân; 

➢ construirea unor pubele de gunoi subterane/betonate; 

➢ crearea de sensuri unice pe anumite artere; 

➢ amenajarea de parcări; 

➢ punerea la dispoziție către operatorii telecom de spații pentru montarea 

antenelor în vederea îmbunătățirii semnalului; 

➢ amenajarea de toalete publice; 

➢ reduceri pentru pensionari la transportul în comun; 

➢ coșuri de gunoi pe domeniul public; 

➢ o centură pentru mașini cu tonaj greu; 

➢ construirea de trotuare; 

➢ azile de bătrăni și serviciu de îngrijire la domiciliu; 

➢ construirea unei stații de carburant pe teritoriul comunei. 
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Foarte utilă Utilă Nici, nici Relativ utilă Deloc utilă Nș/nr 

456 218 46 72 51 74 

  

Proiectul trenului metropolitan care să lege satul Cristești de municipiul Iași până în 

comuna Lețcani, este considerat util și foarte util de către peste 73% dintre respondenți. 

 

18 -35 ani 36 – 45 ani 46 – 55 ani 56 – 65 ani Peste 65 ani 

247 225 162 150 133 

  

70% dintre respondenți au vârsta cuprinsă între 18 și 55 ani, 16% între 56 și 65 ani și 

14% peste 65 de ani. Astfel, au participat la consultarea publică respondenți din toate 

categoriile de vârstă activi, precum și pensionari. 

 

18-35 ani
27%

36-45 ani
25%

46-55 ani
18%

56-65 ani
16%

Peste 65 ani
14%

11.1 Care este vârsta dumneavoastră?

18-35 ani

36-45 ani

46-55 ani

56-65 ani

Peste 65 ani

 

Foarte utilă

Utilă

Nici, nici

Relativ utilă

Deloc utilă

10.2 Cât de utilă considerați că ar fi înființarea unui traseu de 
tren metropolitan care să facă legătura cu Municipiul Iași, 
stațiile fiind Cristești-Holboca-Nicolina-Păcurari-Lețcani?

Foarte utilă Utilă Nici, nici Relativ utilă Deloc utilă Ns/Nr
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Feminin Masculin 

449 468 

  

Distribuția respondenților pe sexe este aproximativ egală 49% feminin și 51% 

masculin. 

 

 

 

51%49%

11.2 Care este genul dumneavoastra?

Masculin

Feminin

 

6%

23%

7%

7%
4%

30%

3%

4%

7%

4%
3%2%

11.3 Care este ocupația dumneavoastră?

Elev/ Student

Ocupație liberală (medic, 
profesor, avocat, arhitect etc)
Om de afaceri

Funcționar public

Tehnician

Lucrător în servicii și comerț

Agricultor

Cadru militar

Lucrător în sectoare
neagricole
Freelancer

Șomer

Nu am lucrat niciodată



Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Holboca 2021 - 2027 

 
 

96 

 

În comuna Holboca În Municipiul Iași La nivel național 

246 384 72 

 

 Poziția avantajoasă a comunei în proximitatea municipiului Iași se vede și prin numărul 

mare de persoane intervievate care își desfășoară activitatea în Iași, aproximativ 42%. Peste 

27% din persoanele intervievate își desfăsoară activitatea în comuna Holboca (dintre aceștia 

au fost eliminați pensionarii) iar 8% dintre aceștia la nivel național. 

 

 

Aproape zilnic De câteva ori pe 

săptămână 

De câteva ori pe 

lună 

Foarte rar Niciodată 

401 296 136 70 14 

 

 Peste 43% dintre respondenți merg zilnic în municipiul Iași, pentru cumpărături sau 

petrecerea timpului liber, urmati, de 32% care merg de câteva ori pe lună.  

 

În Comuna 
Holboca

În Municipiul 
Iași

La nivel național

11.4 Care este localitatea în care vă desfășurați activitatea 
profesională?

În Comuna Holboca În Municipiul Iași La nivel național

 

Aproape zilnic

De câteva ori pe 
săptămână

De câteva ori pe 
lună

Foarte rar
Niciodată

11.5 Cât de des mergeți în Municipiul Iași pentru cumpărături 
sau petrecerea timpului liber?

Aproape zilnic De câteva ori pe săptămână

De câteva ori pe lună Foarte rar

Niciodată
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Sub 1.000    

de lei 

1.000 - 2.000 

de lei 

2.000 - 3.500   

de lei 

3.500 - 5.000  

de lei 

Peste 5.000        

de lei 

Confidențial 

89 228 202 119 132 147 

  

 

 

 

 

 

 

Sub 1.000 de lei

1.000 - 2.000 de 
lei

2.000 - 3.500 lei

3.500 - 5.000 de 
lei

Peste 5.000 de 
lei

Confidențial

11.6 Care este venitul mediu obținut de familia dumneavoastră 
în ultima lună?

Sub 1.000 de lei 1.000 - 2.000 de lei 2.000 - 3.500 lei

3.500 - 5.000 de lei Peste 5.000 de lei Confidențial

 

Fără școală Primară

Gimnazială

Profesională

Liceu 

Postliceală

Studii 
universitare

Studii 
postuniversitare

11.7 Care este ultima școală absolvită de dumneavoastră?

Fără școală Primară Gimnazială Profesională

Liceu Postliceală Studii universitare Studii postuniversitare
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În urma consultării publice principalele probleme ale situației actuale sunt următoarele: 

- infrastructura pentru sport și petrecerea timpului liber; 

- starea infrastructurii rutiere; 

- starea precară a trotuarelor și lipsa lor în anumite zone ale comunei; 

- lipsa spațiilor verzi și administrarea precară a celor existente; 

- lipsa locurilor de joacă pentru copii; 

- curățenia pe domeniul public și tranportul în comun; 

- numărul mic de medici specialiști și dotarea cabinetelor medicale; 

- numărul mic de creșe și unități de tip after-school. 

Lista de investiții/proiecte propuse de administrația publică locală în perioada 

următoare este apreciată ca fiind binevenită.  
 

6.6 Dezbatere cu factorii decidenți din domenii cheie 

În luna februarie 2021 a avut loc o întâlnire sectorială privind Strategia de Dezvoltare 

Locală a comunei Holboca în perioada 2021 – 2027. Au fost prezenți membri ai mediului 

academic, ai mediului de afaceri, ai sistemului de sanătate și ai cultelor religioase. Participanții 

la întâlnire au supus atenției autorității publice locale problemele cu care se confruntă: 

- Mediul academic a sesizat scăderea populației școlare, (migrarea spre unități școlare 

din Municipiul Iași) avertizând iminența închiderii unităților de învățământ din satele 

Orzeni și Rusenii Vechi în câțiva ani. Având în vedere că în zona satului Holboca la 

ieșirea spre Tomești, se preconizează construirea de blocuri, s-a propus înființarea de 

unități de învățămînt în proximitatea acestor investiții.  Lipsa asistenților medicali în 

unitățile de învățămînt este o altă problemă pe raza comunei. Reprezentanții autorității 

publice locale au dat asigurări că au în vedere înființarea de astfel de unități de 

învățământ. Tot în satul Holboca a fost găsită o locație pentru înființarea unei creșe noi 

și se are în vederea mărirea capacității grădiniței din cartierul Dancu prin construirea 

unui etaj la clădirea existentă. 

- Reprezentanții cultelor au ridicat problema resurselor financiare pentru continuarea 

lucrărilor de reabilitare a lăcașelor de cult de pe raza comunei. De asemenea a fost 

sesizată lipsa pazei în zona cimitirului din Dancu și s-a propus montarea de camere 

video în zonă. Reprezentanții autorității publice locale au dat asigurări ca vor extinde 

supravegherea video, că au printre priorități înființarea de capele mortuare și sprijinirea 

financiară a cultelor. 

- Mediul de afaceri  a ridicat problema infrastucturii de bază insuficient dezvoltate, ceea 

ce afectează dezvoltarea afacerilor. Reprezentanții autorității publice locale au dat 

asigurări ca modernizarea și dezvoltarea infrastructurii reprezinta o prioritate în strategia 

de dezvoltare și se va continua a se investi în aceasta. 

- Reprezentanții sistemului de sănătate au ridicat de asemenea problema infrastructurii, 

atât a celei de bază, cât și al spațiilor de desfăsurare a activității. Lipsa acestei 

infrastucturi duce la imposibilitatea atragerii asistenților medicali în comună. S-a propus 

oferirea unui pachet de sprijin care să includă locuință și transport pentru atragerea 

cadrelor medicale în comună, proiect care a fost agreat de conducerea comunei. 

În urma acestei consultări, s-a agreat că trebuie avute în vedere o viziune unitară pentru 
dezvoltare, o mai mare transparență în informare și în proiectele propuse de autoritatea 
publică locală și o mai mare aplecare a acesteia către nevoilor mediului sanitar, academic, 
de afaceri și a cultelor. 
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6.7 Direcții strategice de dezvoltare pentru perioada 2021-2027 

  

Pentru ca viziunea propusă să fie transformată în realitate, sunt urmărite în principal 

două „direcții strategice” cărora le sunt asociate două „obiective de dezvoltare comune”, 

transpuse în practică printr-o serie de „măsuri și intervenții”. Direcțiile strategice și obiectivele 

de dezvoltare comune, pe lângă urmărirea propriilor ținte, trebuie să susțină atingerea 

obiectivului general. Pentru implementarea direcțiilor și obiectivelor au fost  identificate o serie 

de măsuri concrete de acțiune care vor contribui în mod direct la atingerea viziunii de 

dezvoltare locală a Comunei Holboca. 

Direcțiile strategice și obiectivele de dezvoltare comune urmărite sunt: 

➢ DS1 Asigurarea condițiilor pentru creșterea calității condițiilor vieții pentru cetățenii 

comunei Holboca  

➢ DS2 Susținerea dezvoltării economice durabile și a antreprenoratului  

➢ ODC3 Îmbunătățirea serviciilor publice furnizate de administrația publică locală  

➢ ODC4 Dezvoltare durabilă a teritoriului. 

Direcțiile strategice și obiectivele de dezvoltare comune urmăresc în egală măsură progresul 

socio – economic, al mediului și nivelului de echipare tehnică și socială a teritoriului 

administrativ al comunei. 

 Direcția Strategică 1 - Asigurarea condițiilor pentru creșterea calității condițiilor vieții 

pentru cetățenii comunei Holboca se bazează pe creșterea constantă a populației comunei 

precum și pe potențialul rezidențial. Direcția strategică vizează domenii precum: servicii 

publice de utilități, mobilitate, regenerare, educație și sănătate. Intervențiile și măsurile sunt 

grupate în axe prioritare: 

✓ 1.1 Accelerarea dezvoltării infrastructurii edilitare 

o Continuarea și finalizarea lucrărilor de modernizare a infrastucturii de apă, 

canalizare, gaz metan. 

✓ 1.2 Îmbunătățirea mobilității pe teritoriul comunei și în Zona Metropolitană Iași 

o Îmbunătățirea infrastructurii rutiere, amenajarea de trotuare și alei pietonale; 

o Înființarea de piste de bicicletă, înființarea spațiilor de parcare a mașinilor în 

zonele rezidențiale. 

✓ 1.3. Dezvoltarea și modernizarea infrastructuriii educaționale, sociale și de sănătate 

o Proiecte de modernizarea, realbilitarea  clădirilor școlare, modernizarea 

bazelor sportive, construirea de noi unități de învățământ;  

o Dezvoltarea serviciilor sociale; 

o Dezvoltarea și modenizarea infrastructurii de sănătate. 

✓ 1.4. Dezvoltarea infrastructuriii de agrement și petrecere a timpului liber 

o Crearea de spații de agrement, parcuri de joacă pentru copii; 

o Construirea unui spațiu de recreere și socializare pentru persoanele vârstnice; 

o Modernizarea sălilor de sport și crearea unui complex sportiv multifuncțional. 

✓ 1.5. Creșterea siguranței cetățenilor 

o Înființarea unui padoc pentru câinii fără stăpân; 

o Extindere sistem de iluminat public și sistem de monitorizare video. 
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Direcția Strategică 2 -  Susținerea dezvoltării economice durabile și a 

antreprenoriatului se referă la dezvoltarea mediului de afaceri care va conduce la creșterea 

veniturilor comunei. Intervențiile și măsurile sunt grupate în axe prioritare: 

✓ 2.1 Consolidarea mediului de afaceri existent și sprijinirea dezvoltării economice 

o Inființare de parcuri industriale, incubatoare și acceleratoare de afaceri; 

o Dezvoltare edilitară. 

Obiectivul de dezvoltare comună  3 - Îmbunătățirea serviciilor publice furnizate de 

administrația publică locală se referă la oferirea cetățenilor comunei de servicii de calitate, 

eficiente. Intervențiile și măsurile sunt grupate în axe prioritare: 

✓ 3.1. Digitalizarea serviciilor administrative  

o Dezvoltarea serviciilor administrative prin creșterea digitalizării acestora. 

✓ 3.2. Creșterea capacității administrative 

o Dezvoltarea serviciilor furnizate în acest moment; 

o Creșterea dotarilor Serviciului de gospodarire comunală; 

o Creșterea competențelor personalului primăriei prin participarea la cursuri de 

formare. 

✓ 3.3. Creșterea participării cetățenilor comunei la guvernanța locală  

o Adoptarea unei abordări pro-active în procesul de consultare publică; 

o Implicarea populației în guvernanța locală prin folosirea platoformei disponibile 

pentru colectarea de sesizări; 

o Introducerea unor instrumente de bugetare participativă. 

Obiectivul de dezvoltare comună  4 - Dezvoltare durabilă a teritoriului are în vedere 

dezvoltarea unei economii verzi, introducerea unor măsuri specifice conceptului „smart 

village”, precum și contruirea dezvoltarea unui parc de panouri fotovoltaice. Intervențiile și 

măsurile sunt grupate în axe prioritare: 

✓ 4.1. Îmbunătățirea sistemeului de management al deșeurilor 

o Accelerarea măsurilor de sprijinire a colectării selective; 

o Mărirea capacității logistice de colectare a deșeurilor vegetale. 

✓ 4.2. Îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul comunei 

o Dezvoltarea unui parc fotovoltaic; 

o Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice. 
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Portofoliu de proiecte propuse pentru implementare în perioada 

2021 – 2027 

 

Titlul proiectului Extinderea rețelei de alimentare cu apă și a rețelei de 

canalizare 

Axa prioritară Accelerarea dezvoltării infrastructurii edilitare 

Scopul proiectului Crearea de condiţii optime de viaţă pentru populaţia Comunei 

Holboca şi eliminarea discrepanţei de confort între cetăţenii 

Comunei Holboca. 

Obiective specifice Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare locale. 

Problema identificată Nu toate străzile din satele aparținătoare beneficiază de 

rețeaua centralizată de apă și canalizare. 

Activități principale Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare  

Buget estimat 2.500.00 lei 

Surse de finanțare Programul Operațional Dezvoltare Durabilă Prioritatea 2 – 

Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o 

economie circulară; 

Planul Național de Redresare și Reziliență Pilon Tranziția 

Verde; 

Buget local; 

Alte surse de finanțare. 

Posibili parteneri Operatorul Regional ApaVital Iași 

Perioada de 

implementare 

2022 – 2027  

 

 

Titlul proiectului Extinderea rețelei de distribuție a gazului metan 

Axa prioritară Accelerarea dezvoltării infrastructurii edilitare 

Scopul proiectului Crearea de condiţii optime de viaţă pentru populaţia 

Comunei Holboca şi eliminarea discrepanţei de confort 

între cetăţenii Comunei Holboca 

Obiective specifice Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare locale. 

Problema identificată Satul Valea Lungă nu este racordat la sistemul de 

distribuție a gazelor naturale.  

Activități principale Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în satul 

Valea Lungă. 

Buget estimat 2.500.000 lei  

Surse de finanțare Planul Național Strategic (Programul Național de 

Dezvoltare Rurală 2021 – 2027); 

Buget local. 

Alte surse de finanțare. 

Posibili parteneri Delgaz Grid 

Perioada de implementare 2022 – 2027  
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Titlul proiectului Modernizarea tronsonului Iași - Dancu linie tramvai, 

infrastructură rutieră, infrastructură pietonală 

Axa prioritară Îmbunătățirea mobilității pe teritoriul comunei și în Zona 

Metropolitană Iași 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea aspectului infrastructurii de transport 

Obiective specifice Modernizarea liniilor de tramvai dintre localitatea Dancu și 

Municipiul Iași 

Problema identificată Liniile de tramvai sunt într-o stare avansată de degradare, 

transportul desfăsurându-se în condiții improprii. 

Activități principale Reabilitarea căilor de rulare a tramvaielor pe raza localității 

Dancu spre Municipiul Iași. 

Buget estimat 1.000.000 lei 

Surse de finanțare Programul Operațional Regional 2014 – 2020  

Obiectivul tematic 4 ‐ Sprijinirea tranziţiei către o economie 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele; 
Axa prioritară 4 – Dezvoltare urbană; 
Buget local 

Posibili parteneri Municipiul Iași 

Perioada de implementare 2021 – 2022  

 

 

 

 

Titlul proiectului Modernizare drumuri prin asfaltare și lucrări de întreținere 

Axa prioritară Îmbunătățirea mobilității pe teritoriul comunei și în Zona 

Metropolitană Iași 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea accesibilităţii comunei prin reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport şi a infrastructurii 
conexe 

Obiective specifice Aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici 
corespunzători, asigurându-se astfel condiţii optime de 
siguranţă şi confort în circulaţia auto şi pietonală 

Problema identificată Infrastructura rutieră din Comuna Holboca nu este într-o 
stare foarte bună. 

Activități principale Modernizarea infrastucturii de transport. 

Buget estimat 17.000.000 lei 

Surse de finanțare Planul Național Strategic (Programul Național de 

Dezvoltare Rurală 2021 – 2027); 

Compani Națională de Investiții; 

Programe guvernamentale de dezvoltare; 

Buget local. 

Posibili parteneri Consiliul Județean Iași 

Perioada de implementare 2022 – 2027  
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Titlul proiectului Construire alei pietonale și trotuare 

Axa prioritară Îmbunătățirea mobilității pe teritoriul comunei și în Zona 

Metropolitană Iași 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea accesibilităţii comunei prin construirea de 
alei pietonale și trotuare 

Obiective specifice Aducerea aleilor pietonale la parametrii tehnici 
corespunzători, asigurându-se astfel condiţii optime de 
siguranţă şi confort în circulaţia pietonală 

Problema identificată Infrastructura pietonală din Comuna Holboca nu este într-
o stare foarte bună. 

Activități principale Modernizarea infrastucturii pietonale. 

Buget estimat 2.000.000 lei 

Surse de finanțare Planul Național Strategic (Programul Național de 

Dezvoltare Rurală 2021 – 2027); 

Grupul de Acțiune Locală „Poiana Vlădicăi” 

Buget local. 

Posibili parteneri Consiliul Județean Iași 

Perioada de implementare 2022 – 2024  

 

 

 

 

 

Titlul proiectului Construirea de piste pentru biciclete 

Axa prioritară Îmbunătățirea mobilității pe teritoriul comunei și în Zona 

Metropolitană Iași 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea accesibilităţii comunei prin construirea de 
piste pentru biciclete 

Obiective specifice Înființare de piste pentru biciclete asigurându-se astfel 
condiţii optime de siguranţă şi confort în circulaţia pe raza 
comunei 

Problema identificată Lipsa pistelor de biciclete  

Activități principale Înființarea traseelor dedicate pentru bicicliști 

Buget estimat 150.000 lei 

Surse de finanțare Buget local. 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2022 – 2023 
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Titlul proiectului Extinderea rețelei electrice 

Axa prioritară Îmbunătățirea mobilității pe teritoriul comunei și în Zona 

Metropolitană Iași 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea calității vieții locuitorilor comunei 

Obiective specifice Extinderea rețelei electrice asigurându-se astfel condiţii 
optime de siguranţă şi confort  

Problema identificată Există zone din comună neelectrificate 

Activități principale Extinderea rețelei electrice în zonele în care nu există 

acces la rețeaua electrică 

Buget estimat 1.000.000 lei 

Surse de finanțare Administrația Fondului pentru Mediu; 

Buget local. 

Posibili parteneri Delgaz Grid 

Perioada de implementare 2022 – 2024 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului Construirea de capele mortuare în fiecare sat 

Axa prioritară Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale, 

sociale și de sănătate 

Scopul proiectului Vor fi satisfăcute cerințele privind securitatea sanitară și 
securitatea publică 

Obiective specifice Ceremoniile de înmormântare vor fi făcute cu respectarea 
normelor legale 

Problema identificată În comuna Holboca lăcașurile de cult nu au capele 
mortuare. 

Activități principale Construirea de capele mortuare în satele Holboca, Rusenii 

Vechi, Rusenii Noi, Orzeni, Cristești 

Buget estimat 750.000 lei 

Surse de finanțare Buget local. 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2021 – 2025 
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Titlul proiectului Construire unități de învățământ preșcolar 

Axa prioritară Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale, 

sociale și de sănătate 

Scopul proiectului Desfășurarea activităților preșcolare 

Obiective specifice Crearea unor condiţii optime de desfășurarea a 
activităților educaționale a preșcolarilor  

Problema identificată Cererea pentru astfel de servicii este din ce în ce mai 
mare iar infrastructura existentă este suprasolicitată 

Activități principale Construirea de unități de învățămât preșcolar și dotarea 

acestora cu mobilier și materiale didactice 

Buget estimat 6.000.000 lei 

Surse de finanțare Compania Națională pentru Investiții; 

Planul Național Strategic (Programul Național de 

Dezvoltare Rurală 2021 – 2027); 

Porgramul Operațional Regional Prioritatea 6 Nord-Est - O 

regiune educată; 

Buget local. 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2022 – 2027 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului Modernizarea unităților de învățământ 

Axa prioritară Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale, 

sociale și de sănătate 

Scopul proiectului Desfășurarea activităților educaționale în condiții optime 

Obiective specifice Crearea unor condiţii optime de desfășurarea a activităților 

educaționale pe raza comunei Holboca  

Problema identificată Unitățile de învățământ au nevoie să fie modernizate, 

condițiile de acum nefiind la standarde ridicate 

Activități principale Reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților de 

învățământ 

Buget estimat 1.800.000 lei 

Surse de finanțare Programul Operațional Regional Prioritatea 6 Nord-Est - O 

regiune educată; 

Buget local. 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2021 – 2025 
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Titlul proiectului Înființare secție exterioară oncologie 

Axa prioritară Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale, 

sociale și de sănătate 

Scopul proiectului Înființarea unui centru de recuperare post cură pentru 

bolnavii de cancer 

Obiective specifice Amenajarea unei sectii exterioare, unitate destinată 

recuperarii medicale a bolnavilor aflati în evidența unității 

medicale IRO 

Problema identificată În fiecare an la Institutul Regional de Oncologie se 

înregistrează pentru internare sau tratament circa 60.000 

de pacienți 

Activități principale Înființarea de  cabinete de recuperare medicală, o unitate 

cu 40-50 de paturi 

Buget estimat  

Surse de finanțare Compania Națională pentru Investiții 

Posibili parteneri Institutul Regional de Oncologie Iași 

Perioada de implementare 2023 – 2027 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului Achiziția de microbuze școlare pentru transportul intern, în 

comună 

Axa prioritară Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale, 

sociale și de sănătate 

Scopul proiectului Creșterea mobilității școlarilor 

Obiective specifice Creșterea numărului de școlari beneficiari ai transportului 

școlar 

Problema identificată Numărul de microbuze școlare existent la nivelul comunei 

este insuficinet față de cererea de transport școlari 

Activități principale Achiziția de microbuze școlare 

Buget estimat 600.000 lei 

Surse de finanțare Ministerul Educației 

Posibili parteneri Inspectoratul Școlar Județean Iași 

Perioada de implementare 2022 - 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Holboca 2021 - 2027 

 
 

107 

Titlul proiectului Lucrări de amenajare de spații verzi 

Axa prioritară Dezvoltarea infrastructuriii de agrement și petrecere a 

timpului liber 

Scopul proiectului Creșterea calității vieții locuitorilor comunei prin 

amenajarea de spații verzi 

Obiective specifice Crearea premiselor privitoare la creşterea calităţii vieţii prin 

intervenţii de modernizare a spaţiilor verzi în Comuna 

Holboca 

Problema identificată Suprafața spațiilor verzi publice e redusă la nivelul 
Comunei Holboca 

Activități principale Proiectul prevede modernizarea spațiilor verzi existente și  
amenajarea de noi  spații verzi 

Buget estimat 1.500.000 lei 

Surse de finanțare Buget local 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2021 – 2023  

 

 

 

 

 

Titlul proiectului Pădurea Cananău – Pădure parc 

Axa prioritară Dezvoltarea infrastructuriii de agrement și petrecere a 

timpului liber 

Scopul proiectului Creşterea atractivităţii turistice a Comunei Holboca prin 
dezvoltarea infrastructurii de agrement 

Obiective specifice Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber 
pentru locuitorii Comunei Holboca 

Problema identificată Infrastructura de agrement este insuficient dezvoltată 

Activități principale Realizare sistem de iluminat public led în cadrul zonei de 
agrement; 
Amenajare cu mobilier urban: mese, bănci, pubele de 
gunoi, 
împrejmuire locală; 
Poteci marcate pentru drumeții, trasee bicicleta; 
Loc de gătit în aer liber 

Buget estimat 700.000 lei 

Surse de finanțare Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; 

Buget local 

Posibili parteneri Consiliul Județean Iași 

Perioada de implementare 2022 - 2026 
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Titlul proiectului Construire spațiu de recreere destinat vârstnicilor 

Axa prioritară Dezvoltarea infrastructurii de agrement și petrecere a 

timpului liber 

Scopul proiectului Oferirea unui spatiu corespunzator în care persoanele 

vârstnice să se poată întâlni, relaționa și desfășura o serie 

de activități recreative, cu efecte pozitive asupra stării 

psihice a acestora 

Obiective specifice Crearea unei facilități moderne de recreere și petrecere a 

timpului liber 

Problema identificată Lipsa spațiilor special amenajate pentru vârstnici 

Activități principale Constuire spațiu de recreere destinat vârstnicilor 

Buget estimat 100.000 lei 

Surse de finanțare Buget local 

Posibili parteneri Organizații non-guvernamentale  

Perioada de implementare 2022 - 2023 

 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului Construire parcuri de joacă pentru copii în fiecare sat 

aparținător 

Axa prioritară Dezvoltarea infrastructurii de agrement și petrecere a 

timpului liber 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea calității vieții locuitorilor comunei 

Obiective specifice Creșterea numărului de spații de joacă pentru copii 

Problema identificată Numărul de spații de joacă pentru copii este redus 

Activități principale Construire și dotarea cu mobilier specific al locurilor de 

joacă 

Buget estimat 1.000.000 lei 

Surse de finanțare Grupul de Acțiune Poiana Vlădicăi; 

Buget Local 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2021 – 2024  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Titlul proiectului Construire complex sportiv multi-sport tip stadion 

Axa prioritară Dezvoltarea infrastructurii de agrement și petrecere a 

timpului liber 

Scopul proiectului Îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor din Comuna 

Holboca, prin construirea unui Complex Sportiv ce va 

permite promovarea sportului și a unui stil de viață activ 

Obiective specifice Promovarea sportului de echipă în rândul copiilor și al 
adolescenților pentru o integrare socială cât mai bună; 
Atragerea tinerilor către terenuri de sport pentru o cât mai 
bună pregatire psihosomatică; 
Formarea și consolidarea unor echipe performante atât din 

punct de vedere al rezultatelor în competiții sportive cât și 

din punct de vedere al dezvoltării capacității lor de a lucra 

în echipă. 

Problema identificată Lipsa terenurilor de sport pe raza comunei 

Activități principale Teren de sport pentru fotbal și pistă de atletism, teren de 

sport pentru handbal și tenis, teren de sport pentru baschet 

și un pavilion administrativ 

Buget estimat 35.000.000 lei 

Surse de finanțare Compania Națională pentru Investiții; 

Buget Local 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2021 – 2023 

 

 

 

 

Titlul proiectului Extindere și modernizare rețea de iluminat public 

Axa prioritară Creșterea siguranței cetățenilor 

Scopul proiectului Creşterea gradului de securitate individuală și colectivă în  

cadrul comunității locale 

Obiective specifice Modernizarea sistemului de iluminat public; 

Extinderea sistemului de iluminat public;  

Iluminatul arhitectural. 

Problema identificată O parte a reţelelor  şi echipamentelor sunt învechite 

Activități principale Extinderea rețelei de iluminat public și modernizarea rețelei 

existente prin corpuri de iluminat eficiente energetic 

Buget estimat 600.000 lei 

Surse de finanțare Agenția Fondului pentru Mediu; 

Buget local. 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2021 – 2023  
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Titlul proiectului Extindere rețea de supraveghere video 

Axa prioritară Creșterea siguranței cetățenilor 

Scopul proiectului Reducerea criminalității sociale și creșterea siguranței 

cetățenilor 

Obiective specifice Extinderea numărului de camere video fixe și mobile 

Problema identificată Numărul insuficient de camere de supraveghere la nivelul 

comunei 

Activități principale Achiziționarea, montarea și integrarea în sistemul existent 

de monitorizare video a echipamentelor de supraveghere 

Buget estimat 500.000 lei 

Surse de finanțare Buget local 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2021 – 2023  

 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului Înființare padoc pentru câinii fără stăpân 

Axa prioritară Creșterea siguranței cetățenilor 

Scopul proiectului Construirea unui adapost modern  ce respectă 

reglementările în vigoare, privind normele sanitare și 

veterinare 

Obiective specifice Strângerea de pe domeniul public al câinilor fără stăpân 

Problema identificată Pericolul care il reprezintă câinii fără stăpân pentru 

populația comunei precum: maladii, riscul înmulțirii 

necontrolate și agresivitate 

Activități principale Construire padoc pentru câinii fără stăpân; 

Asigurarea hranei și adăpostului câinilor aduși la padoc; 

Oferirea de servicii veterinare specifice. 

Buget estimat 2.000.000 lei 

Surse de finanțare Consiliul Județean Iași; 

Buget local 

Posibili parteneri Primăria Municipiului Iași; 

Consiliul Județean Iași 

Perioada de implementare 2022 – 2027 
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Titlul proiectului Construire parc industrial 

Axa prioritară Consolidarea mediului de afaceri existent și sprijinirea 

dezvoltării economice 

Scopul proiectului Dezvoltarea economiei locale și regionale 

Obiective specifice Crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor; 

Atragerea investitorilor și crearea de locuri de muncă 

Problema identificată Lipsa parcurilor industriale și a structurilor de afaceri pe 

raza comunei 

Activități principale Construire și amenajare parc industrial  

Buget estimat 35.000.000 lei 

Surse de finanțare Consiliul Județean Iași; 

Buget local 

Posibili parteneri Consiliul Județean Iași 

Perioada de implementare 2022 – 2027 

 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului Atragerea de investiții private în comună 

Axa prioritară Consolidarea mediului de afaceri existent și sprijinirea 

dezvoltării economice 

Scopul proiectului Dezvoltarea economiei locale  

Obiective specifice Sprijinirea operatorilor economici care investesc în 

comuna 

Problema identificată Lipsa investitorilor în comună 

Activități principale Acordarea de facilități fiscale investitorilor 

Buget estimat 1.000.000 lei 

Surse de finanțare Buget local 

Posibili parteneri Camera de Comerț și Industrie Iași 

Perioada de implementare 2021 – 2027 
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Titlul proiectului Continuarea digitalizării administrației publice  

Axa prioritară Digitalizarea serviciilor administrative 

Scopul proiectului Creșterea numărului și a calității serviciilor electronice oferite de 

administrația publică locală 

Obiective specifice Dezvoltarea serviciilor publice electronice care se adresează 

cetățenilor și mediului de afaceri; 

Întărirea capacității autorității publice locale de a funcționa în 

mediu digital avansat și de a furniza servicii publice electronice 

mature; 

Consolidarea competențelor digitale generale ale angajaților 

administrației publice. 

Problema identificată Serviciile publice electronice sunt insuficient dezvoltate în acest 

moment 

Activități principale Implementarea de aplicații și soluții tip e-guvernare noi sau 

semnificativ îmbunătățite, orientate către îmbunătățirea 

mediului de afaceri și antreprenoriatului, cât și reducerii 

substanțiale a sarcinii administrative a cetățeanului 

Buget estimat 1.000.000 lei 

Surse de finanțare Programul Operațional Regional Prioritatea 2 Nord-Est - O 

regiune mai digitalizată - Crearea de servicii publice digitale noi, 

orientate către mediul privat și cetățeni; 

Buget Local. 

Posibili parteneri  

Perioada de 

implementare 

2021 – 2027  

  

 

 

Titlul proiectului Dezvoltarea și modernizarea serviciului de gospodărire publică 

prin dotarea cu utilaje 

Axa prioritară Creșterea capacității administrative 

Scopul proiectului Îmbunătățirea serviciilor oferite populației comunei 

Obiective specifice Dotarea serviciului de gospodărire comunală cu utilaje specifice 

întreținerii și intervenției pe domeniul public 

Problema identificată În acest moment serviciul de gospodărire comunală este slab 

dotat 

Activități principale Achiziția de utilaje pentru serviciul de gospodărire comunală 

Buget estimat 1.000.000 lei 

Surse de finanțare Planul Național Strategic (Programul Național de Dezvoltare 

Rurală 2021 – 2027); Grupul de Acțiune Locală „Poiana 

Vlădicăi” Buget local. 

Perioada de 

implementare 

2023 – 2025  
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Titlul proiectului Creșterea competențelor personalului primăriei prin 

participarea la cursuri de formare 

Axa prioritară Creșterea capacității administrative 

Scopul proiectului Creșterea numărului și a calității serviciilor electronice 

oferite de administrația publică locală 

Obiective specifice Consolidarea competențelor digitale generale ale 

angajaților administrației publice. 

Problema identificată Serviciile publice electronice moderne sunt greu de 

administrat de personalul existent, slab calificat în 

domeniul digital 

Activități principale Dobandirea de competente digitale în urma cursurilor de 

formare 

Buget estimat 50.000 lei 

Surse de finanțare Buget local 

Posibili parteneri Asociația Comunelor din România 

Perioada de implementare 2022 – 2025  

 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului Organizarea de campanii de transparentizare a deciziilor 

administrației locale prin e-participare 

Axa prioritară Creșterea participării cetățenilor comunei la guvernanța 

locală 

Scopul proiectului Informarea corectă și transparentă a comunității 

Obiective specifice Participarea activă a comunității la luarea deciziilor 

administrației locale; 

Transmiterea în timp real a ședințelor de lucru a 

administrației locale 

Problema identificată Comunitatea are acces limitat la deciziile administrației 

locale 

Activități principale Întalniri cetățenești, modernizare mijloace de comunicare 

online (site, social media, aplicatie mobilă dedicată 

comunității locale) 

Buget estimat 200.000 lei 

Surse de finanțare Buget local 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2021 – 2027  
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Titlul proiectului Construire de platforme pentru deșeuri vegetale și 

implementare servicii colectare deșeuri vegetale 

Axa prioritară Îmbunătățirea sistemului de management al deșeurilor 

Scopul proiectului Protejarea mediului și constientizarea populației privind 

colectarea deșeurilor vegetale într-un mod prietenos cu 

mediul 

Obiective specifice Construire platforme de colectare a deșeurilor vegetale 

Problema identificată Deșeurile vegetale nu sunt colectate corespunzător  

Activități principale Platforme de colectare deșeuri vegetașe și implementarea 

unui sistem de colectare la nivelul comunității 

Buget estimat 100.000 lei 

Surse de finanțare Buget local 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2021 – 2022 

 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului Program încurajare colectare selectivă/reciclare 

Axa prioritară Îmbunătățirea sistemului de management al deșeurilor 

Scopul proiectului Protejarea mediului și constientizarea populației privind 

beneficiile colectării selective și a reciclării deșeurilor 

Obiective specifice Dotarea gospodăriilor cu pubele pentru reciclare selectiva; 

Achiziție automate colectare doze, pet-uri și sticle; 

Program de recompense pentru utilizarea aparatelor de 

reciclare în spațiul public și în școli 

Problema identificată Deșeurile vegetale nu sunt colectate corespunzător  

Activități principale Implementarea unui sistem de conștientizare a populației 

și a elevilor privind colectarea selectivă și reciclarea 

deșeurilor 

Buget estimat 100.000 lei 

Surse de finanțare Buget local 

Posibili parteneri Agenti economici locali; 

Organizații non-guvernamentale din domeniul protecției 

mediului; 

Unitățile școlare din comună 

Perioada de implementare 2021 – 2027 
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Titlul proiectului Înființare serviciu transport public local verde 

Axa prioritară Îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul comunei 

 

Scopul proiectului Creșterea mobilității persoanelor 

Obiective specifice Creșterea numărului de pasageri din sistemul public de 
transport în comun 

Problema identificată Transportul public este slab dimensionat în acest moment 

neacoperind adecvat toate zonele comunei 

Activități principale Înființarea transportului în comun și achiziția de 10 

microbuze pentru transport ecologic 

Buget estimat 2.000.000 lei 

Surse de finanțare Programul Național de Redresare și Reziliență - Fond local 

pentru tranziția verde și digitală a UAT-urilor; 

Buget local 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2022 – 2025  

 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului Construire parc fotovoltaic 

Axa prioritară Îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul comunei 

Scopul proiectului Valorificarea resursei solare pentru producerea energiei 

fotovoltaice, în vederea creşterii calităţii vieţii în localitate 

Obiective specifice Creşterea siguranţei în alimentarea cu energie electrică a 
instituţiilor de interes public şi a  
iluminatului public 
Eliminarea subvenţiilor destinate consumului energetic 
propriu al instituţiilor de interes public şi a  
iluminatului public 

Problema identificată Costurile administrației publice cu energia electrică sunt 

considerabile 

Activități principale Inființarea unui parc fotovoltaic 

Buget estimat 10.000.000 lei 

Surse de finanțare Parteneriat public-privat; 

Buget local; 

Posibili parteneri Operatori economici privați 

Perioada de implementare 2023 – 2027  
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Titlul proiectului Creșterea eficienței energetice în clădirile publice 

Axa prioritară Îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul comunei 

Scopul proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și 

îmbunătățirea calității mediului 

Obiective specifice Reducerea consumului de energie în clădirile publice 
Reducerea emisiilor de carbon 

Problema identificată Cladirile publice nu sunt eficiente din punct de vedere 

energetic 

Activități principale Îmbunătățirea izolației termice a cladirilor; 

Utilizarea surselor regenerabile de energie; 

Buget estimat 6.000.000 lei 

Surse de finanțare Administrația Fondului pentru Mediu 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2022 – 2025  
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6.8. Surse de finanțare 2021 - 2027 

Fișa Program Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 

Axe prioritare Acțiuni eligibile Tipuri de beneficiari / Grupuri 
țintă 

 
 
 
 
 
Prioritatea 1  
Integrarea 
ecosistemului 
național CDI în 
Spațiul de 
Cercetare 
European şi 
Internaţional 

1. Crearea de sinergii cu Programul Orizont Europa și alte programe și inițiative europene 
• Optimizarea structurilor existente și, acolo unde este cazul, stabilirea unora noi, pentru 
facilitarea identificării de priorități pentru diferitele instrumente și structuri de coordonare la 
nivel național; 
• Atragerea de specialiști din străinătate, cu competentă recunoscută în vederea creării de 
nuclee de competență științifică şi/sau tehnologică de înalt nivel, la standarde europene, în 
cadrul unei instituții CD/ institute de învăţământ superior/întreprinderi gazdă. 
2. Dezvoltarea de mecanisme suport pentru facilitarea participării actorilor CDI din RO la 
proiectele europene care susțin crearea de parteneriate pentru RIS3, care asigură printre 
altele: 
• Activități de documentare și informare necesare pentru întocmirea unor propuneri de 
proiecte de CDI ce vor fi depuse la competiții finanțate prin Programul Orizont Europa și alte 
programe și inițiative europene; 
• Activități de diseminare de informații și de căutare de parteneri din țară și străinătate si 
organizare de ateliere de lucru; 
• Asigurarea de suport administrativ pentru managementul proiectelor care au primit 
finanțare. 
3. Pregătirea de proiecte mature și de calitate va fi sprijinită prin centrele suport/alte 
mecanisme. 

 
 
 
 
 
 
• mediul de afaceri 
• personalul din organizaţiile de 
CDI 

4. Dezvoltarea de abilităţi şi competenţe privind utilizarea echipamentelor/instrumentelor 
achiziționate în cadrul acestei AP. 
5. Pregătirea/creșterea competențelor în domeniile de specializare inteligentă și 
antreprenoriat a resursei umane 

• personalul din cadrul 
organizațiilor de cercetare si 
intreprinderi 

Prioritatea 2  
Crearea și 
promovarea 
unui sistem 
atractiv de 

•Susținerea de soluții propuse de Consorții CDI pe teme complexe definite de industrie (IMM 
și întreprinderi mari) sau de interes național; 
• Susţinere pentru activităţii de CDI, pe toate fazele de la idee la piață, pe domeniilor 
naționale de specializare inteligentă;  
 

• mediul de afaceri 
• personalul din organizaţiile de 
cercetare 
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inovare în 
economie 
pentru toate 
tipurile de 
inovare 

• Dezvoltarea de abilităţi şi competenţe privind utilizarea echipamentelor achiziționate în 
cadrul acestei axe prioritare. 
• Pregătirea/creșterea competențelor în domeniile de specializare inteligentă și 
antreprenoriat a resursei umane. 

• întreprinderile vizate de 
procesul de descoperire 
antreprenorială la nivel național 
• personalul din cadrul 
organizațiilor de cercetare, 
inclusiv studenți în cazul 
instituțiilor de învățământ 
superior. 

 
 
 
 
Prioritatea 3  
Dezvoltarea 
capacităţii CDI 
a institutelor 
de învățământ 
superior 

• Dezvoltarea/ Modernizarea de laboratoare, inclusiv dotarea acestora 
• Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare. 
• Identificarea de către INCD-uri/ICAR-uri de soluții la provocările mediului de afaceri, 
utilizând infrastructurile CDI existente și sprijin pentru: 
- Pregătirea documentațiilor tehnice și a modelelor experimentale ale produselor care vor fi 
transferate întreprinderilor în vederea ridicării la scară; 
- Operațiunea de ridicare la scară, de la nivel de laborator la nivel de stație pilot, realizată în 
parteneriat; 
- Operațiunea de ridicare la scară de la nivel pilot la nivel industrial, producție „0”, realizată 
în parteneriat; 
- Transferul de cunoștințe și tehnologie la sediul organizației de cercetare prin accesul 
întreprinderilor la bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice, facilitățile, instalațiile, 
echipamentele de cercetare ale organizației de cercetare, în scopul realizării unor analize, 
testări, experimente etc., necesare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi 
sau îmbunătățite și/sau la sediul întreprinderii; 
- Consiliere pentru: managementul inovării, validarea ideii/soluției, pentru obținerea, 
protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială, referitor la utilizarea 
standardelor și a reglementărilor care le conțin; 
- Servicii de testare și de implementare a sistemelor de calitate. 
• Dezvoltarea infrastructurilor de CDI prioritizate prin Roadmap-ul infrastructurilor CDI 
actualizat: 
- Crearea/modernizarea infrastructurii CDI, inclusiv dotarea cu echipamente; 
- Asigurarea resursei umane specializate; 
- Realizarea activităților CDI și a celor conexe; 
- Realizarea de parteneriate, colaborări, acorduri de dezvoltare comună pentru a asigura 
transferul rezultatelor științifice în mediul privat și valorificarea proprietății intelectuale, 
corelat cu necesitățile comunității industriale românești; 

 
 
 
 
 
 
• mediul de afaceri 
• personalul din organizaţiile de 
cercetare, studenți 
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- Înființare spin-off-uri. 

• Capacitate administrativă a actorilor implicați în MDA, unde MDA presupune: 
- Identificarea și validarea domeniilor cu potențial de specializare inteligentă/a unor nișe de 
specializare inteligentă; 
- Facilitarea generării de proiecte, care reprezintă o modalitate de antrenare a colaborării 
între actorii inovării, fără a se substitui procesele de evaluare a proiectelor; 
- Identificarea mixului de intervenții asociat domeniilor de specializare; 
- Identificarea necesarului de formare asociat specializărilor inteligente/realizarea de analize 
și organizarea de exerciții participative care să conducă la detaliile necesare fundamentării 
unor astfel de programe și la mobilizarea partenerilor cheie. 
• Dezvoltarea de abilităţi şi competenţe privind utilizarea echipamentelor achiziționate în 
cadrul acestei axe prioritare; 
• Pregătirea/creșterea competențelor în domeniile de specializare inteligentă și 
antreprenoriat a resursei umane. 

• întreprinderile vizate de 
procesul de descoperire 
antreprenorială la nivel național 
• personalul din cadrul 
organizațiilor de cercetare, 
inclusiv studenți în cazul 
instituțiilor de învățământ 
superior. 

 
 
Prioritatea 4  
Dezvoltarea 
capacității CDI 
a INCDurilor/ 
ICARurilor 

• Dezvoltarea/Modernizarea de laboratoare, inclusiv dotarea acestora 
• Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare. 
• Identificarea de către INCD-uri/ICAR-uri de soluții la provocările mediului de afaceri, 
utilizând infrastructurile CDI existente și sprijin pentru: 
- Pregătirea documentațiilor tehnice și a modelelor experimentale ale produselor care vor fi 
transferate întreprinderilor în vederea ridicării la scară; 
- Operațiunea de ridicare la scară de la nivel de laborator la nivel de stație pilot, realizată în 
parteneriat; 
- Operațiunea de ridicare la scară, de la nivel pilot la nivel industrial, producție „0”, realizată 
în parteneriat; 
- Transferul de cunoștințe și tehnologie la sediul organizației de cercetare prin accesul 
întreprinderilor la bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice, facilitățile, instalațiile, 
echipamentele de cercetare ale organizației de cercetare, în scopul realizării unor analize, 
testări, experimente etc, necesare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi 
sau îmbunătățite și/sau la sediul întreprinderii; 
- Consiliere pentru: managementul inovării, validarea ideii/soluției, pentru obținerea, 
protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială, referitor la utilizarea 
standardelor și a reglementărilor care le conțin; 
- Servicii de testare și de implementare a sistemelor de calitate. 
• Dezvoltarea infrastructurilor de CDI prioritizate prin Roadmap-ul infrastructurilor CDI 
actualizat: 

 
 
• mediul de afaceri 
• personalul din organizaţiile de 
cercetare, studenți. 
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- Crearea/modernizarea infrastructurii CDI, inclusiv dotarea cu echipamente; 
- Asigurarea resursei umane specializate; 
- Realizarea activităților CDI și a celor conexe; 
- Realizarea de parteneriate, colaborări, acorduri de dezvoltare comună pentru a asigura 
transferul rezultatelor științifice în mediul privat și valorificarea proprietății intelectuale, 
corelat cu necesitățile comunității industriale românești; 
- Înființare spin-off-uri. 

• Capacitate administrativă a actorilor implicați în MDA, unde MDA presupune: 
- Identificarea și validarea domeniilor cu potențial de specializare inteligentă/a unor nișe de 
specializare inteligentă; 
- Facilitarea generării de proiecte, care reprezintă o modalitate de antrenare a colaborării 
între actorii inovării, fără a se substitui procesele de evaluare a proiectelor; 
- Identificarea mixului de intervenții asociat domeniilor de specializare; 
- Identificarea necesarului de formare asociat specializărilor inteligente/realizarea de analize 
și organizarea de exerciții participative care să conducă la detaliile necesare fundamentării 
unor astfel de programe și la mobilizarea partenerilor cheie. 
• Dezvoltarea de abilităţi şi competenţe privind utilizarea echipamentelor achiziționate în 
cadrul acestei axe prioritare; 
• Pregătirea/creșterea competențelor în domeniile de specializare inteligentă și 
antreprenoriat a resursei umane. 
 

• întreprinderile vizate de 
procesul de descoperire 
antreprenorială la nivel național 
• personalul din cadrul 
organizațiilor de cercetare, 
inclusiv studenți în cazul 
instituțiilor de învățământ 
superior 

 
 
 
Prioritatea 5 
Dezvoltarea 
capacității CDI 
a întreprinderilor 
mari 

• Capacitate administrativă a actorilor implicați în MDA, unde MDA presupune: 
- Identificarea și validarea domeniilor cu potențial de specializare inteligentă/a unor nișe de 
specializare inteligentă; 
- Facilitarea generării de proiecte, care reprezintă o modalitate de antrenare a colaborării 
între actorii inovării, fără a se substitui procesele de evaluare a proiectelor; 
- Identificarea mixului de intervenții asociat domeniilor de specializare; 
- Identificarea necesarului de formare asociat specializărilor inteligente/realizarea de analize 
și organizarea de exerciții participative care să conducă la detaliile necesare fundamentării 
unor astfel de programe și la mobilizarea partenerilor cheie. 
• Dezvoltarea de abilităţi şi competenţe privind utilizarea echipamentelor achiziționate în 
cadrul acestei axe prioritare; 
• Pregătirea/creșterea competențelor în domeniile de specializare inteligentă și 
antreprenoriat a resursei umane. 
 

 
• întreprinderile vizate de 
procesul de descoperire 
antreprenorială la nivel național 
• personalul din cadrul 
organizațiilor de cercetare, 
inclusiv studenți în cazul 
instituțiilor de învățământ 
superior. 



Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Holboca 2021 - 2027 

  
 

121 

 
 
 
 
 
Prioritatea 6 
Dezvoltarea de 
proiecte 
strategice CDI 

• Dezvoltarea infrastructurilor de CDI vizează crearea/modernizarea și operaționalizarea 
infrastructurii CDI, prin operaționalizare înțelegându-se: 
• dotare cu echipamente; 
• asigurarea resursei umane; 
• realizarea activităților CDI și a celor conexe; 
• realizarea de parteneriate/colaborări/acorduri de dezvoltare comună, pentru a asigura 
transferul rezultatelor științifice în mediul privat și valorificarea proprietății intelectuale; 
• înființare spin-off-uri; 
• crearea unui cadru de cooperare și parteneriat cu companiile industrial, în vederea stabilirii 
unor parteneriate de transfer tehnologic; 
• identificarea necesităților comunității industriale românești și reflectarea acestor nevoi în 
politicile de management ale HUB-ului; 
• colaborare cu alte rețele europene în domeniu. 

 
 
 
 
 
• personalul din organizațiile de 
CD vizate de proiectele 
strategice 

• Sprijin pentru formarea/specializarea/perfecționarea profesională pentru resursa umană 
implicată în activitățile CDI/transfer tehnologic în cadrul proiectelor menționate la OP1/OS(i). 

• personalul angajat în cadrul 
entităților sprijinite prin FESI 

 
 
Prioritatea 7  
Digitalizarea în 
educație 

• Investițiile în echipamentele de infrastructură digitală sunt necesare pentru creșterea 
interoperabilității în domeniul educației, pentru creșterea calității și a relevanței mediilor de 
învățare; 
• Dezvoltarea unei infrastructuri educaționale unitare, la nivel național, care să deservească 
procesul educațional; 
• Interconectarea bazelor de date educaționale existente și/sau în proces de dezvoltare; 
• Sprijin pentru realizarea proiectelor prin OS(iv) sau prin asistență tehnică (în analiză). 

• populația, care beneficiază de 
servicii performate în cadrul 
administrației publice aferente 
domeniului educațional 
• grupul elevilor/studenților care 
au acces la un sistem 
educațional digital mai 
performant și ușor de utilizat 

 
 
Prioritatea 8  
Digitalizarea în 
cultură 

• Digitalizare pentru cultură (echipamente și infrastructură, baze de date, soft, platforme 
digitale, sisteme integrate, mijloace TIC, modele digitale 3D, infrastructuri informatice și 
soluții de tip cloud, exploatarea digitalizată). 
• Sprijin pentru realizarea proiectelor prin OS(iv) sau prin asistență tehnică (în analiză). 

• mediul de afaceri 
• populația care beneficiază de 
produsele culturale digitizate și 
de servicii performate în 
contextul interacțiunii cu 
administrația publică 
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Prioritatea 9  
Digitalizarea în 
administrația 
publică 

Finanțarea Infrastructurilor critice necesare asigurării unor servicii publice esențiale 
• Sistemul informatic al ANAF are în prezent sute de aplicații pe o infrastructură 
nefuncțională. Soluțiile sunt învechite tehnologic și funcțional (ex. Trezorerie). Se va 
finanța reproiectarea (reengineering) întregului sistem informatic ca un singur sistem 
integrat. 
• Upgrade al sistemului informatic al Casei Naționale de Pensii Publice, atât funcțional cât 
și la infrastructură. Se va finanța organizarea și realizarea preluării complete a datelor 
istorice. 
• Se va finanța și dezvoltarea în continuare a Cloud-ul guvernamental și evoluția lui către 
modele avansate (ex. SaaS) care să primească și să administreze migrarea (organizată 
strategic) sistemelor informatice ale autorităților publice. 
Evenimente de viață cuprinse în SNADR care nu au fost finanțate în 2014-2020: 
• Proiecte de digitalizare a serviciilor publice neincluse în evenimentele de viață identificate 
in SNADR 2020. 
• Dezvoltarea sistemelor informatice necesare pentru serviciile publice electronice asociate 
procedurilor administrative stabilite prin Regulamentul (UE) 2018/1724 si care nu sunt 
incluse în evenimentele de viață din SNADR. 
• Securitate cibernetică, interoperabilitate la nivelul serviciilor publice digitale aferente 
evenimențelor de viață. 
• Susținere a procesului guvernamental de luare a deciziilor prin sisteme și soluții 
complexe. 
• Dezvoltare platforme informatice alimentate cu datele generate de administrația publică – 
Open Data – în vederea punerii lor la dispoziția publicului și a reutilizării lor 

• beneficiarii serviciilor publice 
care sunt prestate deja în mediul 
online 
• angajații administrației publice 

Prioritatea 10 
Stimularea 
accesului la 
finanțare al 
IMM-urilor prin 
utilizarea 
Instrumentelor 
Financiare 

 • alte IMM-uri care beneficiază 
de 
rezultatele proiectelor finanțate 
prin IF/ FESI 
• cetățeni care beneficiază de 
produse/servicii 
inovative/performante 
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Fișa Program Operațional Sănătate (POS) 

Axe prioritare Acțiuni eligibile Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă 
 
 
 
 
Prioritatea 1  Investiții pentru 
construirea spitalelor 
regionale și infrastructuri  
spitalicești noi cu impact 
teritorial major 

• Construcție / dotare - Spitale regionale de urgență - Iași, Cluj, 
Craiova (faza II) 
• Construcție / dotare - Alte infrastructuri spitalicești noi cu impact 
teritorial major 

• Spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, 
Craiova; 
• Unități sanitare. 

• Implementarea planului de tranziție 
• Elaborarea și implementarea unui nou model de finanțare și 
gestiune financiară a spitalelor regionale, în concordanță cu 
modelul operațional și managerial, tarifele noi pentru serviciile 
spitalicești de zi și ambulatorii, simularea/ pilotarea modelului, 
dezvoltarea unui sistem de monitorizare a costurilor 
• Acțiuni de instituționalizare/ bugetare a spitalelor regionale 
• Acțiuni de operaționalizare 
• Elaborarea și implementarea planului de formare a personalului 
• Alte activități necesare 

• Personal din administrația publică centrală 
(inclusiv servicii deconcentrate) și locală a 
sistemului public de sănătate. 
• Personal din spitalele regionale/ 
infrastructura nouă sprijinită, care 
furnizează servicii medicale (cu pregătire 
superioară medie și inferioară); personal 
implicat în furnizarea de servicii conexe 
actului medical; personal administrativ. 

 
Prioritatea 2  Creșterea 
calității serviciilor de 
asistență medicală primară, 
comunitară și serviciilor 
oferite în regim ambulatoriu 

Investiții (dotare/ modernizare) în infrastructura: 
• cabinetelor medicilor de familie (inclusiv puncte de lucru pentru 
medicii de familie și centre de permanență), cu prioritate cele din 
mediul rural, zone marginalizate, zone greu accesibile, inclusiv în 
zonele în care aceștia nu sunt prezenți sau în care infrastructura 
existentă este precară sau lipsește 
• publică a centrelor/compartimentelor, unde se furnizează servicii 
de asistență medicală comunitară 
• publică în care se furnizează servicii de asistență medicală 
școlară, inclusiv servicii de asistență stomatologică (ex: cabinete 
medicale, inclusiv cabinet medicale stomatologice organizate în 
unități de învățământ sau în centre comunitare integrate, dotarea 
cu unități mobile pentru asigurarea accesului copiilor, tinerilor și 
persoanelor neasigurate la servicii de calitate) 
 
 
 

• Cabinete medicilor de familie 
• Unități sanitare/ structuri publice care 
desfășoară 
activități medicale 
• Centre/compartimente unde se furnizează 
servicii de 
asistență medicală comunitară 
• Cabinete de asistență medicală școlară/ 
stomatologică 
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Investiții (dotare/ extindere/ modernizare/ reabilitare) în 
infrastructura publică a: 
• unităților sanitare/ altor structuri publice care desfășoară activități 
medicale de tip ambulatoriu/acordă asistență medicală 
ambulatorie (inclusiv unitățile sanitare care 
vor implementa programe de screening / diagnosticare și 
tratament) 
• unităților sanitare în scopul reorganizării/ reconversiei unor secții 
din unitățile sanitare cu paturi de acuți în paturi de spitalizare de 
zi, concomitent cu măsuri de întărire a capacității furnizării 
serviciilor medicale și chirurgicale de tip ambulatoriu 

• Îmbunătățirea accesibilității și eficacității asistenței medicale 
primare şi integrarea cu serviciile de asistență medicală 
comunitară. 
• Îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor oferite în 
regim ambulatoriu. 
• Implementarea de măsuri de sprijin destinate recuperării 
persoanelor cu tulburări de spectru autist. 
• Îmbunătățirea accesibilității și eficacității rețelei de medicină 
școlară, inclusiv a celei stomatologice, ca parte a asistenței 
medicale primare adresate copiilor şi tinerilor, atât din mediul 
urban, cât şi din mediul rural. 

• Personal din administrația publică centrală 
(inclusiv servicii deconcentrate) și locală a 
sistemului public de sănătate 
• Personal implicat în furnizarea de servicii 
medicale/medico- sociale la nivelul 
comunității, în furnizarea de servicii de 
asistență medicală primară, inclusiv 
paramedici, personal din jandarmeria 
montană, în furnizarea de servicii medicale 
în regim ambulatoriu 
• Persoane care beneficiază de servicii de 
asistență primară/ comunitară 
• Medici de familie 
• Persoane care oferă servicii de medicină 
școlară, inclusiv servicii stomatologice 
• Copii/ tineri care beneficiază de servicii de 
medicină școlară 
• Copii/ tineri care beneficiază de servicii 
stomatologice 

Prioritatea 3  Servicii de 
reabilitare, paliaţie şi îngrijiri 
pe termen lung adaptate 
fenomenului demografic de 

Investiții în infrastructura publică a: 
• unităților sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ 
recuperare, inclusiv rețeaua balneară pe profile de patologie 
(inclusiv centre de recuperare medicală, recuperare neurologică 
și post-traumatică) 

• Unități sanitare 
• Unități medico-sociale 
• Centre/unități care furnizează servicii de 
paliație și îngrijiri medicale pe termen lung 
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îmbătrânire a populaţiei şi 
profilului epidemiologic al 
morbidităţii 

• unităților sanitare care furnizează servicii de paliație şi îngrijiri 
medicale pe termen lung 
• unităților sanitare pentru acuți în vederea transformării acestora 
în unităţi sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ 
recuperare, servicii de paliaţie şi îngrijiri medicale pe termen lung 
• unităților medico-sociale care furnizează servicii medicale de 
îngrijire de lungă durată 
Investiții în infrastructura centrelor/ unităților /unităților 
sanitare/unităților medicosociale care furnizează servicii de 
paliație şi îngrijiri medicale pe termen lung 
Investiții în infrastructura centrelor pilot pentru servicii integrate 
dedicate tratamentului/ reabilitarii persoanelor cu tulburări de 
spectru autist. 

• Centre pilot pentru servicii integrate 
dedicate tratamentului/ reabilitarii 
persoanelor cu tulburări de spectru autist 

• Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor de reabilitare/ 
recuperare. 
• Îmbunătățirea accesibilității și a eficacității serviciilor de îngrijire 
paliativă. 
• Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor de îngrijire pe 
termen lung. 

• Personal din administrația publică centrală 
(inclusiv servicii deconcentrate) și locală a 
sistemului public de sănătate 
• Personal implicat în furnizarea de: 
servicii de reabilitare/ recuperare / servicii 
conexe actului medical / personal suport 
servicii de îngrijire paliativă / servicii conexe 
actului medical / personal suport 
servicii de îngrijiri pe termen lung / servicii 
conexe actului medical / personal support 
• Persoane care beneficiază de servicii de: 
reabilitare/recuperare 
îngrijire paliativă 
îngrijiri pe termen lung 

 
 
Prioritatea 4  Creșterea 
eficacității sectorului 
medical prin investiții în 
infrastructură și servicii 

A. Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare - serviciilor 
esențiale pentru afecțiuni complexe. 
B. Investiții în infrastructura publică a: 
a. structurilor sanitare unde se realizează depistare, 
diagnosticare, tratare și recuperare a pacienților cu afecțiuni 
genetice şi a celor cu anomalii congenitale, estimarea riscului de 
recurență a bolilor genetice în familiile pacienților; 

 
• Unități sanitare 
• INSP 
• Centre Regionale ale INSP 
• DSP 
• INHT 
• Centre de transfuzii 
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b. structurilor sanitare unde se realizează examinări asupra 
persoanelor în viață care au suferit vătămări ale integrității 
corporale sau agresiuni sexuale sau solicită stabilirea vârstei și 
sexului; examene medico-legale traumatologice în cazuri de 
vătămări corporale grave; examinări medico-legale psihiatrice în 
materie penală și civilă; examinări/ expertize în vederea amânării 
sau întreruperii executării pedepsei pe motive medicale; 
examinări/ expertize în cazuri de acordare necorespunzătoare a 
asistenței medicale; 
c. unităților sanitare unde se realizează programele de screening/ 
prevenție și tratament pentru retinopatia de prematuritate; 
d. unităților sanitare unde se realizează îngrijirea pacienților în 
domeniul neurologie pediatrică - boli rare, inclusiv a unităților 
sanitare unde se realizează îngrijirea pacienților în domeniul 
bolilor rare, a centrelor de expertiză pentru boli rare (inclusiv 
construire). 
C. Investiții în infrastructura publică a structurilor sanitare care au 
atribuții în prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea 
bolilor transmisibile, inclusiv în epidemii, pandemii, controlul și 
supravegherea infecțiilor asociate actului medical și a celor 
implicate in sănătatea publică: 
• laboratoarelor de microbiologie din cadrul spitalelor evidențiate 
ca potențiali beneficiari în cadrul documentelor programatice 
naționale sau ale altor instituții; 
• laboratorului național de referință/ laboratoarelor de lucru 
regionale. 
D. Investiții în infrastructura publică a: 
• Sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii de 
testare a sângelui și/sau procesare a plasmei; 
E. Investiții de mică amploare în infrastructura spitalelor 
orășenești. 

• Implementarea de programe de screening populațional/ 
diagnosticare și tratament 
al stadiilor incipiente în special pentru persoane aparținând 
grupurilor vulnerabile 

• Personal din administrația publică centrală 
(inclusiv servicii deconcentrate) și locală a 
sistemului public de sănătate 
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• Implementarea de programe de diagnosticare precoce și 
tratament, în special pentru persoane aparținând grupurilor 
vulnerabile. 
• Măsuri destinate creșterii capacității de îngrijire medicală a 
pacientului critic neonatal/ postneonatal. 
• Măsuri de diagnosticare precoce și/ sau tratament antenatal/ 
neonatal/ postnatal. 
• Creşterea capacităţii de îngrijire medicală a pacienților cu boli 
rare – neurologie pediatrică. 
• Implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și 
aplicarea de politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv 
implementarea de măsuri de prevenție (inclusiv sănătate orală în 
zone defavorizate sau greu accesibile și mintală). 
• Implementarea de măsuri destinate diagnosticării și 
tratamentului pacienților modificărilor de coloană și alte articulații. 
• Implementarea de programe/ măsuri destinate controlului 
infecțiilor asociate actului medical. 
• Măsuri destinate creșterii eficacității serviciilor de laborator. 
• Sistemul național de transfuzii, inclusiv infrastructura de testare 
a sângelui și/ sau procesare a plasmei. 
• Remodelarea circuitelor de depozitare și transport a deșeurilor 
medicale în unitățile medicale. 

• Personal implicat în furnizarea de 
programe de screening (populațional)/ 
diagnosticare/ tratament (precoce) 
• Persoane care beneficiază de programe 
de screening populațional/ diagnosticare/ 
tratament 
• Personal cu factori de risc cardiovascular 
• Personal implicat în implementarea de 
măsuri adresate pacientului critic 
• Personal implicat în furnizarea de 
programe de schimbare a stilului de viață și 
aplicarea de politici de încurajare a unei 
vieți sănătoase 
• Persoane care beneficiază de programe 
de schimbare a stilului de viață și aplicarea 
de politici de încurajare a unei vieți 
sănătoase 
• Personal implicat în acțiuni de screening 
pentru boli cu potențial de depistare 
neonatală/ diagnosticare 
• Personal implicat în activități de laborator 
• Personal implicat în activități de transfuzii/ 
testare a sângelui și/sau procesare a 
plasmei 

 
Prioritatea 5  Abordări 
inovative în cercetarea din 
domeniul medical 

Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 
(i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate: 
• Cercetare și inovare prin implementarea de soluții cu relevanță 
publică; 
• Adoptarea tehnologiilor medicale inovative și avansate; 
• Programe dedicate cercetării și/sau utilizării clinice: ex. producție 
de vaccinuri, seruri și alte medicamente biologice; 
• Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile. Realizarea unei 
infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul genomicii. 

 
• Organizații de cercetare 
• Cercetători 
• Universități 
• Personal suport din cadrul  
organismelor de cercetare și universități 
sprijinite 
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Prioritatea 6  Digitalizarea 
sistemului medical 

Digitalizare în sănătate 
(ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 
companiilor și al guvernelor: 
• Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al 
CNAS; 
• Observatorul național pentru date în sănătate. 

• Autorități și instituții publice din domeniul 
medical 
• Personalul de specialitate (medical, de 
suport) al autorităților și instituții publice 
sprijinite 

 
 
 
 
 
 
Prioritatea 7   
Măsuri care 
susțin cercetarea,  
informatizarea în sănătate 
și 
utilizarea de metode 
moderne 
de investigare, intervenție, 
tratament 

A. Măsuri pentru implementarea operațiunilor în domeniul 
cercetării medicale la toate nivelurile, cu accent pe cele 3 
operațiuni de importanță strategică: tratament cancere, 
geonomică, dezvoltarea capacității Institutului Cantacuzino. 
B. Măsuri pentru facilitarea implementării operațiunilor care 
vizează digitalizarea sistemului medical. 
C. Măsuri de formare/ specializare - utilizare echipamente 
medicale inovative. 
D. Utilizare de metode moderne de investigare, intervenție, 
tratament 
E. Asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de 
calitate, inclusiv la transplant de țesuturi și celule, conform 
standardelor internaționale. 
F. Dezvoltarea de programe/ module specifice și transersale de la 
nivelul universităților de medicină, care să permită perfecționarea 
sau reconversia profesională. 
G. Susținerea parteneriatelor dintre furnizorii de formare (de la 
nivelul învățământului terțiar) și instituțiile din domeniul medical, 
pentru dezvoltarea unor programe de formare continuă în 
domeniul medical și zonele conexe (competențe digitale, 
specializare inteligentă, etc). 

• Personal implicat în implementarea 
operațiunilor în domeniul cercetării 
medicale la toate nivelurile, cu accent pe 
cele 3 operațiuni de importanță strategică: 
tratament cancere, geonomică, dezvoltarea 
capacității Institutului Cantacuzino (inclusiv 
pilotarea rezultatelor cercetării)/ personal 
care poate fi implicat în implementarea de 
măsuri în domeniile sprijinite 
• Personalul CNAS, ONDS si al structurilor 
partenere din domeniul sănătății/ 
structurilor medicale sprijinite în domeniul 
măsurilor de digitalizare 
• Personal implicat în implementarea de 
metode moderne de investigare/ 
intervenție/ tratament 
• Pacienți care beneficiază de metode 
moderne de investigare/ intervenție/ 
tratament 
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Fișa Program Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

Axe prioritare Acțiuni eligibile Tipuri de beneficiari / Grupuri 
țintă 

 
 
 
 
 
Prioritatea 1  
Promovarea eficienței 
energetice, a sistemelor și 
rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de 
stocare și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect 
de seră 
 

Acțiunea 1.1. Îmbunătățirea eficienței energetice a IMM-urilor și a 
întreprinderilor mari 
• Proiecte demonstrative și de eficiență energetică în IMM-uri și măsuri de 
sprijin adiacente. 
• Proiecte de eficiență energetică în întreprinderile mari și măsuri de sprijin 
adiacente 

• Întreprinderi mari (HG 495/2014) și 
IMM-uri 
• Societăţi comerciale din industrie, 
cu consumuri de 
peste 1.000 tep/an 

Acțiunea 1.2. Reducerea emisiilor de GES și creşterea eficienţei 
energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei 
termice 
• Modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi secundare din 
sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice; 
• Cogenerare de înaltă eficiență în termoficare urbană 
• Construcție rețele noi de distribuție a gazelor naturale doar pentru 
conectarea noilor centrale pe gaz care inlocuiesc vechile centrale pe 
carbune 

• UAT-uri 
• concesionari serviciu public de 
termoficare urbană 
• Operatori rețele distribuție gaze 

Acțiunea 1.3. Sisteme și rețele inteligente de energie și soluții de stocare 
• Promovarea utilizării de echipamente şi sisteme inteligente pentru 
asigurarea calității energiei electrice. 
• Implementarea de soluții digitale pentru localizarea/izolarea defectelor și 
realimentarea cu energie în mediul rural și urban. 
• Digitalizarea stațiilor de transformare şi soluții privind controlul rețelei de 
la distanță - integrare stații în SCADA. 
• Măsuri de creștere a adecvanței SEN prin investiții în soluții de 
flexibilitate. 
• Implementarea de soluții privind stocarea energiei „behind the meter”. 

• Operatori naționali distribuție 
energie (Transelectrica, IMM-uri). 
• Operatorii de distribuţie 
concesionari ai serviciului 
public de energie electrică, care se 
supun 
obligaţiilor de implementare a 
contorizării 
inteligente în proporţie de 80% până 
în 2020 

 
 
 
 
 
 

Acțiunea 2.1 Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini 
cerințele directivelor de mediu 
• Investiții integrate de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată, 
respectiv: 
- construirea și reabilitarea reţelelor de canalizare şi 
construirea/reabilitarea/ modernizare a stațiilor de epurare a apelor uzate 

•Asociaţiile de Dezvoltare 
Intercomunitară prin Operatorii 
Regionali (OR) de Apă finanțați prin 
POS M si POIM 
•Pentru operațiunile de consolidare a 
capacității administrative a actorilor 
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Prioritatea 2   
Dezvoltarea 
infrastructurii de apă și 
apă uzată și tranziția la o 
economie circulară 

care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile în 
aglomerări mai mari de 2.000 l.e., inclusiv soluții pentru un management 
adecvat pentru tratarea nămolurilor rezultate în cadrul procesului de 
epurare a apelor uzate; sisteme individuale adecvate de tratare a apelor 
uzate pot fi finanțate, în cadrul proiectelor regionale integrate de apă uzată, 
ca soluții tehnice aplicate punctual și justificat, la nivelul anumitor 
aglomerări, ulterior stabilirii și implementării cadrului legal și metodologic 
de către autoritățile responsabile la nivel național; 
- construirea și reabilitarea și de sisteme de captare și aducțiune, stații de 
tratare, rețele de transport și distribuire a apei destinate consumului uman 
în contextul proiectelor integrate de apă și apă uzată; 
- măsuri necesare pentru eficientizarea proiectelor și sustenabilitatea 
investițiilor 
• pregătirea și gestionarea proiectelor de investiții de apă și apă uzată; 
• consolidarea capacității actorilor implicați în sector: 
- sprijin pentru consolidarea suplimentară și extinderea operatorilor 
regionali, astfel încât să se dezvolte capacitatea acestora de a realiza 
investițiile pentru conformare; 
- sprijin pentru consolidarea capacității administrative a celorlalte instituții 
implicate  ADI, ANRSC,  MMAP, MS (Institutul de Sănătate Publică), AM 
PODD. 

din sector vor fi eligibili operatori 
regionali, ADI, ANRSC, MMAP, MS 
(Institutul de Sănătate Publică), AM 
PODD. 

Acțiunea 2.2 Gestionarea eficientă a deșeurilor, în vederea accelerării 
tranziției spre economia circulară, pentru a îndeplini cerințele directivelor 
de mediu 
• Îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor municipale în vedere 
asigurării tranziției spre economia circulară, în conformitate cu nevoile 
identificate în PNGD și PJGD-uri, respectiv: 
Investiții în extinderea sistemelor de colectare separată, atât în ceea ce 
privește colectarea din poartă în poartă a deșeurile reciclabile și a 
biodeșeurilor, dar și colectarea deșeurilor textile și deșeurilor periculoase 
menajere; 
Investiții privind valorificarea materială a deșeurilor; 
Investiții privind instalații de tratare a deșeurilor reziduale, inclusiv 
îmbunătățirea instalațiilor TMB existente; 

• Asociaţiile de Dezvoltare 
Intercomunitară prin Consiliile 
Județene 
• Autorități publice centrale (ex. 
MMAP, ANPM, ANRSC) 
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• Investiții individuale suplimentare pentru închiderea depozitelor de 
deșeuri neconforme; 
• Întărirea capacității instituționale a actorilor din sector (MMAP, ANPM, 
UAT, ADI-uri, ANRSC) în vederea accelerării tranziției spre economia 
circulară. 

 
Prioritatea 3 - 
Protecţia mediului 
prin conservarea 
biodiversităţii, asigurarea 
calităţii aerului şi 
remediere a 
siturilor contaminate 

Acțiunea 3.1 Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele 
directivelor de mediu 
• îmbunătăţirea accesului administratorilor siturilor Natura 2000 la servicii 
de asistenţă tehnică specializată pentru elaborarea sau revizuirea 
Planurilor de management a siturilor Natura 2000/Planuri de acțiune 
pentru specii, pentru toate tipurile de habitate (inclusiv cele din mediu 
marin), prioritate la finanțare având planurile de management ale siturilor 
aflate în arealul proiectelor de infrastructură; 
• menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor 
prin măsuri de conservare specifice prevăzute în planurile de management 
ale siturilor Natura 2000/planuri de acțiune pentru specii, și după caz a 
ecosistemelor degradate și a serviciilor furnizate în afara ariilor naturale 
protejate, precum și asigurarea conectivității ecologice; 
• facilitarea accesului autorităților și entităților cu rol în managementul 
biodiversității la servicii de asistenţă tehnică, cercetare şi echipamente 
pentru îmbunătăţirea nivelului de cunoaștere a biodiversității și a 
ecosistemelor (ex. realizarea de studii științifice) şi consolidarea capacității 
de management a rețelei Natura 2000 și a altor arii naturale protejate de 
interes național. 

• Pentru investiţii şi elaborarea 
planurilor de management: ANANP 
Administratori ai ariilor naturale 
protejate pentru ariile care au 
structuri de administrare proprii/ 
ARBDD. Proiectele pot fi depuse în 
parteneriat cu alte entități de drept 
public sau privat. 
• Pentru ecosistemele  
 degradate și serviciile furnizate în 
afara ariilor naturale protejate: 
administratori desemnați în condițiile 
legii și/sau proprietari ai suprafețelor 
de teren ce constituie ecosistem 
degradat aflat în proprietate publică. 
Proiectele pot fi depuse în 
parteneriat cu alte entități de drept 
public sau privat • Pentru dezvoltarea 
capacității administrative și 
complementaritatea nivelului de 
cunoaștere a biodiversității și 
ecosistemelor în domeniul 
biodiversității: MMAP/ ANANP/ APM/ 
GNM/ARBDD/ administratorii de 
parcuri / situri Natura 2000/ alte arii 
naturale protejate. 

Acțiunea 3.2 Îmbunătățirea monitorizării calității aerului pentru îndeplinirea 
cerințelor de monitorizare și reducere a emisiilor, rezultate din directive 

• Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor 
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• dotarea RNMCA cu echipamente noi, prin înlocuirea sau updatarea 
echipamentelor existente de măsurare a poluanților uzate din punct de 
vedere moral și tehnic 

Acțiunea 3.3 Investigarea preliminară și detaliată a siturilor contamionate, 
evaluarea riscurilor asupra mediului și remedierea siturilor 
• sprijinirea procesului de inventariere și investigare preliminară și detaliată 
a siturilor potențial contaminate; 
• remedierea siturilor contaminate orfane aflate în proprietatea autorităților 
publice sau puse la dispoziţia acestora de către proprietar, asigurarea 
calității factorilor de mediu, în vederea protejării sănătăţii umane și 
mediului, inclusiv monitorizarea post-remediere a acestora. 

• Ministerul Mediului, Apelor si 
Pădurilor (MMAP) 
• autorități publice centrale și locale 
• alte organisme publice în domeniul 
protecției mediului, inclusiv structuri 
subordonate acestora, cu 
responsabilități în domeniul 
gestionării siturilor contaminate 

Prioritatea 4 Promovarea 
adaptării la schimbările 
climatice şi 
managementul 
riscurilor 

Acțiunea 4.1 Managementul inundațiilor și al secetei 
• amenajarea complexă a bazinelor hidrografice prin utilizarea 
infrastructurii verzi sau prin adaptarea, construirea ori reabilitarea 
infrastructurii existente de gospodărire a apelor și îmbunătățiri funciare 
adaptate la noile practici UE, inclusiv cele privind asigurarea conectivităţii 
laterale şi/sau transversale a râului; 
• dezvoltarea infrastructurii de monitorizare, avertizare şi alarmare a 
fenomenelor hidro-meteorologice severe (inundații și secetă) pentru 
evaluarea și gestionarea durabilă a resurselor naturale, inclusiv activităţi 
în scopul conştientizării publice; 
• consolidarea capacității administrative pentru asigurarea implementării 
directivelor europene în domeniu. 

• Ministerul Mediului, Apelor si 
Pădurilor 
• Administrația Națională Apele 
Române (ANAR) 
• Administrația Națională de 
Meterologie 
• ROMSILVA 
• Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri 
Funciare 
• parteneriate între instituțiile publice 
centrale cu rol în gestionarea 
inundațiilor, precum și cu ONG-urile 
și alte structuri cu o anumită 
specializare în domeniul ecologic 
• APL. 
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Fișa Program Operațional Transport (POT) 

Axe prioritare Acțiuni eligibile Tipuri de beneficiari / Grupuri 
țintă 

 
 
 
Prioritatea 1 – 
Îmbunătăţirea 
conectivităţii prin  
dezvoltarea rețelei TEN-T 
de transport rutier 

• Finalizarea proiectelor fazate din perioada precedentă de finanțare 
europeană (2014-2020), precum și a proiectelor prioritizate pentru 
finalizarea rețelei primare a României situate pe rețeaua TEN-T Centrală și 
TEN-T Globală, conform strategiei actualizate de implementare a Master 
Planului General de Transport al României, cuprinsă în Planul Investițional 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe perioada 2020-2030. 
Investițiile vor fi acompaniate de măsuri de protecția naturii și a biodiversității 
(infrastructură verde) în legătură directă cu infrastructura de transport rutieră. 
• Proiecte fazate: 
• Autostrada Sibiu-Piteşti (loturile 1,4,5); 
• Infrastructură integrată pentru zona orbitală a Municipiului Bucureşti 
(Autostrada Centura Sud); 
• Autostrada Transilvania (fără tunelul Meseş). 
• Proiecte noi de investiţii: 
• Autostrada Piteşti-Sibiu (loturile 2,3); 
• Autostrada Ploieşti-Comarnic-Braşov; 
• Autostrada Giurgiu – Bucureşti; 
• Autostrada Sibiu – Braşov; 
• Drum expres Bucureşti - Alexandria – Craiova; 
• Autostrada Ungheni - Iaşi - Tg. Mureș; 
• Autostrada Braşov (inclusiv Bypass Braşov Nord) – Bacău; 
• Autostrada Paşcani - Suceava – Siret; 
• Autostrada Tg. Mureş – Braşov; 
• Autostrada Timişoara – Moraviţa. 

 
 
 
 
• Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii 
Rutiere - C.N.A.I.R 

Prioritatea 2 – 
Îmbunătăţirea 
conectivităţii prin  
dezvoltarea infrastructurii 
rutiere pentru 
accesibilitate 
teritorială 

• Construcția variantelor de ocolire și realizarea accesului municipiilor la 
sectoarele rețelei rutiere primare, precum și construcția altor sectoare de 
drum național situate pe rețeaua secundară, ținând cont de impactul asupra 
habitatelor naturale și conectivității ecologice. Investițiile vor fi acompaniate 
de măsuri de protecția naturii și a biodiversității în legătură directă cu 
infrastructura de transport rutieră. 

• Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii 
Rutiere -C.N.A.I.R  
• Direcțiile Regionale de Drumuri și 
Poduri 
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• Administrații Publice Locale 
(inclusiv asociații ale acestora și 
parteneriate cu ceilalți beneficiari) 

Prioritatea 4 – 
Îmbunătăţirea 
mobilităţii naţionale, 
durabila şi reziliența în 
faţa schimbărilor climatice 
prin 
creșterea calității 
serviciilor de transport pe 
calea ferata 

 
 
• achiziția de material rulant ecologic 
• măsuri de reformă în domeniul transportului feroviar de călători. 

• Autoritatea pentru Reforma 
Feroviară (ARF), 
• Parteneriate ale operatorilor 
feroviari de transport de călători cu 
ARF. 

Prioritatea 6 - 
Îmbunătăţirea 
conectivităţii şi mobilităţii 
urbane, durabilă şi 
rezilientă 
în faţa schimbărilor 
climatice prin creșterea 
calității serviciilor de 
transport pe calea ferată 

Operațiunile finanțate prin intermediul acestei priorități vor viza: 
• achiziția de trenuri metropolitane (material rulant) 
• construcția/modernizarea/optimizarea infrastructurii necesare 
• asigurarea legăturii feroviare cu aeroportul ce deservește zona 
metropolitană 
• optimizarea mersului trenurilor – graficului de călătorii, sistemele de 
ticketing, măsuri de creștere a accesibilității persoanelor cu deficiențe de 
deplasare și alte măsuri similare 
Proiecte noi de investiţii urmărite vor viza zonele metropolitane cu prioritate 
în: Cluj-Napoca, Braşov, Sibiu, Timişoara, Iaşi, Oradea, Craiova. 

• Parteneriate între Autoritățile 
Publice Locale (inclusiv asocieri 
ale acestora) și Compania 
Națională Căile Ferate Române-
C.N.C.F.R. și/sau ARF 

Prioritatea 7 – 
Dezvoltarea de centre 
logistice 

• Investiții în modernizarea centrelor logistice multimodale 
• Dezvoltarea de centre logistice multimodale 
• Investiții în instalații și echipamente de operare în cadrul centrelor logistice 
multimodale 
• Investiții în infrastructura de acces la centrele logistice multimodale 

• Agenți economici privați 

Prioritatea 9 – Creșterea 
gradului de siguranța pe 
rețeaua rutieră de 
transport 

• Măsuri „hard” și „soft” care contribuie la îmbunătățirea siguranței traficului 
pe rețeaua rutieră. 
• Eliminarea punctelor negre. 
• Echipamente de intervenție în condiții meteo speciale. 

• CNAIR, 
• Direcțiile regionale de drumuri și 
poduri 
• Poliția rutieră. 
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Fișa Program Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

Axe prioritare Acțiuni eligibile Tipuri de beneficiari / Grupuri 
țintă 

 
Prioritatea 1 - 
Valorificarea 
Potențialului tinerilor pe 
piața muncii 
 
 
 
 
 

• 1.i.1. Înființarea/ dezvoltarea de centre/cluburi de tineret la nivel comunitar 
cu implicarea autorităților locale și a unor entități publice sau private. 
• 1.i.2. Realizarea de către centrele/cluburile de tineret publice sau private 
sau de alți actori interesați a unor rețele de lucrători de tineret, selectați din 
rândul tinerilor și instruiți pentru furnizarea de servicii de outreach și activare 
a tinerilor și de înregistrare a acestora la furnizorii de servicii de ocupare 
publici sau privați, în vederea oferirii de servicii de ocupare. 
• 1.i.3. Furnizarea de pachete integrate de măsuri de activare a tinerilor, 
personalizate în funcție de profilul acestora, cu accent pe tineri inactivi, 
șomeri și șomeri de lungă durată. 
• 1.i.4. Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor: formare competențe 
antreprenoriale, tutorat/ mentorat, asistență/ consiliere, role models, formare 
în management de proiect, inclusiv accesul la granturi pentru inițierea de noi 
afaceri sau incubatoare de afaceri, asistență și consultanță post înființare. 
• 1.i.5. Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă flexibile 
şi pentru finanțarea investițiilor care să permită utilizarea acestor forme prin 
facilitarea accesului la finanțare destinat IMM-urilor și acordarea de măsuri 
de acompaniament pentru finanțarea beneficiilor acordate tinerilor. 
• 1.i.6. Stimularea întreprinderilor sociale de inserție pentru susținerea tinerilor 
cu accent pe inactivi, șomeri și șomeri de lungă durată prin acoperirea 
costurilor de calificare la locul de muncă, consiliere și orientare profesională, 
subvenționarea contractelor de muncă și plasarea pe piața muncii la finalul 
perioadei de sprijin, inclusiv cu acordarea de servicii de acompaniere socio-
profesională și sociale. 

 
• Structuri specializate în 
adresarea nevoilor tinerilor 
• Tineri sub 30 ani 

Prioritatea 2 - 
Îmbunătățirea 
participării copiilor la 
educația antepreșcolară 
și preșcolară 

• 2.v.1. Dezvoltarea și asigurarea calității sistemului de ÎETC, prin: 
• elaborare și editare ghiduri cu bune practici pentru sprijinirea implementării 
noului curriculum, inclusiv a unor strategii didactice inovatoare; 
• pilotarea și implementarea unor strategii de predare, inovatoare și eficace, 
în clustere; 
• dezvoltarea unui cadru de asigurare a calității educației timpurii, prin 
definirea unor standarde minime privind spațiul educațional, dotările, 

• Unități de învățământ și unități 
conexe: ce oferă servicii 
educaționale IETC 
• Copii 0- 6 ani, neinscriși în 
programe de educație timpurie, cu 
accent pe cei proveniți din medii 
sau grupuri dezavantajate 
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activitatea psiho-pedagogică și activități de suport, precum și dezvoltarea de 
standarde ocupaționale pentru personalul IETC; 
• realizare și implementare sistem de monitorizare a formării continue și a 
efectelor acesteia, prin raportare la progresul copiilor, îndeosebi la progresul 
copiilor din grupurile vulnerabile. 
• 2.v.2. Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de suport socio-educațional 
prin: susținerea de acțiuni/ măsuri strategice la nivel local în vederea 
asigurării numărului de locuri necesar participării la IETC și/sau extindere 
servicii complementare, asigurarea materialelor educaționale, măsuri de 
acompaniere în funcție de nevoi pentru copiii care aparțin grupurilor 
vulnerabile, adaptarea serviciilor la nevoile copiilor cu dizabilități/ CES, 
programe de informare, consiliere și educație parentală pentru părinții/ 
reprezentanții legali/ tutorii copiilor de vârstă antepreșcolară și preșcolară, cu 
focalizare pe părinții/ persoanele care au în grijă copiii provenind din grupuri 
vulnerabile etc. 
• 2.v.3. Dezvoltarea sistemului de formare inițială și continuă a cadrelor 
didactice din ÎETC, cu focalizare pe teme precum: dezvoltarea personală, 
dezvoltarea de abilități socio-emoționale, abilități digitale, competențe de 
gândire strategică, comunități care educă/ învață. 

• Antepreșcolari și preșcolari din 
medii sau grupuri dezavantajate 
• Personal didactic 
• Personal cu atribuții în domeniul 
educației, altul decât cel didactic 
• Părinți/ reprezentanți legali/ tutori 
ai copiilor din medii sau grupuri 
dezavantajate, inclusiv persoane 
care au în grijă copilul cu părinţi 
plecaţi la muncă în străinătate, aflat 
în risc de părăsire timpurie a școlii 

 
 
 
Prioritatea 3 - Prevenirea 
părăsirii timpurii a școlii 
și creșterea accesului și 
a participării grupurilor  
dezavantajate la 
educație și formare 
profesională 

Intervențiile integrate vor viza în special grupurile dezavantajate, prin: 
• 3.v.1. Operațiuni orizontale (pentru toate nivelurile de educație din 
învățământul preuniversitar, inclusiv educația antepreșcolară și preșcolară) 
• Aplicarea la nivelul unităților școlare a mecanismelor de monitorizare, 
avertizare, prevenire și combatere a fenomenelor de: a) abandon școlar și 
părăsire timpurie a școlii și b) discriminare și segregare școlară; 
• Facilitarea transportului elevilor către/ de la unitățile școlare; 
• Îmbunătățirea accesului și a participării la educație a copiilor cu dizabilități 
și/sau cerințe educaționale speciale (CES) ; 
• Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare privind participarea 
la educație, educația incluzivă; 
• Organizarea unor oportunități variate de dezvoltare profesională pentru 
personalul didactic, în vederea asigurării unui sistem de educație incluziv. 
• 3.v.3. Intervenții pentru învățământul primar și secundar (gimnazial și liceal) 
• Dezvoltarea/extinderea și creșterea calității programului „școală după 
școală” (SDS), complementar cu programul „masă caldă”; 

• Unități de învățământ și unități 
conexe ce oferă servicii 
educaționale 
• Instituții de învățământ superior 
• Copii sau tineri în afara sistemului 
de învățământ; 
• Antepreșcolari, preșcolari, elevi și 
studenți din medii sau grupuri 
dezavantajate, inclusiv participanți 
la programe de tip „Școală după 
Școală" 
(ȘDȘ) și elevi din ani terminali 
sprijiniți pentru accesul în 
învățământul terțiar; 
• Personal didactic; 
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• Măsuri de sprijin pentru revenirea în sistemul de învățământ, pentru 
finalizarea învățământului obligatoriu, precum și pentru continuarea studiilor 
la un nivel superior de educație, în special pentru elevii aparținând grupurilor 
vulnerabile, inclusiv rommi; 
• Dezvoltarea și extinderea Programului „A doua șansă” (ADS), pentru 
facilitarea finalizării învățământului obligatoriu, de către persoanele care au 
părăsit timpuriu școala. 
• 3.v.4. Intervenții pentru învățământul terțiar 
• Măsuri de prevenire și combatere a abandonului universitar pentru grupurile 
dezavantajate/ subreprezentate de studenți; 
• Măsuri de sprijin în vederea creșterii accesului la studii universitare. 

• Personal cu atribuții în domeniul 
educației, altul decât cel didactic; 
• Părinți/ reprezentanți legali/ tutori 
ai copiilor din medii sau grupuri 
dezavantajate, inclusiv persoane 
care au în grijă copilul cu părinţi 
plecaţi la muncă în străinătate, aflat 
în risc de părăsire timpurie a școlii. 

Prioritatea 4 - Creșterea 
calității ofertei de 
educație și 
formare profesională 
pentru 
asigurarea echității 
sistemului și o mai bună 
adaptare la dinamica 
pieței muncii și la 
provocările inovării și 
progresului tehnologic 

• 4.iv.1. Operațiuni orizontale 
• Dezvoltare de resurse educaționale deschise (RED) și alte resurse moderne 
de învățare pentru elevi, studenți, profesori și echipele manageriale, cu 
ajutorul noilor tehnologii, inclusiv pentru elevii/studenții din grupuri 
vulnerabile; 
• Pilotarea unui mecanism eficient de recunoaștere a rezultatelor învățării 
dobândite în contexte non-formale și informale; 
• Măsuri privind asigurarea calității educației pentru toți, în corelație cu 
dinamica pieței muncii si societatii; 
• Facilitarea accesului informat și a participării active la programe de educație, 
în acord cu interesele elevilor/studenților, cât și cu nevoile pieței muncii; 
• Identificarea, sprijinirea si promovarea copiilor cu abilități înalte; 
• Sprijinirea mobilității internaționale de tip Erasmus+; 
• Creșterea gradului de bună guvernare a instituțiilor de învățământ 
(preuniversitar și superior) și de participare a elevilor și studenților în 
procesele decizionale. 
• 4.iv.2. Intervenții pentru învățământul primar și secundar (gimnazial și liceal) 
• Măsuri privind flexibilizarea și diversificarea oportunităților de formare și 
dezvoltare a competențelor cheie ale elevilor. 
• 4. iv.3. Intervenții pentru învățământul terțiar 
• Promovarea dezvoltării programelor de studii de înaltă calitate, flexibile și 
corelate cu cerințele pieței muncii; 

•Unități de învățământ și unități 
conexe 
•Instituții de învățământ superior 
•Instituții centrale, regionale și 
locale cu responsabilități în 
gestiunea sistemului de 
învățământ; 
•Elevi și studenți, postdoctoranzi 
•Personal didactic 
•Personal cu atribuții în domeniul 
educației, altul decât cel didactic 
•Părinți/ reprezentanți legali/ tutori 
•Elevi înscriși în programe ISCED 
2-4 și studenți înscriși în programe 
ISCED 5-8, sprijiniți pentru a 
beneficia de  mobilitate în cadrul 
programului ERASMUS+ 
•Personal din învățământul 
preuniversitar și tertiar sprijinit 
pentru participarea la o mobilitate 
ERASMUS+ 
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• Dezvoltarea și implementarea unor programe universitare, la solicitarea 
agenților economici, organizațiilor de CDI, pentru adaptarea ofertei 
universităților la solicitările pieței muncii; 
• Implementarea unui program pentru internaționalizarea învățământului 
superior, în vederea creșterii calității, eficienței și relevanței acestuia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prioritatea 5 - Creșterea 
accesibilității, atractivității 
și 
calității învătământului 
profesional și tehnic 

• 5.iv.1.Generalizarea implementării mecanismului de evaluare și 
monitorizare a politicilor publice privind formarea profesională la nivel de 
sistem 
• 5.iv.2. Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de asigurare și 
monitorizare a calității învățării la locul de muncă (WBL), pentru asigurarea 
calității programelor de pregătire practică ale elevilor 
• 5.iv.3. Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de certificare a 
rezultatelor învățării din formarea profesională inițială, relevant pentru piața 
muncii, prin implicarea mediului de afaceri și partenerilor sociali, în vederea 
creșterii relevanței certificării calificărilor profesionale a elevilor, pentru piața 
muncii  
• 5.iv.4. Creșterea calității și a validității proceselor de predare-învățare-
evaluare în ÎPT 
• 5.iv.5. Dezvoltarea si implementarea unui mecanism de recunoaștere a 
rezultatelor învățării din învățământul secundar în învățământul terţiar non 
universitar, pentru flexibilizarea traseelor de formare profesională a elevilor și 
facilitarea accesului pe piața muncii 
• 5.iv.6. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor, studenților și 
personalului didactic din ÎPT, în corelație cu dinamica pieței muncii, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități sau pentru cele provenind din grupuri 
vulnerabile 
• 5.iv.6. Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere pentru 
îmbunătățirea accesului informat la programe de educație și formare 
profesională, în acord atât cu interesele elevilor cât și cu nevoile pieței muncii, 
cu implicarea angajatorilor și/sau a organizațiilor neguvernamentale 
• 5.iv.7 Dezvoltarea de programe de ÎPT de nivel terțiar, derulate în regim 
dual pentru calificările profesionale de nivel 4 și 5 

 
 
 
 
• Unități și instituții de învățământ 
ce oferă servicii educaționale 
• Elevi din învățământul profesional 
și etnic 
• Elevi de gimnaziu 
• Personal didactic din 
învățământul profesional și tehnic; 
• Personal cu atribuții în domeniul 
educației, altul decât cel didactic 

• 5.v.1.Acordarea de sprijin financiar pentru cazare, masă și transport, pentru 
elevii din grupuri sau medii defavorizate, pentru creşterea participării şi 
facilitarea accesului la programele de formare profesională 

• Elevi din învățământul profesional 
și tehnic 
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• 5.v.2 Măsuri pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar și a 
părăsirii timpurii a școlii la nivelul ÎPT 
• 5.v.3. Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare pentru 
întreaga comunitate, de sprijin, consiliere și educație parentală pentru părinții 
elevilor, cu focalizare pe părinții copiilor provenind din grupuri vulnerabile, 
pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a 
școlii 
• 5.v.4. Dezvoltarea de programe remediale în vederea sprijinirii elevilor din 
clasa a IX-a, pentru creșterea nivelului de competență în citit, matematică şi 
științe 
• 5.v.5. Asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de grantul Erasmus+ 
pentru instituțiile acreditate, în scopul satisfacerii cererii de mobilitate 
internațională (sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru ÎPT) 

• Elevi din învățământul 
profesional, din grupuri sau medii 
dezavantajate 
• Elevi din clasa a IX-a ÎPT 
• Personal didactic din 
învățământul profesional și tehnic 
• Personal cu atribuții în domeniul 
educației, altul decât cel didactic; 
• Părinți/ reprezentanți legali/ tutori, 
în special ai copiilor din medii și 
grupuri dezavantajate, inclusiv 
persoane care au în grijă copilul cu 
părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate, aflat în risc de părăsire 
timpurie a școlii. 

Prioritatea 6 - Creșterea 
accesului pe piața muncii 
pentru toți 

• 6.i.1. Furnizarea serviciilor de identificare, îndrumare, sprijin și management 
de caz pentru persoanele din grupuri dezavantajate în vederea facilitării 
accesului pe piața muncii, în complementaritate cu serviciile de management 
de caz acordate pentru comunitățile marginalizate finanțate prin Programul 
Operațional Incluziune și Demnitate Socială, inclusiv campanii de informare 
cu privire la beneficiiile oferite de înregistrarea ca persoană în căutarea unui 
loc de muncă, de obținerea unei calificări profesionale și/sau a unui loc de 
muncă 
• 6.i.2 Furnizarea de pachete prestabilite de măsuri de ocupare în vederea 
integrării socio-profesionale a persoanelor din grupuri dezavantajate pe piața 
muncii, urmare a rezultatului profilării 
• 6.i.3 Finanțarea de intervenții integrate în zone cu deficit de forță de muncă 
și migrație sezonieră 

•Persoane inactive 
•Tineri cu vârsta de peste 30 ani 
•Șomeri, șomeri de lunga durată 
•Persoane cu dizabilitati 
•Persoane din comunități 
marginalizate 
• Persoane din zone rurale 
•Persoane aparținând minorităților 
•Persoane eliberate din detenție 
•Tineri postinstitutionalizat 
•Sportivi la final de carieră 

• 6.iii.2. Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă 
flexibile și pentru finanțarea investițiilor care să permită utilizarea acestor 
forme, în vederea asigurării echilibrului dintre viața profesională și cea de 
familie 

•Femei inactive 
•Șomere, șomere de lungă durată 
•Femei angajate 

• 6.iiibis.1. Măsuri de sprijin pentru păstrarea locurilor de muncă în 
activitățile/sectoarele economice afectate de probleme sistemice 
generalizate (ex. pandemia COVID – 19) 

• Persoane angajate, angajatori si 
personal specializat În 
managementul resurselor umane, 
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• 6.iiibis.2. Măsuri active de ocupare pentru persoanele care urmează să fie 
disponibilizate/ concediate prin măsuri de outplacement 
• 6.iiibis.3. Sprijinirea angajatorilor în general și în mod special a celor de tip 
IMM, pentru crearea unor condiții de muncă adaptate menite să le asigure 
lucrătorilor confortul fizic, psihic şi social și pentru reducerea absenteismului 
• 6.iiibis.4. Campanii de promovare pentru conștientizarea angajatorilor și 
lucrătorilor cu privire la rolul activităților de SSM 
• 6.iiibis.5. Finanțarea serviciilor de susținere a îmbătrânirii active prin 
implicarea lucrătorilor vârstnici de peste 60 de ani în programe de tip 
shadow/tutelă/tutoriat/mentorat pentru formarea și integrarea lucrătorilor noi 
 
 
 

antreprenori, sportivi la final de 
carieră 
• Persoane în somaj tehnic, cu 
contractul de muncă suspendat, 
angajați ai întreprinderilor din 
sectoare economice în dificultate, 
profesioniști și cei care au 
încheiate convenții individuale de 
muncă 
• Persoane angajate care urmează 
să fie 
disponibilizate/ concediate  
• Lucrători vârstnici 

 
 
 
 
 
 
Prioritatea 7 - 
Antreprenoriat și 
economie socială 

• 7.i.1 Dezvoltarea unor structuri colaborative/ participative 
• 7.i.2. Programe de sprijin antreprenorial 
• 7.i.3. Acordarea de granturi pentru inițierea de noi afaceri (start-up) și 
incubatoare de afaceri 
• 7.i.4. Asistență și consultanță în afaceri post înființare, inclusiv prin 
programe de pregătire a managerilor sau a unor măsuri de îmbunătăţire a 
accesului IMM-urilor la diversele modalități de digitalizare a activității lor 
• 7.i.5. Dezvoltarea de instrumente care să contribuie la creșterea 
potențialului economiei sociale 
• 7.i.6. Acordarea de granturi pentru înființarea dezvoltare/ inovare/scalare/ 
extindere/ de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție, inclusiv 
în domeniul oferirii de servicii sociale 
• 7.i.7. Asistență și consultanță post înființare pentru întreprinderile sociale și 
întreprinderile sociale de inserție, inclusiv programe de pregătire a resurselor 
umane din cadrul acestor entități și sprijin pentru digitalizarea activității 
• 7.i.8. Sprijinirea angajatorilor întreprinderi sociale de inserție pentru inserția 
socio-profesionala a lucrătorilor defavorizați 

• Persoane aflate în căutarea unui 
loc de muncă, tineri, șomeri, 
șomeri de lungă durată, persoane 
din grupuri dezavantajate pe piața 
muncii, persoane inactive 
• Administratori de grant 
• Microîntreprinderi, IMM-uri, 
• Antreprenori, manageri, personal 
angajat 
• Parteneri sociali 
• Întreprinderi sociale, structuri 
specializate în adresarea nevoilor 
pe care le au întreprinderile sociale 
• Antreprenori si personal angajat 
in sectorul economiei sociale 

Prioritatea 8 - 
Modernizarea 
instituțiilor pieței muncii 

• 8.ii.1. Îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare a informațiilor din piața 
muncii, de anticipare a nevoii de competențe, de evaluare și monitorizare a 
politicilor publice privind măsurile active și formarea profesională sau 
adăugarea de noi dezvoltări 

• Personal din autorități și instituții 
publice, institute de cercetare, 
furnizori de servicii de ocupare și 
formare, angajatori și membri / 
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• 8.ii.2. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și 
formare: 
• Consolidarea parteneriatului pentru formarea profesională continuă prin 
dezvoltarea capacității administrative a Comitetelor Sectoriale, inclusiv prin 
formarea profesională a specialiștilor. 
• Furnizarea de pachete integrate pentru partenerii sociali în scopul 
modernizării și îmbunătățirii funcționării dialogului social pentru piața muncii 
• Sprijin acordat partenerilor sociali pentru implementarea acordurilor 
europene cadru încheiate de partenerii de dialog social europeni (framework 
agreements) 
• Crearea și asigurarea transparenței unei baze de date naționale care să 
conțină informații privind rezultatele dialogului social 

specialiști ai comitetelor sectoriale 
și ai partenerilor sociali 
• Organizații sindicale și patronale 
reprezentative 
• ONG-uri cu competențe în 
domeniu 
• Angajatori 

 
 
 
 
 
Prioritatea 9 - 
Consolidarea  
Participării populației în 
procesul de învățare pe 
tot 
parcursul vieții pentru 
facilitarea tranzițiilor și a 
mobilității pe piața muncii 

• 9.iv.3. Dezvoltarea sistemului de asigurare a calității în formarea 
profesională a adulților, atât la nivel de sistem, cât și la nivel de furnizor 
• 9.iv.4. Dezvoltarea capacității Comisiilor județene pentru autorizarea 
furnizorilor de formare profesională și a infrastructurii necesare monitorizării 
și raportării situației privind formarea profesionala a adulților în România, 
inclusiv prin formarea profesională a personalului, specialiștilor și 
evaluatorilor de furnizori și programe 
• 9.iv.5. Formarea continuă a formatorilor/instructorilor/coordonatorilor de 
ucenicie din formarea profesională continuă pentru dezvoltarea și furnizarea 
de programe de formare de calitate și flexibile 
• 9.iv.6. Actualizare/revizuire/dezvoltare de noi standarde ocupaționale 
/calificări profesionale conform noilor cerințe ale pieței muncii 

• Instituții centrale, regionale și 
locale cu responsabilități în 
gestiunea sistemului de 
învățământ 
• Absolvenți ISCED 6-8 
• Personal din organizații/ instituții 
care se ocupă de formarea 
profesională a adulților, furnizori de 
servicii de formare sau de orientare 
și consiliere profesională 
• Personal din comisiile judetene 
pentru autorizarea furnizorilor de 
formare profesională 
• Membrii si experti ai comitetelor 
sectoriale, furnizori de servicii de 
ocupare sau formare 
• Angajatori, angajați, antreprenori, 
parteneri sociali 

• 9.v.2. Facilitarea dobândirii unei calificări profesionale de către persoanele 
care au părăsit timpuriu școala, prin acțiuni precum: 
• informarea, consilierea și orientarea potențialilor beneficiari ai acestor 
măsuri, astfel încât să conștientizeze beneficiile și să opteze informat pentru 
participarea la programe „A doua șansă”; 

• Adulți (25-64 ani) care au părăsit 
timpuriu școala și care s-au înscris 
la programe de tip „A doua șansă” 
(ADȘ) sau care participă la 
programe de tip „A doua șansă” și 
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• înscrierea și participarea la programe „A doua șansă” flexibile, inclusiv la 
modulele de pregătire profesională; 
• furnizarea serviciilor suport în funcție de nevoile specifice ale fiecărui 
cursant, astfel încât să fie diminuat riscul de părăsire a programului înainte 
de finalizarea acestuia; 
• informarea, consilierea și orientarea școlară și profesională a cursanților, 
astfel încât să fie identificate în mod realist alternativele de acțiune la 
finalizarea programului ADS, iar beneficiarul să valorifice rezultatele obținute. 

sunt sprijiniți pentru combaterea 
abandonului 
• Adulți (25-64 ani) 

• 9.vi.1. Încurajarea participării la învățarea pe tot parcursul vieții, prin 
formarea unor atitudini favorabile învățării, inclusiv prin consiliere și orientare 
și prin campanii de informare și conștientizare adresate potențialilor formabili 
și angajatorilor 
• 9.vi.1. Creșterea accesului și participării adulților la programe de formare 
pentru dezvoltarea/ creșterea nivelului competențelor cheie care să le asigure 
dezvoltarea personală și îmbunătățirea calității vieții 
• 9.vi.2. Extinderea și diversificarea oportunităților/ ofertei de participare la 
învățarea pe tot parcursul vieții 
• 9.vi.3. Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru educația 
adulților prin asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de grantul 
Erasmus+ pentru instituțiile cu acreditare, cu scopul satisfacerii cererii de 
mobilitate internațională. 
• 8.vi.4. Dezvoltarea și testarea de instrumente inovative de evaluare a 
competențelor dobândite în sistem nonformal și informal pentru facilitarea 
mobilității în ocupare a forței de muncă. 
• 9.vi.5. Implementarea programului „Pachet de bază” 
• 9.vi.6. Implementarea programului „Ține pasul” 
• 9.vi.7. Dezvoltarea de clustere de angajatori și furnizarea de programe de 
formare colaborativă, pentru progresul în carieră al angajaților 
• 9.vi.8. Implementarea programului „Acces digital pentru toți” care vizează 
programe de dobândire a competențelor digitale, structurate pe niveluri, 
precedate de o evaluare a nivelului de competențe digitale. 
• 9.vi.9. Sprijinirea formării continue a angajaților în acord cu nevoile 
identificate de angajatori pentru a putea răspunde provocărilor din domeniul 
de activitate: calificare / recalificare/ specializare, participarea la programe de 
formare internaționale 

• Adulți (25-64 ani) - potențiali 
formabili 
• Angajatori (manageri, 
responsabili RU ș.a.) 
• Personal centre comunitare de 
învățare permanentă 
• Instituții implicate în mobilități 
internaționale de învățare/ Adulți 
(25-64 ani), sprijiniți pentru 
participarea la 
mobilitati ERASMUS+ 
• Persoane inactive, tineri, șomeri, 
șomeri de lungă durată, persoane 
cu dizabilități, persoane din 
comunități marginalizate, persoane 
din zone rurale, persoane 
aparținând minorităților, persoane 
eliberate din detenție, tineri 
postinstituționalizați 
• Persoane aflate în căutarea unui 
loc de muncă, lucrători, persoane 
angajate 
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Prioritatea 10 - Asistență 
tehnică pentru facilitarea 
și 
eficientizarea 
managementului 
Programului 

• 10.1. Asigurarea funcționării sistemului privind coordonarea, gestionarea și 
controlul fondurilor: 
• Sprijinirea AM și a OI pentru implementarea diferitelor etape ale PO; 
• Sprijin logistic pentru funcționarea AM, OI și a altor organisme cu atributii 
delegate în implementarea Programului; 
• Simplificarea și inovarea procedurilor de management, administrative și 
financiare ale PO și consolidarea capacității administrative a AM și a OI; 
• Asigurarea formării profesionale și instruirea personalului structurilor de 
management ale Programului; 
• Sprijin pentru activarea și întărirea capacității și a schimbului de bune 
practici pentru membrii Comitetului de Monitorizare; 
• Sprijinirea activităților AM și a OI necesare pentru închiderea PO. 
• 10.2. Facilitarea implementării, monitorizării, comunicării și vizibilității 
Programului: 
• Sprijin pentru implementarea unor aspecte specifice 
• Planificarea și implementarea sistemului informatic de monitorizare și 
raportare complementar SMIS, în vederea îmbunătățirii eficienței AM și a OI; 
• Studierea, identificarea, selecția și stabilirea indicatorilor pentru 
monitorizarea intervențiilor și a cheltuielilor în funcție de obiectivele POEO; 
• Realizarea de evaluări, raportări, studii și analize specifice necesare pentru 
a permite implementarea eficientă și eficace a acțiunilor finanțate prin POEO 
• Sprijinirea beneficiarilor POEO pentru implementarea proiectelor finanțate 
prin POEO, inclusiv prin sesiuni de instruire;  
• Elaborarea și implementarea strategiei și a planului de comunicare pentru 
POEO, a campaniilor de comunicare și informarea potențialilor beneficiari 
POEO cu privire la intervențiile finanțate din program și beneficiile investițiilor 
FSE+ în domeniile Ocupării și Educației; 
• Diseminarea practicilor și modelelor inovatoare pentru managementul PO; 
• Sprijin pentru pregătirea perioadei 2027+ 

• Structurile / Personalul de 
management/implementare a 
POEO 
• Membrii Comitetului de 
Monitorizare 
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Fișa Program Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

Axe prioritare Acțiuni eligibile Tipuri de beneficiari / Grupuri țintă 

 
 
 
Prioritatea 1. 
Dezvoltarea 
locală plasată 
sub 
responsabilitatea 
comunității 
(intervenții 
pentru GAL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dezvoltarea serviciilor de suport pentru ocupare, care acordă sprijin personalizat 
pentru : 
- accesul pe piața muncii a tuturor persoanelor care aparțin unor grupuri 
vulnerabile, sau care locuiesc în comunitățile marginalizate din zonele urbane; 
- păstrarea locului de muncă; 
- adaptarea locului de muncă la nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile; 
În cadrul Priorității, vor fi eligibile măsurile care sprijină funcționarea GAL-urilor și 
sprijinul pregătitor pentru elaborarea Strategiilor. 

• Persoane aflate în căutarea unui loc 
de muncă, din mediul urban 
• Șomeri de lungă durată 
• Persoane inactive 
• Tineri în căutarea unui loc de muncă 
• Femei în căutarea unui loc de muncă 
• Persoane aparținând grupurilor 
vulnerabile, care doresc să fie 
sprijinite pentru activități de 
antreprenoriat 
• Operatori de economie socială, care 
sprijină angajarea persoanelor aflate 
în risc de sărăcie sau excluziune 
social 
• Alte categorii de persoane 
vulnerabile,identificate prin Strategiile 
de dezvoltare locală 

• Dezvoltarea serviciilor de educație și îngrijire pentru copii, servicii de tip before și 
after school, servicii de suport educațional pentru copiii cu risc de abandon școlar, 
servicii de sprijin educațional pentru adulții vulnerabili, în funcție de nevoile 
identificate in Strategiile de dezvoltare locală. În cadrul Priorității vor fi eligibile 
măsurile care sprijină funcționarea GAL-urilor și sprijinul pregătitor pentru 
elaborarea Strategiilor. 

• Copiii aflați în situația de  risc de 
abandon școlar 
• Adulții vulnerabili, cu ciclul școlar 
nefinalizat 
• Tineri și adulți în proces de formare 
sau reconversie profesională 

• Dezvoltarea serviciilor sociale în GAL-urile urbane: crearea sau extinderea unor 
servicii de asistență socială, mediere pentru accesul pe piața muncii, servicii de 
sănătate, la care să fie adresate în mod specific nevoile persoanelor cu acces 
redus la serviciile din comunitate. 
 

• Comunități urbane pentru care se 
asigură îmbunătățirea accesibilității la 
servicii sociale, de sănătate, de 
îngrijire 

În cadrul Priorității, vor fi eligibile măsurile care sprijină funcționarea GAL-urilor și 
sprijinul pregătitor pentru elaborarea Strategiilor. 
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• Dezvoltarea infrastructurii sociale și a serviciilor în comunitate (sociale, de 
sănătate, ocupare, sprijin educațional), adaptate nevoilor sociale care au fost 
identificate în cadrul Strategiilor de dezvoltare locală. 

• Toate categoriile de persoane 
vulnerabile din comunitățile urbane 

• Direcționarea sprijinului financiar spre acele tipuri de servicii sociale, de sănătate, 
identificate în comunitățile urbane ca fiind necesare, în urma diagnozei locale. 

• Comunități urbane 

• Finanțarea infrastructurii pentru dezvoltarea activităților de valorificare și 
promovare a patrimoniului cultural și turistic local care pot contribui la activarea 
comunităților urbane și la generarea de venituri pentru bugetele locale 

• Comunități urbane 

 
Prioritatea 2: 
Protejarea 
dreptului la 
demnitate 
sociala 

Finanțarea infrastructurilor de locuit, infrastructurii de sănătate pentru recuperare 
veterani, infrastructurii pentru protejarea memoriei victimelor Holocaustului și 
promovarea nondiscriminarii și infrastructurii pentru un centru dedicat tinerilor 
vulnerabili pentru dezvoltarea motivației de a rămâne în școala, după cum 
urmează: 
• Construcția de locuințe sociale, măsură care vizează îmbunătățirea condițiilor de 
locuire pentru populație. 
• Centru de recuperare și refacere pentru veterani – beneficiar Asociaţia Militarilor 
Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de 
Mir” (A.M.V.V.D) în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale. 
• Muzeul de Istorie a Evreilor și a Holocaustului, instituție ce va avea o importantă 
componenta educaționala prin protejarea memoriei victimelor Holocaustului și 
promovarea nondiscriminării. Investiția va sprijini lucrările de consolidare, 
reabilitare și amenajare ale imobilului care va găzdui muzeul, beneficiarul fiind 
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania ,,Elie Wiesel". 
• Centru National de Servicii Integrate pentru tineri «Sfantul Ilie Tesviteanul» în 
cadrul căruia se vor desfașura activități pentru dezvoltarea motivației de a rămâne 
în școala a copiilor și tinerilor aflați în situații de dificultate. Beneficiarul este 
Secretariatul de Stat pentru Culte, în parteneriat cu Arhiepiscopia Bucureștilor – 
Patriarhia Română. 

• Comunități urbane cu accesibilitate 
redusa la locuire 
• Veterani ai teatrelor de război 
recente (Irak, Afganistan, etc) și cei 
din cel de-al doilea razboi mondial, alți 
militari  
• Tineri, persoane interesate de istoria 
civilizatiei din România, 
supraviețuitori ai Holocaustului și 
urmași ai acestora 
• Tineri în situații de vulnerabilitate 

• Măsura privind dezvoltarea serviciilor de recuperare este destinată să însoțească 
măsurile de infrastructură de sănătate pentru veterani prin sprijinirea funcționării 
centrului de recuperare. 

• Veterani din teatrele recente de 
operațiuni, din cel de-al Doilea Razboi 
Mondial, alti militari 

 
 
 

• Dezvoltarea serviciilor cu caracter integrat în comunitățile rurale - Aceste servicii 
de asistență socială, asistență medicală comunitară, suport educațional vor crește 
accesul persoanelor vulnerabile la servicii de calitate în comunitățile rurale. 

• Specialiștii care lucrează cu aceste 
persoane 
• Familiile sau aparținătorii acestora 
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Prioritatea 3: 
Sprijinirea 
comunităților 
rurale fără acces 
sau cu acces 
redus la servicii 
primare – OP 4 

• Crearea și functionarea unui call center pentru persoane vulnerabile, solicitările 
primite fiind preluate și referite catre furnizorii de servicii sociale din comunitate, în 
funcție de nevoie (copil/pers. cu dizabilități/persoana în vârstă etc). 
• Sprijinirea autorităților locale pentru reglementarea situației așezărilor informale 
(identificarea acestora, evaluarea situației, cadastrare, suport administrativ) 
• Sprijinirea victimele dezastrelor naturale în privința soluțiilor de locuire post-
dezastru. 
În cadrul acestei axe se vor mai finanța măsuri de formare continuă a personalului 
din serviciile destinate grupurilor vulnerabile. 

• Specialiștii care lucrează în serviciile 
destinate acestor personae 
• Persoane vârstnice 
• Copii, tineri 
• Persoane cu dizabilități 
• Persoane care locuiesc în așezări 
informale 
• Persoane rămase fără locuință în 
urma calamităților naturale 

• Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la servicii sociale. 
Se vor finanța amenajări spații pentru derularea serviciilor și dotarea acestora. 
• Acordarea de sprijin pentru locuire victimelor calamităților/situațiilor de urgență. 

• Specialiștii care lucrează cu aceste 
persoane 
• Familiile sau aparținătorii acestora 
• Specialiștii care lucrează în serviciile 
destinate acestor persoane 
• Vârstnici 
• Copii, tineri 
• Persoane cu dizabilități 
• Persoane care locuiesc in așezări 
informale 
• Victime ale calamităților naturale 

 
 
Prioritatea 4: 
Reducerea 
disparităților 
dintre copiii la 
risc de sărăcie 
și/sau 
excluziune 
socială si ceilalți 
copii - OP 4 

• Măsuri care contribuie la un acces mai bun al femeilor la piața muncii, precum și 
la un echilibru mai bun al vieții de familie cu viața profesională : Sprijinul acordat 
familiilor monoparentale este în principal direcționat spre mamele singure. 

• Părinți singuri care au în îngrijire 
copii (0-18 ani), dintre care femei 

Măsuri care contribuie la un acces mai bun al copiilor și tinerilor la servicii de calitate 
în comunitate, cât mai aproape de domiciliu: 
• Centrele de zi pentru prevenirea separării copilului de familie oferă servicii de 
asistență și îngrijire copiilor, pe durata zilei, dar și informare, consiliere, îndrumare 
și, dupa caz, ajutor material pentru familii, dar și pentru persoanele în grija cărora 
se află copiii cu parinți plecați în străinătate. 
• Centrele de servicii specializate pentru copiii și tinerii cu tulburări de 
comportament – sunt vizate construirea /reabilitarea / modernizarea/ extinderea / 
echiparea unor centre de zi pentru copiii si adolescentii cu tulburări de 
comportament (violență), precum și servicii de terapie pentru acesti copii și tineri. 
• Servicii de sprijin în comunitate pentru tinerii care au părăsit sistemul de protecție 
specială  

• Specialiștii care lucrează cu aceste 
persoane 
• Familiile sau aparținătorii acestora 
• Specialiștii care lucrează în serviciile 
destinate acestor persoane 
• Copii, tineri 
• Asistenţii personali ai copiilor cu 
dizabilităţi (care îi vor însoți în tabere) 
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- Sprijinirea tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție specială și 
a celor care au părăsit sistemul, prin furnizarea de servicii integrate: consiliere, 
orientare în carieră, dezvoltare personală și dezvoltarea de abilități de viață 
independentă, monitorizare post-intervenție în vederea asigurării sustenabilității 
măsurilor, asigurarea locuinței gratuite prin acordarea unui voucher pentru plata 
chiriei timp de 12 luni 
• Pentru accesul copiilor afectați de sărăcie la activități recreative în vederea 
îmbunătățirii aptitudinilor sociale se vor finanța tabere de creație/sport pentru copii 
școlari (ciclu primar și gimnazial) 
• Măsuri de formare continuă a personalului din serviciile destinate grupurilor 
vulnerabile. 

• Sprijin pentru dezvoltarea, dotarea serviciilor specializate și de suport pentru copiii 
și tinerii cu tulburări de comportament prin finanțarea infrastructurii a trei centre 
pilot în 3 orașe mari (50 pers capacitate) 
• Sprijin pentru dezvoltarea, dotarea serviciilor de zi pentru copii, prin finanțarea 
infrastructurii a 141 de centre de zi cu capacitatea de 30 locuri. 

• Copii 
• Adolescenți 
• Familiile sau aparținătorii copiilor 

 
 
 
 
Prioritatea 5 : 
Servicii de 
suport pentru 
persoane 
vârstnice – OP 4 

• Măsura privind promovarea îmbătrânirii active include acțiuni ce încurajează 
participarea, precum și acțiuni care contribuie la menținerea stării de sănătate a 
persoanelor vârstnice și încurajează traiul independent 

• Persoane vârstnice 

• Dezvoltarea de noi servicii destinate vârstnicilor prin subvenționarea costurilor 
îngrijirii și al serviciilor conexe pentru persoanele vârstnice singure, din mediul 
urban, în situații de dependență și cu un venit lunar inferior salariului minim pe 
economie. 
• Asigurarea unor servicii de suport în cadrul comunităților seniorilor (locuire 
temporară pentru persoane vârstnice aflate în situație de excluziune locativă) 
• Pregatirea specialistilor care lucreaza cu persoane vârstnice 

• Persoane vârstnice 
• Specialiștii care lucrează cu aceste 
persoane 
• Specialiștii care lucrează în serviciile 
destinate acestor personae 

• Finanțarea infrastructurii de locuire temporară pentru persoanele vârstnice în 
pericol de excluziune locativă 

• Persoane vârstnice în situație de 
excluziune locativă 

Prioritatea 6: 
Sprijin pentru 
persoanele cu 
dizabilități – OP 
4 

• Măsura privind încadrarea și menținerea pe piața muncii a persoanelor cu 
dizabilități presupune acordarea unui pachet integrat pentru susținerea încadrării 
pe piața muncii sau a creșterii angajabilității persoanelor cu dizabilități, asigurat 
printr-un mecanism competitiv, de către furnizori publici sau privati de servicii de 
ocupare 

• Persoane cu dizabilități în căutarea 
unui loc de muncă 

• Masuri pentru asigurarea suportului în luarea deciziilor pentru persoanele care au 
nevoie de sprijin pentru exercitarea capacităţii juridice, respectiv pentru persoanele 

• Specialiștii care lucrează cu aceste 
persoane 
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fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, cu sau fără 
tutore legal (încadrate în grad de handicap mintal care au sau nu stabilită măsura 
de ocrotire prin punere sub interdicție). 
• Dezvoltarea de servicii de îngrijire/ reabilitare de zi destinate copilului cu 
dizabilități (fie în centre, fie mobile), în cadrul cărora să fie oferite servicii de 
abilitare/reabilitare, specializate pe tip de dizabilitate, în mod special a celor care 
provin din familii care nu dispun de resurse pentru a accesa aceste servicii. 
Organizarea de cursuri destinate părinților copiilor cu dizabilități în vederea 
dezvoltării abilităților parentale specifice. 
• Dezvoltarea serviciilor de reabilitare în comunitate prin echipe mobile de servicii, 
echipe care asigura la domiciliu serviciile specializate de abilitare/reabilitare. 
• Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități 
care părăsesc sistemul de protecție specială ori care doresc să trăiască 
independent în comunitate. 
• Dezvoltarea serviciilor pentru persoane cu dizabilități în centre tip respiro. 
• Finanțarea cursurilor de Asistent Personal Profesionist, în vederea îmbunătățirii 
ratei de menținere în familie a persoanei cu dizabilități. 
• Accesul persoanelor cu dizabilități la echipamente, mijloace și tehnologii asistive, 
pentru incluziune socială și participare activă la viața comunității. 
• Măsuri de formare a personalului din serviciile destinate grupurilor vulnerabile. 

• Specialiștii care lucrează în serviciile 
destinate acestor persoane 
• Persoane cu dizabilități 

• Renovarea și dotarea centrelor de zi și sprijin pentru locuire pentru persoanele cu 
dizabilități, în locuințele protejate. 
• Renovarea și dotarea centrelor de recuperare/(re)abilitare pentru copiii cu 
dizabilități. 
• Renovarea/construirea și dotarea unor centre tip respiro pentru persoane cu 
dizabilități și familiile acestora. 
• Achiziționare echipamente asistive. 
• Sprijin infrastructură echipe mobile (auto, truse fizio-kineto-medicale etc). 

• Persoane cu dizabilități 

 
 
 
 
 
 
 

• Măsura privind serviciile integrate pentru incluziunea socio-profesională a 
migranților include: 
- un pachet de servicii integrate pentru adulți: facilitarea accesului la servicii 
medicale, de consiliere psihologică și de îndrumare, organizarea cursurilor de 
limba română, orientare și asistență pentru demersuri administrative, profilare, 
consiliere și orientare în vederea accesului la servicii de ocupare, certificarea 
competențelor 

 
 
 
 
•Migranți și resortisanții țărilor terțe 



Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Holboca 2021 - 2027 

  
 

149 

Prioritatea 7: 
Servicii sociale 
și de suport 
acordate altor 
grupuri 
vulnerabile – OP 
4 

- un pachet de servicii integrate pentru copii (facilitarea accesului la servicii 
medicale, de consiliere psihologica și de îndrumare, organizare cursuri limba 
română, servicii educaționale) 

• Servicii integrate pentru victimele traficului de persoane și victimele violentei 
domestice: cazare în centre atât pentru victime, cât și pentru minorii aflați în 
ingrijire, locuințe  protejate/vouchere chirie, consiliere psihologică, consiliere 
profesională, consiliere juridică, suport material pentru asigurarea nevoilor de bază. 
• Servicii de suport și reabilitare pentru reintegrarea socială a persoanelor care se 
confruntă cu adicția/dependența de droguri sau alcool. 
• Servicii de asistență socială, consiliere, suport pentru incluziune, acordate 
persoanelor care se liberează din penitenciar. 
• Servicii de suport pentru incluziunea socială a persoanelor fără adăpost 
• Pregatire profesională pentru specialiștii care lucrează cu grupurile vulnerabile. 

•Victimele violenței domestice 
•Victimele traficului de persoane 
•Persoanele care se confruntă cu 
adicții (droguri, alcool) și familiile 
acestora 
•Persoanele liberate din penitenciar, 
în perioada post-detenție 
•Persoanele fără adăpost 
•Specialiștii care lucrează cu aceste 
persoane 
•Familiile sau aparținătorii 
persoanelor vulnerabile 

• Reabilitarea spațiilor disponibile pentru cazare temporară, aflate în administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sau a structurilor coordonate MAI, pentru 
migranți (6 centre mici cazare, a câte 150 persoane și un centru mare, pentru 500 
persoane) sau a unor autorități publice locale (6 centre mici cazare, a câte 150 
persoane, pentru migranți cu nevoi speciale: familii monoparentale, persoane în 
incapacitate de muncă etc) 
• Dezvoltarea infrastructurii centrelor de integrare din 12 orașe ale țării, 
reprezentative din punct de vedere al numărului de migranți, prin reabilitarea si 
modernizarea unor spații aflate în administrarea autorităților locale. 
Investițiile de tip FEDR vor viza în primul rând renovarea/reabilitarea spațiilor 
existente, dotarea cu echipamente și mobilier. 
• Dezvoltarea infrastructurii de locuințe protejate pentru victimele violenței 
domestice. 
• Dezvoltarea infrastructurii de locuințe protejate pentru victimele traficului de 
persoane. 

•Migranți/resortisanți 
•Victime ale violenței domestice 
•Victime ale traficului de persoane 

Prioritatea 8: 
Ajutorarea 
persoanelor 
defavorizate – 
OP 4 

Măsuri de suport pentru diminuarea ratei de deprivare materială a cetățenilor, atât 
pentru diminuarea sărăciei copiilor și a familiilor cu mulți copii, precum și sprijin prin 
vouchere pentru alimente și masă caldă/cantină. Intervențiile prevăzute prin 
această Prioritate urmăresc susținerea materială a persoanelor defavorizate. 
În acest sens măsurile preconizate sunt: 

• 1, 2 mil persoane adulte în situație 
de deprivare materială/an 
• 1,2 milioane copii (nou născuți sau 
la începutul ciclului primar de 
educație) – 200.000 pe an 
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• Vouchere pentru achiziția de alimente și/sau masă caldă/cantine 
• Vouchere pentru copil 
Se va urmări distribuirea acestui tip de ajutor pentru familiile ale căror venituri sunt 
situate sub media la nivel național. 

 

Fișa Program Operațional Tranziție Justă (POTJ) 

Axe prioritare Acțiuni eligibile Tipuri de beneficiari / Grupuri 
țintă 

Prioritatea 1. O 
tranziție justă 
prin 
dezvoltarea 
spiritului 
antreprenorial, 
IMM-urilor, a 
cercetării și 
inovării și a 
digitalizării 
 
 
 

• Investiții în înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor de afaceri; 
• Investiții în crearea de noi întreprinderi, inclusiv prin servicii de consultanță; 
• Investiții în activități de cercetare și inovare care conduc la creșterea competitivității 
întreprinderilor; 
• Dezvoltare economică prin promovarea transferului de tehnologii și sprijinirea 
cooperăriidintre industrie și cercetare; 
• Investiții productive în IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou înființate, care conduc la 
diversificare și reconversie economică; 
• Investiții productive în alte întreprinderi decât IMM-urile; 
• Creșterea competitivității întreprinderilor prin digitalizare și competențe digitale 
avansate; 
• Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice, pentru a reduce sarcina 
administrativă pentru mediul de afaceri. 

• Întreprinderi, parteneriate între 
autorități publice locale /centrale 
/structuri subordonate acestora cu 
oricare dintre beneficiarii 
menționați, 
• Parteneriate ale întreprinderilor cu 
organizații CDI 
• Universități 
• APL 
• Institute de cercetare 
• Entități de inovare și transfer 
tehnologic 
• Entități administrator ale 
structurilor suport pentru afaceri. 

Prioritatea 2. O 
tranziție justă 
prin investiții în 
tehnologii și 
infrastructuri 
pentru energie 
curată cu 
emisii reduse 

• Investiții în dezvoltarea de tehnologii pentru o energie verde; 
• Investiții in activități legate de gazul natural, utilizat ca tehnologie de legătură care 
înlocuiește cărbunele, lignitul, turba sau petrolul de șist (eficiență energetică și 
reducere GHG) ; 
• Investiții în rețele de stații de încărcare a autovehiculelor electrice; 
• Investiții în achiziționarea de material rulant pentru transport verde urban; 
• Investiții în realizarea de parcuri fotovoltaice conectate la rețea (operaționale)-poate 
fi o solutie finanțarea acestor parcuri pe terenurile ce aparțin fostelor mine sau uzine, 
astfel realizându-se proiecte integrate decontaminare /regenerare/reconversie; 
• Investiții în realizare de turbine eoline (ferme eoliene- conectate la rețea); 
• Investiții în ferme fotovoltaice pentru promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile la nivelul operatorilor industriali. 

• Întreprinderi 
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Prioritatea 3. O 
tranziție justă 
prin reducerea 
poluării și 
consolidarea 
economiei 
circulare 

• Investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor poluate; 
• Water management pentru cursurile de apă; 
• Investiții în proiecte de restaurare și de reconversie a terenurilor inclusiv prin măsuri 
de management al apei și crearea de infrastructuri verzi în mediul urban; 
• Investiții în schemele de gestionare a deșeurilor la nivel local în vederea consolidării 
economiei circulare; 
• Acțiuni de prevenire a generării de deșeuri și reducerea cantității acestora, precum și 
acțiuni de creștere a reutilizării eficiente și reciclării acestora. 

• APL-uri și parteneriate ale 
acestora 
• Întreprinderi 

Prioritatea 4. O 
tranziție justă 
bazată pe 
creșterea 
nivelului de 
ocupare a 
forței de 
muncă 
calificată 

• Perfecționarea la locul de muncă a lucrătorilor; 
• Recalificarea și reconversia profesională a persoanelor ocupate; 
• Recalificarea șomerilor și asistență pentru căutarea unui loc de muncă; 
• Sprijin financiar pentru persoanele disponibilizate care sunt aproape de vârsta 
pensionării, plata contribuțiilor la stat pe o perioadă de maxim 3 ani paralel cu 
obligativitatea participării la cursuri de recalificare și cautare activă a unui loc de 
muncă; 
• Pachete de mobilitate; 
• Incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 

• Autorități și instituții publice 
• Furnizori de servicii de ocupare și 
formare 
• AJOFM în colaborare cu angajatori 
• Sindicate 

Prioritatea 5. 
Asistență 
tehnică 

• Sprijin pentru sistemul de management si control al AM POTJ; 
• Măsuri de informare și publicitate POTJ; 
• Alte măsuri de AT 

• Autoritatea de Management 
pentru Programul Operațional 
Tranziție Justă 2021-2027 
• Parteneri și beneficiari ai 
intervențiilor POTJ 2021- 2027 
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Fișa Program Operațional Regional Nord – Est (POR) 

Axe prioritare Acțiuni eligibile Tipuri de beneficiari / Grupuri 
țintă 

Prioritatea 1. Nord-Est - O regiune mai competitivă, mai inovativă 

a(i) Dezvoltarea 
capacitățlor de 
cercetare și 
inovare  
și adoptarea 
tehnologiilor 
avansate 

1. Integrarea organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și proiecte de cooperare 
interregionale și internaționale, aliniate domeniilor RIS3.  
 - Participarea, în calitate de partener asociat, la implementarea unor proiecte 
inovative aprobate în cadrul programului Orizont Europa (activități de cercetare, 
demonstrare, validare și inovare, informare, schimb de experiență, promovare, 
protejare DPI);  
- participarea la activitățile platformelor tematice de specializare inteligentă 
(Platformele S3), inclusiv formarea de alianțe strategice interregionale pentru 
pregătirea și depunerea de proiecte pentru programul Orizont Europa, componenta 
investiții interregionale inovative (informare, schimb de experiență, promovare, 
protejare DPI, achiziție expertiză pentru elaborarea documentației de proiect);  
- Aderarea la structuri asociative/parteneriale transnaționale și participare la 
activități pregătitoare pentru depunere de proiecte în cadrul inițiativelor Institutului 
European pentru Inovare si Tehnologie (EIT) - Comunitățile pentru Inovare si 
Cunoaștere (KICs), Rețeaua Europeană a Regiunilor pentru Inovare și Cercetare 
(ERRIN), (contribuție anuală în calitate de membru asociat, activități de informare, 
schimb de experiență, promovare, protejare DPI, achiziții expertiză pentru 
elaborare documentații de proiect), etc.  
 
2. Consolidarea ecosistemului de CDI regional - CDI și investiții pentru 
dezvoltarea infrastructurilor proprii în organizațiile CDI și universitățile publice, 
orientate spre nevoile identificate în procesul de descoperire antreprenorială;  
- CDI și investiții în organizațiile CDI si universitățile publice din regiune, în 
vederea pregătirii ofertei de cercetare pentru piață (transfer de know-how, 
marketing, obținerea, validarea și protejarea brevetelor, etc).  
3. Dezvoltarea capacității de inovare a întreprinderilor  

- antreprenori  
- cercetători  
- angajați cu studii superioare din 
cadrul companiilor, entități CDI, 
ITT, entități de management ale 
clusterelor, entități de 
administrare a unor incubatoare, 
acceleratoare, parcuri științifice și 
tehnologice  
- microîntreprinderi, IMM-uri, 
întreprinderi mari  
- universități, instittuții de 
învățământ superior  
- organizații CDI  
- clustere  
- entități de inovare și transfer 
tehnologic, inclusiv parcuri 
științifice și tehnologice  
- autorități ale administrației 
publice locale  
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- proiecte de CDI și investiții în întreprinderi, pentru implementarea specializării 
inteligente, conform nevoilor identificate în procesul de descoperire 
antreprenorială;  
- Proiecte de CDI și investiții în întreprinderi, necesare pentru transferul de 
cunoaștere în IMM;  
- Proiecte ale IMM-urilor de tipul „proof-of-concept”;  
- Proiecte inovative ale IMM-urilor care primesc marca Seal of Excellence în 
Programul Orizont Europa;  
- Investiții pentru dezvoltarea și validarea unui produs minim viabil (MVP) și 
lansarea acestuia pe piața dedicată startup-urilor/spin-off-urilor. 
4. Dezvoltarea inovativă a clusterelor  
- Proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare derulate de către entitatea de 
management (EMC) în beneficiul creșterii competitivității companiilor membre; 
entitatea de management va defini în proiect modalitatea de asigurare a 
accesului membrilor clusterului la rezultatele proiectului, inclusiv regulile pentru 
exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală;  
- Întărirea capacității entității de management a clusterului de a gestiona și 
exploata lanțul de valoare (inclusiv internaționalizare și conectare la 
platforme/rețele colaborative). Această operațiune este obligatorie pentru toate 
proiectele.  

  

a (iii) 
Impulsionarea 
creșterii si 
competitivității 
IMM-urilor  

 

1. Investiții pentru facilitarea creșterii și dezvoltării tehnologice a companiilor 
- investiții în microîntreprinderi și IMM-uri, pentru dezvoltarea capacității tehnologice;  
- achiziția de noi tehnologii, automatizare, robotică, inteligență artificială, 
implementare soluții pentru customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare 
digitală directă);  
- implementare soluții pentru recuperarea, reutilizarea și revalorificarea unor materii 
prime, materiale și produse prin reintroducerea in procesul de fabricație principal sau 
prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice 
necesare integrării în lanțuri de valoare, etc; inclusiv investiții pentru adaptarea fluxului 
tehnologic si a capacității de producție la situații de criză cauzate de provocări 
societale majore (ex: pandemia Covid-19);  
- certificare produse/servicii; design industrial; marketing și branding; 
achiziția/exploatarea unor drepturi de proprietate intelectuală.  
2. Dezvoltarea capacității ecosistemului antreprenorial de inovare pentru 
crearea și maturizarea start-up/spin-off în domenii de specializare inteligentă 

-IMM-uri non-agricole localizate în 
mediul urban și rural  
-Microîntreprinderi non-agricole, 
localizate în mediul urban  
-Start-up-uri localizate în mediul 
urban și rural  
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prin investiții în crearea, dezvoltarea de incubatoare și acceleratoare de afaceri, 
pentru promovarea serviciilor și beneficiilor oferite de aceste  

a (iv) 
Dezvoltarea 
competențelor 
pentru 
specializarea 
inteligentă, 
tranziție 
industrială și 
antreprenoriat  
 

1. Dezvoltarea competențelor IMM-urilor pentru inovare, modernizare tehnologică și 
economie circulară, pentru a asigura sustenabilitatea investițiilor în IMM, prevăzute la 
OS(i) și OS(iii)  
- acumularea de cunoștințe pentru tranziție industrială și specializare inteligentă prin 
atragerea de personal calificat în cercetare-inovare sau prin organizarea de stagii de 
pregătire și internship în colaborare cu universitățile;  
- formare de competențe avansate necesare exploatării noilor tehnologii; 
- participarea în activități de internaționalizare, prin dezvoltarea unor strategii de 
export, a unor instrumente de marketing, participarea la târgurile de tehnologie 
europene, evenimente de brokeraj si matchmaking tehnologic, aderarea și 
participarea la activitățile unor rețele colaborative, regionale/naționale/europene.  
2. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru a asigura sustenabilitatea 
investițiilor prevăzute la OS(iii) pentru incubatoarele și acceleratoarele de afaceri  
- formarea competentelor personalului acestora, pentru a putea oferi sprijin 
personalizat relevant clienților și potențialilor viitori antreprenori;  
- asistență și consultanță pentru dezvoltarea programelor potrivite de accelerare și 
incubare.  
3. Dezvoltarea competențelor la nivelul entităților implicate în procesul de descoperire 
antreprenorială, adecvate susținerii specializării inteligente  
- formarea de competențe în rândul angajaților EITT acreditate, pentru livrarea și 
promovarea unor servicii de calitate și pentru retelizare națională si internațională în 
domeniile de specializare RIS3 NE;  
- asistență și consultanță acordată echipelor de cercetători din cadrul universităților 
publice, pentru a identifica rezultate ale cercetării cu potențial de piață și a dezvolta 
strategii de comercializare ale acestora, de a gestiona parteneriate și negocieri cu 
industria.  
4. Crearea unei platforme de management a competențelor regionale pentru 
specializare inteligentă  
 
 
 
 
 

-antreprenori  
-angajați din companii  
-cercetători  
-angajați din organizații CDI, 
universități, centre de transfer 
tehnologic  
-angajați din administrație publică 
locală și servicii subordonate 
aparatului central de stat  
-ONG care sprijină dezvoltarea 
comunităților locale  
-organizații suport pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri  
-entități care colectează, 
gestionează, procesează date 
statistice economice, legate de 
ecosistemul CDI național si regional  
reprezentanți cvadruplu helix 
inovare regională  
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Prioritatea 2. Nord-Est - o regiune mai digitalizată  

a(ii) 
Fructificarea 
avantajelor 
digitalizării, în 
beneficiul 
cetățenilor, al 
companiilor și al 
guvernelor  
 

1. Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale  
- investiții pentru sprijinirea utilizării de instrumente, echipamente si servicii digitale 
care să conducă la realizarea de pagini proprii de internet, promovare digitală 
(internet), găzduire tip „cloud”, e-facturare, e-comerț, digitalizarea comunicării cu 
consumatorul și/sau clientul, dezvoltarea de mail-room-uri digitale, digitalizarea 
colectării datelor, digitalizarea proceselor interne etc.  
2. Crearea de servicii publice digitale noi, orientate către mediul privat și cetățeni:  
- dezvoltarea, testarea și implementarea de aplicații și soluții tip e-guvernare noi sau 
semnificativ îmbunătățite, orientate către îmbunătățirea mediului de afaceri și 
antreprenoriatului, cât și reducerii substanțiale a sarcinii administrative a cetățeanului; 
- dezvoltarea de bănci de date tip „open data” și hărți geospațiale, ca suport 
informațional necesar, solicitat de către firme, cetățeni, alți factori interesați. 

-IMM-uri din mediul urban și rural  
- Administrație publică locală din 
localități urbane si/sau, după caz, 
comunele aflate în componența 
zonei urbane funcționale 

Prioritatea 3. Nord-Est - o regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul  

b (i) 
Promovarea 
eficienței 
energetice și 
reducerea 
emisiilor de 
gaze cu efect de 
seră  

1. Investiții in clădirile rezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice, inclusiv 
măsuri de consolidare structurală, în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate 
la riscurile identificate.  
2. Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice, 
inclusiv măsuri de consolidare structurală, în funcție de nivelul de expunere și 
vulnerabilitate la riscurile identificate. 

UAT din mediul urban și din zone 
funcționale urbane  
 

b (vii) 
Îmbunătățirea 
protecției naturii 
și a 
biodiversității, a 
infrastructurii 
verzi în special 
în mediul urban 
și reducerea 
poluării  
 
 
 

Investiții care promovează infrastructura verde în zonele urbane, modernizarea și 
extinderea spațiilor verzi, inclusiv prin reconversia funcțională a spațiilor urbane 
degradate, a terenurilor virane degradate/ neutilizate/abandonate și transformarea în 
spații verzi. 
 

UAT din mediul urban și din zone 
funcționale urbane  
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Prioritatea 4. Nord-Est - O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă  

b (viii) 
Promovarea 
mobilității 
urbane 
multimodale 
sustenabile  

1. Implementarea mobilității urbane durabile prin crearea, dezvoltarea transportului 
public în comun nepoluant.  
2. Implementarea mobilității urbane durabile prin crearea, dezvoltarea de moduri 
alternative de transport nepoluant.  

UAT din mediul urban și din zone 
funcționale urbane, în baza 
Planurilor de Mobilitate Urbană 
Durabilă  

Prioritatea 5. Nord-Est - o regiune mai accesibilă  

c (iii) 
Dezvoltarea 
unei mobilități 
naționale, 
regionale si 
locale durabile, 
reziliente în fața 
schimbărilor 
climatice, 
inteligente și 
intermodale, 
inclusiv 
îmbunătățirea 
accesului la 
TEN-T și a 
mobilității 
transfrontaliere  

1. Modernizarea, construirea de legături rutiere secundare către rețeaua rutieră și 
nodurile TEN-T. 
2. Dezvoltarea de soluții pentru descongestionarea/fluidizarea traficului (variante 
ocolitoare, etc).  
 

-UAT la nivel județean și urban  
-parteneriate între UAT  

Prioritatea 6. Nord-Est - o regiune educată  

d (ii) 
Îmbunătățirea 
accesului la 
servicii de 
calitate și 
favorabile 
incluziunii în 
educație, 
formare si 

1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ timpuriu (antepreșcolar 
și preșcolar), învățământ primar și gimnazial  
2. Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ secundar superior, filiera 
vocațională și tehnologica și învățământ profesional, inclusiv cel dual;  
3. Dezvoltarea infrastructurii de învățământ universitar.  
 

UAT din mediul urban și rural, 
Universități  
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învățarea pe tot 
parcursul vieții 
prin dezvoltarea 
infrastructurii;  

Prioritatea 7. Nord-Est - o regiune mai atractivă  

e (i) favorizarea 
dezvoltării 
integrate 
sociale, 
economice si de 
mediu la nivel 
local si a 
patrimoniului 
cultural, 
turismului  
si securității in 
zonele urbane;  

1. Revitalizarea și regenerarea urbană fizică  
2. Fructificarea potențialului economic local, cultural, balnear, turistic, creativ  
 
 

-UAT din mediul urban și din zone 
funcționale urbane, în baza 
Strategiilor Integrate de Dezvoltare 
Urbană  
- întreprinzători care activează în  
meșteșuguri, artizanat, arte vizuale  
 

 

Fișa Planul Național de Redresare și Reziliență 

Pilon Componenta Investiții 

 
 
 
1 Tanziția verde 

Managementul 
sistemului de 
apă și 
canalizare 
 

1630 km construiți de rețele de apă - în localități cu peste 2000 locuitori, 2000 km construiți de rețele de 
canalizare în localități cu peste 2000 locuitori și 470 de km de rețele de canalizare în cele cu mai puțin de 
2000 de locuitori. 

10.000 de sisteme individuale sau alte sisteme adecvate construite și operaționale în aglomerările mai 
mici de 2000 de locuitori echivalenți, care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă. 

Conectarea a 88.000 de gospodării la rețele de apă și canalizare prin programul național „Prima conectare 
la apă și canalizare”  

Realizarea cadastrului apelor.  

Împădurim 
România și 
protejăm 
biodiversitatea 

Plantarea a peste 45.000 de hectare de pădure, actualizarea planurilor de management pentru 250 de arii 
naturale protejate, adoptarea actelor normative necesare pentru implementarea Strategiei UE 2030.  
De asemenea, se vor obține 10.000 hectare suprafață de refăcută/regenerată natural de pădure afectată 
de incendii forestiere și diferite alte fenomene și 2900 habitate de pajiști reconstruite ecologic. 
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Managementul 
deșeurilor 

300 stații de monitorizarea a radioactivității  

240 stații de monitorizare a zgomotului  
15 sisteme de management integrat al deșeurilor vor beneficia de măsuri de dezvoltare și modernizare și 
mai este țintită construirea a 10 instalații de tratare/reciclare deșeuri colectate separat în vederea atingerii 
țintelor de reciclare din pachetul economiei circulare. 

Transport 
sustenabil 

Infrastructura rutieră:  
434 de kilometri de autostradă construiți; cu sistem ITS instalat și cu sisteme moderne de monitorizare și 
informare a utilizatorilor infrastructurii.  

52 de stații electrice construite (cu 264 de puncte de încărcare– o medie de 5 puncte de încărcare/stație).  

625 hectare de perdele forestiere liniare în lungul autostrăzilor nou construite.  

45% din punctele negre eliminate; cele cu risc major pentru siguranța oamenilor.  
18 parcări securizate implementate în lungul autostrăzilor nou construite;  
Aplicarea unui nou sistem de taxare, în special pentru traficul greu din România, conform principiului 
„poluatorul plătește”, inclusiv posibile stimulente pentru cei care dețin vehicule cu emisii zero/reduse. 

Strategia națională privind siguranța rutieră și pachetul legislativ aferent, precum și implementarea de 
măsuri pentru reducerea cu 45% a numărului de puncte negre și reducerea cu 20% numărului de victime 
rezultate din accidente în trafic. 

Creșterea cu 100% a cotei vehiculelor electrice/hibride din totalul parcului auto până în 2026 (raportat la 
valorile din 2020).  

Înnoirea a 200.000 de mașini din parcul auto până în anul 2026 (raportat la valorile din 2020).  
Cale ferată:  
311 km de cale ferată modernizată;  

311 km de cale ferată cu sistem ERTMS 2;  

110 km de cale ferată electrificată;  

206 km de cale ferată cu sistem modern de centralizare.  
Metrou:  
12.7 km de rețea nouă de metrou; 32 de trenuri noi de metrou  

Fondul pentru 
Valul Renovării 

Circa 1.000 - 1.500 blocuri reabilitate energetic (4 milioane mp clădiri rezidențiale) și circa 2.000 de clădiri 
publice reabilitate (2,5 milioane mp). 

Energie Creșterea capacității instalate de producție energie electrică din surse regenerabile (eolian și solar), de la 
4408 la 5908 MW.  
Contract de construcție a rețelei de gaz în combinație cu alți combustibili gazoși cu emisii scăzute de 
carbon.  
400 km rețea de distribuție gaz metan și alte gaze cu emisii scăzute de carbon.  
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Finalizarea unor capacități de fabricare de baterii cu o capacitate de cel puțin 0,5 GW pe an.  

Finalizarea punerii în funcțiune a cel puțin 100 MW (200 MWh) capacitate de stocare energie electrică, cu 
scopul echilibrării sistemului de transmisie electricitate și integrării în rețea a capacităților solare și eoliene.  
 

2. Transformare 
digitală 

Cloud 
guvernamental 
și sisteme 
publice digitale 

Cloud guvernamental - legarea tuturor ministerelor și a agențiilor guvernamentale într-o singură rețea și o 
singură bază de date interoperabilă  8,5 milioane cetățeni care vor avea cartea de identitate electronică;  
30.000 de funcționari publici instruiți digital;  
100.000 persoane beneficiare de training pentru competențe digitale în cadrul bibliotecilor, transformate 
în hub-uri de învățare;  

65 Structuri sprijinite în domeniul securității cibernetice;  

Digitalizarea a 200 de unități sanitare publice;  

Acoperirea cu servicii de acces la internet de mare viteză, la punct fix, a aproximativ 790 de localități rurale 
(sate) în care, conform datelor ANCOM, piața nu poate livra astfel de servicii prin forțe proprii. 
 

3.Creștere 
inteligentă, 
sustenabilă și 
favorabilă 
incluziunii 

Reforma 
fiscală și 
reforma 
sistemului de 
pensii 

Creșterea ponderii veniturilor colectate cu 3 puncte procentuale, din PIB, raportat la valoarea medie a 
anilor 2019 și 2020;  

Reducerea decalajului la TVA cu 5 puncte procentuale raportat la valoarea medie a anilor 2019 și 2020.  

600.000 case marcat conectate la sistemul IT ANAF;  

500.000 de contribuabili înrolați suplimentar în SPV;  
Modernizarea infrastructurii hardware-software și a infrastructurii suport pentru furnizarea serviciilor 
electronice către contribuabili;  

Pentru sistemul vamal: 100% infrastructură hardware-software modernizată;  

Pentru managementul corporativ al companiilor de stat, se așteaptă actualizarea normelor și ghidurilor de 
aplicare  a OUG nr.109/2011 până la sfârșitul anului 2023;  
Îmbunătățirea administrării marilor contribuabili; 

Introducerea unui model mai transparent și orientat spre servicii al administrării taxelor;  

Implementarea analizei cheltuielilor (spending reviews) în sănătate și educație (vor urma și alte sectoare) 
;  
Introducerea unui proces real de bugetare multi-anuală, mai ales pentru partea de cheltuieli. 

Sprijin pentru 
mediul de 
afaceri, 
cercetare, 

Cel puțin 3000 de contracte de finanțare prin schema de ajutor de stat pentru digitalizarea IMM-urilor și 
transformare digitală și tehnologică;  

Cel puțin 280 de contracte de finanțare prin Schema de minimis pentru ajutarea firmelor din România în 
procesul de listare la bursa;  
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dezvoltare și 
inovare 

500 vouchere acordate în schema de Suport pentru mediul de afaceri și CDI - I.4.1 Program de mentorat 
Orizont Europa;  

Fondul de Fonduri de Capital de risc pentru Redresare, gestionat împreună cu Fondul European de 
Investiții ca și partener de implementare;  

Garanție de portofoliu pentru Acțiune climatică înființată și operațională, gestionate împreună cu Fondul 
European de Investiții ca și partener de implementare;  

Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes, gestionat împreună cu 
Banca Europeană de Investiții ca și partener de implementare;  

Instrumentul financiar pentru eficiență energetică, gestionat împreună cu Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare ca și partener de implementare;  

50 de cercetători primesc un grant pentru a realiza proiecte de cercetare din Orizont 2020 si Orizont 
Europa;  

Proiect European de Interes Strategic (IPCEI) în domeniul microelectronicii, cel puțin 3 entități din România 
vor participa în consorțiile răspunzând apelurilor de proiecte ale Întreprinderii Comune Tehnologii Digitale 
Esențiale.  

4.Coeziune 
socială și 
teritorială 

Fond local 
pentru tranziția 
verde și 
digitală a UAT-
urilor 

Minimum 140.000 mp construiți pentru locuințe sociale/de necesitate sau pentru tineri/specialiști în mediul 
urban; 

Minimum 880.000 mp construiți de locuințe pentru specialiști în educație și sănătate în mediul rural;  

420 autobuze electrice (împreună cu stații de încărcare rapide și lente)/hidrogen/ și troleibuze cu baterii; 
50 de tramvaie - în municipii reședințe de județ; 

240 autobuze electrice/hidrogen și 140 autobuze curate/troleibuze cu baterii - în alte tipuri de orașe;  

6.500 stații noi de încărcare vehicule electrice în total, în toate categoriile de localități (Referitor la 
infrastructura pentru stații de încărcare a mașinilor electrice și în cadrul componentei 6 - Energie 
sustenabilă se propune dublarea numărului până la finalul anului 2022. În prezent, România are doar 400 
stații de încărcare pentru mașini electrice din cele cca 200.000 la nivel european).  

100 sisteme de transport inteligente și alte infrastructuri TIC realizate/extinse;  

1.000 microbuze electrice/hidrogen achiziționate pentru scopuri comunitare;  

3.000 km de piste pe trasee velo naționale, inclusiv traseele EuroVelo - Municipii, ADI, parteneriate multi-
nivel, iar legat de acestea:  

Constituirea Centrului Naţional de Coordonare Velo;  

Studii specifice pentru traseele cicloturistice;  

Rețea națională de piste velo și trasee cicloturistice, inclusiv traseele EuroVelo;  

Platforma Națională E-Velo.  
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Turism și 
cultură 

12 rute (trasee) culturale dezvoltate și marcate, 30 castele, 95 biserici și mănăstiri, 15 cule, 20 curii, 20 
fortificații romane, 20 de sate cu arhitectură tradițională, 30 obiective gastronomice și 30 de obiective 
viticole puse în valoare;  

3 castele, 11 biserici și mănăstiri, 2 cule, 3 curii, 115 case, șure, etc. tradiționale, 3 fortificații romane 
restaurate  
15 destinații turistice verzi vor fi certificate, cu 50% mai mulți turiști români și străini vizitează țara; 
350 de specialiști calificați în domeniul utilizării mediului digital în audio-vizual; 

10 prezentări naționale și internaționale de film românesc; 

50 companii de producție/distribuție finanțate;  

1 cartografie a nevoilor digitale pe termen mediu și lung ale companiilor de producție și distribuție;  

1 sistem național de monitorizare a distribuției de cărți și de creștere a capacității editurilor de realizare a 
cărților în format electronic (ebook), care va include:  

50 edituri sprijinite pentru realizare ebook-uri.  

5. Sănătate, 
precum și 
reziliență 
economică, 
socială și 
instituțională  

 

Sănătate 200 de centre comunitare construite sau renovate, care au dotări noi și personal; 

3.000 de (asocieri de) cabinete de asistență medicală primară dotate/dotate si renovate, prioritizând 
cabinetele din mediul rural; 

26 compartimente/secții de terapie intensivă nou-născuți dotate, inclusiv cu ambulanță transport nou-
născuți (pentru centrele regionale);  

30 de ambulatorii/unități medicale publice/alte structuri publice care furnizează asistență medicală 
ambulatorie reabilitate/modernizate/extinse/dotate;  

25 unități sanitare publice/spitale publice care beneficiază de infrastructură nouă;  

10 unități medicale mobile - pentru zonele cu acces limitat la servicii de asistență medicală specializată;  

1.000 persoane care au beneficiat de programele de formare în managementul serviciilor de sănătate.  

Social O rețea de centre de zi creată pentru copiii în situații de risc: aproximativ 150 de servicii comunitare de 
prevenire a separării copilului de familia sa la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor; vizează 
menținerea a 4.500 de copii în familie.  

Modernizarea și crearea de infrastructură socială pentru persoanele cu dizabilități: Operaționalizarea a 
150 de servicii comunitare: LP în comunitate, centre de zi și centre de recuperare neuro-motorie pentru 
persoane cu dizabilități, pentru 1.600 de persoane cu dizabilități, pe an;  

Introducerea Venitului Minim de Incluziune: adoptarea modificărilor legislative necesare; Beneficiarii direcți 
vor fi cel puțin 30% din actualii beneficiari de Venit minim garantat (VMG) și Alocație pentru susținerea 
familiei (ASF);  
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Cel puțin 30 000 beneficiari (care vor angaja lucrători casnici) prin intermediul tichetelor de muncă; Cel 
puțin 60 000 de lucrători casnici/prestatori care vor presta servicii prin intermediul tichetelor de muncă;  

Minimum 350 de structuri de economie socială nou înființate (din care 875 locuri de muncă verzi, 875 tineri 
NEETS angajați) și sustinerea scale-up-ului pentru minimum 50 întreprinderi de economie socială cu 
minimum 350 de locuri de muncă nou create  

6. Politici pentru 
generația 
următoare, copii 
și tineret, cum 
ar fi educația și 
competențele 

România 
educată 

Creșterea cu cel puțin 10% a numărului elevilor înmatriculați în cadrul liceelor agricole (până la cel puțin 
90.000 elevi);  

50 de școli noi, 1.800 de microbuze verzi pentru transportul elevilor, 75.000 de săli de clasă dotate cu 
mobilier, 20.000 de locuri de recreere și lectură, 20.000 de locuri de cazare nou create în campusuri 
universitare, 1175 SMART Lab-uri achiziționate pentru unitățile de învățământ de nivel gimnazial și liceal; 

6176 școli care au primit resurse tehnologie pentru dotarea laboratoarelor de informatică și pentru 
derularea învățării în format virtual;  

140 de creșe înființate și operaționalizate și 412 servicii complementare (se înființează în spații oferite de 
comunitate/diferiți furnizori publici și privați de educație, în localitățile izolate, dezavantajate unde nu se 
justifică construirea unei creșe/grădinițe);  

10 centre de învățământ dual integrate, finalizate și operaționale, corelate cu cerințele operatorilor 
economici din zona respectivă. 
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Primăria Comunei Holboca 
Sat Holboca, Strada Principală, nr. 40 

contact@comunaholboca.ro 
0232 298 270  
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