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„Dezvoltarea durabilă constituie pentru noi,  

administrația publică locală a Comunei Mogoșești,  

o datorie față de cetățenii comunității, pe de o parte,  

și față de comuna noastră, pe de altă parte” 

 
Primar Popa-Roşu Rodica
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onceptul de dezvoltare durabilă a unei comunităţi presupune dincolo de orice 

să pui pe primul loc cetățeanul și viitorul acestuia. De la acest deziderat 

pornește ideea dezvoltării ulteiroare durabile și viabile a comunității.  

Ne dorim în primul rând să fim o administrație publică loclă deschisă și 

transaprentă prin intermeidul căreia să venim în sprijinul comunității noastre.  

Ne dorim să fim o administrație deschisă către viitor care să sprijine investitorii 

care sunt interesați de comuna noastră.  

Prin intermediul prezentei strategii vom crea un cadru favorabil atragerii de 

investiții în comunitate cu potențialul de creare de locuri de muncă pentru populația 

comunității.  

C 



Comuna MOGOȘEȘTI                                       Strategia de Dezvoltare Durabilă Europa 2020-2030 
_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4 

Totodată vom investi in partea de infrastuctură pentru a facilita accesul și a 

dezvolta totodată serviciile comunitare și accesul la utilități pentru toată comuna.  

Vom moderniza relația administației publice cu cetățeanul și vom informatiza 

primăria pentru a reduce birocrația și a facilita obținerea de către cetățeni a 

documențatiilor necesare din partea autorității.  

Dezvoltarea durabilă nu poate avea loc izolat de contextul în care ne aflăm. 

Nimeni nu crește și nu se dezvoltă singur. Avem nevoie de comunitatea Uniunii 

Europene în aceeași măsură în care și ea are nevoie de noi.  

Avem nevoie să înțelegem că lumea pe care o știam până acum 3 ani s-a schimbat 

datorită unei pandemii pe care nu am putut să o anticipăm dar cu care va trebuie să 

învățăm să trăim mai departe.  

Ca şi comunitate locală suntem un element dintr-un angrenaj european atât 

socio-politic dar mai ales economic și medical. Această poziţionare, corelată cu 

principiile și fundamentele Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene pentru 

orizontul 2027, sunt elementele fundamentale ale evoluţiei viitoare.  

Trecem printr-o perioadă când pentru toată lumea este mai greu, însă eforturile 

susținute ale administrației locale au dat rezultat și avem beneficii clare și cuantificabile 

la nivelul întregii comunități.  

Provocările actuale sunt cu atât mai mari în ceea ce priveşte dezvoltarea unei strategii 

pe un termen mediu întrucât la nivel mondial sunt aşteptate fluctuaţii ample socio-economice 

care vor avea repercursiuni în întreaga Uniune Europeana. Aşa cum am fost parte din Uniunea 

atunci când a fost bine vom continua şi acum când este greu.  

Consider că numai uniţi şi împreună la nivelul comunităţii noastre locale avem şansa 

de a realiza dezvoltarea comunităţii aşa cum putem şi ne dorim să o transmitem generaţiilor 

care vin.  

 

Popa-Roşu Rodica  

Primar 
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Metodologia de elaborare a strategiei 

 

Realizarea procesului de planificare strategică prin actorii implicaţi  

 

 Realizarea procesului de planificare strategică va trebui să urmărească punctual 

etapele cuprinse în metodologia cadru de realizare a studiului la nivel local. 

- Etapa de identificare și de definire a contextului general de realizare a 

strategiei; 

- Analiza situaţiei și oportunităţilor la nivel european și naţional corela-

te cu posibilitatea de fructificare a acestora la nivel local; 

- Analiza necesităţilor acoperite de către UAT precum și a nevoilor reale 

ale zonei; 

- Identificarea beneficiarilor strategiei la nivelul comunităţii acum și 

previziunile pe orizontul de planificare 2027; 

- Identificarea actorilor implicaţi în mecanismele socio-economice; 

- Identificarea mecanismelor sociale necesare pentru nevoile actuale și 

viitoare ale comunităţii; 

- Identificarea pârghiilor de soluţionare a acestora; 

- Identificarea de proiecte de finanţare care să răspundă necesităţilor 

clarificate anterior; 

- Identificarea de surse de finanţare care să răspundă proiectelor ante-

rior dezvoltate. 
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Necesitatea studiului  

 

 Dezvoltarea durabilă a comunităţii este parte integrantă și imperativă din strate-

giile de creștere și de dezvoltare a comunităţilor bazate pe o populaţie dinamică și im-

plicate activ în viaţa socială, fiind în conformitate cu prevederile și strategiile Uniunii 

Europene și ale Comisiei Europene, așa cum am arătat de altfel în cadrul prezentului 

studiu la capitolele de referinţă. 

 În acest context, dezvoltarea dinamică durabilă a comunităţii noastre nu se poate 

realiza fără a lua în calcul latura socială și economice și fără a vedea realitatea situaţiei 

persoanelor care sunt în prezent factori decizionali în cadrul comunităţii.  

 În acest context socio-economic european, corelat cu realitatea de la nivelul co-

munităţii noastre, devine imperativă realizarea unui studiu comprehensiv care să ne 

prezinte, pe lângă situaţia reală existentă, și identificarea necesităţilor reale ale comuni-

tăţii, precum şi identificarea de pârghii de soluţionare a acestora.   

 Condiţia de bază care se impune este ca aceste necesităţi ale comunităţii să poată 

fi corelate cu priorităţile și cu obiectivele urmărite în domeniu de către Uniunea Euro-

peană, pentru a putea astfel găsi surse de finanţare prin proiecte care sunt corelate și ca-

re răspund acestor obiective.  
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Obiectivele studiului realizat 

 

Obiectivul general:  

Crearea unui comunităţi rurale dinamice și orientate către progres economic și social, 

urmărind dezvoltarea durabilă și creșterea nivelului general de trai prin creșterea cali-

tăţii serviciilor locale și atragerea de fonduri europene 

 

Obiective specifice: 

 

Obiectivul specific 1: Creșterea calităţii educaţiei pe tot parcursul acesteia pentru 

creșterea și îmbunătăţirea performanţelor școlare ale copiilor și creșterea implicită 

a nivelului de trai 

Proiectul 1.1. – Creșterea gradului de echipare și de dotare a tuturor instituţiilor de învă-

ţământ de pe raza comunităţii, inclusiv reabilitarea și extinderea imobilelor și perfecţio-

narea cadrelor didactice 

Proiectul 1.2. – Construirea unui complex sportiv polivalent 

Proiectul 1.3. – Construirea şi dotarea unui proiect After-School în localitate 

Proiectul 1.4. – Construirea și modernizarea locurilor de joacă pentru copii 

Proiectul 1.5. – Realizarea unui bazin de înot 

Proiectul 1.6. – Realizarea de săli de sport la nivelul comunităţii 

Proiectul 1.7. – Construirea unei creșe  

 

Obiectivul specific 2: Creșterea calităţii serviciilor de sănătate și sociale la nivelul 

comunităţii  

Proiectul 2.1. – Reabilitarea prin modernizare și extindere a dispensarului uman  

                              existent 

Proiectul 2.2. – Îmbunătăţirea continuă a serviciilor de asistenţe medicală 

Proiectul 2.3. – Construirea unui spital cu specific de paleaţie 
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Proiectul 2.4. – Crearea unui centru pentru consiliere și sprijin pentru persoanele aflate 

în situaţii de risc 

Proiectul 2.5. – Construirea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice 

Proiectul 2.6. – Construirea unui Centru de noapte pentru persoane vârstnice 

Proiectul 2.7. – Construirea unui Cămin cultural 

 

Obiectivul specific 3: Dezvoltarea infrastructurii reţelei de utilităţi publice  

Proiectul 3.1. – Extinderea și modernizare reţelei de alimentare cu apă 

Proiectul 3.2. – Extindere și modernizare sistem de canalizare pentru ape uzate 

Proiectul 3.3. – Înființare reţea de gaze naturale 

Proiectul 3.4. – Extinderea reţelei de energie electrică  

Proiectul 3.5. – Extinderea iluminatului public 

Proiectul 3.6. – Decolmatarea și îndiguirea zonelor predispuse la inundaţii 

Proiectul 3.7. – Reţea de fibră optică pentru serviciul de telefonie, internet, TV 

Proiectul 3.8. – Amenajate peisagistică în comuna  

 

Obiectivul specific 4: Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

Proiectul 4.1. – Asfaltarea / betonarea drumurilor comunale funcţie de proiectele şi 

soluţiile constructive existente 

Proiectul 4.2. – Amenajarea rigolelor betonate la nivelul întregii infrastructuri rutiere 

Proiectul 4.3. – Amenajarea de alei pietonale la nivelul întregii infrastructuri rutiere 

Proiectul 4.4. – Amenajarea de piste de biciclete la nivelul întregii infrastructuri rutiere 

 

Obiectivul specific 5: Utilizarea la scară amplă a energiilor regenerabile și 

reducerea consumului de resurse convenţionale 

Proiectul 5.1. – Îmbunătăţirea iluminatului public prin folosirea energiilor regenerabile 

Proiectul 5.2. – Sprijinirea populației în acțiunea de montare de panouri fotovoltaice 

Proiectul 5.3. – Montarea de panouri fotovoltaice pe clădirile publice 

Proiectul 5.4. – Crearea unui parc fotovoltaic la nivelul comunității 

Proiectul 5.5. – Crearea unui parc eolian la nivelul comunității 
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Obiectivul specific 6: Managementul integrat al deșeurilor 

Proiectul 6.1. – Managementul integrat al deșeurilor menajere 

Proiectul 6.2. – Managementul gunoiului de grajd 

 

Obiectivul specific 7: Îmbunătăţirea administraţiei publice locale 

Proiectul 7.1. – Informatizarea serviciilor către populaţie 

Proiectul 7.2. – Îmbunătăţirea capitalului uman prin servicii de pregătire profesională 

continuă 

Proiectul 7.3. – Îmbunătăţirea continuă a standardelor de calitate a serviciilor prestate 

către populaţie 

Proiectul 7.4. – Finalizarea lucrărilor de cadastru general pentru imobilele din intravilan 

și pentru extravilan 

Proiectul 7.5. – Reactualizarea și extinderea Planului Urbanistic General 

Proiectul 7.6. – Asigurare internet Wi-Fi gratuit în locurile publice 

Proiectul 7.7. – Dotarea pentru intervenţii în cazul situaţiilor de urgenţă cu autospecială 

și echipamente specifice PSI 

 

Obiectivul specific 8: Sprijinirea dezvoltării agricole a comunităţii 

Proiectul 8.1. – Creșterea performanţei economice prin susţinerea dezvoltării fermelor 

în sectoarele: vegetal, alimentar, pomicol, piscicol 

Proiectul 8.2. – Înfiinţarea unui sistem de irigaţii pentru creșterea productivităţii  

culturilor 

Proiectul 8.3. – Împădurirea zonelor degradate 

Proiectul 8.4. – Modernizarea infrastructurii rutiere pentru sectorul agricol  

 

Obiectivul specific 9: Cultură, socializare și tradiţie 

Proiectul 9.1. – Reabilitarea monumentelor istorice  

Proiectul 9.2. – Realizarea unui amfiteatru în aer liber  

Proiectul 9.3. – Realizarea unui centru de agrement  
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Obiectivul specific 10: Valorificarea patrimoniului istoric și etnografic, precum și a 

potenţialului turistic existent în zonă 

Proiectul 10.1. – Dezvoltarea turismului  

Proiectul 10.2. – Dezvoltarea agroturismului 

Proiectul 10.3 – Dezvoltarea unor pieţe eco-turistice pentru valorificarea produselor eco 

și naturale din zonă, precum și a artizanatului tradiţional 

 

Obiectivul specific 11: Dezvoltarea mediului de afaceri la nivelul comunei în vederea 

creşterii numărului de locuri de muncă  

Proiectul 11.1. – Crearea unui centru de consultanţă şi de resurse pentru dezvoltarea 

mediului de afaceri 

Proiectul 11.2. – Crearea unei campanii de marketing pentru atragerea investiţiilor stră-

ine în localitate 

Proiectul 11.3. – Crearea unui Consorţiu de dezvoltare economică locală public – privat 

format din reprezentanţii mediului de afaceri şi cei ai administraţiei publice locale 

 

Obiectivul specific 12: Creşterea numărului de tineri care termină şcoala, creşterea 

nivelului academic al acestora și integrarea tinerilor în comunitate 

Proiectul 12.1. – Instruirea tinerilor în meserii căutate pe piaţă – centru resurse şi in-

struire în cadrul Primăriei  

Proiectul 12.2. – Programe în şcoli de reducere a abandonului şcolar – centru resurse şi 

instruire în cadrul Primăriei 

Proiectul 12.3. – Program social „Părinţii şi şcoala pentru reducerea abandonului şcolar” 

– centru resurse şi instruire în cadrul Primăriei 

Proiectul 12.4. – Construire locuinţe pentru tineri 
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Scopul studiului realizat 

 

 Prezentul studiu are ca principal scop definirea liniilor de evoluţie economică și 

socială a comunităţii și includerea acestora într-o Strategie de Dezvoltare Durabilă care să 

fie în conformitate cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene. 

 

 

Importanţa și impactul scontat al studiului  

 

 Studiul va urmări identificarea de proiecte de finanţare în corelare cu obiectivele 

propuse de prezenta strategie, astfel încât să avem o corelare cu principiile și priorităţile 

la nivelul Uniunii Europene.  

În acest mod vom îmbunătăţi calitatea serviciilor la nivelul comunităţii pe termen 

mediu și lung, în conformitate cu obiectivele și priorităţile Uniunii Europene, ceea ce va 

conduce în timp la o creștere ca calităţii vieţii la nivelul comunităţii și la o dezvoltare du-

rabilă armonioasă.  

 

 

Analiza actorilor implicaţi și rolul acestora 

 

 Principalul actor colectiv implicat în realizarea și implementarea strategiei de fa-

ţă îl reprezintă administraţia publică locală a comunităţii, care la rândul ei va gestiona 

raportul și implicarea altor structuri, adiacente acesteia, sau organizaţii ne-guverna-

mentale care se pot implica pe parcurs în diverse forme în implementarea strategiei.  

 

 



Comuna MOGOȘEȘTI                                       Strategia de Dezvoltare Durabilă Europa 2020-2030 
_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

12 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

 

Implementarea principiilor dezvoltării durabile la nivel local înseamnă pentru în-

ceput identificarea problemelor sociale, economice şi de protecţie a mediului şi formula-

rea obiectivelor ce trebuie atinse. Metodologic, prezenta strategie are la bază și se fun-

damentează pe următoarele instrumente și proceduri de lucru: 

– analiza de conţinut; 

– analiza datelor statistice din surse organizate și realizate de consultant; 

– interviuri în profunzime cu factori decizionali și de opinie din structura dome-

niilor cheie analizate în cadrul studiului; 

– analiza SWOT; 

– interpretări aferente unor studii, rapoarte, cercetări, documente de politică, 

strategie și norme acţionale europene, naţionale, regionale, judeţene și locale. 

 

Obiectivul strategiei de dezvoltare la nivel judeţean și local 

La nivel local, documentul principal care stabileşte obiectivele pentru perioada 

2021-2027 este prezenta strategie de dezvoltare locală. Aceasta îşi propune, de aseme-

nea, să identifice influenţa pe care strategiile respective o au asupra comunității, precum 

şi importanţa de care acesta se bucură în cadrul procesului de elaborare a planurilor de 

dezvoltare. 

 

Viziunea de dezvoltare a comunității înglobează materializarea în timp a unor 

politici benefice comunității locale și cetăţenilor comunității, ca viitori cetăţeni europeni. 

În aceste condiţii, comunitatea trebuie să se dezvolte ca o comunitate europeană, cu 

standarde de calitate aferente fiecărui domeniu cheie – infrastructură, industrie, agricul-

tură, servicii publice și comerciale, resurse umane, asistenţă socială, educaţie, sănătate, 

siguranţa cetăţeanului etc., dar și să se integreze și să mobilizeze activ la nivel regional 

potenţialul existent. 
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Strategia de dezvoltare locală a reprezintă instrumentul de lucru al administraţiei 

publice locale și este agreat de comunitatea locală. Astfel se va orienta gândirea, decizia 

și acţiunea către obiective superioare sau către premisele obiectivelor. 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 oraşului vor beneficia de acest ghid de prezentare a tuturor obiecti-

velor de dezvoltare, prin care se indică atât direcţiile de dezvoltare specifice, cât și acţi-

unile punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administraţiei publice locale. 

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunităţii locale a determinat adapta-

rea tuturor propunerilor de acţiuni pentru că se dorea ca, la final, strategia de dezvoltare 

locală să fie în consens cu aspiraţiile locuitorilor. Importanţa acestui aspect este dată 

atât de certitudinea implicării viitoare a comunităţii în implementarea strategiei de dez-

voltare locală, cât și de posibilitatea asumării depline și conștiente a acesteia.  

Strategia de dezvoltare a comunității pentru perioada 2021-2027 prezintă acţiuni-

le pe care administraţia locală le va iniţia pentru a crea condiţiile necesare dezvoltării vi-

itoare a oraşului, precum și proiectele și oportunitățile pe care ni le oferă integrarea 

României în Uniunea Europeană.  

Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse în Programul Naţional 

și Regional de dezvoltare, Primăria își va desfășura activitatea în următoarele direcţii: 

1. Dezvoltarea infrastructurii de bază; 

2. Protecția mediului; 

3. Întărirea coeziunii sociale și reducerea sărăciei; 

4. Regenerarea urbană. 

 

Condiţii de implementare a strategiei: 

– acordul și susţinerea planului de către cetăţeni; 

– susţinerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltării economice a ser-

viciilor; 

– informarea permanentă a cetățenilor privind progresul implementării planului. 

Strategia are la bază informaţii obţinute atât de la Institutul Naţional de Statistică, 

de la Uniunea Europeană, cât şi informaţii obţinute în urma unor studii, rapoarte, cerce-
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tări, strategii şi norme locale, judeţene, regionale, naţionale şi europene. Au fost de ase-

menea implicaţi angajaţii din cadrul primăriei şi populaţia locală. 

Cele şapte caracteristici ale strategiilor sunt următoarele: imagine asupra viitoru-

lui, creativitate, flexibilitate, activitate, create pentru acţiune, orientare spre schimbare, 

orientare spre un câştig durabil. O strategie nu doar reacţionează la schimbări, prin fap-

tul că ia în considerare influenţele diferiţilor factori interni şi/sau externi ai regiunii ţin-

tă, dar conţine şi elemente proactive, construind posibile planuri şi programe ce urmea-

ză a fi aplicate pentru diferite situaţii ce ar apărea pe parcurs. Principiul acţiunii care stă 

la baza unei strategii de dezvoltare se datorează faptului că ea este compusă din pro-

grame, a căror aplicare implică acţiune concretă direcţionată spre îmbunătăţirea situaţi-

ei regiunii ţintă. Orientarea spre schimbare reiese din faptul că strategiile urmăresc ela-

borarea unui pachet de programe care, odată implementate, să ducă la schimbare pe 

plan social, la o mai bună valorificare a potenţialului local, precum şi orientarea activită-

ţilor de dezvoltare în concordanţă cu procesele înregistrate pe plan local. 

Strategia de dezvoltare locală s-a realizat la iniţiativa autorităţilor locale. Prin in-

termediul Strategiei se permite administraţiei publice şi celorlalţi actori locali (cetăţeni, 

societăţi comerciale etc.) să îşi planifice acţiunile, dezvoltarea și afacerile, astfel încât să 

răspundă nevoilor locale şi să valorifice oportunităţile de dezvoltare identificate de Stra-

tegie. 

Pentru a asigura eficienţa eforturilor de elaborare a Strategiei, s-a optat pentru o 

metodologie precisă, care a inclus elemente importante de implicare directă a comunită-

ţii locale, prin solicitarea de puncte de vedere, interviuri, plecând de la premizele că re-

prezentanţii şi liderii locali au interesul, bazele şi cunoştinţele necesare pentru a repre-

zenta diversele interese locale. 

Lipsa exerciţiului democratic de implicare constructivă în viaţa comunităţii şi uni-

citatea acestui gen de activitate în mediul local a făcut dificilă realizarea acestui aspect 

metodologic. 

Astfel, elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a presupus un efort asumat de că-

tre autoritatea executivă de la nivel local – primar, cu sprijinul echipei de consultanţă. 
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Procesul de elaborare a strategiei a cuprins următoarele etape: 

S-a urmărit evaluarea nevoilor pieţei forţei de muncă, baza economică a localităţii, 

analiza capacităţii instituţionale locale, premisele dezvoltării economice locale. 

Aceste informaţii au fost obţinute fie direct de la beneficiarii strategiei (angajaţii 

Primăriei şi locuitorii oraşului) şi din surse statistice oficiale. Pentru această etapă, prin-

cipalul tip de activitate este culegerea datelor care să permită o diagnoză cât mai clară a 

spaţiului pentru care s-a elaborat planul de dezvoltare locală. 

Pentru aceasta s-au urmărit elemente fizico-geografice (forme de relief, plasare 

geografică, factori de risc natural, zone naturale protejate etc.), populaţia (mărimea po-

pulaţiei, densitatea, evoluţia şi factori de creştere ai populaţiei), locuinţele (dotarea locu-

inţelor cu apă şi gaze naturale, vechimea şi siguranţa locuinţelor, materialele de con-

strucţie folosite etc.), echiparea localităţii în sistem centralizat (apă, iluminat public, ga-

ze naturale, racordarea la reţele de telefonie, acces la căile de transport publice sau pri-

vate), sociale (învăţământ, comunicaţii, mortalitate infantilă etc.), mediu şi ecologie (apă, 

aer, sol, păduri). S-a urmărit, de asemenea, şi identificarea atractivităţii localităţii din 

punct de vedere al turismului, al posibilităţilor de petrecere a timpului liber, s-au identi-

ficat spaţiile verzi şi evenimentele culturale specifice zonei. Această cercetare s-a reali-

zat cu aportul important al întregii echipe locale, constatându-se dificultăţi, în principal, 

datorită lipsei de integrare și coordonare a informaţiilor locale, precum și lipsei unui 

mod sistematic și computerizat de arhivare a datelor care să faciliteze sortarea și aran-

jarea multicriterială a acestora. 

Tot în această etapă se urmăreşte şi analiza şi monitorizarea agenţilor de dezvolta-

re locală (instituţii publice, organizaţii non-guvernamentale, întreprinzători privaţi, bi-

serică, şcoală etc.). 

Tehnica folosită a fost aceea a anchetei sociologice. Astfel, aflăm atât gradul de im-

plicare a agenţilor enumeraţi pentru bunul mers al localităţii, dar şi imaginea pe care 

aceştia o au la nivelul localităţii şi în exteriorul ei. 

Culegerea datelor s-a făcut prin observaţii pe teren, interviuri, chestionare, dezba-

teri publice. La finalul primei etape se poate face analiza SWOT a localităţii, piatra de 

temelie pentru elaborarea strategiei viitoare a localităţii. 
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Stabilirea strategiei de dezvoltare locală 

Analiza SWOT evidenţiază punctele forte (Strengths), slabe (Weaknesses), oportu-

nităţile (Opportunities) şi ameninţările (Threats) existente la nivelul comunității. Au fost 

de asemenea identificate forţele externe ce ar putea avea fie un efect pozitiv, fie negativ 

în dezvoltarea ulterioară a localităţii. Se obţin aşadar direcţiile de dezvoltare locală: 

a) Identificarea obiectivelor strategice de dezvoltare – enumerarea obiectivelor 

pentru care a fost elaborată strategia; menţionarea metodologiei de elaborare şi a agen-

ţilor de dezvoltare locală implicaţi în procesul elaborării strategiei de dezvoltare, pre-

cum şi identificarea câtorva domenii strategice de dezvoltare. Aceste domenii vor fi uti-

lizate cu prioritate şi în identificarea obiectivelor operaţionale. 

b) Obiective operaţionale dezvoltare în teritoriul supus investigaţiei. Programul 

operativ de dezvoltare locală trebuie gândit de către grupul de lucru ca un sistem coe-

rent privind dezvoltarea localităţii/micro-regiunii/regiunii. În alegerea subprogramelor, 

cel mai important considerent trebuie să fie iniţierea unor proiecte de dezvoltare con-

vergente în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Condiţia de bază pentru dezvoltare 

locală este păstrarea tradiţiilor economice şi sociale comunitare. Astfel se ajunge la situ-

aţia în care, pe baza realităţii existente, se pun bazele dezvoltării durabile a comunităţii. 

 

Selectarea proiectelor de dezvoltare locală 

În această etapă se analizează posibilele programe sau proiecte de dezvoltare ce 

vor fi prinse în strategia de dezvoltare locală. Ele sunt grupate în mai multe scenarii, în 

funcţie de gradul de implicare a agenţilor de dezvoltare, de perioada necesară pentru 

implementare şi de locul acestora pe agenda persoanelor sau a organizaţiilor însărcinate 

cu implementarea lor. Este obligatorie o discuţie şi o analiză constructivă cu autorităţile 

publice locale, deoarece ele sunt cele care pot da răspuns privitor la fondurile disponibi-

le în bugetul local pentru finalizarea proiectelor propuse. Am intrat, de asemenea, în 

contact cu serviciile deconcentrate ale ministerelor, autorităţi judeţene, companii naţio-

nale care activează pe raza judeţului, cu scopul de a alege eventuale propuneri de pro-

iecte ce pot spori şi dezvolta localitatea.  

Selectarea proiectelor are în vedere mai multe aspecte: proiectul să conducă la o 

îmbunătăţire reală a vieţii comunităţii, urmările lui să fie suficient de consistente încât 
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să afecteze o parte importantă a comunităţii, să existe sau să poată fi găsite resurse ne-

cesare pentru rezolvarea lui. 

Această etapă face şi o analiză privitoare la viabilitatea proiectelor propuse, atât 

din punct de vedere al comunităţii, dar şi al economiei şi al nevoilor populaţiei. 

 

Construcţia planurilor de acţiune 

Această etapă centralizează informaţiile obţinute în primele trei etape, etape ce ţin 

mai mult de partea strategică. Construcţia planurilor de acţiune pregăteşte planurile de 

acţiune, precizează toate resursele financiare sau de alt tip ce sunt necesare pentru fina-

lizarea fiecărui proiect, fie că este vorba de resurse din bugetul local, bugetul judeţean, 

naţional sau european sau surse financiare externe ale agenţilor economici. Deşi în faza 

iniţială pot fi identificate mai multe posibile scenarii de dezvoltare, în această etapă sunt 

alese acelea care asigură oraşului cele mai mari posibilităţi de progres şi de creştere a 

nivelului de trai la nivelul populaţiei. 

În vederea atragerii de finanţări nerambursabile, după etapa de prioritizare a ne-

voilor locale se va analiza modul în care obiectivele propuse se corelează cu obiectivele 

existente la nivelul programelor europene. Primul lucru la care ar trebui să se gândească 

cei care concep un proiect este cel legat de rezultatele obţinute ca urmare a implementă-

rii cu succes a proiectului. 

Proiectul reprezintă un instrument sau oferă mijloacele necesare pentru atingerea 

unor obiective strategice. Dacă proiectele nu sunt văzute în acest mod, atunci un proiect 

încheiat ar putea să nu aibă nici un efect asupra dezvoltării zonei. 

Se finalizează de asemenea şi specificaţiile tehnice ale proiectelor (studii ce sunt 

necesare pentru fiecare proiect – de fezabilitate, proiecte tehnice etc., orarul pentru im-

plementarea proiectelor, derularea programului financiar). Aşadar, putem considera că 

etapa de construcţie a planurilor de acţiune este o etapă de implementare, de verificare 

şi monitorizare a proiectelor, după ce acestea au fost identificate. 



Comuna MOGOȘEȘTI                                       Strategia de Dezvoltare Durabilă Europa 2020-2030 
_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA MOGOȘEȘTI 



Comuna MOGOȘEȘTI                                       Strategia de Dezvoltare Durabilă Europa 2020-2030 
_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

19 

 

 

 

 

CARACTERISTICILE SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC  

AL COMUNEI MOGOȘEȘTI 

 

CADRU GENERAL – REGIUNEA NORD-EST 

 

Comuna Mogoșești, comună aferentă judeţului Iași, face parte, aşa cum se vede în 

harta prezentată mai sus, din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. 

Parte a provinciei istorice Moldova, regiunea nord-estică a României este o zonă în 

care istoria, cultura şi tradiţia completează mediul natural, deosebit de atrăgător. Regiu-

nea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a României sub aspectul număru-

lui de locuitori şi al suprafeţei deţinute.  
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Din perspectivă geografică, linia peisajului variază de la lanţurile muntoase împă-

durite din vest, spre podișurile line din centru şi apoi către câmpii în est, cu lacuri, vii şi 

zone agricole extinse. Beneficiind de o bogată tradiţie istorică, culturală şi spirituală, re-

giunea îmbină în mod armonios tradiţionalul cu modernul şi trecutul cu prezentul, po-

tenţialul acesteia putând fi folosit pentru dezvoltarea infrastructurii, a zonelor rurale, a 

turismului şi a resurselor umane. 

Regiunea se învecinează la nord cu Ucraina, la sud cu judeţele Galaţi şi Vrancea 

(Regiunea Sud-Est), la est cu Republica Moldova, iar la vest cu judeţele Maramureș şi 

Bistriţa-Năsăud (Regiunea Nord-Vest) şi judeţele Mureș, Harghita şi Covasna (Regiunea 

Centru). 

Ca întindere, regiunea acoperă 15,46% din suprafaţa totală a ţării, cele mai întinse 

judeţe fiind Suceava, cu o suprafaţă de 8.553 km2, şi Bacău, cu 6.621 km2. 

  

Unităţi administrativ-teritoriale 

Judeţul 
Suprafaţa 

totală 
(km2) 

Densitatea 
populaţiei 

Număr 
municipii 

Număr 
orașe 

Număr 
comune 

Număr 
sate 

Bacău 6.621 107.6 3 5 85 491 

Botoșani 4.986 89.2 2 5 71 333 

Iași 5.476 150 2 2 93 418 

Neamţ 5.896 95.1 2 3 78 344 

Suceava 8.553 82.9 5 11 98 379 

Vaslui 5.318 84.2 3 2 81 449 

Total Regiune 36.850 100.3 17 29 506 2.414 
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Prezentare generală 

Poziţia geografică - Situat în partea de nord-est a României, în Podişul Moldovei, 

Judeţul Iaşi este mărginit la vest de râurile Moldova şi Siret, iar la est, de râul Prut (care 

constituie şi graniţa cu Republica Moldova); teritoriul judeţului se află la intersecţia 

paralelei 47° N cu meridianele 27-28° E, învecinându-se cu judeţele Botoşani, Suceava, 

Neamţ şi Vaslui. 

Având o suprafaţă de 5477 km2 (2,3% din teritoriul României), judeţul Iaşi se plasează 

între judeţele medii ca întindere (locul 23), iar din punct de vedere al populaţiei 

(947583 locuitori cu domiciliu în județ la 1.07.2019, respectiv 4,3% din totalul pe ţară), 

se situează pe locul 2 (după municipiul Bucureşti). 

 

Relieful judeţului este alcătuit din dealuri prelungi (cu înălţimi între 200 şi 593 m) şi văi 

largi, cu şesuri aluviale extinse, ce aparţin Podişului Sucevei, Podişului Bârladului 

(Central – Moldovenesc) şi Câmpiei Moldovei. 

 

Clima este temperat-continentală, cu variaţii ale temperaturii între -36°C şi + 40°C, 

media multianuală fiind de aprox. + 9,5°C. 
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Reţeaua hidrografică este formată din râuri cu dimensiuni variabile (Prut, Siret, Jijia, 

Bahlui etc.) şi un număr important de lacuri, iazuri şi heleșteie (naturale sau rezultate 

din lucrări hidroameliorative). 

 

Vegetaţia naturală este specifică silvostepei, cu păduri de foioase, alternând cu terenuri 

agricole şi pajişti secundare (în zonele mai înalte) şi zăvoaie de plop şi salcie, ce 

alternează cu pajişti de iarbă moale (în luncile râurilor). 

 

Fauna judeţului este reprezentată de specii diverse de animale (mistreţul, veveriţa, 

căpriorul, iepurele, lupul, vulpea etc.), păsări de penaj şi de baltă, iar fauna acvatică este 

favorabilă creşterii bibanului, crapului, cleanului şi somnului. 

 

Resursele naturale ale subsolului sunt mai puţin variate, fiind reprezentate de roci şi 

materiale de construcţii de interes local (calcare, gresii, argile, nisipuri, pietrişuri) şi ape 

minerale, cu valenţe pentru consum şi tratamente medicale. 

 

Solurile judeţului Iaşi prezintă o gamă variată, determinată de diversitatea reliefului şi 

de condiţiile climatice neuniforme (cernoziomuri, soluri cenuşii, brune şi aluviale), mare 

parte din acestea fiind soluri erodate sau terenuri cu pericol de eroziune. 

 

Economia. Datorită reliefului, economia este centrată pe agricultură. Industria există 

doar în orașe. Ramurile industriale predominante sunt: industria chimică, industria 

farmaceutică, industria metalurgică, industria textilă, industria alimentară. 

 

Populația. Din datele prezentate de Anuarul Statistic al Județului Iași 2020, județul Iași 

avea o populație de 947.583 locuitori la 1 iulie 2019, fiind, după București, al doilea 

județ ca număr de locuitori din România, cu o densitate a populației de 140,5 loc./km². 

Peste 98% dintre locuitori sunt români; există de asemenea comunități de romi. 

Majoritatea populației este formată din ortodocși, însă există și o comunitate 

semnificativă de catolici (cca. 5%, în Iași și în partea de vest a județului), precum și mici 

grupuri de protestanți. 
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Organizarea administrativ teritorială a judeţului Iaşi la 31.12.2019 include 2 

municipii (Iaşi şi Paşcani), 3 oraşe (Târgu Frumos, Hârlău şi Podu Iloaiei), 93 comune şi 

418 sate. 

 

Reşedinţa judeţului este municipiul Iaşi, unul din principalele oraşe ale României, 

important centru universitar, cu o bogată activitate ştiinţifică, cultural - artistică şi 

economică. 
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COMUNA MOGOȘEȘTI 

 

Mogoșești este o comună situată în județul Iași, Regiunea N-E, România. 

Componenta teritorială 

Comuna Mogoşeşti are în componență 5 sate: 

1. Mogoşeşti (reşedinţa de comună), 

2. Budeşti, 

3. Hadâmbu, 

4. Mânjeşti, 

5. Şanta. 

 

Așezare 

Comuna se află în partea de sud a județului Iași. Este străbătută de șoseaua județeană 

DJ248B, care o leagă spre nord de Voinești și spre sud de Șcheia, Ipatele, Drăgușeni și 

mai departe în județul Vaslui de Negrești (unde se termină în DN15D). Din acest drum, la 

Budești se ramifică șoseaua județeană DJ248C, care duce spre est la Ciurea. 

Coordonatele geografice sunt: 47°02′12″N și 27°29′26″E. 
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Geografie 

Mediul geografic în care este situată comuna se afla la contactul reliefului mai înalt al 

Podișului Central Moldovenesc cu cel de joasă altitudine al Câmpiei Moldovei. Zona de 

interferență dintre cele două forme de relief este cunoscută sub numele de Coasta Iașilor. 

 

Relief 

Pe teritoriul comunei Mogoșești se disting trei sectoare de relief: Câmpia Moldovei, 

Podișul Central Moldovenesc, separate prin Coasta Iașilor, respectiv Coasta Mogoșești.  

Relieful s-a format datorită acțiunii factorilor interni sau de natură geologică și a celor 

externi sau fizico-geografici.  
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Cele trei sectoare ale reliefului comunei se succed de la NE-SV. În partea de NE, pe o 

suprafață ce reprezintă circa 15% din teritoriul comunei, se întinde partea din Câmpia 

Moldovei, alcătuită din văi largi și dealuri mai joase, cu altitudini coborâte în Șesul Barcii, 

Șesul cel Mare, Valea lui Gabură, de până la 80 de metri. 

Istoric 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Stavnic a județului Iași și 

era formată din satele Mogoșeștii Frumoasei, Mogoșeștii Gălăței, Budești, Mânjești și 

Vocotești, având în total 1947 de locuitori. În comună funcționau o moară de vânt, două 

de apă, două școli cu 101 elevi și cinci biserici. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în 

plasa Codru a aceluiași județ, având 2668 de locuitori în satele Budești, Mogoșești, 

Hadâmbu și Mânjești, și în cătunul Schitu Hadâmbu. 

În 1950, comuna a fost transferată raionului Iași din regiunea Iași.  

În 1968, a revenit la județul Iași, reînființat. 

Comuna Mogoșești este compusă din satul de reședință care îi dă și numele, și satele 

Hadâmbu, Mânjești și Budești. În estul localității Mogoșești, în perioada ultimilor ani, pe 

vechile amplasamente proprietarii și-au construit locuințe și a reapărut, de-a lungul 

șoselei Mogoșești – Iași, noua așezare Șanta. 

Satul Mogoșești. Se consideră că denumirea satului Mogoșești provine de la un boier 

menționat într-un act din timpul domnitorului lui Alexandru cel Bun (domn al Moldovei 

în perioada 1399-1431), prin care domnul Moldovei dăruiește boierului Mogoș o 

proprietate din partea de sud a județului. În anul 1454 este amintită în documente o 

așezare cu numele de Mogoșești. Istoricul Constantin C. Giurescu susține că exista în 

partea centrală a Moldovei un târg numit Mogoșești, prin care treceau drumuri 

comerciale și unde se făcea vămuirea mărfurilor. La începutul sec. XVII, în documentele 

domnești se face referire clară asupra localității Mogoșești. 

Satul Mânjești apare pentru prima dată menționat într-un document din timpul lui Iliaș 

Rareș, domnitor al Moldovei în perioada 1546-1551, acesta confirmând existența satului 

cu mult înainte față de momentul actului respectiv.  
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Satul Budești și-a căpătat numele de la un boier Buda, prezent în documente începând 

din sec. al XVI-lea. Primul document care face mențiunea despre existența acestui sat 

este datat la 3 februarie 1613. 

Satul Hadâmbu a fost numita după numele boierului Iani Hadâmbu, despre care se 

spune că a ajuns să stăpânească aceste locuri și a ctitorit, în anul 1659, lăcașul de rugă 

de pe cea mai înaltă culme din ținut. Despre Hadâmbu avem informații scrise din secolul 

al XVIII-lea, în Condica Liuzilor din anul 1803. Satul Hadâmbu s-a format în apropierea 

schitului.  

Monumente istorice 

Singurul obiectiv din comuna Mogoșești inclus în lista monumentelor istorice de interes 

național din județul Iași este situl arheologic din „Dealul Bățului”, aflat la marginea de 

nord a satului Mogoșești, și care cuprinde așezări din eneoliticul final (cultura 

Horodiștea – Erbiceni), perioada Latène (epoca geto-dacică), Halstattul mijlociu și final, 

secolul al IV-lea e.n. (epoca daco-romană), secolele al V-lea – al VII-lea (epoca 

migrațiilor), secolele al X-lea – al XI-lea, secolul al XIII-lea (Evul Mediu Timpuriu) și din 

secolele al XVII-lea–al XVIII-lea. Este compus din 9 ansambluri de locuire civilă și 

fortificații. 

Pe teritoriul comunei a fost identificat și situl de importanţă comunitară Fânaţele Bârca 

(cod: ROSCI0077) - 159,4 ha - Mogoşeşti. 

Tot ca monument istoric poate fi citată, pe teritoriul comunei, Mănăstirea Hadâmbu. 

Administrativ-teritorial  

Comuna Mogoşeşti este localizată în partea sudică a judeţului Iaşi, la o distanţă rutieră 

de 16 km de municipiul reşedinţă de judeţ.  

Se învecinează: 

* la N cu comuna Miroslava, 

* la E şi NE cu teritoriul comunei Ciurea, 

* la V şi NV cu teritoriul comunei Voineşti, 

* la S cu comuna Şcheia, la S şi SV cu teritoriul comunei Mironeasa, 

* la S şi SE cu teritoriul comunei Grajduri. 
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Legătura cu municipiul Iași, reședința de județ,  se realizează prin intermediul DJ248, cu 

ramificație din Santa spre Mogoșești pe DJ248C. 

Date demografice 

Conform datelor statistice din anul 2019, când se înregistrau 5203 locuitori, se observă 

o mică scădere față de datele recensământului efectuat în 2011, când populația comunei 

Mogoșești se ridica la 5.242 de locuitori.  

Populație (total) Masculin Feminin 

5203 2698 2505 

Această scădere se poate explica atât prin sporul natural negativ, cât și prin migrația 

economică a populației. 

În tabelul de mai jos sunt redate principalele date demografice, cuprinse în Anuarul 

Statistic al județului Iași, date înregistrate la 1 iulie 2019: 

născuţi 
vii 

decese 
spor 

natural 
căsătorii divorţuri 

născuţi 
morţi 

decese la o 
vârstă sub 1 an 

51 74 -23 26 2 - - 

Majoritatea locuitorilor sunt români (95,92%). Pentru 4,08% din populație, apartenența 

etnică nu este cunoscută.  

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (95,33%). 

Pentru 4,08% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

 



Comuna MOGOȘEȘTI                                       Strategia de Dezvoltare Durabilă Europa 2020-2030 
_________________________________________________________________________________ 

29  

În anuarul statistic al județului Iași 2020 sunt prezentate următoarele date (consemnate 

la 1 iulie 2019): 

Total şomeri din care femei 
Șomeri  

indemnizați 
Persoane care nu beneficia-

ză de drepturi bănești 

26 12 7 19 

 

Suprafaţa totală a comunei este de 6923 ha, din care teren arabil 3667 ha. 

Locuinţe (număr) Camere de locuit (număr) Suprafaţa locuibilă (mp) 

2033 5486 84286 

 

Unităţi de 
învăţământ 

Copii înscrişi 
în grădiniţe 

Elevi înscrişi Personal didactic 

2 133 621 61 

 

Venituri realizate la bugetul local 
Total cheltuieli efectuate 

buget local 
Excedent (+),  

deficit (-) 
Total din care subvenţii 

7.161.912 372.906 7.351.461 -189.549 

 

*1632,41 lei venituri totale/locuitor. 

Principalele activităţi economice desfășurate de locuitorii comunei Mogoșești sunt 

agricultura și comerţul. 

Infrastructură tehnică 

Alimentare cu apă – nu există sistem centralizat de alimentare cu apă. În prezent, 

alimentarea cu apă a populaţiei este asigurată din surse proprii, prin puţuri săpate de tip 

fântâni, alimentate din pânzele freatice şi construite de localnici din piatră sau beton. 

Canalizare – nu există canalizare şi staţie de epurare a apei menajere. 
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Gospodărirea deşeurilor – nu există un sistem controlat de depozitare a deşeurilor. 

Gaze naturale – nu există reţea de distribuţie gaze naturale în comună. 

Energie electrică – rețeaua existentă asigură alimentarea casnică, a instituțiilor și 

iluminatul public. 

Transport – se realizează doar rutier – DJ 248B, acest drum realizând legătura cu DN 28; 

DJ 248C, DC 39, DC 49. 

 

 

Clădirea în care funcționează Primăria comunei a fost construită la începutul secolului 

XX și a suferit în timp modificări în ceea ce privește compartimentarea interioară. Se află 

în centrul satului Mogoșești, reședința comunei, fiind învecinată cu Școala. 
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Analiza SWOT  
și Analiza Socio-Economică 

Puncte tari, puncte slabe,  
oportunităţi şi ameninţări  

la nivelul  
COMUNEI MOGOȘEȘTI 
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Analiza SWOT – Puncte tari, puncte slabe,  

oportunităţi şi ameninţări  

la nivelul Comunei Mogoșești 

 

 

În economia modernă europeană, firmele dar în mod deosebit IMM-urile repre-

zintă „forţa motrică” a progresului, a dezvoltării, sunt cele ce asigură necesarul de su-

pravieţuire al societăţii, fiind singurele care au capacitatea de a crea plus-valoare reală 

pe de o parte şi locuri de muncă pe de altă parte, ceea ce conduce implicit la dezvoltarea 

durabilă a întregii comunităţi şi la progresul economic şi social dorit de către întreaga 

comunitate. 

Comunităţile locale, prin reprezentanţii acestora, sunt cele chemate să creeze şi 

să ofere cadrul general de dezvoltare al unei economiei, rolul primordial în acest dome-

niu fiind de a sprijini dezvoltarea economică şi socială.  
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Studiind organizaţiile, evidenţiem defalcarea concretă acestora în două categorii:  

- o primă categorie este cea a organizaţiilor, unele care obţin succese apreciabi-

le, unele imediat după începerea activităţii, fapt care se datorează condiţiilor 

economico-sociale pe de o parte, dar şi aptitudinilor manageriale ale liderilor 

acestora – pe de altă parte; 

- o a doua categorie este cea a organizaţiilor care se confruntă cu situaţii mai di-

ficile, imediat după lansare, fie datorită modificării condiţiilor socio-economi-

ce, fie datorită incapacităţii managementului de a conduce o organizaţie în 

condiţii de piaţă mereu în mişcare.  

Examinarea factorilor care determină succesul sau eşecul unei organizaţii – fie că 

ne referim aici la o structură a administraţiei publice locale, la o organizaţie non-

guvernamentală sau la o afacere – a condus în timp la crearea unor metodologii specifice 

de analiză şi diagnosticare a activităţii organizaţiei.  

Managementul strategic este procesul prin care o organizaţie poate obţine efecte 

materializate în creşterea semnificativă a performanţelor sale, în consolidarea poziţiei ei 

pe piaţă şi anume prin elaborarea, implementarea şi controlul strategiei organizaţiei în 

vederea realizării misiunii asumate şi asigurării unor avantaje competitive care să o di-

ferenţieze de celelalte organizaţii concurente fie pe aceeaşi piaţă ţintă de consumatori, 

fie pe aceleaşi resurse adeseori limitate. 

Formularea strategiei de dezvoltare durabilă a organizaţiei este un proces cogni-

tiv ştiinţific prin care managementul defineşte misiunea strategică a acesteia, stabileşte 

obiectivele strategice necesare realizării misiunii, decide asupra celei mai adecvate stra-

tegii necesar a fi abordată în scopul atingerii obiectivelor şi precizează paşii concreţi 

pentru atingerea acesteia pe termen mediu şi lung. 

Adoptarea deciziilor strategice privind definirea misiunii organizaţiei, stabilirea 

obiectivelor strategice şi a strategiei necesare atingerii lor, aplicarea planului care mate-

rializează strategia respectivă se bazează pe un amplu proces de analiză şi evaluare a 

contextului de acţiune a organizaţiei, a nivelului competitivităţii acesteia în mediul con-

curenţial precum şi a situaţiei organizaţiei, a capacităţii acesteia de a face faţă schimbări-

lor produse în mediul economic şi social.  

Caracteristica fundamentală a managementului strategic este analiza continuă şi 

evaluarea continuă a condiţiilor de mediu, pe de o parte, a mediului extern organizaţiei 
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pentru a anticipa sau sesiza la timp schimbările din cadrul acestuia, iar pe de altă parte, 

a situaţiei interne a organizaţiei pentru a-i evalua capacitatea de a face faţă schimbărilor. 

Metoda de analiză a mediului, a competitivităţii şi a firmei este definită şi cunos-

cută în literatura de specialitate ca Analiza SWOT. 

Prin intermediul Analizei SWOT combinate cu mai multe analize complexe, cum 

ar fi: analiza situaţiei sectorului economic şi social în care organizaţie îşi desfăşoară ac-

tivitatea, analiza competiţiei, autoanaliza organizaţiei şi a forţei ei competitive, mana-

gementul de top al organizaţiei se pot anticipa schimbările şi se poate elabora, imple-

menta strategia optimă pentru dezvoltarea durabilă a organizaţiei pe baza strategiei de 

dezvoltare. 
 

 

Analiza SWOT – prezentare teoretică 

Conceptul de analiză SWOT provine din fundamentele managementului strategic, 

fiind o analiză definită de identificare Punctelor Tari, Punctelor Slabe, a Oportunităţilor 

şi a Ameninţărilor. Definiţia de Analiză SWOT reprezintă acronimul pentru cuvintele de 

origine din limba engleză şi anume „Strengthts” (forţe, puncte forte), „Weaknesses” 

(slăbiciuni, puncte slabe), „Opportunities” (oportunităţi, şanse) şi „Threats” (amenin-

ţări). Primele două privesc organizaţia şi reflectă situaţia acesteia, iar următoarele două 

privesc mediul şi oglindesc impactul acestuia asupra activităţii organizaţiei. 

Punctele forte ale organizaţiei sunt caracteristici sau competenţe specifice pe ca-

re aceasta îşi fundamentează activitatea, la un nivel superior în comparaţie cu alte orga-
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nizaţii, cu precădere raportarea vizând concurenţa, ceea ce îi asigură un anumit avantaj 

în faţa acesteia. Altfel, punctele forte reprezintă activităţi pe care organizaţia le reali-

zează mai bine decât concurenţa sa, sau resurse pe care le posedă şi care depăşesc pe ce-

le ale altor structuri similare. 

Punctele slabe ale organizaţiei sunt caracteristici ale acesteia care îi determină 

un nivel de performanţă inferior celor concurente. Punctele slabe reprezintă activităţi 

pe care organizaţie nu le realizează la nivelul concurenţei sau resurse de care are nevoie, 

dar nu le posedă. Ideal este ca prin intermediul strategiei pe care o vom realiza să identi-

ficăm punctele slabe dar şi modul în care acestea pot fi transformate, în anumite condiţii, 

în avantaje competitive. 

„Oportunităţile” reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru organizaţie, 

ceea ce îi conferă acesteia posibilitatea de a fundamenta o nouă strategie sau a-şi recon-

sidera strategia existentă în scopul exploatării profitabile a oportunităţilor apărute. 

„Oportunităţi” există pentru fiecare organizaţie în parte şi acestea trebuie identificate 

pentru a se stabili la timp strategia necesara fructificării lor. 

„Ameninţările” sunt factori de mediu externi negativi pentru organizaţie, respec-

tiv situaţii sau evenimente care pot afecta nefavorabil, în măsură semnificativă, capacita-

tea organizaţiei  de a-şi realiza integral obiectivele stabilite, determinând reducerea per-

formanţelor ei economico-financiare. Ca şi în cazul oportunităţilor, „ameninţări” există 

de diverse naturi şi cauze, anticiparea sau sesizarea lor la timp fiind o necesitate impera-

tivă pentru organizaţie în scopul reorganizării planurilor strategice, astfel încât să le evi-

te sau să le minimalizeze impactul. Cum am arătat şi anterior, scopul fundamental al 

unei strategii bine definite îl reprezintă transformarea ameninţărilor în oportunităţi. 

 

A. „Punctele forte” esenţiale: 

– calitatea managementului administraţiei; 

– suficienţa resurselor financiare disponibile; 

– existenţa unei competenţe distinctive pe unul sau mai multe din planurile: 

□ managerial; 

□ organizatoric; 

□ localizare geo-strategică; 

□ calităţii produselor şi/sau serviciilor; 
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□ pregătirii personalului; 

□ costurilor; 

□ serviciilor oferite populaţiei etc. 

– atractivitatea socio-economică a comunităţii; 

– posedarea unor oportunităţi comerciale deosebite; 

– existenţa unei imagini favorabile despre comunitate; 

– posibilitatea de a practica economia de scară; 

– existenţa unui sistem bine organizat şi eficace de planificare strategică; 

– viteza de reacţie decizională la modificările produse în mediul intern sau ex-

tern; 

 

B. „Punctele slabe” potenţiale: 

– inexistenţa unei direcţii strategice clare; 

– lipsa unor abilităţi sau competenţe deosebite în cadrul administraţiei în ceea ce 

privește implementarea deciziilor strategice; 

– existenţa unei infrastructuri neadecvate, uzate fizic sau moral; 

– lipsa competenţei manageriale; 

– existenţa unor dezavantaje competitive faţă de alte comunităţi; 

– atenţie precumpănitoare dată problemelor curente în detrimentul celor de per-

spectivă. 

 

C. „Oportunităţi” potenţiale: 

– atractivitatea comunităţii prin intermediul cadrului geo-strategic de amplasare; 

– interesul crescut al populaţiei pentru proprietăţi situate în zone atractive pei-

sagistic și investiţional; 

– interesul crescut al populaţiei pentru investiţii imobiliare de viitor; 

– interesul crescut al populaţiei pentru un regim de viaţă sănătos; 

 

D. „Ameninţări” potenţiale: 

– pandemiile posibile viitoare 

– adoptarea unor reglementări legislative sau normative restrictive cu impact ne-

favorabil; 
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– intrarea într-o perioadă de recesiune economică la nivel naţional sau interna-

ţional; 

– schimbări demografice nefavorabile; 

– schimbări ale nevoilor, gusturilor sau preferinţelor oamenilor; 

– creştere mai lentă, stagnare sau chiar recesiune a pieţei; 

– intrarea unor noi competitori pe piaţă; 

– cererea crescândă pentru produse de substituţie; 

– vulnerabilitate la fluctuaţiile mediului de afaceri. 

 

Analiza SWOT se poate desfăşura la scara întregii comunităţi sau, pentru adânci-

rea investigaţiei şi conturarea unor concluzii mai detaliate, la cea a domeniilor funcţio-

nale din cadrul instituţiei: resurse umane, relaţii publice, contabilitate, juridic, financiar 

şi personal – relaţii de muncă. 

Analiza SWOT are un pronunţat caracter calitativ, permiţând formularea unui di-

agnostic asupra condiţiei trecute şi actuale a firmei sau a domeniilor ei funcţionale, pe 

baza răspunsurilor la problemele menţionate anterior, conturându-se perspectivele de 

evoluţie pe termen lung ale firmei şi ale domeniilor respective. 

Diagnosticarea organizaţiei în urma utilizării analizei SWOT poate fi definită ca o 

cercetare complexă a aspectelor economice, tehnice, sociologice, juridice şi manageriale 

ce caracterizează activitatea unei structuri organizaţionale, prin care se identifică punc-

tele forte, punctele slabe, oportunităţile, ameninţările şi cauzele care le generează şi/sau 

le va genera, se formulează recomandări de eliminare sau diminuare a aspectelor nega-

tive şi/sau de valorificare a celor pozitive. 
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Semnificaţia termenului SWOT 

Istoria managementului ştiinţific ne aduce în faţă definiţiile precum şi dezvolta-

rea conceptului de analiză SWOT la nivel mondial. Unul din pionierii cercetării manage-

riale din domeniu, în lucrarea sa clasică din 1916, Administration industrielle et générale, 

unde trata doctrina gestionării organizaţiilor, şi în particular a întreprinderilor econo-

mice, Henri Fayol (1841-1925) considera planificarea strategică drept funcţia mana-

gerială cea mai importantă. 

Nivelul de calitatea al deciziilor strategice ale conducerii unei organizaţii este in-

fluenţată de validitatea şi reliabilitatea înţelegerii de către personalul din managementul 

organizaţiei a valorilor şi ameninţărilor mediului său intern şi extern. Este o referire 

directă asupra tendinţelor determinate de condiţionările acestor valori şi ameninţări 

asupra evoluţiei organizaţiei, de asemenea despre înţelegerea folosirii optime a date-

lor respective pentru generarea şi alegerea strategiei organizaţiei. 

Conceptul analizei strategice SWOT provine dintr-o cercetare efectuată între anii 

1960 şi 1970 la Stanford Research Institute din SUA.  

Analiza SWOT trebuie să revizuiască inventarele de origine pentru a le găsi pe 

acelea unde sunt reflectate cu o suficienţă acurateţe ceea ce se anticipează a fi punctele 

forte (strengths) şi punctele slabe (weaknesses) ale unei organizaţii, oportunităţile 

(opportunities) şi ameninţările (threats) la adresa activităţilor sale pentru perioada 
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respectivă. Neglijarea acestui aspect conduce 

la generarea unor strategii bazate pe situaţii 

din trecut, nu pe condiţiile existente într-o 

situaţie din viitor pentru care se face proiec-

ţia SWOT. 

Fiecare plan strategic al organizaţiei 

trebuie să fie revizuit cu o anumită periodici-

tate, apelându-se de fiecare dată la analiza 

SWOT, iar fiecare analiză SWOT reprezintă numai o „fotografie” a profilelor S, W, O, T, şi 

nu un document permanent. 

Există şi alte instrumente de management prin identificarea valorilor, care pot fi 

mai bine adecvate situaţiei respective; oricum ele trebuie să fie încercate. 

 

 

S: Punctele forte sunt cele care dau valoare adăugată la nivelul comunității și ca-

re sunt elementele pe care se va fundamenta întregiș concept de dezvoltare durabilă:  

– o administrație publică locală competentă și dedicată dezvoltării durabile a 

comunității; 

– interesul prioritar față de nevoile comunității in general și ale cetățenilor in 

particular; 

– deschiderea pentru sprijinirea dezvoltării de afaceri de către firmele private la 

nivelul comunității pentru a sprijini crearea de locuri de muncă; 

– interesul pentru accesarea de fonduri europene dedicate dezvoltării comunită-

ții atât sub aspect de infrastructură dar și sub aspect economic și social; 

– apropierea geografica limitrofă față de orașul Iași ceea ce permite naveta ușoa-

ră pentru forța de muncă calificată care ar putea lucra in anumite tipuri de afa-

ceri; 

– apropierea limitrofă față de oraș care permite posibilitatea de cumpărare de 

teren si construirea de locuinte individuale pentru locuitorii actuali din cadrul 

orașului; 

– proximitatea șoselei de centură care va permite accesul ușor in cadrul comuni-

tății pentru camioane de mare tonaj; 
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W: Puncte slabe care pot institui 

vulnerabilităţi la nivelul comunității și ca-

re trebuiesc analizate prin intermediul 

strategiei și fundamentarea combaterii 

acesora sa fie una din elementele definito-

rii ale trategiei.  

– Îmbătrânirea populației la nive-

lul comunității; 

– Scăderea natalității la nivelul comunității; 

– Interesul tot mai crescut al tinerilor de a pleca din comunitate dar și din țară 

datorită lipsei de locuri de muncă la nivelul comunității; 

– Scăderea interesului cadrelor didactice de a profesa in mediul rural; 

– Lipsa gazului la nivelul comunității; 

– Infrasrtuctură rutieră încă deficitară; 

– Infrastructură de apă și canalizare deficitară;  

 

O: Oportunităţile prezente în mediul extern. Acestea sunt condiţii exterioare po-

zitive care nu pot să fie supuse controlului volitiv personal, dar pe baza cărora se poate 

construi un plan strategic, condiţii precum:  

   

 

 

 Modernizarea infrastructurii 

de transport din ţară şi din 

regiune. 

 Dezvoltarea sectorului tehno-

logiei informaţiilor şi comuni-

caţiilor şi creşterea numărului de utilizatori ai Internetului. 

 Progresul tehnologic continuu şi transferul de tehnologie şi know-how. 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a sectorului IMM. 

 Modernizarea infrastructurii tehnice şi sociale.  
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 Accesul la piaţa internă a Uniunii Europene.  

 Creşterea interesului pentru educaţie, formală şi informală. 

 Liberalizarea pieţelor actualmente reglementate (de ex. a pieţei energiei). 

 Creşterea atractivităţii mediului de afaceri şi investiţional autohton. 

 Creşterea numărului de turişti care vizitează România. 

 Creşterea puterii de cumpărare a populaţiei.  

 Creşterea interesului pentru agricultura ecologică/bio. 

 Dezvoltarea spiritului asociativ, mai ales în agricultură. 

 Dezvoltarea agroturismului.  

 Creşterea interesului şi a investiţiilor pentru protecţia mediului 

 Promovarea egalităţii de şanse.  

 Creşterea gradului de implicare al cetăţenilor în viaţa comunităţii şi dez-

voltarea societăţii civile. 

 Disponibilitatea fondurilor europene pentru dezvoltarea sprijinirea poli-

lor urbane, creşterea competitivităţii economice, cercetare-dezvoltare-

inovare, dezvoltarea infrastructurii de transport şi servicii publice, con-

servarea patrimoniului natural şi contribuit, protecţia mediului, dezvolta-

rea resurselor umane, energie (regenerabilă), dezvoltarea infrastructurii 

educaţionale, de sănătate şi sociale, dezvoltarea agriculturii şi a mediului 

rural etc. 

 Creşterea procentului din PIB alocat investiţiilor. 

 Creşterea interesului populaţiei pentru sport şi menţinerea unei stări bu-

ne de sănătate. 

 Creşterea numărului de iniţiative de tip parteneriat public-privat. 

 Creşterea interesului pentru energia verde şi valorificarea potenţialului de 

producere a energiei regenerabile. 

 Creşterea gradului de implicare a mediului privat şi non-guvernamental în 

furnizarea de servicii medicale, educaţionale, de asistenţă socială. 
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T: Ameninţări şi riscuri la adresa 

comunității reprezintă conditții care ex-

ced adesea controului administratiei dar 

catre trebuiesc analizate si luate in calcul 

pentru a putea fi previzionate pe de o par-

te si pentru a se putea dezvolta masuri de 

combatere a acestora atunci cind este ca-

zul, pe de alta parte. 

Principalele amenintari identificate sunt: 
–  

 Alocări insuficiente de la bugetul de stat pentru realizarea de lucrări de 

investiţii. 

 Propagarea crizei economice globale şi a efectelor acesteia. 

 Pandemia Covid 19 

 Scăderea apetitului investiţional global şi orientarea investitorilor către 

pieţele emergente cu potenţial ridicat de creştere. 

 Continuarea procesului de îmbătrânire demografică şi creşterea gradului 

de dependenţă. 

 Creşterea şomajului pe termen lung, mai ales în rândul tinerilor. 

 Migraţiei forţei de muncă către alte ţări, mai ales persoanelor înalt califica-

te (brain-drain). 

 Menţinerea la un nivel scăzut a spiritului antreprenorial. 

 Sprijin insuficient pentru dezvoltarea sectorului IMM. 

 Cadru legislativ complex, instabil, inflexibil, necorelat (de ex. între legisla-

ţia de mediu, cea de transport, turism etc.). 

 Accentuarea disparităţilor de dezvoltare dintre oraş şi sat, dintre regiuni 

şi judeţe. 

 Perpetuarea practicării agriculturii de subzistenţă. 

 Fragmentarea proprietăţii şi exploataţiilor agricole. 

 Capacitate administrativă redusă. 

 Accentuarea fenomenului de sărăcie, mai ales în mediul rural, şi accentua-

rea excluziunii sociale. 
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 Scăderea gradului de cuprindere al populaţiei în sistemul de învăţământ, 

creşterea abandonului şcolar. 

 Menţinerea corupţiei şi a birocraţiei la un nivel înalt. 

 Reducerea investiţiilor în domeniul protecţiei mediului 

 Accentuarea schimbărilor climatice. 

 Reducerea investiţiilor alocate dezvoltării agriculturii şi dezvoltării rurale. 

 Epuizarea resurselor de hidrocarburi. 

 Creşterea parcului auto şi suprasolicitarea infrastructurii de transport, 

mai ales în mediul urban. 

 

 

 

 

 

Concluzii 

Coordonatorul analizei SWOT poate supune focalizării unei şedinţe de brain-

storming, eventual în compartimente diferite ale organizaţiei, cuvintele ce caracterizea-

ză succint organizaţia. 

După aceasta, mulţimea de itemuri găsite este diagramată prin afinitate în patru 

grupe de factori, în acord cu principiul combinaţiei atributelor SWOT: intern/pozitiv, in-

tern/negativ, extern/pozitiv, extern/negativ. În principiu, reamintim, aceste combinaţii 

sunt şi „indicii” elementelor matricii SWOT. În fine, urmează faza de ordonare după prio-

rităţi şi importanţa itemurilor de pe fiecare listă, pentru a fi construit astfel profilul 

SWOT al organizaţiei. 

Claritatea este întotdeauna cheia succesului unei analize SWOT. Întrucât comple-

xitatea poate conduce către confuzie, considerăm că aceasta trebuie evitată. Avantajele 

unei analize complexe trebuiesc înlocuite cu avantajele încă mai mari ale analizelor 

SWOT simple şi clare, însă efectuate pe baza de periodicitate.  

Analiza SWOT: 

 trebuie să fie efectuată din timp în orice proiect al dezvoltării durabile, apoi 

repetată pe bază ciclică. 
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 este un instrument util în dezvoltarea şi confirmarea obiectivelor strategice 

ale unei organizaţii.  

 furnizează informaţii de bază care ajută alinierea resurselor şi capabilităţilor 

organizaţiei la condiţiile şi riscurile din mediul extern foarte complex şi com-

petitiv în care operează. 

 iniţializează procesul formulării şi selectării unei strategii a organizaţiei pen-

tru atingerea obiectivului organizaţiei, după ce mai întâi a fost definit în mod 

clar obiectivul organizaţiei. 

 identifică factorii ce pot afecta viitoarele rezultate aşteptate ale organizaţiei. 

 este un instrument foarte eficient pentru instituţionalizarea cunoaşterii 

despre organizaţie, date fiind următoarele aspecte: 

o dezvoltă şi concretizează un tablou comprehensiv ce arată valorile in-

terne şi punctele critice interne ale organizaţiei; 

o ajută personalul managerial să identifice factorii externi care influenţea-

ză, pozitiv ori negativ, succesul organizaţiei către atingerea obiectivului; 

o ajută personalul managerial să răspundă la întrebarea: Putem să mer-

gem pe calea aceasta pentru atingerea obiectivului organizaţiei?; 

o ajută să se evidenţieze rapid punctele forte ale organizaţiei, şi punctele 

de slăbiciune ale organizaţiei; 

o ajută să fie înţeles contextul larg în care funcţionează organizaţia.  
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Analiza PEST 
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Analiza PEST (PESTEL) 

 

Categoriile de factori ai macro-mediului  

(elementele analizei PEST) 

 

Varietatea şi multiplicitatea factorilor ce intervin în macro-mediu impune grupa-

rea şi analiza lor în cel puţin patru categorii clasice distincte: politico-legali (P), econo-

mici (E), socio-culturali (S) şi tehnologici (T). 

 

P. Factorii politico-legali sunt cei care formează mediul politic – juridic – admi-

nistrativ extern. Ei provin din întreg sistemul de relaţii stabilit între puterea politică, 

administraţia locală / regională / naţională şi lumea afacerilor, în special în domeniul le-

gislaţiei şi reglementărilor legale.  

Stabilitatea politico-legală scuteşte mediul de şocuri importante, iar un climat po-

litic care asigură garanţia şi reduce riscul este un factor dinamizator pentru orice iniţia-

tivă. 

Câţiva factori politico-legali a căror influenţă trebuie analizată: 

– Rolul puterii publice în viaţa afacerilor (reglementări şi dereglementări guver-

namentale); 

– Gradul de stabilitate politică (echilibrul puterilor în stat, pactul social); 
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– Evoluţia şi consecinţele riscului politic (evaluarea riscului politic se poate face 

în baza unor criterii politice ce au în vedere structura socială, instituţiile, biro-

craţie, sindicate, liderii şi personalităţile, corupţia, conflictele interne şi externe, 

tensiunile etnice sau religioase); 

– Politica monetară, valutară, bugetară sau fiscală a statului; 

– Modificări în curs sau de perspectivă a unor texte legale sau juridice; 

– Activitatea lobby-urilor; 

– Oportunităţile şi pericolele integrării euroatlantice. 

 

E. Factorii economici sunt cei care formează mediul economic de operare. Anali-

za mediului economic al unei ţări presupune, de exemplu, studierea principalelor varia-

bile macroeconomice: rata creşterii economice, soldul contului curent, datoria externă, 

dependenta de exporturi, inflaţia, rata dobânzii, raporturile dintre economii şi investiţii, 

raportul dintre serviciul datoriei externe şi PIB. Agenţiile de risc utilizează aceste criterii 

economice, alături de cele politice, în calcularea indicelui de risc de ţară, indicator sinte-

tic al oportunităţilor şi ameninţărilor acestui sistem. 

Principalii factori economici ce pot fi analizaţi sunt deci: rata inflaţiei şi a dobân-

zii, cursurile de schimb valutar, PIB şi deficitul bugetar, rata şomajului, productivitatea 

muncii la nivel macro şi mezoeconomic, tendinţele bursiere, fluctuaţia preţurilor, rata 

sărăciei şi consumul populaţiei. 

S. Factorii socio-culturali sunt cei care formează acel mediu specific (mediul 

demo-psiho-lingvistic, mediul socio-cultural) constituit din modele de comportament 

individuale şi de grup care reflectă atitudini, valori şi obiceiuri. 

Sistemul de valori al societăţii, ca şi comportamentele ce motivează acest sistem, 

vor constitui un element specific de direcţionare pentru sistemul de afaceri. Atitudinea 

populaţiei faţă de muncă, stilul de viaţă, securitatea socială, atitudinea etnică, religioasă 

şi ecologică, nivelul educaţional, mobilitatea populaţiei şi structură pe vârste, reglemen-

tările de natură etică, atitudinea faţă de calitatea produselor şi cea de economisire sunt 

câţiva din factorii socio-culturali care pot influenţa situaţia unor sectoare economice şi a 

afacerilor aferente. 

T. Factorii tehnologici sunt cei care stau la originea formării mediului tehnolo-

gic. Tehnologia, în sensul larg al noţiunii, constituie acea competenţă a macro-mediului 
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reprezentată de un set de procese prin care o combinaţie oarecare de resurse sunt 

transformate în produse ale acestuia. Evoluţiile tehnologice au efect asupra creşterii şi 

maturităţii sectorului, influenţează frontierele dintre segmentele strategice prin modifi-

carea factorilor lor cheie de succes, stau uneori la originea unor elemente noi sau la dis-

pariţia unora din cele existente.  

Cele mai importante semnale tehnologice care trebuie inventariate sunt rata ino-

vaţiei tehnologice şi gradul relativ de risc. Ele sunt determinate în principal de următorii 

factori tehnologici: cheltuielile guvernamentale pentru cercetare, viteza de transfer a 

tehnologiilor, atracţia tehnologică a sectorului şi alura arborelui lui tehnologic, rata de 

înnoire a produselor, ritmul de apariţie a invenţiilor, calitatea sistemului de telecomuni-

caţii. 

  

Etapele analizei macro-mediului  

 

Într-o primă etapă trebuie ales cadrul analizei, astfel încât printr-o delimitare ge-

ografică adecvată să putem defini nivelul maxim de analiza al efectelor. Astfel, se pot 

grupa şi analiza factori de influenţă ai contextului general, funcţie de specificul propriu, 

pe unul din următoarele niveluri: local, naţional, regional şi mondial.  

Odată ales acest cadru, la fiecare nivel de analiză trebuie apoi determinaţi şi lis-

taţi factorii de influenţă reprezentativi. Cum numărul acestora poate fi extrem de ridicat, 

pentru a nu complica sinteza finală, se selectează un număr reprezentativ de factori 

(5-10) din fiecare categorie. 

Într-o etapă ulterioară, variabilele strategice selecţionate vor fi analizate sub as-

pectul influenţei lor asupra parametrilor strategici. Aceste estimări stau la baza determi-

nării indicelui de influenţă, care se calculează prin scăderea ponderii modificărilor de 

sens negativ din cele de sens pozitiv. Cum acest indice reflectă doar global sensul modi-

ficărilor (el este favorabil când diferenţa este pozitivă, respectiv nefavorabil când ea este 

negativă), este important pentru analist să tragă concluzii în termeni de oportunităţi şi 

ameninţări la nivelul fiecărei variabile strategice selecţionate, pentru a obţine un tablou 

complet al influenţei mediului general.  

Analiza posibilelor acţiuni corective ale factorilor reprezintă ultima etapă în ca-
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drul acestui demers, ea având ca principal scop determinarea posibilelor acţiuni de in-

fluenţa inversă, chiar dacă în cele mai dese cazuri acestea au o relevanţă nesemnificati-

vă. Acestea reprezintă opţiuni strategice, completând astfel lista de opţiuni deschisă de 

analist în etapele anterioare. 

 

Factorul  

 

Un prim factor de ordin politic care poate afecta dezvoltarea comunității se referă 

la legătura dintre formaţiunile politice aflate la guvernare şi structurile politice care ad-

ministrează localitatea.  

Reforma administraţiei publice propusă de Guvernul României este un alt factor 

politic ce poate avea implicaţii asupra comunei, prin înfiinţarea regiunilor de dezvoltare 

cu personalitate juridică. Descentralizarea serviciilor publice presupune nu numai trans-

ferul de autoritate şi responsabilităţi de la nivelul administraţiei publice centrale la cel al 

administraţiei publice locale, ci şi transferul surselor de finanţare aferente în vederea 

asigurării bunei funcţionări a serviciilor respective. 

De asemenea, reîntregirea salariilor din sistemul public şi indexarea pensiilor va 

conduce la creşterea puterii de cumpărare inclusiv la nivelul localităţii, precum şi la 

creşterea motivaţiei personalului din domeniu. 

 

Factorul   

 

Aderarea României la Uniunea Europeană este punctul din care, la nivel naţional, 

a fost înregistrată o creştere economică ce poate fi caracterizată ca fiind spectaculoasă. 
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Creşterea economică a României din perioada post-aderare la UE a fost însă o creştere 

economică bazată preponderent pe consum şi nu pe producţie, ceea ce, în coordonate 

economice, a condus la o durată prelungită a crizei mondiale la nivel naţional compara-

tiv cu alte ţări. 

Efectele crizei economice mondiale are drept consecinţe: creşterea ratei inflaţiei, 

creşterea numărului de şomeri, scăderea numărului întreprinderilor active, diminuarea 

investiţiilor etc. 

Astfel, putem afirma că un prim factor economic care influenţează dezvoltarea 

comunei Mogoșești este contextul macroeconomic general, caracterizat şi în prezent de 

recesiune economică. 

Un alt factor economic important este reprezentat de nivelul fiscalităţii din Ro-

mânia, existând două categorii de obligaţii fiscale pe care întreprinderile trebuie să le 

respecte: obligaţiile fiscale faţă de bugetul de stat şi obligaţiile fiscale faţă de bugetul lo-

cal. Principalele obligaţii fiscale faţă de bugetul de stat – impozitul pe profit), impozitul 

pe venit, taxa pe valoare adăugată, accizele (accize armonizate, accize nearmonizate) – 

au o influenţă semnificativă asupra dezvoltării socio-economice a comunei Mogoșești. 

Este de aşteptat ca o creştere a fiscalităţii să ducă la o diminuare a numărului întreprin-

derilor active din localitate, la o scădere a cifrei de afaceri a acestora şi, în acelaşi timp, la 

o creştere a ratei şomajului. 

Nivelul salarizării este un alt factor economic de importanţă la nivelul comunită-

ţii. Din acest punct de vedere, se observă o uşoară creştere a salariului mediu în ultimii 

ani, dar o dată cu creşterea ratei inflaţiei se remarcă şi o stagnare a puterii de cumpărare 

a populaţiei. 

Pe de altă parte, trebuie luată în considerare şi existenţa unui prag minim al sala-

riului pe economie şi implicaţiile acestuia asupra mediului economic local. 

Per ansamblu, politica monetară a României reprezintă un factor major de influ-

enţă asupra dezvoltării comunității, prin acţiunile pe care autorităţile le realizează pen-

tru a interveni pe piaţă: stabilirea cantităţii de masă monetară aflată în circulaţie, stabili-

rea unui prag maxim a inflaţiei, stabilirea nivelului ratei dobânzii, etc. De asemenea, în 

programul de guvernare pentru perioada următoare unul dintre obiectivele fundamen-

tale face referire la sprijinirea mediului de afaceri şi elaborarea unui set de politici noi 

pentru sprijinirea IMM-urilor. 
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Acest obiectiv poate avea o mare influenţă majoră asupra mediului economic din 

localitate. 

 

Factorul  

 

Unul dintre cei mai importanţi factori socio-culturali care influenţează dezvolta-

rea comunității este evoluţia demografică. 

Perioada de după 1989 a fost marcată de un puternic trend descendent, acutizat 

şi de lipsa unei politici demografice concrete. La nivel naţional, există o serie de măsuri 

de stimulare a natalităţii, însă acestea sunt contrabalansate de dificultăţile economice în-

tâmpinate de tineri. 

Un alt factor social cu efecte majore asupra evoluţiei demografice este reprezen-

tat de fenomenul migraţiei externe. În prezent se prognozează că numărul specialiştilor 

care vor pleca în străinătate va continua să crească şi în următorii ani, pe fondul menţi-

nerii decalajului de dezvoltare faţă de ţările vest-europene. Aceasta va fi o problemă ma-

joră şi pentru oraș, întrucât este posibil să se perpetueze lipsa forţei de muncă speciali-

zate. Efectele migraţiei de ordin social sunt: creşterea numărului familiilor monoparen-

tale, creşterea abandonului şcolar, creşterea delicvenţei juvenile, creşterea ratei divorţi-

alităţii etc. 

Trebuie luat în considerare şi sistemul axiologic al românilor, ca factor socio-

cultural cu influenţă asupra dezvoltării comunităţii. Este din ce în ce mai des vehiculată 

schimbarea sistemului de valori a populaţiei din ultima perioadă, dar şi a modelelor de 

urmat, a atitudinilor şi comportamentului populaţiei. De asemenea, trebuie avută în ve-

dere şi atitudinea populaţiei vizavi de valorile/elementele culturale, dar şi interesul au-

torităţilor publice centrale (care se transferă şi la nivel local) pentru dezvoltare infra-

structurii culturale şi modernizarea patrimoniului cultural. 
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Nu în ultimul rând un factor social care afectează dezvoltarea comunei este poli-

tica din domeniul asistenţei sociale, în condiţiile în care provocările din acest domeniu 

sunt tot mai prezente şi la nivel local. 

 

Factorul   

 

Finanţarea cercetării, nivelul de dotare tehnologică, rata de înnoire a produselor 

tehnologice, tehnologia informaţiei şi comunicării, accesul la reţelele electronice de co-

municare rapide, sunt factori ce influenţează dezvoltarea comunității. 

În România, fondurile alocate domeniului cercetării-dezvoltării s-au diminuat 

odată cu începerea crizei economice mondiale. Lipsa de investiţii în acest domeniu are 

repercusiuni asupra tuturor domeniilor, determinând o ruptură majoră de trendurile 

mondiale în ştiinţă şi tehnologie. 

Un alt factor de influenţă asupra dezvoltării comunităţii este reprezentat de re-

glementările în vigoare privind tehnologia. Pentru orice așezare în care există salariaţi în 

domenii industriale, orice modificare legislativă care să impună aplicarea unui anumit 

proces tehnologic va avea un impact semnificativ. 

Impunerea introducerii unor tehnologii avansate în diverse sectoare socio-eco-

nomice va  îmbunătăţi competitivitatea economică şi consumul de energie de la nivel lo-

cal. 

Tehnologia reprezintă un motor pentru toate sectoarele economice, motiv pentru 

care este necesară aplicarea unor politici publice speciale pentru dezvoltarea TIC. La ni-

vel naţional şi local ponderea gospodăriilor cu acces la internaţional a crescut semnifica-

tiv în ultimii ani şi se apropie de 50%. Angrenarea sectorului TIC şi dezvoltarea societă-

ţii informaţionale din România reprezintă, aşadar, un alt factor de influenţă asupra pro-

gresului comunei. Este important însă şi preţul tehnologiilor şi măsura în care populaţia, 

instituţiile publice şi mediul economic pot achiziţiona noile tehnologii. Este cunoscut 
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faptul că introducerea inovaţiilor tehnologice implică costuri ridicate de achiziţie şi de 

familiarizare a populaţiei şi/sau forţei de muncă. 

 

Factorul de mediu    

 

 Catastrofele naturale pot afecta obiectivele şi clădirile de patrimoniu, dar şi în-

tregul fond locativ de la nivel local. Catastrofele naturale – cutremurele, alunecările de 

teren, inundaţiile – ridică probleme şi în ceea ce priveşte siguranţa populaţiei, dar şi în 

ceea ce priveşte activitatea sectorului educaţional, de sănătate, cultură etc. Efectele in-

undaţiilor au o influenţă majoră şi asupra sectorului agricol. 

Trebuie avute în vedere şi politicile publice şi legislaţia din acest domeniu. Spre 

exemplu, unul dintre cele mai importante programe implementate în ultimii ani este 

Programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto Naţional („Rabla”), care vizează şi dimi-

nuarea poluării cauzate de autoturisme. Astfel de politici publice au impact şi asupra 

dezvoltării localităţii. 

Un factor de mediu important este reprezentat de cadrul legislativ, respectiv re-

glementările europene / mondiale privind protecţia mediului, norme ce trebuie respec-

tate şi de ţara noastră (de ex. zonele protejate). 

 

Factorul legislativ    
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Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, legislaţia europeană în vigoa-

re reprezintă o constrângere care trebuie luată în considerare şi de către ţara noastră. 

Este necesar a se avea în vedere toate tratatele, acordurile internaţionale, legislaţia în 

vigoare, dar şi actele pregătitoare în toate domeniile de interes. Între cele mai importan-

te documente care trebuie avute în vedere, amintim: Constituţia Europeană, Tratatul de 

Aderare a României la Uniunea Europeană şi Tratatele Uniunii Europene (Tratatul de la 

Lisabona, Tratatul de la Nisa, Tratatul de la Amsterdam etc.). 

Un alt factor juridic cu impact asupra comunei este reprezentat de legislaţia na-

ţională, cu modificările şi completările ce pot apărea. 

Spre exemplu, un element care ar avea un impact semnificativ asupra dezvoltării 

socio-economice a comunei este punerea în aplicare a legii parteneriatelor de tip public-

privat. Acestea sunt o soluţie general recomandată şi promovată pentru rezolvarea pro-

blemelor sau eficientizarea serviciilor publice. Mai mult decât atât, punerea în aplicare a 

unei legi a parteneriatelor de tip public-privat poate creşte numărul investitorilor din 

zonă, şi implicit consolida mediul de afaceri local. 

Programul naţional de sprijinire a construirii de locuinţe proprietate personală, 

implementat conform OUG Nr. 51/2006, reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea 

fondului locativ, întrucât scopul acestuia este dezvoltarea construcţiei de locuinţe, prin 

acordarea de subvenţii de la bugetul de stat şi crearea unui sistem de subvenţionare a 

costurilor de construcţie a locuinţelor. 

Un act normativ foarte important este reprezentat de OUG 13/2010 ce vizează 

îndeplinirea recomandărilor Uniunii Europene, Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi 

ale altor foruri internaţionale şi europene de a elabora şi aplica măsuri de stimulare a 

ocupării forţei de muncă prin sprijinirea creării de locuri de muncă şi de a menţine pre-

ocupările pentru diminuarea incidenţei şomajului, mai ales pentru evitarea şomajului de 

lungă durată. Una dintre cele mai importante acte legislative care vizează dezvoltarea 

economică este Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-

urilor. 

La nivel legislativ, din punct de vedere al protecţiei mediului, prevederile Legii nr. 

426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor are un impact 
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major asupra sistemul de evidenţă a gestiunii deşeurilor producătorilor, atât de necesar 

şi la nivelul localităţii. 

Activitatea de colectare, epurare şi evacuare a apelor uzate din aglomerări, pre-

cum şi a celor biodegradabile provenite de la anumite sectoare industriale (industria 

agroalimentară) este reglementată prin actul normativ Directiva 91/271/CEE privind 

epurarea apelor uzate orăşeneşti. Până la sfârşitul anului 2015, nu mai puţin de 76,7% 

totalul populaţiei ar fi trebuit să beneficieze de staţii de epurare a apelor uzate urbane. 

 

Analiza factorilor interesaţi (procesul consultativ) 

Elaborarea strategiei, inclusiv portofoliul de proiecte strategice, s-au făcut în ca-

drul unui larg proces participativ, care a constat din următoarele acţiuni: 

– organizarea unor interviuri aprofundate, pe bază de chestionar, cu conducerea, 

consilierii locali şi personalul executiv al Primăriei; 

– organizarea a grupuri de lucru sectoriale – la care au participat persoane, re-

prezentând toate categoriile de factori interesaţi de la nivel local (administraţia 

publică locală şi judeţeană, reprezentanţi ai comunelor învecinate, instituţii de-

centralizate, companii, furnizori de utilităţi, asociaţii de proprietari, asociaţii 

profesionale, unităţi de învăţământ, cetăţeni etc.); 

– publicarea pe site-ul web al Primăriei, respectiv pe pagina dedicată Strategiei, a 

tuturor materialelor elaborate de consultant. 

 În cadrul tuturor acestor întâlniri au fost completate chestionare structurate (a 

se vedea chestionarele anexate), care au avut ca scop validarea variantelor de lucru ale 

profilului localităţii, ale analizei SWOT, ale strategiei de dezvoltare şi ale portofoliului de 

proiecte strategice. 

Concluziile acestui proces consultativ au fost centralizate şi integrate de către 

firma de consultanţă selectată în forma finală a documentaţiei livrată comunei spre 

aprobare în Consiliul Local. 
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Strategia Europa 2030 la nivelul  
Uniunii Europene  

Priorităţile de aplicare a acesteia  
în cazul României 

 

Dezvoltarea durabilă a comunităţii noastre  se va axa pe coordonatele 

principale ale Strategiei Europa 2030, care la rândul lor vor fi corelate 

strategiile naţionale de dezvoltare din ariile de activitate specifice pre-

cum și cu politica de dezvoltare regională şi anume: 

 

Comisia Europeană a definitivat o abordare strategică pentru realizarea dezvol-

tării durabile în Europa și în întreaga lume. 

Într-o primă Comunicare privind pașii următori pentru un viitor durabil al Euro-

pei, Comisia explică modul în care cele 10 priorităţi politice ale sale contribuie la pune-

rea în aplicare a Agendei 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă și modul în care UE își 

va atinge obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) în viitor. O a doua Comunicare pri-

vind un nou Consens european privind dezvoltarea propune, pentru UE și statele sale 

membre, o viziune comună și un cadru pentru dezvoltarea cooperării aliniate la Agenda 

2030. O a treia Comunicare privind un parteneriat reînnoit cu ţările din Africa, Zona Ca-

raibilor și Pacific (ACP) propune elemente constitutive pentru o etapă nouă, durabilă, a 

relaţiilor UE-ACP după expirarea Acordului de parteneriat de la Cotonou în 2020. 

Dl Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei, a declarat: „Pentru a con-

strui, în beneficiul tuturor, un viitor pentru copii și pentru planeta noastră, transformăm 

obiectivele de dezvoltare durabilă și sustenabilitate într-un principiu călăuzitor pentru 

întreaga noastră activitate. Punerea în aplicare a Agendei 2030 a ONU este un angaja-

ment comun și este nevoie de contribuţia și de cooperarea tuturor, inclusiv a statelor 

membre și a societăţii civile în ansamblul ei.” 
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La rândul său, Înaltul Reprezentant/ Vicepreședinte, dna Federica Mogherini, a 

afirmat: „În epoca noastră, suntem mai interconectaţi ca niciodată, așadar investind în 

popoarele de dincolo de frontierele noastre, investim totodată pentru Europa. Propune-

rile de astăzi au obiectivul comun de a consolida impactul cooperării cu partenerii noștri 

din întreaga lume, promovând astfel dezvoltarea durabilă atât acasă, cât și peste hotare. 

Acesta este un element central al Strategiei globale a UE, publicată în luna iunie. UE își va 

menţine poziţia de lider în acţiunea externă în favoarea păcii, a democraţiei și a bunei 

guvernanţe, care consolidează rezilienţa la toate nivelurile și promovează o prosperitate 

comună și durabilă pentru toţi.” 

 

Comisarul pentru cooperare internaţională și dezvoltare, Neven Mimica, a adău-

gat: „Propunerea privind un nou Consens european privind dezvoltarea reprezintă răs-

punsul UE la o lume din ce în ce mai interconectată și mai plină de provocări. Sunt în fa-

voarea unui consens veritabil, sub responsabilitatea comună a instituţiilor europene și a 

tuturor statelor membre, care ne va permite să coordonăm acţiunea globală pentru a 

pune în aplicare obiectivele de dezvoltare durabilă. Împreună cu propunerile noastre 

pentru parteneriatul viitor cu ţările din Africa, Zona Caraibilor și Pacific, acest lucru con-

firmă fără echivoc faptul că UE este pregătită să se angajeze, alături de partenerii noștri 

din întreaga lume, la construcţia unui viitor comun mai bun.” 

 

UE a făcut din dezvoltarea durabilă o marcă europeană. Uniunea pornește de pe o 

poziţie solidă și are în urmă un istoric semnificativ, un nivel ridicat de dezvoltare eco-

nomică și de coeziune socială, societăţi democratice și un angajament în direcţia dezvol-

tării durabile, puternic ancorat în tratatele europene. Cu toate acestea, pentru a se asigu-

ra viitorul, trebuie să fie făcute acum alegerile politice corecte. 

Principalele elemente din noua abordare strategică a Comisiei, prezentată astăzi, 

sunt: 

Pașii următori pentru un viitor durabil al Europei 

Răspunsul UE la Agenda 2030 va include două direcţii de lucru: prima este inte-

grarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul politicii europene și în priorităţile 

actuale ale Comisiei; cea de a doua este lansarea reflecţiei privind dezvoltarea în conti-
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nuare a viziunii noastre pe termen mai lung și privind focalizarea politicilor sectoriale 

după 2020. 

Comisia va utiliza toate instrumentele de care dispune, inclusiv instrumentele 

pentru o mai bună legiferare, pentru a se asigura că atât politicile existente, cât și cele 

noi, vor lua în considerare cei trei piloni ai dezvoltării durabile: social, de mediu și eco-

nomic. 

În vederea creării unui spaţiu dinamic care să reunească diferitele părţi interesa-

te din sectorul public și din cel privat, Comisia va lansa o platformă multipartită al cărei 

rol va fi de a monitoriza și de a împărtăși cele mai bune practici cu privire la punerea în 

aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă în toate sectoarele. 

Începând din 2017, Comisia va prezenta periodic rapoarte cu privire la progrese-

le înregistrate de UE în direcţia punerii în aplicare a Agendei 2030 și va lansa activităţi 

de reflecţie privind dezvoltarea în continuare a unei viziuni pe termen mai lung cu o 

perspectivă pentru perioada post-2020. 

Un nou Consens european privind dezvoltarea 

Propunerea pentru un nou Consens european privind dezvoltarea reflectă o 

schimbare de paradigmă în domeniul cooperării pentru dezvoltare în contextul Agendei 

2030, drept răspuns la provocările mai complexe și interconectate cu care se confruntă 

lumea în prezent. 

Propunerea avansează o viziune comună și un cadru de acţiune pentru toate in-

stituţiile europene și toate statele membre, cu un accent special pe forţele motrice ale 

dezvoltării, cum ar fi egalitatea de șanse între femei și bărbaţi, tineretul, energia din sur-

se durabile și politicile climatice, investiţiile, migraţia și mobilitatea. 

Obiectivul urmărit este creșterea credibilităţii, eficacităţii și impactului politicii 

de dezvoltare a UE pe baza unei analize comune, a unor strategii comune, a programării 

comune și a unei raportări îmbunătăţite. 

Noul Consens ar trebui să reprezinte cadrul pentru toate activităţile UE și ale sta-

telor membre în domeniul politicii de dezvoltare. Un exemplu privind o astfel de abor-

dare îl reprezintă propunerea de Plan european de acţiune externă care va utiliza asis-

tenţa oficială pentru dezvoltare în scopul de a mobiliza finanţare din alte surse, astfel în-

cât să se genereze o creștere economică durabilă în beneficiul celor mai săraci. 
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Către un parteneriat reînnoit cu ţările din Africa, Zona Caraibilor și Pacific 

după 2020 

Un nou parteneriat ar trebui să contribuie la construirea, la frontierele noastre și 

dincolo de acestea, a unor state și societăţi pașnice, stabile, bine guvernate, prospere și 

reziliente, precum și la atingerea obiectivului nostru legat de o ordine multilaterală ba-

zată pe norme care să răspundă provocărilor globale. 

 

Obiectivul vizat este convenirea unui acord-cadru cu ţările partenere ACP care să 

se articuleze cu parteneriatele regionale specifice cu ţările din Africa, Zona Caraibilor și 

Pacific, care să abordeze atât oportunităţile de care beneficiază acestea, cât și provocări-

le regionale specifice cu care se confruntă. 

 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de comunitatea internaţională 

în septembrie 2015, reprezintă un nou proiect ambiţios care răspunde tendinţelor și 

provocărilor globale. În centrul Agendei 2030 se află cele 17 obiective de dezvoltare du-

rabilă (ODD) și ţintele aferente, care se desfășoară până în 2030. Pe lângă celelalte 

summituri și conferinţe internaţionale desfășurate în 2015 la Addis Abeba și Paris, co-

munitatea internaţională pune la dispoziţia tuturor ţărilor un cadru nou și ambiţios în 

care să fie abordate în colaborare provocările comune. Pentru prima dată, obiectivele de 

dezvoltare durabilă sunt universal aplicabile tuturor ţărilor, iar UE se angajează să fie li-

der în punerea în aplicare a acestora. 

 

Începând din 2000, Acordul de parteneriat de la Cotonou a fost cadrul relaţiilor 

UE cu 78 de ţări din Africa, Zona Caraibilor și Pacific (ACP). Relaţiile se concentrează pe 

eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă și integrarea treptată a ţărilor ACP în economia 

mondială. Aceste relaţii urmăresc să intensifice pacea și securitatea și să consolideze 

mediul politic democratic. Acordul este reexaminat la fiecare cinci ani, iar propunerea 

adoptată astăzi este un pas înainte în pregătirea negocierilor pentru un nou parteneriat 

în perioada post-2020. 
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Corelarea cu priorităţile Comisiei Europene 
pentru perioada 2019-2024 

 

Ursula von der Leyen  
Președinta Comisiei Europene 

 

O Uniune Europeană care vrea mai mult!  

 

Pentru părinţii mei, Uniunea Europeană a însemnat o aspiraţie pentru pace,  

într-un continent divizat de prea mult timp”. 
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Priorităţi Europa 2024 

 

Uniunea Europeană, care a făcut deja mari eforturi pentru a depăşi criza econo-

mică şi pentru a crea condiţiile care să favorizeze dezvoltarea unei economii mai compe-

titive, cu un grad mai ridicat de ocupare a forţei de muncă, se confruntă acum la nivelul 

întregii Uniuni cu pandemia generată de noul virus COVID-19. 

Această pandemie nu este de natură a schimba priorităţile fundamentale ale Uni-

unii Europene, dar în mod sigur este de natură a afecta abordarea pluridisciplinară pe 

termen scurt și mediu.  

Ca strategie de dezvoltare durabilă, Uniunea Europeană în universalitatea ei, pre-

cum și prin intermediul Comisiei Europene ca organism fundamental, a prevăzut, așa 

cum am arătat anterior și cum vom elabora și mai departe, o abordare comprehensivă a 

întregii dezvoltări durabile carem bazându-se pe latura economică creatoare de plus-

valoarem nu a scăpat nici o clipă din calcul latura de protecţie socială și asimilatele aces-

teia.  

Existenţa unei strategii atât de echilibrate la nivel european este ceea ce ne-a 

permis, de altfel, o abordare eficientă și rapidă a combaterii pandemiei COVID-19.  

 

 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=europa+2020&source=images&cd=&cad=rja&docid=l7RdQHtLCmi61M&tbnid=5vMi-M--NMY-cM:&ved=0CAUQjRw&url=https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility&ei=_rW0UanUHOaK0AX2t4C4Cg&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNEYzE1v9jTzoPtXvggIESDUidlBgQ&ust=1370883826464766
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COLEGIUL (2019-2024) 
Comisarii 

Conducerea politică a Comisiei Europene 

 

 

Strategia Europa 2030 îşi propune să asigure o creştere economică inteligentă 

(prin investiţii mai eficiente în educaţie, cercetare şi inovare), durabilă (prin orientarea 

decisivă către o economie cu emisii scăzute de carbon şi o industrie competitivă), favo-

rabilă incluziunii (prin punerea accentului pe crearea de locuri de muncă şi pe reduce-

rea sărăciei).  

Strategia se concentrează asupra a șase obiective ambiţioase și anume:  

 

Pactul verde european 

Să fim primul continent neutru din punct de vedere climatic 

 

Schimbările climatice și degradarea mediului sunt o ameninţare existenţială pen-

tru Europa și pentru întreaga lume. Pentru a găsi soluţii la această ameninţare, Europa 

are nevoie de o nouă strategie de creștere, care să transforme Uniunea într-o economie 

modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care: 

 până în 2050, vom ajunge să nu mai emitem gaze cu efect de seră 

 creșterea economică va fi decuplată de utilizarea resurselor 

 nicio persoană și niciun loc nu va fi lăsat în urmă 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_ro.htm
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Pactul verde european este foaia de parcurs a UE pentru a ajunge la o economie 

durabilă. Vom reuși acest lucru transformând provocările legate de schimbările climati-

ce și de mediu în oportunităţi – în toate domeniile de politică – și asigurându-ne că tran-

ziţia este justă și incluzivă pentru toţi europenii. 

 

Domenii de acţiune 

 Biodiversitate 

Măsuri menite să protejeze ecosistemul nostru fragil 

 De la fermă la consumator 

Modalităţi de a asigura un lanţ alimentar mai durabil 

 Agricultură sustenabilă 

Dezvoltarea agriculturii sustenabile la nivelul Uniunii Europene prin intermediul Politi-

cii Agricole Comune.  

 Energie curată 

Oportunităţi pentru surse alternative și mai curate de energie 

 O industrie durabilă 

Modalităţi de a asigura cicluri de producţie mai durabile, care respectă mai mult mediul 

înconjurător 

 Construcţii și renovare 

Nevoia ca sectorul construcţiilor să devină mai curat 

 Mobilitate durabilă 

Promovarea unor mijloace de transport mai durabile 

 Eliminarea poluării 

Măsuri menite să reducă poluarea rapid și eficient 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_19_6727
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_19_6723
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_19_6724
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_19_6725
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_19_6726
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_19_6729
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O Europă pregătită pentru era digitală 

Punerea la dispoziţia cetăţenilor a unei noi generaţii de tehnologii 

 

Tehnologia digitală ne transformă viaţa. Scopul strategiei digitale a UE este ca 

această transformare să fie în avantajul cetăţenilor și întreprinderilor și să contribuie, în 

același timp, la crearea unei Europe neutre din punct de vedere climatic până în 2050. 

Prin urmare, strategiile UE privind inteligenţa artificială (IA) și datele își propun 

să încurajeze întreprinderile să dezvolte aceste noi tehnologii și să lucreze cu ele, 

asigurându-se, în același timp, că acestea câștigă încrederea cetăţenilor. 

 

Domenii de acţiune 

 Protecţia datelor 

Reformăm normele în materie de protecţie a datelor pentru a le oferi cetăţenilor 

mai mult control asupra datelor lor cu caracter personal și pentru a ajuta întreprinderile. 

Încercăm să ne asigurăm că și ţările terţe protejează datele personale ale cetăţenilor UE.  

 Facilitarea accesului consumatorilor și al întreprinderilor la produse și ser-
vicii on-line 

Încurajăm comerţul on-line, dincolo de frontiere. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_ro
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eu-rules-e-commerce
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eu-rules-e-commerce
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 Un mediu în care reţelele și serviciile digitale se pot dezvolta 

Elaborăm norme care să ţină pasul cu tehnologia și să sprijine dezvoltarea infrastructu-

rii. 

 Transformarea sectorului digital în factor de creștere economică 

Încurajăm economia, întreprinderile și forţa de muncă să valorifice la maximum avanta-

jele digitalizării. 

 Strategia europeană privind datele 

Garantarea faptului că UE devine un model de urmat și lider într-o societate bazată pe 

date 

O economie în serviciul cetăţenilor 

Să promovăm echitatea și prosperitatea socială 

 

Cetăţenii și întreprinderile din UE nu pot prospera decât dacă economia îi susţi-

ne. 

Economia socială de piaţă a UE este unică. Ea le permite economiilor să se dezvol-

te și să reducă sărăcia și inegalitatea. Când Europa este stabilă, economia poate răspun-

de pe deplin nevoilor cetăţenilor UE. 

În acest sens, este esenţial ca întreprinderile mici și mijlocii, care formează co-

loana vertebrală a economiei UE, să se dezvolte și mai mult, cu ajutorul nostru. De ase-

menea, este esenţial să se finalizeze uniunea pieţelor de capital și să se aprofundeze uni-

unea economică și monetară. 

 

Domenii de acţiune 

 O uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă 

Să combinăm stabilitatea cu echitatea și cu responsabilitatea democratică 

 Piaţa internă 

O piaţă internă mai profundă și mai echitabilă 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/right-environment-digital-networks-and-services
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/economy-society
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/internal-market_ro
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 Locuri de muncă, creștere economică și investiţii 

Impulsionăm investiţiile și creăm locuri de muncă 

 Semestrul european 

Evaluarea conformităţii cu normele economice ale UE și coordonarea politicilor econo-

mice din toate ţările UE în cadrul unui ciclu anual. 

 Stimularea creării de locuri de muncă 

Ajutăm întreprinderile și consumatorii europeni să facă tranziţia către o utilizare mai 

durabilă a resurselor. 

 Ocuparea forţei de muncă tinere 

Tinerii pătrund cu greu pe piaţa forţei de muncă. Trebuie să le oferim toate șansele de a-

și dezvolta întregul potenţial pentru a contribui la modelarea viitorului UE și pentru a 

beneficia pe deplin de tranziţia verde și digitală. 

 

O Europă mai puternică pe plan internaţional 

Să ne consolidăm poziţia de lider la nivel mondial 

 

Comisia Europeană promovează multilateralismul și o ordine globală bazată pe 

norme, în cadrul căreia UE să joace un rol mai activ și să aibă o voce mai puternică. 

Pentru consolidarea rolului UE ca lider mondial, avem nevoie de o agendă comer-

cială solidă, deschisă și echitabilă, care să facă Europa un loc atractiv pentru întreprin-

deri și să asigure, în același timp, cele mai înalte standarde în materie de protecţie a cli-

mei, a mediului și a forţei de muncă. Poziţia de lider presupune o cooperare strânsă cu 

partenerii și cu ţările învecinate. În acest sens, va fi lansată o strategie amplă pentru 

Africa și se va reafirma perspectiva europeană a ţărilor din Balcanii de Vest. 

Comisia urmărește ca toate acţiunile sale externe – de la ajutorul pentru dezvol-

tare la politica externă și de securitate comună – să fie bine coordonate, astfel încât Eu-

ropa să aibă o voce mai puternică și mai unită. 

Domenii de acţiune 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/boosting-jobs_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/youth-employment-support-bridge-jobs-next-generation_ro
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 Politica externă 

UE menţine relaţii diplomatice cu aproape toate ţările din lume. A încheiat parteneriate 

strategice cu principalii actori internaţionali, colaborează intens cu ţările emergente și a 

semnat acorduri bilaterale de asociere cu mai multe ţări vecine. 

 Politica europeană de vecinătate 

Politica europeană de vecinătate (PEV) are scopul de a stabiliza regiunea din punct de 

vedere politic, economic și al securităţii. Stabilitatea UE se bazează pe democraţie, res-

pectarea drepturilor omului și statul de drept, valori universale pentru care PEV va con-

tinua să pledeze. 

 Cooperare internaţională și dezvoltare 

Prin politica sa de cooperare pentru dezvoltare, UE contribuie la reducerea sărăciei în 

lume și la dezvoltarea durabilă pe toate planurile – economic, social, de mediu. În același 

timp, promovează democraţia, statul de drept, buna guvernanţă și respectarea drepturi-

lor omului. 

 Ajutor umanitar și protecţie civilă 

UE acordă ajutor umanitar în funcţie de nevoile populaţiei afectate de dezastre, în speci-

al ale persoanelor cele mai vulnerabile. În caz de catastrofe, oriunde în lume, UE coordo-

nează asistenţa acordată de statele membre în domeniul protecţiei civile. 

 Politica comercială 

Prin politica sa comercială, UE stabilește o direcţie pentru comerţ și investiţii în interio-

rul și în afara UE. Pentru că influenţează direct vieţile cetăţenilor, politica este elaborată 

în urma consultării acestora și reflectă, astfel, valorile și interesele societăţii europene în 

ansamblul său. UE își propune să ajute întreprinderile să valorifice oportunităţile de la 

nivel mondial și să stimuleze creșterea economică, ocuparea forţei de muncă, investiţiile 

și competitivitatea în UE. 

 Securitate și apărare 

Politica de securitate și apărare comună are scopul de a ajuta UE să prevină și să gestio-

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/overview/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/about-development-and-cooperation-europeaid_en
http://ec.europa.eu/echo/
http://ec.europa.eu/trade/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/security-and-defence_ro
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neze mai bine crizele, prin dezvoltarea capabilităţilor civile și militare. 

 Extinderea UE 

O investiţie în pace, securitate și stabilitate în Europa: perspectiva aderării la UE are un 

puternic efect de transformare asupra ţărilor vizate, generând schimbări democratice, 

politice, economice și societale pozitive. 

 O politică comercială echilibrată pentru a susţine globalizarea  

Politică comercială deschisă fără sacrificarea standardelor de calitate ale Uniunii Euro-

pene 

 

Promovarea modului nostru de viaţă european 

Să ne protejăm cetăţenii și valorile 

 

O Europă care protejează trebuie să apere și justiţia și valorile fundamentale ale 

UE. 

Ameninţările la adresa statului de drept periclitează fundamentele juridice, poli-

tice și economice ale Uniunii noastre. În viziunea președintei von der Leyen, statul de 

drept este esenţial pentru o Uniune a egalităţii, a toleranţei și a echităţii sociale. 

Comisia va lansa un amplu mecanism european privind statul de drept, în cadrul 

căruia va raporta anual, în mod obiectiv, situaţia statului de drept în întreaga Uniune. 

Cât despre migraţie, lucrurile se pot îmbunătăţi dacă asigurăm frontiere solide, 

dacă modernizăm sistemul de azil al UE și dacă lucrăm împreună cu ţările partenere. 

 

Domenii de acţiune 

 Strategia europeană privind o uniune a securităţii 

Colaborăm cu statele membre și cu agenţiile UE pentru a combate eficient terorismul, 

radicalizarea, criminalitatea organizată și ameninţările cibernetice.     

 Cooperare judiciară 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/check-current-status_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union-strategy_ro
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation_en
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Colaborăm în materie penală, în spiritul încrederii reciproce, pentru a combate traficul 

de persoane, contrabanda și corupţia. Creăm un spaţiu european de justiţie prin conec-

tarea sistemelor juridice naţionale, pentru a le face viaţa mai ușoară cetăţenilor și între-

prinderilor. 

 Drepturi fundamentale 

Protejăm statul de drept și drepturile fundamentale, finalizând aderarea UE la Convenţia 

europeană a drepturilor omului și asigurându-ne că toate propunerile Comisiei respectă 

Carta europeană a drepturilor fundamentale. Directiva privind combaterea discriminării 

luptă împotriva discriminării și promovează egalitatea de gen. 

 Protecţia consumatorilor 

Protejăm consumatorii și încercăm să le sporim puterea de a acţiona, prin măsuri de îm-

bunătăţire a siguranţei lor în ceea ce privește bunurile, serviciile și alimentele. Sprijinim 

mai buna informare a consumatorilor. Îmbunătăţim aplicarea normelor de protecţie a 

consumatorilor și adaptăm legislaţia în domeniu în funcţie de evoluţiile din sectorul di-

gital. 

 Migraţia 

Către o agendă europeană privind migraţia 

 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/migration_ro
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Un nou elan pentru democraţia europeană 

Să ne promovăm, protejăm și consolidăm democraţia 

 

Rata-record de participare la alegerile europene din 2019 demonstrează vitalita-

tea democraţiei în Europa. Însă europenii trebuie să joace un rol mai important în pro-

cesul decizional și în stabilirea priorităţilor noastre. Vom organiza o conferinţă privind 

viitorul Europei și îi vom invita să spună ce cred ei că este important pentru UE. 

Pentru a ne proteja democraţia de interferenţe externe și pentru a combate dez-

informarea și mesajele de ură din mediul online trebuie să acţionăm în aceeași direcţie 

și să aplicăm aceleași standarde. 

Comisia își va consolida parteneriatul cu Parlamentul European, care reprezintă 

vocea cetăţenilor, asigurând atât implicarea acestuia în toate etapele negocierilor inter-

naţionale, cât și transparenţa și integritatea în întregul proces legislativ. 

 

Domenii de acţiune 

 Viitorul Europei 

Contribuţia Comisiei la definirea Conferinţei privind viitorul Europei — o dezbatere pu-

blică deschisă, incluzivă și transparentă 

 Demografie 

Europa trece printr-o perioadă de schimbări demografice profunde. Raportul Comisiei 

privind demografia prezintă principalele cauze ale schimbărilor demografice și impactul  

 

Dezvoltarea durabilă este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene. Scopul 

abordării este îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii și a bunăstării generaţiilor prezen-

te și viitoare, printr-o abordare integrată între dezvoltarea economică, protecţia mediu-

lui și justiţie socială. 

La nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă a devenit obiectiv asumat înce-

pând cu 1997, prin Tratatul de la Maastricht, în anul 2001 a fost adoptată Strategia de 

Dezvoltare Durabilă la Göteborg, iar în 2006 a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Du-

https://ec.europa.eu/info/publications/commissions-contribution-shaping-conference-future-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change-europe_en
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rabilă a Uniunii Europene revizuită. Atingerea obiectivelor dezvoltării durabile nu se 

poate realiza fără o schimbare de mentalitate a oamenilor și fără comunităţi capabile să 

utilizeze resursele în mod raţional și eficient și să descopere potenţialul economic al 

economiei, asigurându-se prosperitate, protecţia mediului și coeziune socială. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Mogoșești prezintă caracteristicile locali-

tăţii, analiza resurselor și a oportunităţilor comunei, prezentând astfel cadrul în care se 

va realiza progresul în următorii ani în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor. 

Elaborarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă unul dintre cei mai importanţi paşi 

care susţin procesul de dezvoltare locală, deoarece o astfel de strategie are ca scop stabi-

lirea unor priorităţi pe termen mediu şi lung spre care se orientează efortul de dezvolta-

re al comunităţii locale în viitor. 

O strategie de dezvoltare locală prezintă diferite alternative de dezvoltare şi scena-

rii de dezvoltare locală cu scopul de a maximiza potenţialul local. Planificarea strategică 

asigură prioritizarea proiectelor în funcţie de nevoile comunităţii şi folosirea corectă a 

resurselor limitate de care aceasta dispune. 

Scopul unei strategii de dezvoltare locală este de a analiza într-un mod structurat 

şi coerent posibilitatea şi oportunităţile autorităţilor publice locale de a iniţia, imple-

menta şi de a susţine obiective trasate la nivel local. Strategia de dezvoltare locală are la 

bază caracteristicile localităţii, o analiză asupra domeniilor de interes ale localităţii (cul-

tură, investiţii, populaţie, infrastructură, sănătate) şi analiza socio-economică amănunţi-

tă (identificarea resurselor, analiza structurii pieţei forţei de muncă, stabilirea profilului 

populaţiei şi necesităţile acesteia). 

 

 

Bazându-se pe caracteristicile şi nevoile comunităţii, strategia de dezvoltare locală 

stabileşte scopuri, obiective, programe şi proiecte care urmează a fi urmate și dezvolta-

te. Acest lucru este realizabil prin minimalizarea punctelor slabe, prin exploatarea avan-

tajelor locale, prin identificarea şi găsirea unor soluţii în eventualitatea unor ameninţări 

viitoare, analiza oportunităţilor viitoare, identificarea provocărilor teritoriale ce trebuie 

abordate. 

Luând în calcul şi contextul european favorabil diminuării disparităţilor de dezvol-

tare socială și economică existente între România şi statele membre ale Uniunii Europe-
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ne prin finanţarea zonelor mai puţin dezvoltate, strategia de dezvoltare locală poate ge-

nera resurse prin elementele sale noi. Fondurile structurale și de coeziune sunt un real 

sprijin pentru dezvoltarea comunităţilor locale, dar pentru a le obţine este nevoie de 

proiecte care acţionează și furnizează rezultate, direcţionate către investiţii ce pot sti-

mula creşterea economică. 

Strategia de dezvoltare locală asigură ierarhizarea investiţiilor, pentru a obţine un 

impact maxim şi o valoare adăugată maximă din obiectivele pe care le propune comuni-

tăţii locale. Este important ca acest document să asigure o sustenabilitate de lungă dura-

tă și să deservească atât interesele administraţiei publice locale, interesele private, dar și 

interesele personale ale locuitorilor localităţii.  

 

Strategia de dezvoltare locală a comunității este parte integrată a strategiei judeţu-

lui Iasi, inclusă în strategia de Dezvoltare Regională (Regiunea Nord-Est), inclusă la rân-

dul său în Programul Naţional de Dezvoltare al României. 

Conceptul de dezvoltare durabilă poate fi caracterizat prin următoarele elemente: 

– economie: eficienţa economiei prin o bună gestionare a resurselor disponibile, 

indiferent de natural lor; creșterea economică creată de un progres, stabilitatea 

economică prin menţinerea nivelului de dezvoltare; 

– societate: nivel de trai ridicat pentru locutori; echitate şi egalitate de şanse 

pentru cetăţeni şi susţinerea categoriilor defavorizate; dialog social și implicare 

activă a cetăţenilor la dezvoltarea propriei comunităţi; protejarea cultu-

rii/patrimoniului prin promovarea şi protejarea valorilor culturale; 

– ecologie: conservarea și protejarea resurselor naturale, biodiversitate, prin 

promovarea acţiunilor ce protejează echilibrul ecosistemului, evitarea poluării 

prin măsuri de ecologizare şi de minimizare a efectelor tehnologiei. 

 

Pentru ca dezvoltarea să devină durabilă, la baza celor trei elemente se stabilesc 

obiective economice, obiective sociale și obiective de mediu.  

Obiectivele principale cuprinse în strategia de dezvoltare a Uniunii Europene se 

bazează pe: 
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– creștere inteligentă prin inovare, educaţie și societatea digitală, menită să ac-

celereze dezvoltarea reţelelor de internet de mare viteză și să permită gospo-

dăriilor și întreprinderilor să beneficieze de avantajele pieţei unice digitale; 

– creștere durabilă bazată pe competitivitate, climă, energie și mobilitate; 

– creștere favorabilă incluziunii care să creeze competenţe și locuri de muncă, 

precum și combaterea sărăciei. 
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Contextul european 

 

Politica de coeziune 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia pro-

pune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiţii a UE. 

Cinci priorităţi investiţionale: 

 O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică 

și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

 O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de 

la Paris și investiţii în tranziţia energetică, energia din surse regenerabile și 

combaterea schimbărilor climatice 

 O Europă conectată, cu reţele strategice de transport și digitale 

 O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor so-

ciale și sprijinirea calităţii locurilor de muncă, a învăţământului, a competenţe-

lor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 

 O Europă mai apropiată de cetăţenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dez-

voltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

Investiţiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2.  

Acestor priorităţi li se vor aloca 65-85% din resursele FEDR și ale Fondului de coe-

ziune, în funcţie de prosperitatea relativă a statelor membre. 

Politica de coeziune continuă investiţiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii 

(mai puţin dezvoltate, în tranziţie, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se ba-

zează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul 

în rândul tinerilor, nivel scăzut de educaţie, schimbări climatice și primirea și integrarea 

migranţilor), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice 

vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE. Politica de coeziune continuă să 

sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să autonomizeze gestionarea 

fondurilor de către autorităţile locale. Crește și dimensiunea urbană a politicii de coezi-

une, prin alocarea a 6% din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou program 

de colaborare în reţea și de consolidare a capacităţilor dedicat autorităţilor urbane, sub 

denumirea Iniţiativa urbană europeană. 
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Evoluţia bugetară a celor mai importante direcţii de politică 

 

Simplificare: reguli mai scurte, mai puţine și mai clare 

Conform Comisiei Europene, pentru întreprinderile și antreprenorii care benefici-

ază de sprijinul UE, noul cadru oferă mai puţină birocraţie și modalităţi mai simple de 

solicitare a plăţilor, prin utilizarea opţiunilor simplificate în materie de costuri. Pentru 

facilitarea sinergiilor, un cadru unic de reglementare acoperă în prezent 7 fonduri UE 

implementate în parteneriat cu statele membre („gestionare partajată”). Comisia propu-

ne, de asemenea, controale mai relaxate la programele cu istoric bun, o mai mare încre-

dere în sistemele naţionale și extinderea principiului „auditului unic”, pentru a evita su-

prapunerea verificărilor. 

Un cadru mai flexibil 

Noul cadru reunește stabilitatea necesară planificării investiţiilor cu nivelul cores-

punzător de flexibilitate bugetară, pentru a face faţă unor evenimente neprevăzute. O 

evaluare intermediară va determina dacă este nevoie de modificarea programelor pen-

tru ultimii doi ani ai perioadei de finanţare, pe baza priorităţilor emergente, a executării 

programelor și a celor mai recente recomandări specifice fiecărei ţări. 
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În anumite limite, se vor permite transferuri de resurse în cadrul programelor fără 

a fi necesară o aprobare oficială a Comisiei. O dispoziţie specifică facilitează mobilizarea 

de fonduri UE începând din prima zi, în caz de dezastru natural. 

O legătură mai strânsă cu Semestrul European și cu guvernanţa economică 

a Uniunii 

Politica de coeziune sprijină reformele pentru crearea unui mediu favorabil inves-

tiţiilor, în care întreprinderile pot să prospere. Se va asigura deplina complementaritate 

și coordonare cu Programul de sprijin al reformei, în forma sa nouă și consolidată. 

În perioada bugetară, recomandările specifice fiecărei ţări (RST) formulate în con-

textul semestrului european vor fi luate în considerare de două ori: la început, pentru 

conceperea programelor din cadrul politicii de coeziune, și apoi în cadrul evaluării in-

termediare. Pentru a stabili condiţiile propice creșterii economice și creării de locuri de 

muncă, noile condiţii favorizante vor contribui la înlăturarea obstacolelor din calea in-

vestiţiilor. Aplicarea lor va fi monitorizată pe întreaga perioadă financiară. 

Mai multe oportunităţi pentru sinergii în setul UE de instrumente bugetare 

Cadrul de reglementare unic care acoperă fondurile politicii de coeziune și Fondul 

pentru azil și migraţie vor facilita crearea de strategii de integrare a migranţilor la nivel 

local sprijinite prin resurse UE utilizate în sinergie; Fondul pentru azil și migraţie se va 

concentra pe nevoile pe termen scurt ale migranţilor în momentul sosirii, în timp ce po-

litica de coeziune va sprijini integrarea lor socială și profesională. În afara cadrului unic 

de reglementare, vor fi facilitate sinergii cu alte instrumente UE, cum ar fi politica agri-

colă comună, Orizont Europa, programul LIFE sau Erasmus +. 

Interreg: eliminarea obstacolelor transfrontaliere și sprijinirea proiectelor 

interregionale pentru inovare 

Cooperarea interregională și transfrontalieră va fi facilitată de noua posibilitate ca 

o regiune să utilizeze părţi din propria alocare pentru a finanţa proiecte în altă parte a 

Europei, împreună cu alte regiuni. 

Noua generaţie a programelor de cooperare interregională și transfrontalieră 

(„Interreg”) va ajuta statele membre să depășească obstacolele transfrontaliere și să 

dezvolte servicii comune. Comisia propune un nou instrument pentru regiunile de fron-

tieră și pentru ţările dornice să-și armonizeze cadrele juridice, denumit Mecanismul 

transfrontalier european. 
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Pornind de la succesul acţiunii pilot din 2014-2020, Comisia propune crearea In-

vestiţiilor interregionale pentru inovare. Regiunile cu active corespunzătoare de „specia-

lizare inteligentă” vor fi sprijinite mai mult pentru alcătuirea clusterelor paneuropene în 

sectoare prioritare precum datele masive (big data), economia circulară, sistemele avan-

sate de fabricaţie sau securitatea cibernetică. 

Norme consolidate pentru investiţiile UE cele mai performante 

Toate programele își vor menţine cadrul de performanţă cu obiective cuantificabile 

(numărul de locuri de muncă create sau accesul suplimentar la reţele în bandă largă). 

Noul cadru instituie un bilanţ anual al performanţei, sub forma unui dialog politic între 

autorităţile programului și Comisie. Performanţa programelor va evaluată și cu ocazia 

evaluării intermediare. Din motive de transparenţă și pentru ca cetăţenii să poată ur-

mări progresele înregistrate, statele membre vor trebui să raporteze toate datele de im-

plementare o dată la două luni, iar platforma de date deschise privind coeziunea va fi ac-

tualizată automat. 

Utilizarea mai intensă a instrumentelor financiare 

Conform Comisiei Europene, granturile pot fi eficient completate de instrumentele 

financiare, care au efect potenţator și sunt mai apropiate de piaţă. În mod voluntar, sta-
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tele membre vor putea să transfere o parte din resursele politicii lor de coeziune către 

noul fond InvestEU gestionat la nivel central, ca să acceseze garanţia furnizată de buge-

tul UE. Va fi mai ușor să se combine granturile și instrumentele financiare. Noul cadru 

include și dispoziţii speciale pentru a atrage mai mult capital privat. 
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Priorități naționale de investiții pentru finanțarea 

din fondurile europene post-2020 

 

OP 1 – O Europă mai inteligentă 

Obiectiv Specific: Dezvoltarea capacităţilor de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 

avansate 

 

1.  Integrarea ecosistemului CDI naţional în Spaţiu de Cercetare European (European Research 

Area) 

1.1 Integrarea organizaţiilor CDI românești în programe de colaborare transfrontaliere și internaţi-

onale (Sinergii Horizon Europe, Piaţa Unică, Interreg etc.) – intervenţii naţionale/regionale 

1.2 Dezvoltarea şi utilizarea infrastructurii de CDI – intervenţii naţionale/regionale 

 

2.  Crearea unui sistem atractiv de inovare în industrie, pentru toate tipurile de inovare (de 

produs, de proces, organizaţională și de marketing) 

2.1 Consolidarea capacităţii CDI a întreprinderilor și promovarea colaborării între organizaţiile CDI 

și mediul de afaceri – intervenţii naţionale/regionale 

2.2 Susţinerea proceselor de transfer tehnologic pentru creșterea gradului de inovare a întreprin-

derilor – intervenţii naţionale  

 

3. Sprijinirea creării de noi companii inovative și creșterea ratei de supravieţuire a acestora 

3.1 Dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial care favorizează apariţia și maturizarea start-

up/spin-off inovative – intervenţii regionale 

3.2 Dezvoltarea serviciilor aferente infrastructurilor de sprijin a afacerilor (incubatoare, accelera-

toare etc.) – intervenţii regionale 

 

4. Consolidarea CDI în domeniul sănătăţii 

4.1 Dezvoltarea capacităţii de cercetare/inovare și adoptarea sistemelor SMART în sănătate – inter-

venţii naţionale 

 

OP 1. DIGITALIZARE 

Obiectiv Specific: Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetăţenilor, al 

companiilor și al guvernelor 

 

5. Creșterea gradului de digitizare a serviciilor publice pentru societatea românească 

5.1 Implementarea măsurilor pentru dezvoltarea serviciilor de e-guvernare (evenimente de viaţă) – 

intervenţii naţionale  

5.2 Digitalizare în administraţia publică și competenţe digitale avansate – intervenţii naţionale  

5.3 Digitizarea serviciilor publice la nivel local – intervenţii regionale 
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6. Digitizare pentru  creșterea siguranţei și îmbunătăţirii serviciilor de mobilitate şi transport 

6.1 Dezvoltarea de instrumente de digitizare pentru îmbunătăţirea siguranţei și securităţii pentru 

toate modurile de transport – intervenţii naţionale  

6.2 Finanţarea instrumentelor de digitizare, inclusiv implementare sisteme ERTMS/ ETCS, 

RIS/VTMIS pentru toate modurile de transport – intervenţii naţionale  

 

7. Soluţii IT  și digitizare în sănătate 

7.1 Refacere şi modernizare sistem informatic (CNAS) – intervenţii naţionale  

7.2 Observatorul naţional pentru date în sănătate – (Construcţie, achiziţie echipamen-

te/dezvoltarea de sisteme informatice) – intervenţii naţionale  

7.3 Soluţii digitale în infrastructură din sănătate (digitizare internă și externă a instituţiilor medica-

le) – intervenţii naţionale  

7.4 Uniformizarea fluxurilor informaţionale (upgrade soft, dezvoltarea sistemelor informati-

ce/achiziţie echipamente – intervenţii naţionale  

 

OP 1. COMPETITIVITATE 

Obiectiv Specific: Impulsionarea creșterii și competitivităţii IMM-urilor 

 

8. Facilitarea accesului la finanţare pt IMM-uri, inclusiv prin încurajarea finanţării iniţiale și 

timpurii a start-up-urilor cu potenţial inovativ ridicat 

8.1 Instrumente financiare pentru IMM –intervenţii naţionale 

 

9. Consolidarea competitivităţii economiei românești 

9.1 Facilitarea investiţiilor în noi tehnologii – intervenţii regionale 

9.2 Sprijin pentru internaţionalizare – intervenţii regionale 

9.3 Susţinerea adoptării tehnologiilor IT&C de către IMM – intervenţii regionale 

9.4 Sprijinirea clusterelor  în vederea integrării acestora în  lanţuri de valoare europene – interven-

ţii regionale 

9.5 Susţineriea implementării mecanismelor economiei circulare în cadrul întreprinderilor româ-

nești – intervenţii regionale 

 

10. Sprijinirea creării de noi companii și creșterea ratei de supravieţuire a acestora 

10.1 Sprijin pentru crearea de noi întreprinderi (start-up, scale-up) – intervenţii regionale 

 

OP 1. SPECIALIZARE INTELIGENTĂ, TRANZIȚIE INDUSTRIALĂ ȘI    

 ANTREPRENORIAT 

Obiectiv Specific Dezvoltarea competenţelor pentru specializare inteligentă, tranziţie 

industrială și antreprenoriat 
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11. Dezvoltarea unor competenţe profesionale adecvate cerinţelor mediului de afaceri în con-

textul unei economii bazate pe cunoaștere 

11.1 Dezvoltarea competentelor la nivelul întreprinderilor/organizaţiilor de CDI/entităţilor – inter-

venţii regionale  

-  implicare în Mecanismul de descoperire antreprenorială pentru specializare inteligentă, 

tranziţie industrială şi antreprenoriat, inclusiv stagii de practică; 

- dotare licee pentru aplicare metode digitale de învăţare  

- formare pentru implementarea standardului: sistem de Management a Inovării în com-

panii 

 

12. Susţinerea capacităţii administrative a structurilor din cadrul mecanismului integrat re-

gional și naţional de descoperire antreprenorială 

12.1 Dezvoltarea capacităţii administrative a actorilor implicaţi în implementarea, monitorizarea, 

revizuirea strategiilor de specializare inteligentă și a Mecanismului de Descoperire Antreprenorială 

(MDA) – intervenţii naţionale și regionale 

- capacitate administrativă a actorilor implicaţi în MDA (așa cum rezultă din Metodologia 

de desfășurare a procesului de descoperire antreprenorială la nivel regional) 

- capacitate administrativă ADR-uri 

- capacitate ADR pentru sprijin beneficiari 

 

OP 2 – O Europă mai verde 

 

OP 2 – Energie 

Obiectiv Specific: Promovarea eficienţei energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră 

Renovarea clădirilor publice și rezidenţiale în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice 

Măsuri de sprijin pentru industriile energointensive pentru a-și îmbunătăţi performanţa energetică  

Îmbunătăţirea performanţei energetice în industriile energointensive 

Măsuri de sprijin pentru ESCOs  

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în domeniul încălzirii centralizate, alături de promovarea ener-

giei din surse regenerabile pentru încălzirea și răcirea centralizată 

Consolidarea capacităţii AM, a dezvoltatorilor de proiecte și a autorităţilor 

 

Obiectiv Specific: Promovarea energiei din surse regenerabile  

Creșterea ponderii de surse regenerabile în consumul de energie al clădirilor 

Măsuri de creștere a adecvanţei reţelei naţionale de energie electrică pentru a crește capacitatea de 

integrare a energiei provenite din surse regenerabile, de natură variabilă 
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Obiectiv Specific: Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, reţele și stocare în afara TEN-E 

Echipamente şi sisteme inteligente pentru asigurarea calităţii energiei electrice 

Implementarea  de soluţii digitale pentru izolarea defectelor și realimentarea cu energie  

Digitalizarea staţiilor de transformare şi soluţii privind controlul reţelei de la distanţă – integrare 

staţii în SCADA( Trebuie decisă mutarea în OP1) 

Creșterea capacităţii disponibile pentru comerţul transfrontalier 

 

OP 2. Schimbări climatice, riscuri, apă 

Obiectiv Specific: Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a 

rezilienţei în urma dezastrelor 

Managementul inundaţiilor 

Reducerea impactului manifestării secetei şi furtunilor asupra populaţiei, proprietăţii și mediului. 

Măsuri pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv creșterea rezilienţei la nivel naţional și 

adaptarea continuă la realitatea operaţională. 

Măsuri de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere. 

 

Obiectiv Specific: Promovarea gestionării sustenabile a apei 

Continuarea acţiunilor integrate de dezvoltare a sistemelor de apă şi apă uzată, inclusiv prin conso-

lidarea suplimentară şi extinderea a operatorilor regionali. 

Finanţarea acţiunilor de consolidare a capacităţii de reglementare economică a sectorului de apă și 

apă uzată, astfel încât să se eficientizeze procesul de realizare a planurilor de investiţii pentru conformare 

Continuarea investiţiilor în managementul nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a 

apelor uzate/tratare a apei potabile. 

 

OP2. Economia circulară 

Obiectiv specific: Promovarea tranziţiei către o economie circulară 

Extinderea schemelor de gestionare a deșeurilor la nivel de judeţ, inclusiv îmbunătăţirea sistemelor 

integrate existente de gestionare a deșeurilor, pentru a crește reutilizarea și reciclarea, pentru a preveni 

generarea deșeurilor și devierea de la depozitele de deșeuri, în conformitate cu nevoile identificate în 

PNGD și PJGD-uri. 

Investiţii individuale suplimentare pentru închiderea depozitelor de deșeuri. 

Investiţii în consolidarea capacităţii părţilor interesate fie publice sau private, pentru a susţine 

tranziţia la economia circulară și care să promoveze acţiuni/ măsuri privind economia circulară, inclusiv 

conștientizarea publicului, prevenirea deșeurilor, colectarea separată și reciclarea. 

 

OP 2. Biodiversitate 

Obiectiv specific: Îmbunătăţirea protecţiei naturii și a biodiversităţii, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării 

Investiţii în reţeaua Natura 2000 – Elaborarea, revizuirea şi implementarea planurilor de manage-

ment, măsuri de menţinere și de refacere a siturilor Natura 2000 pentru specii și habitate, precum şi a 
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ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate situate în afara ariilor naturale protejate. Acţiuni de 

completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor şi realizarea de studii știinţifice 

Măsuri pentru implementarea infrastructurii verzi 

Consolidarea capacității administrative a autorităţilor şi entităţilor cu rol în managementul reţelei 

Natura 2000   şi a altor arii naturale protejate 

 

OP 2. Aer 

Obiectiv specific: Îmbunătăţirea protecţiei naturii și a biodiversităţii, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării 

Dotarea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului cu echipamente noi astfel încât să se 

continue conformarea cu cerinţele de asigurare și controlul calităţii datelor și de raportare a RO la CE şi 

achiziţia de echipamente pentru măsurarea poluanţilor în aerului ambiental cu respectarea prevederilor 

Directivei 2008/50/CE. 

Implementarea măsurilor care vizează creşterea calităţii aerului : 

- măsuri legate de îmbunătăţirea sau înlocuirea instalaţiilor individuale (casnice) de încăl-

zire a locuinţelor/ gospodăriilor din mediul urban cu instalaţii mai performante ; 

- finanţarea sistemelor de încălzire pentru scopuri de atenuare a schimbărilor climatice, 

atât la nivelul agenţilor economici cât și la nivelul sistemelor de alimentare centralizată 

cu energie termică la nivelul autorităţilor publice și/ sau altor entităţi publice (spitale, 

unităţi de învăţământ etc.) sau a instalaţiilor individuale de încălzire a locuinţelor/ gos-

podăriilor, utilizând gaz natural. 

 

OP 2. Situri contaminate 

Obiectiv specific: Îmbunătăţirea protecţiei naturii și a biodiversităţii, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării 

Măsuri de remediere a siturilor contaminate, inclusiv refacerea ecosistemelor 

Regenerarea spaţiilor urbane degradate și abandonate, reconversia funcţională a terenurilor virane 

degradate/ neutilizate/  abandonate şi reincluderea acestora în circuitul social/ economic sau ca rezervă 

de teren pentru viitoare investiţii la nivelul orașelor, în vederea creării condiţiilor necesare pentru o dez-

voltare durabilă urbană. 

 

OP 2. Mobilitate urbană 

Obiectiv specific: Mobilitate naţională, regională și locală sustenabilă, rezilientă în faţa 

schimbărilor climatice, inteligentă și intermodală, inclusiv îmbunătăţirea accesului la TEN-T 

și a mobilităţii transfrontaliere  

Dezvoltarea reţelelor regionale și locale de transport pe cale ferată și cu metroul și de acces la TEN-

T centrală și globală  de transport, inclusiv soluţii combinate. 

Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ şi în municipii şi zona lor funcţio-

nală prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă 
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OP 3 – O Europă mai conectată 

 

OP 3. CONECTIVITATE 

Obiectivul Specific: Dezvoltarea unei reţele TEN-T durabilă, rezilientă în faţa schimbărilor 

climatice, inteligentă, sigură și intermodală 

Dezvoltarea reţelelor TEN-T centrală și globală de transport rutier 

Dezvoltarea reţelelor TEN-T centrală și globală de transport pe calea ferată 

Îmbunătăţirea serviciilor de transport pe calea ferată pe scurt și lung parcurs, prin creșterea capa-

cităţii de transport și   măsuri de reformă 

Îmbunătăţirea siguranţei și securităţii pentru toate modurile de transport și punerea în aplicare a 

strategiei adoptată privind siguranţa traficului, pentru reducerea numărului de decese din accidente ruti-

ere și diminuarea  

Investiţii în infrastructură și suprastructură  portuară situate pe reţeaua   TEN-T central și globală, 

inclusiv acces în porturi, investiţii multimodale în porturi și pentru îmbunătăţirea conectivităţii transfron-

taliere 

Investiţii în dezvoltarea de terminale intermodale inclusiv acces și echipamente 

Investiţii în modernizarea punctelor de trecere transfrontaliere pe reţeaua TEN-T central și globală 

și crearea de noi conexiuni de transport suplimentare peste Dunăre, inclusiv măsuri de îmbunătăţire a 

timpilor de trecere, includerea de noi servicii și proceduri operaţionale 

Asistenţă tehnică acordată principalilor beneficiari din domeniul transportului, cu precădere Com-

pania Naţională de Căi Ferate și Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, alte autori-

tăţi de transport și Ministerul Transporturilor 

 

Obiectivul Specific: Dezvoltarea unei mobilităţi naţionale, regionale și locale durabile, 

reziliente în faţa schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătăţirea 

accesului la TEN-T și a mobilităţii transfrontaliere 

Dezvoltarea reţelelor rutiere  naţionale de acces la TEN-T centrală și globală  de transport  

Dezvoltarea reţelelor feroviare  de acces la TEN-T centrală și globală  de transport  

 

OP 3. BROADBAND 

Obiectivul Specific: îmbunătăţirea conectivităţii digitale 

Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă Broadband – Investiţii în infrastructură de bandă largă 

de foarte mare capacitate, conform  rezultatelor  Planului naţional sau regional privind banda largă (condi-

ţie favorizantă) 

 

OP 4 – O EUROPĂ MAI SOCIALĂ 

 

OP 4. OCUPARE 
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OS (i) Îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui 

loc de muncă, în special pentru tineri, şomeri de lungă durată şi grupurile dezavantajate pe 

piaţa muncii, persoane inactive, prin promovarea angajării pe cont propriu și a economiei 

sociale 

(i)1. Dezvoltarea mecanismului de integrare multidisciplinară a politicilor din ocupare, educație, 

asistenţă socială şi sănătate prin  armonizarea cadrului legal între serviciile oferite forţei de muncă de cele 

patru sectoare  

(i)2. Noi abordări de furnizare de servicii integrate de ocupare, adaptate nevoilor grupurilor deza-

vantajate pe piaţa muncii (persoane inactive, cu dizabilităţi, șomeri de lungă durată, persoane reîntoarse 

în ţară, migranţi etc.), prin pachete de servicii personalizate și adaptate nevoilor 

(i) 3. Valorificarea potenţialului economic al tinerilor (inclusiv NEETs) 

(i) 4.  Asigurarea forţei de muncă necesare în zonele care înregistrează deficite 

(i)5. Promovarea spiritului antreprenorial, sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale și a economiei 

sociale 

(i) 6. Facilitarea accesului la ocupare a persoanelor dezavantajate 

 

OS (ii) Modernizarea instituţiilor și a serviciilor pieţei muncii pentru a evalua şi anticipa 

necesarul de competenţe şi a asigura asistenţă  personalizată  şi în timp real urmărind 

asigurarea  medierii/plasării (matching), tranziţiei și a mobilităţii forţei de muncă 

(ii) 1. Dezvoltarea unui mecanism coerent și sustenabil de agregare și integrare a informaţiilor fur-

nizate de diversele instrumente folosite în anticipare și de utilizare a rezultatelor pentru întâmpinarea 

nevoilor de competenţe pe piaţa muncii 

 

OS (iii)  Promovarea participării echilibrate după gen pe piaţa muncii și a asigurării 

echilibrului dintre viaţa profesională și cea privată 

(iii) 1. Crearea de oportunităţi pentru integrarea femeilor pe piaţa muncii 

 

OS (iii) Bis Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și 

antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiţii bune de sănătate, precum și a unui mediu 

de lucru sănătos și adaptat care să reducă riscurile la adresa sănătăţii 

(iiibis) 1. Crearea unui mediu de muncă sănătos, sigur, accesibil și prietenos pentru angajaţi, în spe-

cial pentru cei cu nevoi speciale (din grupul ţintă) 

 

OP 4. EDUCAȚIE 

OS (iv) Îmbunătăţirea calităţii, eficacităţii și a relevanţei sistemului de educaţie și formare 

pentru piaţa muncii, pentru a sprijini dobândirea de competenţe cheie, inclusiv a 

competenţelor digitale 

(iv) 0. Adaptarea  programelor de pregătire din educaţie și formare la cerinţele pieţei,  în competen-

ţe cheie și digitale 

(iv)1. Creșterea calităţii, eficacităţii și relevanţei ofertei și serviciilor de educaţie (la toate nivelurile) 
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(iv)2. Corelarea dintre nevoile elevilor și studenţilor, serviciile de consiliere, sprijin, acompaniere 

(iv)3. Îmbunătăţirea formării cadrelor didactice pentru creșterea calităţii și eficacităţii procesului 

educativ 

  

OS (v) Promovarea accesului egal la educaţie și formare de calitate și favorabile incluziunii, 

completarea studiilor și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, 

începând de la educaţia și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educaţia și formarea 

generală și profesională și până la învăţământul terţiar 

(v).1. Creșterea accesului la educaţie și formare de calitate și favorabile incluziunii. 

(v)2. Formarea (iniţială și continuă) cadrelor didactice pentru o educaţie incluzivă 

(v)3. Proiectarea și furnizarea unor servicii suport pentru prevenirea și combaterea abandonului 

școlar și a părăsirii timpurii a școlii 

(v)4. Creșterea accesului la educaţie (la toate nivelurile) și formare de calitate pentru persoanele cu 

dizabilităţi 

 

OS (vi) Promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii, în special a unor oportunităţi flexibile de 

perfecţionare și reconversie profesională pentru toţi luând în considerare competenţele digitale 

(vi) 1 Creșterea participării la formare profesională continuă (sistem de educaţie) 

(vi) 2. Sprijinirea tranziţiilor în educaţie și pe piaţa muncii, în contextul participării la formare pe 

tot parcursul vieţii.  

(vi) 3. Consolidarea participării populaţiei în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii și de re-

conversie profesională pentru facilitarea  tranziţiilor și a mobilităţii de  pe piaţa muncii 

 

OP 4. INCLUZIUNE SOCIALĂ 

OS (viii) Promovarea integrării socio-economice a resortisanţilor ţărilor terţe și a 

comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 

(viii)1. Promovarea integrării socio-economice a 700 comunităţilor marginalizate, inclusiv Roma, 

prin implementarea unor măsuri integrate 

 (viii)2. Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, inclusiv prin acordarea de  locuinţe sociale, înfiinţarea 

de adăposturi de noapte și centre de urgenţă pentru categorii de persoane marginalizate: romi, persoane 

fără adăpost, familii monoparentale sărace, victime ale traficului de persoane sau ale violenţei domestice 

(viii)3 Integrarea socio-economică a migranţilor  

OS (ix) Îmbunătăţirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și accesibile; 

modernizarea sistemelor de protecţie socială, inclusiv promovarea accesului la protecţia 

socială; îmbunătăţirea accesibilităţii, a eficacităţii și a rezilienţei sistemelor de asistenţă 

medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată 

(ix)1. Măsuri pentru asigurarea asistenţei juridice pentru persoanele bolnave mintal cu sau fără tu-

tore legal 

(ix) 2. Creșterea intervenţiilor integrate pentru incluziunea socială a persoanelor fără adăpost 
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(ix)3. Pregătirea specialiștilor din domeniul asistenţei sociale 

(ix)4. Dezvoltarea serviciilor integrate destinate copiilor și adolescenţilor cu  tulburări din spectrul 

autist 

 

OP 4. SĂNĂTATE 

OS(ix) Îmbunătăţirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și accesibile; 

modernizarea sistemelor de protecţie socială, inclusiv promovarea accesului la protecţia 

socială; îmbunătăţirea accesibilităţii, a eficacităţii și a rezilienţei sistemelor de asistenţă 

medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată 

(ix) 1. Continuarea investiţiilor în spitalele regionale/ judeţene și spitale prioritare naţionale (lista 

scurtă MS în baza unor criterii de prioritizare – Reabilitarea/ Construcţia spitalelor judeţene și spitale pri-

oritare naţionale şi dotarea cu echipamente de specialitate,  pregătire şi perfecţionare resursă umană 

(ix) 2. Creșterea accesului la servicii medicale de calitate prin sprijinirea unor măsuri care vizează 

prevenirea și controlul bolilor netransmisibile 

(ix) 3. Sprijinirea programelor dedicate de sănătate, de exemplu, programe pentru mamă și copil, 

programe în domeniul transplantului de organe, ţesuturi și celule, sănătate mintală, boli rare, prevenirea 

problemelor dentare 

(ix) 4. Creșterea accesului la servicii medicale primare la nivelul comunităţii/ Asistenţă medicală de 

bază în comunităţile sărace/marginalizate/dezavantajate 

(ix) 5. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemului de pregătire pentru personalul cu atribuţii în dome-

niul asistenţei medicale de urgenţă. Acordarea de prim ajutor calificat şi asistenţă medicală de urgenţă 

(ix) 6. Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, îngrijire pe termen lung și servicii și infra-

structuri comunitare, în special pentru persoanele în vârstă și pentru persoanele cu handicap; sprijinirea 

măsurilor naţionale eficiente de îmbătrânire activă 

(ix) 7. Creșterea accesului la servicii medicale de calitate prin sprijinirea unor măsuri care vizează 

îmbunătăţirea capacităţilor de diagnostic și supraveghere a bolilor transmisibile, raportarea acestora și 

îmbunătăţirea măsurilor de prevenire și control 

 

OP 4. INCLUZIUNE SOCIALA 

OS(x). Promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială, inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate și a copiilor 

(x)1. Îmbunătăţirea accesului tuturor copiilor la servicii de calitate 

(x)2. Integrarea socială a unor grupuri specifice aflate în risc de excluziune 

(x)3. Încurajarea incluziunii active a persoanelor în vârstă prin măsuri privind asigurarea îmbătrâ-

nirii active 

(x)4. Sprijinirea dezinstituţionalizării  
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OS(xi) Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistenţă materială 

de bază persoanelor cele mai defavorizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere. 

(xi)1. Abordarea deprivării materiale 

 

OP 5 – O EUROPĂ MAI APROAPE DE CETĂŢENII SĂI 

 

OP 5. Turism, patrimoniu, cultură, securitate urbană 

Obiectiv specific: Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, 

a patrimoniului cultural și a securităţii în zonele urbane 

Investiţii în turism – staţiuni turistice urbane de interes naţional 

Investiţii în infrastructura din domeniul cultural 

Investiţii în patrimoniul cultural 

Investiţii pentru regenerarea urbană și securitatea spaţiilor publice  

 

OP 5. Dezvoltare teritorială integrată 

Obiectiv specific: Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului 

la nivel local, a patrimoniului cultural și a securităţii, inclusiv în zonele rurale și de coastă și 

inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 

Sprijin pentru structurile de guvernanţă ITI (Delta Dunării și Valea Jiului)  – sprijin pentru pregăti-

rea și conceperea strategiilor teritoriale 

Sprijin pentru structurile de guvernanţă CLLD (ZUM-uri) – pregătire, gestiune și animare 

Sprijin pentru SIDU – pregătire, gestiune și animare 

 

 



Comuna MOGOȘEȘTI                                       Strategia de Dezvoltare Durabilă Europa 2020-2030 
_________________________________________________________________________________ 

90  

Arhitectura Programelor Operaţionale 

Politica de Coeziune 2021-2027 

 

PREMISE 

♦  menţinerea sistemul de management și control al fondurilor europene afe-

rente politicii de coeziune din perioada de programare 2014-2020 

♦  îmbunătăţirea şi simplificarea anumitor aspecte pentru a veni în sprijinul be-

neficiarilor politicii de coeziune. 

♦  descentralizarea implementării şi creșterea leadership-ului din partea tu-

turor actorilor implicaţi 

 

PRINCIPII 

♦  O mai bună coordonare între proiectele/operaţiunile finanţate luând în calcul 

noile provocări 

♦  O abordare unitară în termeni de proceduri/practici prin comasarea tuturor 

autorităţilor de management în cadrul MFE care va asigura coordonarea orizontală a 

structurilor de management 

♦  O simplificare şi mai bună coordonare pentru funcţia de AM şi funcţia contabilă 

prin integrarea celei din urma în cadrul AM 

♦  Concentrarea şi asigurarea continuităţii expertizei 

♦  O adaptare reală a intervenţiilor la nevoile şi specificul regional prin descentra-

lizarea gestiunii și implementării la nivelul ADR-urilor 

♦  O abordare inovativă şi integrată prin elaborarea programelor multifond 

 

ARHITECTURA PO 

Programe  operaţionale  aferente  implementării   politicii  de  coeziune  la   nivel 

naţional: 

1. Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

2. Programul Operaţional Transport (POT) 

3. Programul Operaţional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 
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4. Programul Operaţional Sănătate (multifond) (POS) 

5. Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 

6. Programul Operaţional Combaterea Sărăciei (POCS) 

7. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 

8. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 

9. Programul Operaţional pentru Tranziţie Echitabilă 

 

Priorităţi de investiţii/Axe Prioritare PO Transport: 

1. Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T de transport rutier 

2. Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru ac-

cesibilitate teritorială 

3. Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T de transport pe ca-

lea ferată 

4. Îmbunătăţirea mobilităţii naţionale, durabilă şi rezilientă în faţa schimbărilor 

climatice prin creșterea calităţii serviciilor de transport pe calea ferată 

5. Îmbunătăţirea conectivităţii prin creşterea gradului de utilizare a transportului 

cu metroul în regiunea Bucureşti-Ilfov 

6. Îmbunătăţirea conectivităţii şi mobilităţii urbane, durabilă şi rezilientă în faţa 

schimbărilor climatice prin creșterea calităţii serviciilor de transport pe calea fe-

rată 

7. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal 

8. Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor 

9. Creșterea gradului de siguranţă şi securitate pe reţeaua rutieră de transport 

10. Asistenţă tehnică 

 

Priorităţi de investiţii/Axe Prioritare PO Dezvoltare Durabilă: 

1. Tranziţie energetică bazată pe eficienţă energetică, emisii reduse, sisteme inteli-

gente de energie, reţele şi soluţii de stocare (intervenţii adresate mediului privat) 

2. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziţia la economie circulară 

3. Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi 

decontaminarea siturilor poluate 
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4. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscu-

rilor 

 

Priorităţi de investiţii/Axe Prioritare PO Creștere Inteligentă şi Digitalizare: 

1. Creșterea competitivităţii economice prin cercetare și inovare 

2. Dezvoltarea unei reţele de mari infrastructuri de CDI 

3. Creșterea competitivităţii economice prin digitalizare 

4. Dezvoltarea infrastructurii Broadband 

5. Instrumente financiare pentru întreprinderi 

6. Creșterea capacităţii administrative 

 

Priorităţi de investiţii/Axe Prioritare PO Sănătate: 

1. Continuarea investiţiilor în spitale regionale: Craiova, Cluj, Iași- faza a II-a 

2. Servicii de asistenţă medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim 

ambulatoriu 

3. Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului 

demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii 

4. Creșterea eficacităţii sectorului medical prin investiţii în infrastructură și servicii 

5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 

6. Informatizarea sistemului medical 

7. Măsuri FSE care susţin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizare meto-

de moderne de investigare, intervenţie, tratament 

 

Priorităţi de investiţii/Axe Prioritare PO Capital Uman: 

1. Valorificarea potenţialului tinerilor pe piaţa muncii 

2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării gru-

purilor dezavantajate la educaţie și formare profesională 

3. Creșterea calităţii și asigurarea echităţii în sistemul de educaţie și formare pro-

fesională 

4. Adaptarea ofertei de educaţie și formare profesională la dinamica pieţei muncii 

și la provocările inovării și progresului tehnologic 
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5. Creșterea accesibilităţii, atractivităţii și calităţii învăţământului profesional și 

tehnic 

6. Creșterea accesului pe piaţa muncii pentru toţi 

7. Antreprenoriat și economie socială 

8. Susţinerea reformelor pe piaţa muncii în acord cu dinamica pieţei muncii 

9. Consolidarea participării populaţiei în procesul de învăţare pe tot parcursul 

vieţii pentru facilitarea tranziţiilor și a mobilităţii 

 

Priorităţi de investiţii/Axe Prioritare PO Combaterea Sărăciei: 

1. 1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (intervenţii 

adresate grupurilor de acţiune locală) 

2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 

3. Comunităţi marginalizate 

4. Reducerea disparităţilor între copiii în risc de sărăcie și/sau excluziune socială 

și ceilalţi copii 

5. Servicii pentru persoane vârstnice 

6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi 

7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile 

8. Ajutorarea persoanelor defavorizate 

 

Priorităţi de investiţii/Axe Prioritare 8 PO Regionale: 

1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice (in-

tervenţii OP1 adresate mediului privat, organizaţiilor CDI, parteneriate) 

2. O regiune cu orașe Smart 

3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 

4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate 

5. O regiune accesibilă 

6. O regiune educată 

7. O regiune atractivă 

8. Asistenţă tehnică 
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Capacitatea de absorbţie a fondurilor nerambursabile 

 

Un subiect foarte dezbătut în legătură cu fondurile europene se referă la capacita-

tea de absorbţie. S-au făcut numeroase analize în această direcţie, încercându-se să se 

măsoare capacitatea de absorbţie și să se compare cu gradul de absorbţie al altor state. 

Unul dintre studiile realizate chiar pentru Directoratul pentru Politica Regională al 

Comisiei Europene DG Regio arată că exista trei factori care influențează în mod decisiv 

capacitatea de absorbţie: 

– situația macroeconomică, 

– situația cofinanţării, 

– capacitatea administrativă. 

Considerăm că un al patrulea indicator al capacităţii de absorbţie este maturitatea 

întregii societăţi în ceea ce privește managementul proiectelor, al programelor şi al por-

tofoliilor de proiecte. 

Am putea sesiza, la finalizarea implementării proiectelor, că avem o absorbţie de 

100%, dar impactul preconizat nu este cel așteptat, iar dezvoltarea la nivel comunitar nu 

este așa cum ne-am propus. Situaţia ar fi cea mai costisitoare în sensul că ar crea o apa-

renţă de succes și ar exercita o povară asupra cheltuielilor publice (prin necesitatea asi-

gurării cofinanţării). 

Etapele în accesarea fondurilor europene sunt: 

– elaborarea strategiei de dezvoltare a judeţului/localităţii, identificarea şi 

prioritizarea proiectelor; 

– consultarea factorilor interesaţi (a publicului) pe parcursul acestui proces; 

– dezvoltarea proiectului (fie printr-o firmă specializată, selectată prin proces de 

achiziţie publică, fie cu resursele umane proprii ale instituţiei solicitante); 

– găsirea unei surse de finanţare; 

– completarea şi depunerea Cererii de finanţare; 

– evaluarea şi selecţia; 

– îndeplinirea condiţiilor pre-contractuale (în special în cazul proiectelor de in-

frastructuri); 

– semnarea Contractului de finanţare; 
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– implementarea proiectului; 

– evaluare şi auditarea proiectului. 

În cazul proiectelor de infrastructură, care implică o documentaţie laborioasă, oda-

tă identificat un proiect, pentru dezvoltarea acestuia se parcurg următorii paşi: 

– realizarea unui studiu de prefezabilitate (recomandabil pentru proiecte cu va-

lori mari și soluţii tehnice diferite); 

– elaborarea caietului de sarcini pentru realizarea studiului de fezabilitate; 

– atribuirea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate; 

– elaborarea studiului de fezabilitate, inclusive analiza cost-beneficiu; 

– elaborarea bugetului; 

– elaborarea studiului de impact asupra mediului de către o firmă de specialitate; 

– aprobarea studiului de fezabilitate.; 

– elaborarea cererii de finanţare pe baza studiilor efectuate de către o firmă de 

consultanţă sau cu resurse proprii, dacă este cazul; 

– elaborarea altor documente, dacă este cazul (strategie de marketing, strategie 

de vizitare, matricea cadru logic etc.); 

– completarea dosarului proiectului cu celelalte documente solicitate care ţin de 

beneficiar; 

– depunerea proiectului. 

Principalele etape în verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor sunt: 

– verificarea eligibilităţii (solicitantului, proiectului); 

– evaluarea tehnică şi financiară; 

– verificarea conformităţii administrative; 

– evaluarea strategică (nu în toate cazurile). 

Criteriile posibile de evaluare se pot referi la: 

– relevanţa proiectului faţă de obiectivele programului, axei, domeniului, măsurii 

pentru care a fost depus spre finanţare; 

– calitatea soluţiei tehnice; 

– maturitatea proiectului; 

– durabilitatea (sustenabilitatea) proiectului; 

– capacitatea solicitantului de a implementa, opera şi întreţine proiectul. 
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Europa 2030 în România  

Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă  

 

România, în calitate de stat membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) și 

Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Du-

rabilă (ODD) ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluţia Adunării Generale a ONU 

A/RES/70/1, 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 docu-

mentul politic asumat de statele membre ale UE privind implementarea Agendei 2030 

pentru Dezvoltare Durabilă. 

Prin această strategie, Roma nia î și stabileşte cadrul naţional pentru susţinerea 

Agendei 2030 şi implementarea setului de 17 ODD. Strategia susţine dezvoltarea Româ-

niei pe trei piloni principali, respectiv economic, social şi de mediu. Strategia este orien-

tată către cetăţean şi se centrează pe inovaţie, optimism, rezilienţă şi încrederea că sta-

tul serveşte nevoile fiecărui cetăţean, într-un mod echitabil, eficient şi într-un mediu cu-

rat, în mod echilibrat şi integrat. 

Documentarea şi fundamentarea strategiei s-au realizat pe baza rapoartelor pri-

mite de la ministere şi alte instituţii centrale, elaborate în acest scop, materialelor de sin-

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=romania+europa+2020&source=images&cd=&cad=rja&docid=1lqPUkk574T-tM&tbnid=btbBAtb2eRIBMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/planul-de-reforma-al-romaniei-pentru-urmatorii-doi-ani-150344.html&ei=B7i0Uc71FYGw0QWxq4HwBg&psig=AFQjCNGNHQq0tMtqw3jrE9x9j79EV--5lA&ust=1370884469245368
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teză elaborate sub egida Academiei Române şi altor foruri ştiinţifice şi academice, date-

lor accesibile ale instituţiilor europene şi ale ONU, sugestiilor şi recomandărilor con-

semnate în urma consultărilor publice cu mediul de afaceri, mediul universitar, institute 

naţionale de cercetare-dezvoltare, ONG-uri şi exponenţii reprezentativi ai societăţii civi-

le, precum şi a contribuţiilor unor experţi individuali. 

România are nevoie de o schimbare a paradigmei prezente de dezvoltare pentru 

a face faţă provocărilor secolului XXI. Trăim o perioadă marcată de procesul de globali-

zare, de accentuare a inegalităţilor şi de agravare a problemelor de mediu. Dezvoltarea 

Durabilă este soluţia. Strategia naţională se adresează acestor provocări, propunând 

tranziţia spre o dezvoltare durabilă bazată pe principiile şi în spiritul Agendei 2030 pen-

tru Dezvoltare Durabilă, ca membră a unei Uniuni Europene prospere şi revigorate. 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a rezultat în urma unui proces interna-

ţional îndelungat de analiză, care recunoaşte că problemele globale se pot rezolva doar 

prin soluţii la nivel global. Modificarea percepţiei şi conştientizarea evoluţiei fără prece-

dent a societăţii, creşterea natalităţii la scară globală, a accelerării economiilor ţărilor în 

curs de dezvoltare şi a disparităţilor sociale au pus în evidenţă limitele creşterii planeta-

re. Creşterea preţurilor la anumite resurse a evidenţiat faptul că Pământul îşi poate epu-

iza resursele fizice regenerabile şi neregenerabile, conducând la un dezechilibru catas-

trofal. 

Bazele progresului în domeniul protecţiei mediului, corelat cu dezvoltarea, au 

fost introduse pentru prima dată pe agenda internaţională la Conferinţa de la Stockholm 

(1972). Rezultatul a fost crearea Programului ONU pentru mediu prin adoptarea unei 

Declaraţii privind protecţia mediului în scopul de „a apăra şi îmbunătăţi mediul uman 

pentru generaţiile prezente şi viitoare”. La această conferinţă s-a conferit legitimitate 

conceptului de dezvoltare durabilă cu cei trei piloni: economic, social şi de mediu. 

Cei trei piloni prin care Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă se structurează 

au fost definiţi în Raportul Comisiei Brundtland (1987): 

1. ECHITATEA SOCIALĂ – prin care naţiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă 

posibilitatea de a-şi satisface nevoile de bază în ceea ce priveşte ocuparea forţei de mun-

că, alimentaţia, asigurarea energiei, apei şi canalizării; 

2. CREŞTEREA ECONOMICĂ – la nivelul naţiunilor în curs de dezvoltare pentru a 

se apropia de calitatea vieţii din ţările dezvoltate; 
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3. MEDIUL– cu nevoia de a conserva şi îmbunătăţi baza de resurse disponibile 

prin schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte şi să fie folosite tehno-

logiile. 

Această abordare a fost posibilă prin punerea în evidenţă a conceptului de „depă-

şire a limitelor”. S-a conştientizat că resursele naturale, de care societatea are nevoie şi 

care sunt limitate, au fost depăşite, creând în acelaşi timp un dezechilibru ecologic la ni-

vel planetar, prin creşterea economică iresponsabilă. Astfel, s-a constatat că numai prin 

susţinerea simultană a celor trei piloni – social, economic şi de mediu – se poate ajunge 

la o dezvoltare durabilă şi la un viitor comun la nivel global. 

 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă  

Transformarea lumii noastre, adoptată la 25 septembrie 2015 de şefii de stat şi guverne 

din 193 de ţări, în cadrul Adunării Generale a ONU, este o versiune, fundamental modifi-

cată, a cadrului conceptual al dezvoltării durabile, structurate pe un pachet de 17 obiecti-

ve de dezvoltare durabilă, susţinute prin 169 de ţinte subiacente. 

 

Agenda 2030 solicită acţiuni din partea tuturor ţărilor, sărace, bogate şi cu venituri medii. 

Recunoaşte că încetarea sărăciei trebuie să fie însoţită de un plan care să contribuie la 

creştere economică şi abordează o serie de nevoi sociale, inclusiv educaţie, sănătate, protec-

ţie socială şi locuri de muncă, abordând în acelaşi timp problemele combaterii schimbărilor 

climatice şi protecţia mediului. Aceasta acoperă, de asemenea, aspecte precum inegalitatea, 

infrastructura, energia, consumul, biodiversitatea, oceanele şi industrializarea. Agenda 

promovează implicarea tuturor părţilor interesate, prin democratizarea procesului decizi-

onal pe tema dezvoltării durabile. Se subliniază responsabilitatea şi rolul generaţiilor tine-

re pentru crearea dezvoltării durabile. 
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OBIECTIVELE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 

România 2030 

 

 

Obiectivul  1 – Eradicarea sărăciei în toate formele 

sale și în orice context 

Strategia îşi propune reducerea numărului cetăţeni-

lor care trăiesc în sărăcie severă şi relativă în toate dimen-

siunile acesteia, potrivit definiţiilor naţionale. Strategia are 

în vedere reducerea numărului de persoane care trăiesc sub 

pragul de sărăcie, stimularea participării pe piaţa muncii a 

persoanelor apte de muncă, dezvoltarea sistemului de protecţie şi asistenţă socială. 

 

ORIZONT 2020 

• Stabilirea unor standarde durabile de calitate şi de cost pentru toate serviciile sociale, 

vizând în mod special pe cele destinate grupurilor vulnerabile 

• Dezvoltarea unui sistem naţional de indicatori de incluziune socială prin integrarea 

tuturor bazelor de date din sfera asistenţei sociale în regim digitalizat care să ţină cont 

de mobilitatea socială; monitorizarea anuală efectivă a rezultatelor pe baza acestor indi-

catori 

• Stimularea participării pe piaţa muncii a persoanelor apte de muncă aflate în risc de 

excluziune prin dezvoltarea măsurilor active de consiliere şi asistenţă sociala 

 

ȚINTE 2030 

• Eradicarea sărăciei extreme pentru toţi cetăţenii 

• Reducerea cu cel puţin jumătate a numărului de cetăţeni care trăiesc în sărăcie relati-

vă 

• Consolidarea sistemului naţional unitar a serviciilor de intervenţie de urgenţă, reabi-

litare ulterioară şi compensare a pierderilor în caz de calamităţi naturale, accidente in-

dustriale sau evenimente climatice extreme 
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Obiectivul  2 – Eradicarea foamei, asigurarea 

securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei și 

promovarea unei agriculturi sustenabile 

România a depăşit, în mare măsură, problemele le-

gate de foamete, dar se dezvoltă noi provocări legate de 

nutriţie. Pentru o societate mai sănătoasă, trebuie dezvol-

tată o agricultură durabilă şi conştientizarea importanţei 

nutriţiei sănătoase. România deţine locul al şaselea în Europa din perspectiva suprafeţei 

agricole utilizate, motiv pentru care eficienţa agricolă, consolidarea exploataţiilor agri-

cole şi a întreprinderilor de procesare alimentară, sunt o prioritate.  

Strategia vizează dezvoltarea unui sector agroalimentar durabil şi competitiv 

pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi asigurării unor condiţii de viaţă în mediul rural 

apropiate de cele din mediul urban, promovarea producţiei autohtone şi ecologice şi va-

lorificarea produselor tradiţionale şi montane cu valoare adăugată. 

În ciuda productivităţii scăzute, România este printre principalii exportatori de 

porumb şi grâu la nivel mondial, datorită mărimii suprafeţei agricole disponibile. Astfel, 

provocarea viitoare este de a îmbunătăţi nivelul productivităţii agricole, fără a periclita 

factorii de mediu (aer, apă, calitatea solului, biodiversitatea), prin eliminarea principali-

lor factori limitatori ai randamentului producţiei: fragmentarea exploataţiilor agricole şi 

lipsa cooperării între fermieri (aproape 75% din fermele din România au o suprafaţă 

mai mică de 2 ha şi 70% au venituri mai mici de 2.000 euro), nivelul de pregătire al fer-

mierilor, nivelul redus de capitalizare, statutul profesional nedefinit cu claritate al agri-

cultorului, nivelul de dotare tehnologică al fermelor. România este mult în urma altor 

ţări europene din punctul de vedere al sistemului de irigaţii, în condiţiile în care seceta 

afectează frecvent peste 50% din terenul agricol, iar numai 12% din terenul agricol dis-

pune de irigaţii viabile. În anul 2016, a fost elaborat şi aprobat Programul Naţional de 

Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România, cu o valoare a investiţii-

lor de cca. 1 miliard euro, care vizează adaptarea agriculturii la schimbările climatice şi 

reducerea efectelor acestora asupra producţiei agricole, în principal, dar şi asupra altor 

factori de mediu, precum şi a populaţiei, prin reabilitarea infrastructurii principale de 

irigaţii existente şi aparţinând domeniului public al statului. 

ORIZONT 2020 
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• Dezvoltarea unor programe pentru promovarea consumului de alimente sănătoase 

• Continuarea Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Iriga-

ţii din România 

• Susţinerea producţiei şi diversificarea speciilor autohtone cu valoare genetică ridica-

tă, dar deficitare pe piaţa internă, în domenii precum legumicultura, creşterea efective-

lor la rasele valoroase de suine, taurine şi bivoli, sectorul avicol, colectarea şi comerciali-

zarea lânii, apicultură, pescuit şi acvacultură, inclusiv prin stimularea cercetării-dezvol-

tării în domeniul agro-alimentar 

• Creşterea numărului de produse recunoscute la nivel european / atestate tradiţional 

/ atestate ca reţete consacrate 

• Susţinerea şi atragerea tinerilor fermieri 

• Creşterea numărului de fermieri activi înregistraţi în sistemul de agricultură ecologi-

că şi creşterea suprafeţei agricole certificate ecologic 

• Creşterea numărului de grupuri aplicante/operatori economici înregistraţi pe scheme 

de calitate naţionale şi europene 

• Promovarea bunelor practici agricole pentru prevenirea şi combaterea poluării solu-

lui 

 

ȚINTE 2030 

• Eradicarea malnutriţiei şi menţinerea ratei obezităţii sub 10%, similar cu nivelul în-

registrat în anul 2014 

• Finalizarea cadastrului agricol  

• Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, faţă de anul 2018 

• Menţinerea şi extinderea diversităţii genetice a seminţelor, a plantelor cultivate şi a 

animalelor de fermă şi domestice şi a speciilor sălbatice înrudite 

• Creşterea gradului de valorificare a producţiei agricole autohtone 

• Creşterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producţiei agricole 

• Menţinerea şi rentabilizarea unor ocupaţii şi metode tradiţionale de valorificare a 

plantelor medicinale şi fructelor de pădure în zona montană. Menţinerea tradiţiilor loca-

le prin creşterea numărului de produse cu caracteristici specifice în ceea ce priveşte ori-

ginea geografică 
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Obiectivul  3 – Asigurarea unei vieţi sănătoase și 

promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă 

Strategia are în vedere reducerea ratei mortalităţii 

materne şi infantile, diminuarea incidenţei îmbolnăvirilor 

de boli infecţioase şi cronice, respectiv prevenirea şi trata-

rea abuzului de substanţe nocive şi a bolilor mintale.  

Din punct de vedere al sănătăţii populaţiei, Româ-

nia prezintă unele particularităţi specifice în context european. Pe de o parte, la indica-

torul privind incidenţa bolilor cardio-vasculare, cancerului sau diabetului, cifrele, deşi în 

creştere, sunt comparabile cu cele din ţările dezvoltate, pe de altă parte, la indicatorul 

privind rata unor boli infecţioase, tuberculoză sau unele boli cu transmisie sexuală (aşa-

numitele boli ale sărăciei, specifice unor grupuri sociale defavorizate) cifrele constatate 

în România se apropie mai mult de cele înregistrate în ţările în curs de dezvoltare. Pre-

siunea asupra sistemului medical este accentuată şi de fenomenul de îmbătrânire a po-

pulaţiei, ca rezultat al unor tendinţe demografice nefavorabile (scăderea natalităţii şi 

emigrarea unei părţi însemnate din populaţia activă, aflată la vârsta reproducerii). 

 

ORIZONT 2020 

• Promovarea educaţiei în sănătate, a prevenţiei şi a unui mod de viaţă sănătos 

• Iniţierea unui program naţional pentru susţinerea serviciilor de îngrijire de lungă du-

rată pentru persoanele vârstnice sau cu dizabilităţi 

• Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii sănătăţii publice la media standardelor 

UE, cu accent şi pe zona rurală, inclusiv susţinerea cercetării în medicină 

• Implementarea unui sistem transparent şi fiabil de pătrundere şi gestionare a medi-

camentelor, dispozitivelor, aparaturii şi tehnicii medicale pe piaţa din România, pentru 

creşterea accesului populaţiei la tehnologii de diagnostic şi tratament cât mai noi şi per-

formante 

• Ameliorarea capacităţii de diagnostic şi tratament prin implementarea serviciilor de 

E-sănătate; dezvoltarea operaţiunilor de screening şi diagnosticare precoce pentru boli 

netransmisibile cu impact asupra sănătăţii publice (diferite forme de cancer, diabet, 

afecţiuni cardio-vasculare şi respiratorii), screening pre-concepţional, prenatal şi neona-

tal; screening pentru boli infecţioase, inclusiv cele cu transmisie sexuală (hepatită, HIV/ 
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SIDA, tuberculoză) 

• Dezvoltarea legislaţiei în domeniul sănătăţi psihice (mintale) 

• Reglementarea prin lege a controlului asupra producerii, importului şi comercializării 

suplimentelor alimentare 

 

ȚINTE 2030 

• Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare şi consiliere pentru 

promovarea prevenţiei şi adoptarea unui stil de viaţă fără riscuri 

• Digitalizarea completă a sistemului de sănătate şi, implicit eliminarea documentelor 

şi registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza şi a facilita intervenţiile 

medicale, pentru a asigura populaţiei accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tra-

tamente şi medicamente şi pentru monitorizarea eficientă a nevoilor 

• Reducerea prevalenţei mortalităţii materne şi infantile, a incidenţei cancerului la sân 

sau de col uterin şi a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vul-

nerabile şi defavorizate 

• Reducerea mortalităţii materne şi mortalităţii neonatale, astfel încât să se situeze sub 

media UE 

• Creşterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fie-

care vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorităţi, me-

dici, pacienţi, organizaţii internaţionale cu experienţă în acest domeniu, reprezentanţi ai 

companiilor în domeniu, precum şi alţi factori interesaţi 

• Promovarea conştientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului şi crearea unui me-

diu în care cetăţenii afectaţi se simt acceptaţi şi unde pot cere ajutor 

• Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză şi combaterea hepatitei şi a altor boli transmi-

sibile 

• Reducerea cu o treime a mortalităţii premature cauzate de bolile netransmisibile prin 

prevenire şi tratament şi prin promovarea sănătăţii şi bunăstării mintale 

• Reducerea mortalităţii cauzate de boli cornice 

• Reducerea consumului de substanţe nocive 
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Obiectivul  4 – Garantarea unei educaţii de calitate și 

promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul 

vieţii pentru toţi 

Strategia se adresează în principal următoarelor 

domenii: accesul tuturor copiilor la educaţie timpurie, în-

văţământ primar şi secundar echitabil şi calitativ, care să 

conducă la rezultate relevante şi eficiente, creşterea sub-

stanţială a numărului de tineri şi adulţi care deţin competenţe profesionale relevante, 

care să faciliteze angajarea la locuri de muncă decente şi antreprenoriatul. Asigură fap-

tul că toţi elevii dobândesc cunoştinţele şi competenţele necesare pentru promovarea 

dezvoltării durabile. 

 

ORIZONT 2020 

• Creşterea accesului la o educaţie incluzivă şi de calitate, inclusiv prin îmbunătăţirea 

confortului elevului şi a curriculumului bazat pe competenţe, implementarea pachetului 

social garantat, crearea cadrului normativ pentru serviciile de educaţie timpurie 

• Promovarea culturii antreprenoriale şi a deprinderilor necesare în tot sistemul de 

educaţie prin reînfiinţarea şi/sau modernizarea atelierelor şcolare în învăţământul pro-

fesional şi tehnologic; organizarea de concursuri antreprenoriale bazate pe proiecte cu 

aplicare practică în şi între unităţile de învăţământ; încurajarea activităţilor de mentorat 

voluntar şi a parteneriatelor cu mediul de afaceri pe plan local; extinderea societăţilor 

antreprenoriale studenţeşti şi încurajarea conlucrării acestora cu agenţii economici pe 

bază de contract prin dezvoltarea de parteneriate între universităţi şi reprezentanţii 

mediului antreprenorial 

• Modernizarea infrastructurii în domeniul educaţiei şi formării profesionale conform 

standardelor UE pentru întregul ciclu educaţional, de la educaţia timpurie ante-

preşcolară la studiile post-doctorale şi învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru dobândi-

rea de cunoştinţe şi deprinderi relevante pe piaţa muncii şi asigurarea egalităţii de şanse 

indiferent de statut social, sex, religie, etnie sau capacităţi psiho-motorii, îmbunătăţirea 

coeficienţilor din formula de finanţare astfel încât să sprijine mai mult şcolile dezavanta-

jate 

• Stabilirea cadrului normativ pentru desfăşurarea programelor de formare continuă şi 
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stimularea participării la asemenea programe; înfiinţarea centrelor comunitare de învă-

ţare permanentă de către autorităţile locale; cointeresarea companiilor în sprijinirea în-

rolării angajaţilor în asemenea programe 

• Susţinerea procesului de învăţământ prin programe educaţionale extraşcolare şi ex-

tra-curriculare care să asigure educaţia pentru sănătate, educaţia civică, cultural-

artistică, ştiinţifică, ecologică şi educaţia prin sport 

 

ȚINTE 2030 

• Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional 

• Învăţământ axat pe competenţe şi centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o 

mai mare libertate în definirea priorităţilor de studiu, prin măsuri precum creşterea 

ponderii de materii opţionale 

• Asigurarea faptului că toţi elevii dobândesc cunoştinţele şi competenţele necesare 

pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educaţia pentru dezvoltare dura-

bilă şi stiluri de viaţă durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei 

culturi a păcii şi non-violenţei, aprecierea diversităţii culturale şi a contribuţiei culturii 

la dezvoltarea durabilă 

• Accentuarea rolului, în procesul educaţional, al educaţiei civice, a principiilor şi noţi-

unilor despre o societate durabilă paşnică şi incluzivă, egalitate de gen, despre valorile 

democraţiei şi pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenţia discrimină-

rii şi înţelegerea percepţiei „celuilalt”, despre importanţa eradicării violenţei cu accent 

pe fenomenul de violenţă în şcoli 

• Modernizarea sistemului de învăţământ prin adaptarea metodologiilor de predare-

învăţare la folosirea tehnologiilor informaţionale şi creşterea calităţii actului educaţional 

• Organizarea învăţământului profesional şi tehnic în campusuri special amenajate şi 

dotate; pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit 

cerinţelor de pe piaţa muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afa-

ceri 

• Extinderea generalizată a facilităţilor pentru formarea şi perfecţionarea continuă pe 

tot parcursul vieţii, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale şi 

nonformale de cunoaştere în vederea apropierii României de media performanţelor din 

statele membre ale UE 



Comuna MOGOȘEȘTI                                       Strategia de Dezvoltare Durabilă Europa 2020-2030 
_________________________________________________________________________________ 

106  

• Extinderea reţelei de centre comunitare de învăţare permanentă de către autorităţile 

locale; continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaţilor în ase-

menea programe 

• Creşterea substanţială a numărului de tineri şi adulţi care deţin competenţe relevan-

te, inclusiv competenţe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de 

muncă decente şi antreprenoriatul 

• Creşterea nivelului de educaţie financiară a cetăţenilor 

• Extinderea în educaţia formală universitară a dezvoltării durabile ca principii şi spe-

cializare şi accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăţi 

durabile 

 

Obiectivul  5 – Realizarea egalităţii de gen şi întărirea 

rolului femeilor şi al fetelor în societate 

Strategia îşi propune prevenirea şi combaterea vio-

lenţei împotriva femeilor şi fetelor, în sfera publică şi cea 

privată, asigurarea participării echilibrate şi efective a fe-

meilor şi a egalităţii de şanse la ocuparea posturilor de 

conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viaţa 

politică, economică şi publică. 

 

ORIZONT 2020 

• Organizarea de campanii de informare şi sensibilizare privind partajarea echitabilă a 

responsabilităţilor în cadrul gospodăriei şi familiei, îmbunătăţirea serviciilor sociale re-

levante şi concilierea obligaţiilor profesionale cu viaţa personală şi de familie având ca 

obiect creşterea implicării bărbaţilor în viaţa de familie şi frecventarea cursurilor pentru 

tineri părinţi 

• Reglementarea funcţiei de expert în egalitate de şanse între femei şi bărbaţi şi a posi-

bilităţii desemnării persoanelor cu aceste atribuţii în toate instituţiile şi autorităţile pu-

blice, precum şi în companiile private cu peste 50 de angajaţi 

• Crearea unui sistem integrat de monitorizare şi raportare privind cazurile de violenţă 

domestică 

• Includerea perspectivei de gen în programa şcolară; organizarea unor campanii de in-
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formare şi sensibilizare pentru combaterea stereotipurilor de gen în rândul tinerilor 

• Monitorizarea implementării dispoziţiilor legale privind sănătatea sexuală şi repro-

ductivă şi organizarea de campanii de informare pentru prevenirea şi combaterea abu-

zurilor sexuale şi respectarea drepturilor la nediscriminare şi identitate 

 

ȚINTE 2030 

• Continuarea reducerii disparităţii salariale dintre sexe 

• Eliminarea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor şi fetelor, în sferele publi-

ce şi private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale şi a altor tipuri de exploatare 

• Asigurarea participării depline şi eficiente a femeilor şi a egalităţii de şanse la ocupa-

rea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viaţa politică, eco-

nomică şi publică 

 

Obiectivul  6 – Asigurarea disponibilităţii şi gestionării 

durabile a apei şi sanitaţie pentru toţi 

Strategia vizează creşterea calităţii vieţii prin dez-

voltarea infrastructurii de apă şi canalizare şi a serviciilor 

publice, alinierea României la cerinţele şi standardele UE 

privind gestionarea apei potabile, apelor uzate, deşeurilor 

şi creşterea eficienţei de utilizare a apei în toate sectoarele. 

 

ORIZONT 2020 

• Promovarea şi valorificarea durabilă a resurselor considerabile ale României de ape 

minerale (plate sau natural carbogazoase) pentru consum, precum şi în scopuri terapeu-

tice; folosirea mai activă a apelor geotermale atât în scopuri energetice, cât şi pentru tu-

rismul de sănătate (spa) 

• Monitorizarea strictă a calităţii apei potabile destinate consumului populaţiei pentru 

menţinerea în parametrii bio-chimici acceptaţi 

• Asigurarea accesului la apă potabilă şi la canalizare în zonele periferice ale oraşelor; 

sprijinirea racordării unui număr sporit de gospodării la aceste reţele prin grija autorită-

ţilor locale 

ȚINTE 2030 
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• Creşterea substanţială a eficienţei folosirii apei în activităţile industriale, comerciale 

şi agricole; extinderea reutilizării raţionale a apelor tratate şi reciclate în perspectiva 

atingerii obiectivelor economiei circulare 

• Creşterea substanţială a eficienţei de utilizare a apei în toate sectoarele şi asigurarea 

unui proces durabil de captare şi furnizare a apei potabile, pentru a face faţă deficitului 

de apă 

• Conectarea gospodăriilor populaţiei din oraşe, comune şi sate compacte la reţeaua de 

apă potabilă şi canalizare în proporţie de cel puţin 90% 

• Creşterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile şi marginalizate 

• Îmbunătăţirea calităţii apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deşeurilor 

şi reducerea la minimum a produselor chimice şi materialelor periculoase, reducând 

proporţia apelor uzate netratate şi sporind substanţial reciclarea şi reutilizarea sigură 

• Realizarea accesului la condiţii sanitare şi de igienă adecvate şi echitabile pentru toţi, 

acordând o atenţie specială celor în situaţii vulnerabile 

 

Obiectivul  7 – Asigurarea accesului tuturor la energie 

la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil 

şi modern 

Cererea de energiei este în continuă creştere la ni-

vel global şi numai prin eficientizarea şi promovarea ener-

giei regenerabile se poate face faţă nevoilor actuale şi ale 

generaţiilor viitoare. Sectorul energetic contribuie în mod 

esenţial la dezvoltarea României prin influenţa profundă asupra competitivităţii econo-

miei, a calităţii vieţii şi a mediului. 

 

ORIZONT 2020 

• Revizuirea şi completarea cadrului legal, inclusiv în privinţa legislaţiei fiscale în do-

meniul petrolului şi gazelor; monitorizarea contractelor negociate şi asigurarea transpa-

renţei procedurilor; întărirea puterii de decizie şi independenţei autorităţilor de regle-

mentare şi control 

• Liberalizarea şi extinderea pieţei de energie şi interconectarea sistemelor energetice 

la nivel naţional şi regional în vederea realizării unei reţele complementare şi interactive 
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de servicii (contorizare şi reţele inteligente) şi reducerii costurilor suportate de consu-

mator 

• Menţinerea unui mix energetic optim prin valorificarea resurselor proprii, diversifi-

carea surselor de import şi a destinaţiilor de export, modernizarea şi eficientizarea in-

stalaţiilor existente viabile, promovarea surselor regenerabile de energie şi a tehnologii-

lor de conversie cu emisii reduse de carbon 

• Consolidarea politicii de eficienţă energetică şi protecţia consumatorilor 

• Reducerea cu 19% a consumului intern de energie primară 

 

ȚINTE 2030 

• Extinderea reţelelor de transport şi distribuţie pentru energie electrică şi gaze natu-

rale în vedea asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali şi comerciali la sur-

se sigure de energie la preţuri acceptabile 

• Asigurarea securităţii cibernetice a platformelor de monitorizare a reţelelor de pro-

ducţie, transport şi distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale 

• Decuplarea creşterii economice de procesul de epuizare a resurselor şi de degradare 

a mediului prin sporirea considerabilă a eficienţei energetice (cu minimum 27% compa-

rativ cu scenariul de status-quo) şi folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiţii de pia-

ţă previzibile şi stabile 

• Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă şi a combustibililor cu conţinut 

scăzut de carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combusti-

bili alternativi 

• Asigurarea unui cadru de reglementare stabil şi transparent în domeniul eficienţei 

energetice în vederea atragerii investiţiilor 

• Susţinerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, indus-

trial şi în transporturi prin stabilirea unor norme de performanţă pentru instalaţii şi 

aparatură 
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Obiectivul  8 – Promovarea unei creşteri economice 

susţinute, deschisă tuturor şi durabilă, a ocupării 

depline şi productive a forţei de muncă şi asigurarea 

de locuri de muncă decente pentru toţi 

Strategia urmăreşte susţinerea creşterii economice 

pe cap de locuitor şi susţinerea sectoarelor productive şi 

diversificarea produselor cu valoare adăugată, crearea lo-

curilor de muncă decente, antreprenoriatul, creşterea întreprinderilor micro, mici şi mij-

locii, modernizarea tehnologică şi inovarea, asigurarea muncii decente pentru toţi cetă-

ţenii, inclusiv pentru tineri şi persoanele cu dizabilităţi, remunerarea egală pentru mun-

ca de valoare egală, accesul la finanţare. Se susţine un turism durabil care creează locuri 

de muncă şi promovează diversitatea culturală, produsele locale şi respectul pentru tra-

diţii şi mediul în care trăim. 

 

ORIZONT 2020 

• Continuarea creării premiselor pentru aderarea la Zona Euro prin politici monetare 

prudente şi măsuri de sprijinire a productivităţii şi competitivităţii economiei româneşti 

• Sprijinirea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a antreprenoriatului în rândul 

tinerilor prin încurajarea şi susţinerea financiară a start-up-urilor 

• Iniţierea unor programe de formare profesională de bază cu finanţare UE în corelare 

cu cerinţele pieţei muncii, cu accent pe segmentele tinere sau social vulnerabile ale po-

pulaţiei 

• Încurajarea încheierii de contracte de muncă cu orar flexibil şi / sau tele-muncă / 

teleworking (munca de la distanţă); asigurarea de facilităţi şi servicii de sprijin pentru 

îngrijirea copiilor şi a membrilor de familie aflaţi în întreţinere 

• Elaborarea şi punerea în aplicare a unui program coerent pentru dezvoltarea turis-

mului, inclusiv a agroturismului, generator de locuri de muncă şi venituri considerabile, 

prin îmbunătăţirea infrastructurii şi căilor de acces la obiectivele turistice, profesionali-

zarea personalului şi valorificare înţeleaptă a tradiţiilor culturale şi specificului naţional 

• Valorificarea potenţialului pieţelor de capital şi altor instrumente de finanţare, inclu-

siv a parteneriatelor public-privat 
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ȚINTE 2030 

• Păstrarea în continuare a unui ritm al creşterii PIB superior faţă de media UE pentru 

a susţine efortul de reducere a decalajelor în comparaţie cu ţările europene avansate, 

paralel cu aplicarea principiilor dezvoltării durabile şi îmbunătăţirea constantă a nivelu-

lui de trai al populaţiei 

• Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susţin activităţile productive, 

crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin start-up, creativitatea şi ino-

vaţia, şi care încurajează formalizarea şi creşterea întreprinderilor micro, mici şi mijlo-

cii, inclusiv prin acces la servicii financiare 

• Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivităţii prin diversificare, moderniza-

rea tehnologică şi inovaţie, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată spori-

tă şi utilizarea intensivă a forţei de muncă 

• Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, ecotu-

rismului, turismului rural, balnear şi cultural şi îmbunătăţirea imaginii României ca des-

tinaţie turistică 

• Consolidarea capacităţii instituţiilor financiare interne pentru a încuraja şi a extinde 

accesul la servicii bancare, de asigurări şi servicii financiare pentru toţi 

 

Obiectivul  9 – Construirea unor infrastructuri 

reziliente, promovarea industrializării durabile şi 

încurajarea inovaţiei 

Strategia propune dezvoltarea infrastructurii cali-

tative, fiabile, sigure şi durabile, pentru a sprijini dezvolta-

rea economică şi bunăstarea pentru toţi, integrarea între-

prinderilor mici şi mijloci în lanţuri valorice şi pe pieţe ex-

terne, modernizarea infrastructurii şi reabilitarea durabilă a industriilor pentru utiliza-

rea eficientă a resurselor, prin adoptarea tehnologiilor şi proceselor industriale curate şi 

ecologice, întărirea cercetării ştiinţifice şi colaborarea cu mediul privat, modernizarea 

capacităţilor tehnologice ale sectoarelor industriale, încurajarea inovaţiilor şi creşterea 

semnificativă a numărului de angajaţi în cercetare şi dezvoltare. 

ORIZONT 2020 

• Îmbunătăţirea conectivităţii între localităţi şi regiuni prin sporirea ponderii drumuri-



Comuna MOGOȘEȘTI                                       Strategia de Dezvoltare Durabilă Europa 2020-2030 
_________________________________________________________________________________ 

112  

lor judeţene şi comunale modernizate la 61% în 2020 (în comparaţie cu 39,4% în 2016) 

• Încurajarea şi sprijinirea, în condiţii de egalitate, a investiţiilor străine directe ca şi a 

eforturilor investiţionale proprii ale capitalului autohton cu accent pe sectoarele de înal-

tă şi medie tehnicitate, creatoare de valoare adăugată sporită şi care înglobează realiză-

rile de ultimă ora ale cercetării şi dezvoltării tehnologice moderne, inclusiv în domeniul 

industriei de apărare 

• Creşterea bugetului alocat cercetării cu aproximativ 30% anual, cu asigurarea unei 

distribuţii bugetare echilibrate, destinate susţinerii atât a cercetării aplicative şi inovării, 

a cercetării fundamentale şi de frontieră, cu accent pe domeniile de specializare inteli-

gentă / cu potenţial de creştere 

• Dezvoltarea programelor sectoriale de finanţare a cercetării aplicative atât din buge-

tul de stat, cât şi prin stimularea investiţiilor private şi prin dezvoltare de parteneriate în 

acest sector 

 

ȚINTE 2030 

• Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile şi puternice, 

inclusiv infrastructura regională şi transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea eco-

nomică şi bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg şi echitabil pentru toţi 

• Îmbunătăţirea siguranţei rutiere 

• Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficienţă sporită în utilizarea re-

surselor şi adoptare sporită a tehnologiilor şi proceselor industriale curate şi ecologice, 

toate ţările luând măsuri în conformitate cu capacităţile respective ale acestora 

• Stimularea cu precădere a economiei digitale şi investiţiilor industriale care se situ-

ează în zona mai profitabilă a lanţului valoric, care fructifică şi rezultatele eforturilor na-

ţionale de cercetare-dezvoltare-inovare şi care se adresează unor pieţe stabile şi în creş-

tere 

• Întărirea cercetării ştiinţifice, modernizarea capacităţilor tehnologice ale sectoarelor 

industriale; încurajarea inovaţiilor şi creşterea semnificativă a numărului de angajaţi în 

cercetare şi dezvoltare şi sporirea cheltuielilor publice şi private pentru cercetare şi 

dezvoltare 

• Promovarea industrializării incluzive şi durabile şi sporirea ratei de ocupare 

• Creşterea accesului întreprinderilor mici industriale şi de altă natură la servicii finan-
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ciare, inclusiv la credite accesibile, şi integrarea acestora în lanţuri valorice şi pieţe ex-

terne 

 

Obiectivul  10 – Reducerea inegalităţilor în interiorul 

ţărilor şi între ţări  

Strategia propune reducerea decalajelor, elimina-

rea discriminărilor de orice fel şi politici de realizare pro-

gresivă a unei egalităţi sporite, în special fiscale, salariale, 

educaţionale şi de protecţie socială. 

 

ORIZONT 2020 

• Reducerea polarizării sociale prin asigurarea creşterii constante, pe bază anuală, a 

veniturilor mici, alocaţiilor pentru copii, tineri, vârstnici şi persoane cu dizabilităţi, pen-

siilor, ajutoarelor sociale pentru alte grupuri vulnerabile sau defavorizate într-un cuan-

tum superior celui mediu pe economie 

• Sprijinirea dezvoltării activităţilor economice productive în mediul rural, pe lângă ce-

le agricole, prin încurajarea antreprenoriatului, asigurarea accesului la internet pentru 

munca de la distanţă, accesul sporit la serviciile de micro- finanţare 

• Creşterea intermedierii financiare în mod durabil cu asigurarea stabilităţii şi credibi-

lităţii sectorului bancar 

• Promovarea fermă şi monitorizarea permanentă a aplicării legislaţiei existente în ma-

terie de incluziune socială pentru toate categoriile de cetăţeni, inclusiv persoanele apar-

ţinând minorităţilor etnice sau de altă natură, în toate domeniile vieţii politice, economi-

ce, sociale şi culturale 

 

ȚINTE 2030 

• Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale şi de protecţie socială, în scopul re-

ducerii progresive a inegalităţilor, respectiv a proporţiei grupurilor dezavantajate 

• Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctul 

de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile 

• Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizaţiilor neguvernamentale 

care activează în domeniul drepturilor omului 
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Obiectivul  11 – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor 

umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, 

reziliente şi durabile 

Strategia vizează asigurarea condiţiilor pentru o 

viaţă demnă a cetăţenilor din comunităţile urbane şi rurale 

prin accesul la locuinţe şi servicii de bază adecvate, sigure 

şi la preţuri accesibile; accesul la transport public eficient, 

la preţuri echitabile şi accesibile pentru toţi; promovarea conceptului de smart-city; 

consolidarea eforturilor de protecţie şi salvgardare a patrimoniului cultural; reducerea 

impactului negativ asupra mediului în oraşe, inclusiv prin acordarea unei atenţii deose-

bite calităţii aerului şi mediului în general. 

 

ORIZONT 2020 

• Creşterea procentului de proprietăţi cadastrate şi înregistrate în toate localităţile la 

80% pentru construcţii şi finalizarea înregistrării terenurilor agricole ce fac obiectul 

subvenţiilor acordate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ca element de 

bază al planificării spaţiale şi amenajării teritoriului 

• Implementarea programelor existente şi adoptarea de măsuri suplimentare pentru 

avertizarea timpurie, intervenţiile de urgenţă şi acţiunile ulterioare de reabilitare prin 

precizarea responsabilităţii tuturor factorilor cu atribuţii în domeniu în caz de calamităţi 

naturale (seisme, inundaţii, alunecări de teren) sau accidente (deversări sau emisii noci-

ve, incendii extinse etc.) 

• Pregătirea din vreme a unor planuri de contingenţă pentru prevenirea şi limitarea 

efectelor previzibile ale schimbărilor climatice 

• Îmbunătăţirea calităţii aerului 

• Creşterea capacităţii instituţionale a autorităţilor cu responsabilităţi în domeniul cali-

tăţii aerului de adaptare la cerinţele de respectare a obiectivelor de calitate a aerului 

• Valorificarea resurselor culturale specifice pe plan local prin protejarea patrimoniului 

cultural, identităţii culturale şi îndeletnicirilor tradiţionale (artizanale, artistice, culina-

re); încurajarea dezvoltării în continuare a agroturismului 

• Promovarea unui set de măsuri teritoriale pentru zonele urbane în vederea dezvoltă-
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rii acelor funcţii şi echipamente care pot asigura creşterea competitivităţii oraşelor la 

nivel european şi internaţional 

 

ȚINTE 2030 

• Asigurarea accesului la condiţii de locuire adecvate pentru toţi cetăţenii 

• Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundaţii şi alunecări-

le de teren, îmbunătăţirea răspunsului colectiv şi întărirea capacităţii de adaptare şi re-

venire la nivel funcţional în cel mai scurt timp după producerea evenimentului, reduce-

rea impactului inundaţiilor sau a poluărilor generate de inundaţii şi ale alunecărilor de 

teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătăţirea constantă a cadrului legislativ 

• Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la preţuri echitabile, accesibile şi 

durabile pentru toţi, în special prin extinderea reţelelor de transport public, acordând o 

atenţie deosebită nevoilor celor aflaţi în situaţii vulnerabile, femei, copii, persoane cu 

dizabilităţi şi în etate 

• Elaborarea şi punerea în aplicare a unui program general de planificare spaţială şi 

amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel naţional prin aplica-

rea conceptului de dezvoltare spaţială policentrică şi echilibrată, care să susţină coeziu-

nea teritorială 

• Educarea şi responsabilizarea populaţiei pentru situaţii de risc seismic 

• Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătăţii umane şi a 

mediului prin acordarea unei atenţii deosebite calităţii aerului 

• Reducerea substanţială a numărului deceselor şi bolilor provocate de produsele chi-

mice periculoase de poluare şi de contaminarea aerului, apei şi a solului 

• Consolidarea eforturilor de protecţie şi salvgardare a patrimoniului cultural şi natu-

ral, a elementelor de peisaj din mediul urban şi rural 

• Implementarea prevederilor legale referitoare la producţia, transportul, depozitarea, 

utilizarea şi eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot pre-

zenta pericole pentru sănătatea oamenilor şi animalelor şi pentru integritatea mediului 
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Obiectivul  12 – Asigurarea unor modele de consum 

şi producţie durabile 

Strategia propune trecerea etapizată la un nou mo-

del de dezvoltare prin introducerea unor elemente ale 

economiei circulare, creşterea productivităţi resurselor, 

reducerea risipei de alimente şi a deşeurilor, prin: diminu-

area generării, de consumuri la toate nivelurile sale; reci-

clare şi reutilizare; încurajarea companiilor să adopte practici durabile şi să integreze in-

formaţiile privind durabilitatea activităţilor lor în ciclul de raportare; promovarea prac-

ticilor durabile de achiziţii publice; conştientizarea cetăţenilor asupra a ce înseamnă un 

stil de viaţă în armonie cu natura. 

 

ORIZONT 2020 

• Continuarea eforturilor pe plan naţional pentru ameliorarea productivităţii utilizării 

resurselor prin includerea unor ţinte precise, riguros monitorizate, în toate strategiile 

sectoriale şi de dezvoltare în profil teritorial în vederea alinierii la standardele europene 

şi pregătirii trecerii la modelul economiei circulare 

• Tranziţia de la modelul economic actual bazat pe producţie şi consum la economia 

circulară prin schimbarea mentalităţii prin educaţie, schimbarea comportamentului 

consumatorilor şi prin dezvoltarea de mecanisme financiare pentru susţinerea perioadei 

de tranziţie 

• Reducerea risipei de alimente pe întregul traseu producţie – transport – procesare –

comercializare – consum, de la recoltarea în fermă la eliminarea finală a deşeurilor 

• Popularizarea şi promovarea unor modele de producţie şi consum durabile prin cam-

panii de informare pentru publicul larg şi demersuri pentru extinderea acestor bune 

practici în programele educaţionale şcolare şi extraşcolare 

• Încurajarea companiilor, în special a companiilor mari şi transnaţionale, să adopte 

practici durabile şi să integreze informaţiile privind durabilitatea în ciclul de raportare 

• Promovarea instrumentelor care conduc la îmbunătăţirea performanţelor de mediu, 

prin campanii de informare şi conştientizare privind avantajele obţinerii etichetei UE 

ecologice pentru produse şi servicii, precum şi a obţinerii înregistrării în EMAS de către 

organizaţiile publice sau private 
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• Finalizarea cadrului legislativ privind promovarea achiziţiilor publice verzi 

• Ameliorarea procesului de urmărire statistico-economică şi socială a modelelor de 

consum şi de producţie durabilă la nivel naţional, regional şi local 

• Creşterea gradului de pregătire a societăţii pentru reutilizare şi reciclare prin aplica-

rea ierarhiei de gestionare a deşeurilor 

• Introducerea unui cod al sustenabilităţii care permite o raportare complexă a atitudi-

nii companiilor privind aplicarea principiilor dezvoltării durabile 

 

ȚINTE 2030 

• Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea raţională şi res-

ponsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, elabora-

rea unei foi de parcurs 

• Înjumătăţirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănun-

tul şi de consum şi reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanţurilor de producţie 

şi de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare 

• Reciclarea în proporţie de 55% a deşeurilor municipale până în 2025 şi 60% până în 

2030 

• Reciclarea în proporţie de 65% a deşeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale 

plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie şi carton 

75%) şi 70% până în 2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, 

aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie şi carton 85%) 

• Colectarea separată a deşeurilor menajere periculoase până în 2022, a deşeurilor bio-

logice până în 2023 şi materialele textile până în 2025 

• Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate 

ambalajele până în 2024 

• Implementarea practicilor durabile de achiziţii publice verzi, în conformitate cu prio-

rităţile naţionale şi politicile europene 
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Obiectivul  13 – Luarea unor măsuri urgente de 

combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor 

Strategia vizează consolidarea capacităţii de adap-

tare şi rezilienţă a României pentru a combate pericolele 

legate de schimbările climatice şi dezastrele naturale prin 

integrarea măsurilor de diminuare şi de adaptare la 

schimbările climatice şi dezastrele naturale atât în strate-

giile cât şi în politicile naţionale şi în planificarea şi creşterea nivelului de educaţie şi 

conştientizare privind schimbările climatice. 

 

ORIZONT 2020 

• Integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în strategiile şi politicile de 

dezvoltare sectorială şi armonizarea lor intersectorială 

• Conştientizarea iminenţei schimbărilor climatice atât la nivelul politic al instituţiilor 

statului, cât şi în rândul tuturor cetăţenilor, indiferent de vârsta 

 

ȚINTE 2030 

• Consolidarea rezilienţei şi capacităţii de adaptare a României la riscurile legate de 

climă şi dezastre naturale 

• Îmbunătăţirea capacităţii de reacţie rapidă la fenomene meteorologice extreme in-

tempestive de mare intensitate 

• Îmbunătăţirea educaţiei, sensibilizării şi capacităţii umane şi instituţionale privind 

atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului şi alerta timpurie 

• Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziţia la o economie „verde”, 

cu emisii reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice şi pentru inte-

grarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice 

în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi de mediu, în conformitate cu politicile UE 
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Obiectivul  14 – Conservarea şi utilizarea durabilă a 

oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o 

dezvoltare durabilă 

Strategia îşi propune prevenirea şi reducerea polu-

ării marine, gestionarea şi protecţia durabilă a ecosisteme-

lor marine, conservarea zonelor costiere şi asigurarea 

unui pescuit durabil. 

 

ORIZONT 2020 

• Dezvoltarea colaborării internaţionale cu statele dunărene pentru îmbunătăţirea stă-

rii ecologice a apelor Dunării şi reducerea impactului negativ al efluenţilor asupra eco-

sistemelor marine la vărsarea în Marea Neagră 

• Gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii printr-o abordare ecosistemică a activi-

tăţilor de pescuit 

• Întărirea capacităţii României de combatere a pescuitului INN 

• Susţinerea programelor de cercetare pentru protecţia şi conservarea ariilor protejate 

şi a resurselor acvatice vii 

 

ȚINTE 2030 

• Prevenirea şi reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special de 

la activităţile terestre, inclusiv poluarea cu deşeuri marine şi poluarea cu nutrienţi 

• Minimizarea şi gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusiv 

prin cooperare ştiinţifică sporită la toate nivelurile 

• Dezvoltarea responsabilă şi sustenabilă a activităţilor de pescuit la speciile sălbatice 

şi de acvacultură cu respectarea cotelor şi metodelor stabilite prin lege şi menţinerea, în 

limite rezonabile, a viabilităţii îndeletnicirilor tradiţionale în acest domeniu, inclusiv a 

pescuitului sportiv şi de agrement 

• Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil a re-

surselor acvatice vii 
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Obiectivul  15 – Protejarea, restaurarea şi promovarea 

utilizării durabile a ecosistemelor terestre, 

gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea 

deşertificării, stoparea şi repararea degradării solului 

şi stoparea pierderilor de biodiversitate 

Strategia are în vedere conservarea şi utilizarea du-

rabilă a ecosistemelor terestre, managementul durabil al 

pădurilor, combaterea deşertificării, restaurarea terenurilor şi solurilor degradate, in-

clusiv a terenurilor afectate de deşertificare, secetă şi inundaţii, dezvoltarea infrastruc-

turii verzi, conservarea şi protejarea zonelor umede, asigurarea conservării ecosisteme-

lor montane, susţinerea cercetării în domeniu, gestionarea durabilă a pădurilor, elimina-

rea defrişărilor abuzive şi a tăierilor rase, tranziţia către o economie circulară. 

 

ORIZONT 2020 

• Păstrarea poziţiei României ca ţară cu cea mai mare diversitate biogeografică din Eu-

ropa atât prin integrarea în continuare a politicilor de mediu în toate strategiile naţiona-

le şi sectoriale relevante, cât şi prin îmbunătăţirea infrastructurii de mediu, conform 

standardelor şi practicilor UE şi prevederilor convenţiilor internaţionale asumate de 

România 

• Refacerea şi completarea băncilor de date genetice, în special pentru speciile auto-

htone sau endemice, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare ştiinţifică în acest 

domeniu 

• Asigurarea conservării, restabilirii şi utilizării durabile a ecosistemelor de apă dulce 

terestre şi interioare şi a serviciilor acestora, în special păduri, zone umede, munţi şi te-

renuri aride, în conformitate cu obligaţiile prevăzute de acordurile internaţionale 

• Atragerea şi cointeresarea comunităţilor locale şi a organizaţiilor neguvernamentale, 

inclusiv a asociaţiilor de vânătoare şi pescuit sportiv, în acţiunile de combatere eficientă 

a braconajului, precum şi de conservare a habitatelor sensibile şi a biodiversităţii; com-

pensarea pierderilor de venit ale proprietarilor de păduri sau de terenuri agricole situa-

te în ariile naturale protejate 
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ȚINTE 2030 

• Dezvoltarea infrastructurii verzi şi folosirea serviciilor oferite de ecosistemele natu-

rale (în special în luncile Dunării, afluenţilor acesteia şi în Deltă) prin gestionarea inte-

grată a bazinelor hidrografice şi zonelor umede 

• Conservarea şi protejarea zonelor umede, între care se află şi Rezervaţia Biosferei 

Delta Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural european 

şi mondial 

• Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversităţii acestora, în 

scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esenţiale pentru dezvoltare 

durabilă 

• Susţinerea instituţiilor şi infrastructurilor de cercetare-dezvoltare de interes naţional 

şi European pentru studierea, gestionarea, protejarea şi conservarea diversităţii patri-

moniului natural 

• Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea 

sistemului informatic integrat pentru monitorizarea exploatării şi transportului masei 

lemnoase, inclusiv la punctele de frontieră, asigurarea împăduririi şi reîmpăduririi tere-

nurilor din fondul forestier şi a celor degradate sau supuse deşertificării, desfăşurarea 

plantării programate a perdelelor forestiere pentru protecţia culturilor agricole şi a 

elementelor de infrastructură în scopul limitării impactului schimbărilor climatice  

• Tranziţia către o economie circulară prin abordări complementare ce implică metode 

tradiţionale şi tehnologii de ultimă generaţie pentru restabilirea/refacerea capitalului 

natural şi reducerea dependenţei de fertilizatorii sintetici şi de pesticide, pentru comba-

terea degradării solului 

 

Obiectivul  16 – Promovarea unor societăţi paşnice şi 

incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la 

justiţie pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, 

responsabile şi incluzive la toate nivelurile 

Strategia are în vedere dezvoltarea capitalului soci-

al, promovarea toleranţei, eradicarea violenţei asupra co-

piilor şi reducerea semnificativă a tuturor formelor de vio-

lenţă, reducerea semnificativă a corupţiei, dezvoltarea instituţiilor eficiente şi transpa-
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rente la toate nivelurile, asigurarea procesului decizional receptiv, inclusiv participarea 

şi reprezentarea cetăţenilor la toate nivelurile şi asigurarea accesului public la informa-

ţii şi protejarea libertăţilor fundamentale. 

 

ORIZONT 2020 

• Aplicarea riguroasă a prevederilor legale existente privind combaterea şi condamna-

rea oricăror acte de violenţă, abuz, exploatare, trafic de persoane sau discriminare de 

orice fel, îndeosebi în privinţa copiilor, femeilor sau persoanelor cu dizabilităţi, indife-

rent de rasă, religie, gen sau orientare sexuală 

• Reforma regimului de executare a pedepselor prin modernizarea instituţiilor de de-

tenţie, consolidarea sistemului de probaţiune şi aplicarea dispoziţiilor legale privind re-

integrarea socială a persoanelor faţă de care 

s-au dispus sancţiuni privative sau neprivative de libertate 

• Măsuri pentru identificarea unor posibilităţi de continuare a colaborării interinstitu-

ţionale, în scopul facilitării reintegrării sociale a persoanelor care au fost sancţionate 

penal 

• Redactarea şi începerea implementării unei strategii naţionale pentru încurajarea 

creşterii demografice 

• Asigurarea unui tratament corect şi nediscriminatoriu pentru cetăţenii români aflaţi 

temporar la muncă în străinătate prin intervenţii oficiale de susţinere a intereselor aces-

tora pe lângă autorităţile statelor respective 

• Utilizarea extinsă a tehnicilor digitale avansate în elaborarea şi modelarea integratoa-

re a programelor şi proiectelor de dezvoltare în vederea optimizării deciziilor privind 

stabilirea priorităţilor şi alocarea raţională a resurselor financiare pe criterii de rentabi-

litate şi competitivitate 

• Identificarea şi implementarea soluţiilor de stimulare a digitalizării economiei Româ-

niei prin introducerea tehnologiilor digitale în administraţia publică şi în sfera servicii-

lor financiar bancare 

• Combaterea corupţiei prin toate mijloacele legale disponibile indiferent de poziţia so-

cială sau economică a persoanelor vizate 

• Promovarea şi consolidarea valorilor multiculturalismului prin includerea perspecti-

vei şi contribuţiei minorităţilor la istoria şi cultura română, conservarea tradiţiilor care 



Comuna MOGOȘEȘTI                                       Strategia de Dezvoltare Durabilă Europa 2020-2030 
_________________________________________________________________________________ 

123  

contribuie la bogăţia culturală şi combaterea oricărei forme de discriminare, rasism şi 

anti- semitism, prin aplicarea legii, prin educaţie în spiritul multiculturalismului şi prin 

conştientizarea problematicii discriminării minorităţilor autohtone, în prezent şi în tre-

cut. 

 

ȚINTE 2030 

• Administrarea justiţiei în condiţii de imparţialitate şi celeritate, în conformitate cu le-

gile şi procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie 

• Asigurarea şi susţinerea dialogului cu minorităţile naţionale în vederea îmbunătăţirii 

actului decizional, prin acces egal pentru toţi cetăţenii de a-şi respecta şi valorifica cultu-

ra, tradiţiile, limba maternă şi de a participa la viaţa economică, socială şi politică şi pen-

tru combaterea preconcepţiilor, a prejudecăţilor şi a discriminărilor în toate formele sa-

le şi promovarea dialogului interetnic, valorilor comune, diversităţii culturale şi lingvis-

tice 

• Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violenţă şi ratelor de deces conexe 

• Stoparea abuzului, exploatării, traficului şi a tuturor formelor de violenţă şi torturii 

copiilor 

• Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare şi de armament, consolidarea 

recuperării şi returnării bunurilor furate şi combaterea tuturor formelor de crimă orga-

nizată 

• Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ şi reprezentativ la 

toate nivelurile 

• Dezvoltarea instituţiilor eficiente, responsabile şi transparente la toate nivelurile 

• Profesionalizarea şi perfecţionarea activităţii tuturor instituţiilor administraţiei pu-

blice centrale şi locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetă-

ţenii, pentru prestarea unor servicii prompte şi civilizate; extinderea şi generalizarea 

serviciilor pe internet (on-line). 
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Obiectivul  17 – Consolidarea mijloacelor de 

implementare şi revitalizarea parteneriatului global 

pentru dezvoltare durabilă 

România, ca membră a comunităţii internaţionale 

şi a familiei europene, îşi asumă responsabilitatea de a se 

implica în efortul comun pentru sprijinirea dezvoltării du-

rabile. Problemele globale impun soluţii globale, această 

abordare necesită şi colaborare, respectiv finanţare publică (naţională şi internaţională) 

pentru atingerea obiectivelor din Agenda 2030. 

În vederea sprijinirii acestui obiectiv, prin strategie, România înţelege să-şi susţi-

nă angajamentele internaţionale, aderarea la Zona Euro, la spaţiul Schengen şi la Organi-

zaţia pentru Dezvoltare şi Cooperare Economică şi să joace un rol proactiv pe plan euro-

pean şi internaţional. 

 

ORIZONT 2020 

• Sprijinirea unor soluţii realiste, favorabile ţărilor în curs de dezvoltare în cadrul dez-

baterilor interguvernamentale din cadrul UE, a ONU, precum şi a instituţiilor sale specia-

lizate pe tema dezvoltării durabile 

• Încurajarea investiţiilor şi altor activităţi economice ale unor întreprinzători din Ro-

mânia, precum şi a proiectelor bazate pe voluntariat, în special la iniţiativa tinerilor, care 

au ca obiect promovarea principiilor şi practicilor dezvoltării sustenabile în ţări mai pu-

ţin dezvoltate 

• Sprijinirea comunităţilor de români din străinătate prin asigurarea accesului la cur-

suri de limbă şi cultură românească şi dezvoltarea lectoratelor de limbă şi literatură ro-

mână în cadrul universităţilor din Europa şi din lume. 

 

ȚINTE 2030 

• Majorarea progresivă a cuantumului asistenţei oficiale de dezvoltare acordate de 

România în cadrul programelor ODA, în funcţie de capacitatea de susţinere a economiei 

naţionale, având ca obiectiv ţintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul naţional brut la 

nivelul anului 2030 

• Sporirea şi diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creşterii po-
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tenţialului economic al României şi încurajarea agenţilor economici români să inves-

tească, pe baze competitive, în economia ţărilor mai puţin dezvoltate 

• Aderarea României la Zona Euro, la spaţiul Schengen şi la Organizaţia pentru Dezvol-

tare şi Cooperare Economică 

• Susţinerea angajamentelor internaţionale şi implicarea proactivă pe plan european şi 

internaţional 
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Obiective  
de dezvoltare economică   

şi socială propuse  
pentru  

Comuna Mogoșești 2030 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ  

A COMUNEI MOGOȘEȘTI 

EUROPA 2030 

 

 Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunităţii pe care ne propunem să o reali-

zăm pentru perioada următoare este una comprehensivă, care împletește priorităţile 

comunităţii locale cu priorităţile de dezvoltare durabilă ale României, toate obiectivele 

de atins fiind realizate în directă corelare cu priorităţile și obiectivele Strategiei de Dez-

voltare Durabilă Europa 2030, la nivelul Uniunii Europene. 

 Singura soluţie viabilă de dezvoltare durabilă a unei comunităţi mici sau medii o 

reprezintă corelarea atât directă cât și extrapolată cu obiectivele și cu priorităţile gene-

rice ale regiunii, statului și mai departe ale uniunii statelor din care face parte. Dezvolta-

rea durabilă nu este un apanaj al singularităţii, ci este expresia unităţii de principii și a 

unităţii de acţiune.  

Dezvoltarea durabilă a întregii Uniunii Europene se poate realiza numai prin 

atingerea scopurilor și obiectivelor pe care și le-a propus pentru perioada 2020-2030, 

iar acestea se traduc în acţiuni clare mari care se separă pentru implementare în obiec-

tive şi priorităţi naţionale și acestea la rândul lor se realizează prin obiectivele şi priori-

tăţile locale corelate.  

Toate proiectele pe care noi ni le propunem să le realizăm prin intermediul pre-

zentei strategii de dezvoltare locale a comunităţii sunt, așa cum am mai arătat anterior, 

într-o directă corelare cu obiectivele și principiile Uniunii Europene.  

Totodată, Strategia de Dezvoltare Durabilă Europa 2027 este pentru comunitatea 

noastră o continuare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă anterioară, întrucât parte din 

vechile obiective sunt în continuare de importanţă vitală pentru dezvoltarea comunităţii.  
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Obiectivele studiului realizat 

 

Obiectivul general:  

Crearea unui comunităţi rurale dinamice și orientate către progres economic și social, 

urmărind dezvoltarea durabilă și creșterea nivelului general de trai prin creșterea cali-

tăţii serviciilor locale și atragerea de fonduri europene 

 

Obiective specifice: 

 

Obiectivul specific 1: Creșterea calităţii educaţiei pe tot parcursul acesteia pentru 

creșterea și îmbunătăţirea performanţelor școlare ale copiilor și creșterea implicită 

a nivelului de trai 

Proiectul 1.1. – Creșterea gradului de echipare și de dotare a tuturor instituţiilor de învă-

ţământ de pe raza comunităţii, inclusiv reabilitarea și extinderea imobilelor și perfecţio-

narea cadrelor didactice 

Proiectul 1.2. – Construirea unui complex sportiv polivalent 

Proiectul 1.3. – Construirea şi dotarea unui proiect After-School în localitate 

Proiectul 1.4. – Construirea și modernizarea locurilor de joacă pentru copii 

Proiectul 1.5. – Realizarea unui bazin de înot 

Proiectul 1.6. – Realizarea de săli de sport la nivelul comunităţii 

Proiectul 1.7. – Construirea unei creșe  

 

Obiectivul specific 2: Creșterea calităţii serviciilor de sănătate și sociale la nivelul 

comunităţii  

Proiectul 2.1. – Reabilitarea prin modernizare și extindere a dispensarului uman                               

existent 

Proiectul 2.2. – Îmbunătăţirea continuă a serviciilor de asistenţă medicală 

Proiectul 2.3. – Construirea unui spital cu specific de paleaţie 
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Proiectul 2.4. – Crearea unui centru pentru consiliere și sprijin pentru persoanele aflate 

în situaţii de risc 

Proiectul 2.5. – Construirea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice 

Proiectul 2.6. – Construirea unui Centru de noapte pentru persoane vârstnice 

Proiectul 2.7. – Construirea unui Cămin cultural 

 

Obiectivul specific 3: Dezvoltarea infrastructurii reţelei de utilităţi publice  

Proiectul 3.1. – Extinderea și modernizare reţelei de alimentare cu apă 

Proiectul 3.2. – Extindere și modernizare sistem de canalizare pentru ape uzate 

Proiectul 3.3. – Înființare reţea de gaze naturale 

Proiectul 3.4. – Extinderea reţelei de energie electrică  

Proiectul 3.5. – Extinderea iluminatului public 

Proiectul 3.6. – Decolmatarea și îndiguirea zonelor predispuse la inundaţii 

Proiectul 3.7. – Reţea de fibră optică pentru serviciul de telefonie, internet, TV 

Proiectul 3.8. – Amenajate peisagistică în comună 

 

Obiectivul specific 4: Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

Proiectul 4.1. – Asfaltarea / betonarea drumurilor comunale funcţie de proiectele şi 

soluţiile constructive existente 

Proiectul 4.2. – Amenajarea rigolelor betonate la nivelul întregii infrastructuri rutiere 

Proiectul 4.3. – Amenajarea de alei pietonale la nivelul întregii infrastructuri rutiere 

Proiectul 4.4. – Amenajarea de piste de biciclete la nivelul întregii infrastructuri rutiere 

 

Obiectivul specific 5: Utilizarea la scară amplă a energiilor regenerabile și 

reducerea consumului de resurse convenţionale 

Proiectul 5.1. – Îmbunătăţirea iluminatului public prin folosirea energiilor regenerabile 

Proiectul 5.2. – Sprijinirea populației în acțiunea de montare de panouri fotovoltaice 

Proiectul 5.3. – Montarea de panouri fotovoltaice pe clădirile publice 

Proiectul 5.4. – Crearea unui parc fotovoltaic la nivelul comunității 

Proiectul 5.5. – Crearea unui parc eolian la nivelul comunității 
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Obiectivul specific 6: Managementul integrat al deșeurilor 

Proiectul 6.1. – Managementul integrat al deșeurilor menajere 

Proiectul 6.2. – Managementul gunoiului de grajd 

 

Obiectivul specific 7: Îmbunătăţirea administraţiei publice locale 

Proiectul 7.1. – Informatizarea serviciilor către populaţie 

Proiectul 7.2. – Îmbunătăţirea capitalului uman prin servicii de pregătire profesională 

continuă 

Proiectul 7.3. – Îmbunătăţirea continuă a standardelor de calitate a serviciilor prestate 

către populaţie 

Proiectul 7.4. – Finalizarea lucrărilor de cadastru general pentru imobilele din intravilan 

și pentru extravilan 

Proiectul 7.5. – Reactualizarea și extinderea Planului Urbanistic General 

Proiectul 7.6. – Asigurare internet Wi-Fi gratuit în locurile publice 

Proiectul 7.7. – Dotarea pentru intervenţii în cazul situaţiilor de urgenţă cu autospecială 

și echipamente specifice PSI 

 

Obiectivul specific 8: Sprijinirea dezvoltării agricole a comunităţii 

Proiectul 8.1. – Creșterea performanţei economice prin susţinerea dezvoltării fermelor 

în sectoarele: vegetal, alimentar, pomicol, piscicol 

Proiectul 8.2. – Înfiinţarea unui sistem de irigaţii pentru creșterea productivităţii  

culturilor 

Proiectul 8.3. – Împădurirea zonelor degradate 

Proiectul 8.4. – Modernizarea infrastructurii rutiere pentru sectorul agricol  

 

Obiectivul specific 9: Cultură, socializare și tradiţie 

Proiectul 9.1. – Reabilitarea monumentelor istorice  

Proiectul 9.2. – Realizarea unui amfiteatru în aer liber  

Proiectul 9.3. – Realizarea unui centru de agrement  
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Obiectivul specific 10: Valorificarea patrimoniului istoric și etnografic, precum și a 

potenţialului turistic existent în zonă 

Proiectul 10.1. – Dezvoltarea turismului  

Proiectul 10.2. – Dezvoltarea agroturismului 

Proiectul 10.3 – Dezvoltarea unor pieţe eco-turistice pentru valorificarea produselor eco 

și naturale din zonă, precum și a artizanatului tradiţional 

 

Obiectivul specific 11: Dezvoltarea mediului de afaceri la nivelul comunei în vederea 

creşterii numărului de locuri de muncă  

Proiectul 11.1. – Crearea unui centru de consultanţă şi de resurse pentru dezvoltarea 

mediului de afaceri 

Proiectul 11.2. – Crearea unei campanii de marketing pentru atragerea investiţiilor stră-

ine în localitate 

Proiectul 11.3. – Crearea unui Consorţiu de dezvoltare economică locală public – privat 

format din reprezentanţii mediului de afaceri şi cei ai administraţiei publice locale 

 

Obiectivul specific 12: Creşterea numărului de tineri care termină şcoala, creşterea 

nivelului academic al acestora și integrarea tinerilor în comunitate 

Proiectul 12.1. – Instruirea tinerilor în meserii căutate pe piaţă – centru resurse şi in-

struire în cadrul Primăriei  

Proiectul 12.2. – Programe în şcoli de reducere a abandonului şcolar – centru resurse şi 

instruire în cadrul Primăriei 

Proiectul 12.3. – Program social „Părinţii şi şcoala pentru reducerea abandonului şcolar” 

– centru resurse şi instruire în cadrul Primăriei 

Proiectul 12.4. – Construire locuinţe pentru tineri 
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Detalierea obiectivelor şi a proiectelor propuse  

pentru atingerea acestora 

 

Obiectivele fixate reprezintă ceea ce ne propunem să atingem în domeniul dez-

voltării durabile pentru perioada 2020-2027, în timp ce proiectele propuse sunt mijloa-

cele concrete şi pârghiile pe care le vom utiliza pentru atingerea acestora.  

Sunt proiecte fundamentale pentru comunitatea noastră care urmează să fie în-

deplinite fie din surse directe, din bugetul de venituri şi cheltuieli al comunităţii, fie din 

surse guvernamentale, fie din proiecte realizate pe fonduri europene pe care le vom ac-

cesa în perioada imediat următoare. 

Proiectele reprezintă concretizarea efectivă a obiectivelor și priorităţilor pe care 

ni le-am propus prin intermediul prezentei Strategii de Dezvoltare Durabile care sunt în 

deplină concordanţă cu Strategia și Priorităţile de Dezvoltare Durabile ale Uniunii Euro-

pene din cadrul Europa 2030.  
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Obiectivul specific 1: Creșterea calităţii educaţiei pe tot parcursul 
acesteia pentru creșterea și îmbunătăţirea performanţelor școlare 
ale copiilor și creșterea implicită a nivelului de trai 
 

 

Proiectul 1.1. – Creșterea gradului de echipare și de dotare a tuturor 

instituţiilor de învăţământ de pe raza comunităţii, inclusiv reabilitarea 

și extinderea imobilelor și perfecţionarea cadrelor didactice 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Instituţiile de învăţământ reprezintă fundamentul dezvoltării durabile a oricărei 

comunităţi umane, întrucât aici se pun bazele și se formează viitoarele generaţii care vor 

contribui la creșterea comunităţii.  

Școala este de fapt și de drept temelia pe care avem posibilitatea de a construi va-

lorile umane și morale de care avem tot mai mare nevoie în societatea actuală.  

Pentru a putea crea o generaţie viitoare de tineri care să se poată implica în creș-

terea și dezvoltarea comunităţii, este de datoria noastră să le oferim tot ce putem noi 

mai bun în ceea ce privește educarea și formarea școlară.  

Infrastructura de învăţământ se va axa pe două componente majore: 
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Componenta 1 – Reabilitarea și extinderea imobilelor dedicate desfășurării pro-

cesului de învăţământ concomitent cu dotarea acestora cu echipamente de ultimă gene-

raţie; 

Componenta 2 – Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice.  

Reabilitarea și extinderea imobilelor dedicate desfășurării procesului de învăţă-

mânt este extrem de necesară pentru a putea oferi cadrul generic de desfășurare a acti-

vităţilor didactice și pentru a crește starea de bine și auto-aprecierea școlarilor. Extinde-

rea este necesară pentru a putea oferi noi spaţii de învățământ, laboratoare școlare de-

dicate nevoilor specifice și pentru a putea face faţă recomandărilor actuale la nivelul 

Uniunii Europene privind spaţiul fizic alocat unui școlar. Concomitent cu acestea, ne do-

rim să realizam dotarea acestora cu echipamente de ultimă generație, atât pentru labo-

ratoarele de informatică, cât și pentru laboratoarele dedicate materiilor care au nevoie 

de astfel de resurse pentru buna derulare a procesului de învăţământ.  

Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice este o condiţie fundamentală pentru 

a putea dezvolta o generaţie noua de elevi cât mai competitivă și mai ancorată în realită-

ţile cotidiene ale vieţii.  

Beneficii estimate:  

Proiectul va permite creșterea nivelului de competenţă a elevilor la nivelul co-

munităţii, concomitent cu creșterea gradului de implicare în actul de învățământ și a 

stimei de sine a copiilor. Se vor reabilita imobilele existente și care nu au fost încă mo-

dernizate și vom construi noi corpuri dedicate activităţii școlare.  

Vom realiza dotarea unităţilor cu echipamente de ultimă generaţie pentru a per-

mite accesul la cele mai noi sisteme de învățământ existente pe piaţă, de la laboratoare 

de informatică de ultimă generaţie și până la laboratoare de specialitate pentru materiile 

predate care necesită astfel de baze pentru formare și învățare.  

Pregătirea personalului didactic va permite creșterea nivelului de implicare al 

acestora în dezvoltare de noi scheme de predare și de noi modalităţi de abordare și de 

motivare a elevilor și va conduce implicit la creșterea calităţii actului de învățământ și 

totodată la crearea unei relaţii armonioase între elevi și profesori, care reprezintă fun-

damentul unei școli moderne.  
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Proiectul 1.2. – Construirea unui complex sportiv polivalent 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Construirea unei săli de sport polivalente dotate cu tribună se va realiza pe do-

meniul care este identificat de către autoritatea publică locală.  

Sala va fi una modernă, dotată cu dușuri și vestiare pentru a permite acomodarea 

a două echipe, pe de o parte, dar și a celor care doresc să realizeze activităţi sportive în 

cadrul acesteia, vestiarele fiind separate pe sexe. Sala va fi proiectată și realizată pentru 

a permite găzduirea de competiţii și evenimente sportive, dar și pentru evenimente de 

divertisment gen teatre, spectacole sau alte tipuri de evenimente pretabile.   

Beneficii estimate:  

Construirea unei săli de sport polivalente dotate la standardele actuale va permi-

te populaţiei din întreaga comunitate şi nu numai din comunitate să utilizeze facilităţile 

oferite de noua locaţie, ceea ce va contribui la creșterea nivelului de trai al întregii co-

munităţi. Mai mult, sala polivalentă ne va permite găzduirea de evenimente sportive ca-

re vor atrage un număr de spectatori din afara comunităţii, care la rândul lor sunt poten-

ţiali beneficiari ai serviciilor conexe pe care comunitatea poate să le ofere. 
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Proiectul 1.3. – Construirea şi dotarea unui proiect After-School în localitate 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Proiectul de tip After-School reprezintă o necesitate tot mai mare cu care se 

confruntă comunitatea noastră, părinţii tineri cu copii fiind angrenaţi în câmpul muncii 

și fiind ocupați o mare parte din zi. Realitatea comunităţilor rurale este definită de un 

timp mai îndelungat de muncă al oamenilor, care, pe lângă un serviciu de 8 ore pe care îl 

au în cadrul comunităţii sau în afara acesteia, mai au nevoie de timp și pentru a îngriji o 

gospodărie cu animale sau cu teren care trebuie lucrat. Mai mult, o mare parte din 

părinţii tineri au locuri de muncă în comunitățile învecinate, ceea ce presupune și o 

perioadă de timp alocată pentru navetă. Dincolo de acestea, noua programă școlară este 

una complexă și comprehensivă şi de multe ori îi găsește pe părinţi nepregătiţi pentru a 

putea sprijini copiii în realizarea temelor sau lucrărilor pentru acasă.  

În aceste condiţii, realizarea unui proiect de acest tip va permite părinţilor să își 

lase copiii, o perioadă mai mare de timp, într-un spaţiu nou și modern, dotat cu 

echipamente de cea mai nouă generaţie pentru a putea fi folosite pentru procesul de 

învăţământ și sub supravegherea unor cadre didactice competente.   

Beneficii estimate:  

Continuarea educaţiei copiilor și după finalizarea școlii și supravegherea acestora 

pentru realizarea sarcinilor și temelor pentru acasă, în cele mai bune condiţii. Creșterea 

gradului de libertate a timpului pentru părinţi, care își vor permite astfel să poată avea 
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un serviciu de 8 ore fie în comunitate, fie în orașele învecinate, și în egală măsură să își 

îngrijească și gospodăria proprie tipic rurală, care include animale și teren care trebuie 

lucrat.  
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Proiectul 1.4. – Construirea și modernizarea locurilor de joacă pentru copii 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Locurile de joacă pentru copii sunt spaţii extrem de importante pentru viaţa ori-

cărei comunităţi. Sunt elementul de legătură și de socializare al copiilor dincolo de for-

mele de școlarizare și unde pot să își petreacă timpul fie singuri, fie sub supravegherea 

părinţilor, funcţie de vârsta fiecăruia și de facilităţile specifice parcului.  

Locurile de joacă pentru copii permit totodată și socializarea părinţilor, în special 

a celor cu copii mici, care necesită încă supravegherea adulţilor la locurile de joacă.  

Un factor foarte important în definitivarea proiectului îl constituie proiectarea 

acestuia pentru a putea oferi condiţii de siguranţă pentru copii și prevenirea accidente-

lor cât mai mult posibil. Astfel, toate balansoarele vor avea sisteme de siguranță și de 

prindere, toboganele sisteme de siguranță la urcare şi balustrade, toate muchiile la toate 

obiectele vor fi rotunjite și, unde se pretează, îmbrăcate în cauciucuri specifice.  

Beneficii estimate:  

Creșterea calităţii vieţii atât pentru copii cât și pentru părinţi, care, funcţie de 

vârsta copilului, fie au posibilitatea de socializare în cadrul parcului atunci când trebuie 

să îi supravegheze, fie au posibilitatea de a face alte activităţi atunci când copiii sunt su-

ficient de mari și părinţii știu că se joacă în interiorul unui spaţiu sigur, ferit de acciden-

te, departe de stradă sau alte locuri cu potenţial de risc ridicat.  
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Proiectul 1.5. – Realizarea unui bazin de înot 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Bazinul de înot reprezintă o cerinţă la nivelul comunităţii, adresabilitatea acestu-

ia fiind atât pentru copii și tineri, care pot lua lecții de înot, cât și pentru populația de 

vârstă adultă.  

Bazinul va fi accesibil atât pentru locuitorii comunităţii, cât și pentru turiștii care 

sunt în număr tot mai mare în zona noastră, atât în perioadele de vară, cât şi în perioada 

de iarnă. Ar putea constitui un nou punct de atracție al comunităţii, pe de o parte, şi im-

plicit un avantaj competitiv al acesteia în atragerea de turiști, pe de altă parte.   

Beneficii estimate:  

Creșterea nivelului de trai al populaţiei prin oferirea de noi posibilităţi de petre-

cere a timpului liber, precum şi o alternativă în programul educațional al copiilor.  

Ar putea creşte în timp gradul de interes al localității pentru turiști, oferindu-le 

acestora o alternativă pentru relaxare şi pentru petrecerea timpului liber.  
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Proiectul 1.6. – Realizarea de săli de sport la nivelul comunităţii 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Sala de sport va fi complementară centrului polivalent, fiind dedicată direct co-

munităţii şi incluzând posibilitatea de a realiza mai multe tipuri de activităţi sportive 

concomitent, dar şi în echipe sau grupe mai mici.  

Sala de sport va fi accesibilă atât copiilor în grupe supravegheate de către educa-

tori / profesori, dar şi membrilor comunităţii, indiferent de vârstă.  

Beneficii estimate:  

Creșterea nivelului de trai al populaţiei prin oferirea accesului direct şi nemijlocit 

la facilităţi sportive. Va permite copiilor şi tinerilor supervizați de educatori să desfășoa-

re activităţi sportive școlare sau extrașcolare în diferite grupe. Va permite accesul popu-

lației din cadrul comunităţii la diferite activităţi sportive de grup sau individuale.  
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Proiectul 1.7. – Construirea unei creșe 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

În prezent, la nivelul comunității nu există nici o creșă unde tinerii părinți să își 

poată lăsa copiii pe durata zilei, ceea ce conduce implicit la necesitatea unui părinte de a 

sta acasă pentru a avea grijă de copii. Nu toți tinerii din comunitate au părinți în vârstă 

care să se poată ocupa de nepoți, majoritatea bunicilor fiind cu vârste cuprinse între 50-

65 de ani, ceea ce îi plasează încă pe piața forței de muncă.  

În aceste condiții, unul dintre părinți este nevoit să stea acasă și să se ocupe de 

copii. Existența unei creșe ar permite oferirea posibilității supravegherii copilului de 

peste 2 ani pe perioada până ajunge la grădiniță, ceea ce conferă și celui de al doilea pă-

rinte oportunitatea de a-și găsi un loc de muncă, chiar și cu program parțial.    

Beneficii estimate:  

Creșterea nivelului de trai al populaţiei prin oferirea posibilității de a duce copilul 

la o creșă supravegheată și cu program flexibil pentru o perioadă de zi. Aceasta va con-

duce implicit la existența posibilității de a-și găsi un loc de muncă și pentru cel de al doi-

lea părinte, ceea ce va conduce indirect la creșterea veniturilor pe familie și implicit a 

nivelului de trai al acesteia.  
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Obiectivul specific 2: Creșterea calităţii serviciilor de sănătate la nivelul 
comunităţii  
 

Proiectul 2.1. – Reabilitarea prin modernizare și extindere a dispensarului 

uman existent 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Modernizarea și extinderea dispensarului actual existent la nivelul comunităţii re-

prezintă o prioritate fundamentală pentru noi. În prezent serviciile medicale sunt asigura-

te conform legislaţiei în vigoare la nivelul dispensarului de către echipa de medici din ca-

drul acestuia. Ne dorim pentru viitor să realizăm reabilitarea și modernizarea clădirii dis-

pensarului existent și totodată extinderea acesteia pentru a putea oferi un spaţiu mai ge-

neros și totodată pentru a permite creșterea numărului de servicii medicale oferite.  

Totodată, ne propunem dotarea acestuia cu echipamente medicale şi echipamente 

medicale specifice care să permită în timp creșterea capacităţii de investigație și de tratare 

medicală la nivelul comunităţii și creșterea numărului de medici de specialități diferite.   

Beneficii estimate:  

Creșterea calităţii actului medical existent la nivelul comunităţii. 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor comunităţii.  
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Proiectul 2.2. – Îmbunătăţirea continuă a serviciilor de asistenţă medicală 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Îmbunătăţirea continuă a serviciilor de asistenţă medicală reprezintă un dezide-

rat continuu pe termen imediat, mediu și pe termen lung. Grija administraţiei pentru ca-

litatea vieţii și pentru calitatea actului medical este fundamentală pentru existenţa și 

dezvoltarea armonioasă a unei comunităţi.  

Pornind de la aceste considerente, ne dorim pentru viitor să realizăm reabilitarea 

și modernizarea clădirii dispensarului existent și totodată extinderea acesteia pentru a 

putea oferi un spaţiu mai generos și totodată pentru a permite creșterea numărului de 

servicii medicale oferite. Totodată, ne propunem dotarea acestuia cu echipamente medi-

cale şi echipamente medicale specifice care să permită în timp creșterea capacităţii de 

investigație și de tratare medicală la nivelul comunităţii și creșterea numărului de me-

dici de specialități diferite.   

Beneficii estimate:  

Creșterea calităţii actului medical existent la nivelul comunităţii. 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor comunităţii.  
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Proiectul 2.3. – Construirea unui spital cu specific de paleaţie 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Paleaţia este una dintre problemele medicale de mare actualitate cu care se con-

fruntă societatea noastră. O populaţie tot mai îmbătrânită, cu un număr de boli asimilate 

și care la un anumit moment nu se mai poate îngriji singură și necesită asistenţă medica-

lă de specialitate. Majoritatea acestor persoane sunt persoane care au fost active pe du-

rata vieții și care au venituri din pensii sau din asigurări de sănătate private.  

Majoritatea pacienților care au nevoie de paleaţie sunt persoane care nu pot fi în-

grijite și supravegheate la domiciliu de către copii sau de către aparţinători, deoarece 

majoritatea necesită supraveghere și asistenţă medicală de specialitate 24 ore/zi.  

Paleaţia reprezintă o problemă reală la nivel naţional, dar mai ales la nivelul re-

giunii Nord-Est România. Cererea pentru serviciile de paleaţie este una foarte mare și 

neacoperită, fiind înregistrate cereri în avans și existând liste de așteptare la toate struc-

turile medicale care au centre de paleaţie.  

Din aceste considerente, favorizaţi fiind și de amplasarea geografică în centrul 

regiunii, pe de o parte, dar și de cadrul natural spectaculos pe de altă parte, comunitatea 

noastră ar putea constitui locul optim pentru realizarea unei astfel de investiţii.  

Beneficii estimate:  

Creșterea nivelului calităţii vieţii pentru cetăţenii care sunt în condiţiile medicale 

care necesită serviciile de paleaţie. 
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Creșterea numărului de locuri de muncă în domeniul medical în cadrul persona-

lului medical sau ne-medical implicat în activitatea de paleaţie din cadrul spitalului.  

Adresabilitatea spitalului va fi una regională, ceea ce va conduce implicit la creș-

terea numărului de persoane care tranzitează comuna și care vor cumpăra servicii și 

produse locale, ceea ce va conduce la o stimulare a creșterii numărului de astfel de ser-

vicii.   
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Proiectul 2.4. – Crearea unui centru pentru consiliere și sprijin pentru 
persoanele aflate în situaţii de risc 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Persoanele aflate în situații de risc reprezintă o realitate tot mai frecventa a so-

cietăţii noastre. Nici comunitatea noastră nu se diferențiază, din păcate, de aceasta reali-

tate.  

În aceste condiții, ne propunem pentru perioada următoare crearea unui centru 

pentru consiliere, suport şi sprijin pentru populația aflata în situații de risc.   

Beneficii estimate:  

Oferirea de suport, consiliere şi sprijin pentru populația aflată în situații de risc.  

Creșterea nivelului de trai al întregii comunităţi prin sprijinul şi suportul oferit 

populației care se confruntă cu situațiile de risc.  
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Proiectul 2.5. – Construirea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

La nivelul comunității există un număr mare de persoane vârstnice care se con-

fruntă cu o situație dificilă. Copiii acestora fie sunt plecați din țară, fie sunt plecați la lu-

cru la oraș sau chiar în comunitate, dar serviciul le ocupă o mare parte din timp.  

În aceste condiții, persoanele vârstnice din cadrul comunității se confruntă cu o 

situație de izolare și de singurătate, datorată și mobilității scăzute și dificultății de a se 

deplasa de la unii la alții. Singurătatea și izolare sunt doi factori extrem de distructivi 

pentru populația vârstnică, care sunt de natură a conduce la sentimente de anxietate și 

de abandon și de a amplifica condițiile medicale normale care apar inerent odată cu vâr-

sta.  

Proiectul își propune rezolvarea acestei probleme prin crearea unui centru de zi 

pentru persoanele vârstnice, centru care să le ofere posibilitatea de interacționare uma-

nă și totodată care, prin intermediul personalului existent, să îi angreneze in diverse ac-

tivități de socializare. Centrul va organiza și evenimente pentru grupa de vârstă, gen 

concerte la nivel mic, sau difuzare de filme cinematografice din perioada tinereții aces-

tora, jocuri de societate care să asigure interactivitatea și participarea activă.  

Centrul va asigura și consilierea medicală primară pentru aceste persoane, prin 

monitorizare constantă de către un personal medical calificat a principalilor parametri 

de sănătate, precum tensiune etc. Totodată, la nivelul centrului vom angaja un psiholog 
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care să organizeze și să coordoneze întreaga activitate de socializare a persoanelor rezi-

dente in grupuri sau consiliere individuală pentru cei care au nevoie.    

Beneficii estimate:  

Oferirea de suport, consiliere şi sprijin pentru populația vârstnică și singură.  

Creșterea nivelului de trai al întregii comunităţi prin sprijinul şi suportul oferit 

populației care se confruntă cu situațiile de risc.  
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Proiectul 2.6. – Construirea unui Centru de noapte pentru persoane vârstnice 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

La nivelul comunității există un număr mare de persoane vârstnice care se con-

fruntă cu o situație dificilă. Copiii acestora fie sunt plecați din țară, fie sunt plecați la lu-

cru la oraș sau chiar în comunitate, dar serviciul le ocupă o mare parte din timp.  

În aceste condiții, persoanele vârstnice din cadrul comunității se confruntă cu o 

situație de izolare și de singurătate, datorată și mobilității scăzute și dificultății de a se 

deplasa de la unii la alții. Singurătatea și izolare sunt doi factori extrem de distructivi 

pentru populația vârstnică, care sunt de natură a conduce la sentimente de anxietate și 

de abandon și de a amplifica condițiile medicale normale care apar inerent odată cu vâr-

sta.  

Proiectul își propune rezolvarea acestei probleme prin crearea unui centru de 

noapte pentru persoanele vârstnice, centru care să le ofere posibilitatea de a sta peste 

noapte sau de a locui efectiv o perioadă determinată în cadrul centrului pentru cei care 

se confruntă cu anumite situații mai dificile.  

Centrul va asigura și consilierea medicală primară pentru aceste persoane, prin 

monitorizare constantă de către un personal medical calificat a principalilor parametri 

de sănătate, precum tensiune etc. Totodată, la nivelul centrului vom angaja un psiholog 

care să organizeze și să coordoneze întreaga activitate de socializare a persoanelor rezi-

dente în grupuri sau consiliere individuală pentru cei care au nevoie.    
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Beneficii estimate:  

Oferirea de suport, consiliere şi sprijin pentru populația vârstnică și singură.  

Creșterea nivelului de trai al întregii comunităţi prin sprijinul şi suportul oferit 

populației care se confruntă cu situațiile de risc.  
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Proiectul 2.7. – Construirea unui Cămin cultural 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

La momentul de față nu există la nivelul comunității noastre un cămin cultural.  

Prin prezentul proiect ne propunem construirea unui cămin cultural care să funcționeze 

în regim polivalent și care să ofere posibilitatea organizării mai multor tipuri de eveni-

mente în cadrul său.  

Astfel, ne dorim să avem posibilitatea de a organiza: 

- festivitățile de premiere la final de an pentru școlarii din cadrul comunității; 

- organizarea de spectacole școlare; 

- organizarea de spectacole susținute de către copiii de la grădiniță; 

- organizarea de concerte; 

- organizarea de evenimente culturale pentru comunitate; 

- organizarea de piese de teatru cu actori din țară; 

- difuzarea de filme;   

Beneficii estimate:  

Construirea unui cămin cultural.  

Creșterea nivelului de trai al întregii comunităţi prin sprijinul şi suportul oferit 

întregii populații a comunei.  
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Obiectivul specific 3: Dezvoltarea infrastructurii reţelei de utilităţi 
publice  
 

Proiectul 3.1. – Extinderea și modernizarea reţelei de alimentare cu apă 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

La nivelul comunităţii noastre este absolut necesară modernizarea şi reabilitarea 

reţelelor de utilităţi publice pentru alimentarea cu apă a populaţiei. 

Alimentarea cu apă curentă a tuturor gospodăriilor de pe raza comunităţii repre-

zintă un deziderat obligatoriu de atins pentru perioada imediat următoare.  

Pentru implementarea acestui proiect se vor realiza documentaţiile necesare şi 

se vor actualiza acolo unde deja există, astfel încât să putem să atingem ceea ce ne pro-

punem fie din fonduri proprii, fie din surse guvernamentale, fie din atragerea de proiec-

te europene pentru infrastructură.   

Beneficii estimate:  

Racordarea populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă curentă a locuinţelor.  

Creșterea nivelului de trai al populaţiei prin posibilitatea de a avea apă curentă 

potabila în cadrul tuturor locuinţelor.  

Creșterea gradului de sănătate al populaţiei prin controlul calităţii apei potabile 

și menajere din cadrul comunităţii.  
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Proiectul 3.2. – Extindere și modernizare sistem de canalizare pentru ape 

uzate 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

La nivelul comunităţii noastre este absolut necesară introducerea la scară mare a 

sistemului de canalizare și de racordare a populaţiei la reţeaua de canalizare. 

Extinderea sistemului de canalizare la nivelul întregii comunităţi şi racordarea în 

timp a tuturor gospodăriilor de pe raza comunităţii reprezintă un deziderat obligatoriu 

de atins pentru perioada imediat următoare.  

Pentru implementarea acestui proiect se vor realiza documentaţiile necesare şi 

se vor actualiza acolo unde deja există, astfel încât să putem să atingem ceea ce ne pro-

punem fie din fonduri proprii, fie din surse guvernamentale, fie din atragerea de proiec-

te europene pentru infrastructură.   

Beneficii estimate:  

Racordarea populaţiei la reţeaua de canalizare.  

Creșterea nivelului de trai al populaţiei prin posibilitatea de a avea racordarea la 

rețeaua de canalizare a tuturor locuinţelor.  

Creșterea gradului de sănătate al populaţiei prin controlul deversării apelor me-

najere precum și a reziduurilor tipice canalizării din cadrul comunităţii.  
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Proiectul 3.3. – Înființarea reţelei de gaze naturale 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

La nivelul comunităţii noastre este absolut necesară înființarea la scară mare a 

sistemului de rețele de gaze naturale și de racordare a populaţiei la reţeaua de gaze na-

turale. 

Introducerea sistemului de gaze naturale la nivelul întregii comunităţi şi racorda-

rea în timp a tuturor gospodăriilor de pe raza comunităţii reprezintă un deziderat obli-

gatoriu de atins pentru perioada imediat următoare.  

Pentru implementarea acestui proiect se vor realiza documentaţiile necesare şi 

se vor actualiza acolo unde deja există, astfel încât să putem să atingem ceea ce ne pro-

punem fie din fonduri proprii, fie din surse guvernamentale, fie din atragerea de proiec-

te europene pentru infrastructură.   

Beneficii estimate:  

Racordarea populaţiei la reţeaua de gaze naturale.  

Creșterea nivelului de trai al populaţiei prin posibilitatea de a avea racordarea la 

rețeaua de gaze naturale a tuturor locuinţelor.  

Creșterea gradului de sănătate al populaţiei prin accesul la rețeaua de gaze natu-

rale ceea ce va permite nu numai încălzirea fără riscuri asociate, dar în egală măsură re-

ducerea riscurilor de explozie asociate manipulării și montării buteliilor de gaze.  
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Proiectul 3.4. – Extinderea reţelei de energie electrică  

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

La nivelul comunităţii noastre este absolut necesară extinderea la scară mare a 

reţelei de energie electrică și de racordare a populaţiei la reţeaua de energie electrică. 

Introducerea sistemului de energie electrică la nivelul întregii comunităţi şi ra-

cordarea în timp a tuturor gospodăriilor de pe raza comunităţii reprezintă un deziderat 

obligatoriu de atins pentru perioada imediat următoare.  

Pentru implementarea acestui proiect se vor realiza documentaţiile necesare şi 

se vor actualiza acolo unde deja există, astfel încât să putem să atingem ceea ce ne pro-

punem fie din fonduri proprii, fie din surse guvernamentale, fie din atragerea de proiec-

te europene pentru infrastructură.   

Beneficii estimate:  

Racordarea populaţiei la reţeaua de energie electrică.  

Creșterea nivelului de trai al populaţiei prin posibilitatea de a avea racordarea la 

rețeaua de energie electrică a tuturor locuinţelor.  



Comuna MOGOȘEȘTI                                       Strategia de Dezvoltare Durabilă Europa 2020-2030 
_________________________________________________________________________________ 

156  

Proiectul 3.5. – Extinderea iluminatului public 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

În cadrul comunităţii noastre ne dorim pentru perioada următoare extinderea la 

scară mare a iluminatului public, pentru a contribui la creșterea nivelului de trai pe de o 

parte și a siguranţei populaţiei pe de altă parte. 

Introducerea sistemului iluminatului public la nivelul întregii comunităţi repre-

zintă un deziderat obligatoriu de atins pentru perioada imediat următoare.  

Pentru implementarea acestui proiect se vor realiza documentaţiile necesare şi 

se vor actualiza acolo unde deja există, astfel încât să putem să atingem ceea ce ne pro-

punem fie din fonduri proprii, fie din surse guvernamentale, fie din atragerea de proiec-

te europene pentru infrastructură.   

Beneficii estimate:  

Creșterea nivelului de trai al populaţiei.  

Creșterea siguranţei populaţiei și a întregii comunităţi în ansamblul acesteia.   
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Proiectul 3.6. – Decolmatarea și îndiguirea zonelor predispuse la inundaţii 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Fiind tranzitată de albia râului Bahlui precum și de alte râuri și pârâuri  de mai 

mici dimensiuni, amplasată pe într-o regiune deluroasă dar și cu ape de suprafaţă pentru 

zonele de câmpie dintre dealuri și cu multe lacuri naturale pe raza de acoperire a comu-

nei, aceasta este predispusă la inundaţii frecvente.  

Inundaţiile pot afecta atât terenurile agricole cât și locuinţele oamenilor sau căile 

de transport, ceea ce poate conduce la pierderi mari atât la nivelul gospodăriilor indivi-

duale, cât și la nivelul întregii comunităţi.  

Din aceste considerente, vom realiza un proiect care va avea va obiectiv principal 

decolmatarea și îndiguirea zonelor predispuse la inundaţii. Proiectarea se va realiza 

pornind de la studiile pânzei freatice, mișcarea estimată și evoluţia previzionată a fluxu-

rilor de apă, zonele de fugă ale apei și canalele naturale de propagare a inundaţiilor, ti-

puri de diguri și zone potenţiale de amplasare.   

Beneficii estimate:  

Creșterea gradului de siguranţă a cetăţenilor comunităţii. 

Reducerea riscurilor de inundaţii și controlarea acestora prin diguri atunci când 

totuși se pot întâmpla.  
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Proiectul 3.7. – Reţea de fibră optică pentru serviciul de telefonie, 

internet, TV 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Implementarea unei rețele de fibră optică la nivelul întregii comunităţi, care va 

permite creșterea calităţii serviciilor de internet, telefonie şi de TV. 

Beneficii estimate:  

Creșterea nivelului de trai al populaţiei şi a calităţii vieţii la nivelul întregii comu-

nităţi prin creşterea calităţii serviciilor furnizate la nivelul populaţiei.  
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Proiectul 3.9. – Amenajate peisagistică în comuna  

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Prin intermediul proiectului se dorește realizarea peisagistică la nivelul întregii 

comunităţi, prin punerea în valoare a zonelor verzi cu potențial la nivelul acesteia aflate 

în directa administrare a autorităţii publice locale.  

Prin realizarea amenajării peisagistice se dorește creșterea calităţii vizuale a 

imaginii comunităţii, cu beneficii atât pentru populație cât şi pentru turiști. 

Beneficii estimate:  

Creșterea nivelului de trai al populaţiei prin schimbarea imaginii comunei şi prin 

crearea unor zone verzi în directă corelare cu peisagistica specifică comunei.  
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Obiectivul specific 4: Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
 

Proiectul 4.1. – Asfaltarea / betonarea drumurilor comunale funcţie de 

proiectele şi soluţiile constructive existente 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

La nivelul întregii comunităţi există o reţea amplă de drumuri locale sau comuna-

le care intră în administrarea UAT-ului. În aceste condiţii, ne dorim să realizăm pentru 

perioada imediat următoare o reţea cât mai bună și o infrastructură cât mai sigură rutie-

ră și adiacentă acesteia.  

Pentru majoritatea drumurilor din cadrul comunităţii au fost realizate proiecte 

de modernizare și/sau de consolidare a acestora sau de modernizare și de înlocuire a 

covorului asfaltic existent. Pentru fiecare drum – dacă nu există deja – vom realiza pro-

iectul de modernizare și de aducere a acestuia la standardele de exploatare existente la 

nivelul Uniunii Europene pentru această categorie de drum.  

În aceste condiţii, vom realiza proiectarea la standardele actuale de proiectare în 

domeniu și vom găsi sursele de finanțare pentru implementarea acestor proiecte.  

Posibilitatea de finanțare va putea fi guvernamentală, din surse proprii sau din 

fonduri europene atrase pentru modernizarea infrastructurii.  
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Beneficii estimate:  

Creșterea numărului de kilometri de drum asfaltat sau betonat care să permită 

circulaţia în condiții normale de exploatare şi de siguranţă. 

Creșterea nivelului de trai al cetăţenilor. 

Creșterea gradului de adresabilitate și de interes al comunităţii în general, con-

comitent cu creșterea valorii proprietăţilor private odată cu realizarea infrastructurii ru-

tiere.  
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Proiectul 4.2. – Amenajarea rigolelor betonate la nivelul întregii 

infrastructuri rutiere 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Așa cum am arătat anterior în cadrul prezentei strategii, la nivelul întregii comu-

nităţi există o reţea amplă de drumuri locale sau comunale care intră în administrarea 

UAT-ului. În aceste condiţii, ne dorim să realizăm pentru perioada imediat următoare o 

reţea cât mai bună și o infrastructură cât mai sigură rutieră și adiacentă acesteia prin 

amplasarea de rigole de scurgere a surplusului de apă, pentru a asigura astfel o mai bu-

nă siguranţă a traficului rutier pe vreme de ploaie sau de iarnă pe de o parte și o creștere 

a duratei de exploatare a drumului pe de altă parte.  

Pentru majoritatea drumurilor din cadrul comunităţii au fost realizate proiecte 

de modernizare și/sau de consolidare a acestora sau de modernizare și de amplasare de 

rigole acolo unde nu există sau de modernizare acolo unde nu sunt suficient de bune sau 

nu fac faţă preluării volumului de apă pluvială. Pentru fiecare drum – dacă nu există deja 

– vom realiza proiectul de modernizare și de aducere a acestuia la standardele de ex-

ploatare existente la nivelul Uniunii Europene pentru această categorie de drum.  

În aceste condiţii, vom realiza proiectarea la standardele actuale de proiectare în 

domeniu și vom găsi sursele de finanțare pentru implementarea acestor proiecte.  

Posibilitatea de finanțare va putea fi guvernamentală, din surse proprii sau din 

fonduri europene atrase pentru modernizarea infrastructurii.  
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Beneficii estimate:  

Creșterea numărului de kilometri de drum cu rigole standardizate corelate cu 

mărimea drumului şi cu debitul estimate de apă pluvială pe care trebuie să o preia, care 

să permită astfel circulaţia în condiții normale de exploatare şi de siguranţă. 

Creșterea nivelului de trai al cetăţenilor. 

Creșterea gradului de adresabilitate și de interes al comunităţii în general, con-

comitent cu creșterea valorii proprietăţilor private odată cu realizarea infrastructurii ru-

tiere.  
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Proiectul 4.3. – Amenajarea de alei pietonale la nivelul întregii infrastructuri 

rutiere 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

La nivelul întregii comunităţi există o reţea amplă de drumuri locale sau comuna-

le care intră în administrarea UAT-ului. În aceste condiţii, ne dorim să realizăm pentru 

perioada imediat următoare o reţea cât mai bună și o infrastructură cât mai sigură rutie-

ră și adiacentă acesteia prin realizarea de alei pietonale marginale.  

Pentru majoritatea drumurilor din cadrul comunităţii au fost realizate proiecte 

de modernizare și/sau de consolidare a acestora sau de modernizare și de realizare de 

alei pietonale adiacente. Pentru fiecare drum – dacă nu există deja – vom realiza proiec-

tul de modernizare și de aducere a acestuia la standardele de exploatare existente la ni-

velul Uniunii Europene pentru această categorie de drum.  

În aceste condiţii, vom realiza proiectarea la standardele actuale de proiectare în 

domeniu și vom găsi sursele de finanțare pentru implementarea acestor proiecte.  

Posibilitatea de finanțare va putea fi guvernamentală, din surse proprii sau din 

fonduri europene atrase pentru modernizarea infrastructurii.  

Beneficii estimate:  

Creșterea numărului de kilometri de alei pietonale adiacente drumurilor asfaltate 

sau betonate care să permită circulaţia în condiții normale de exploatare şi de siguranţă. 

Creșterea nivelului de trai al cetăţenilor. 
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Creșterea gradului de adresabilitate și de interes al comunităţii în general, con-

comitent cu creșterea valorii proprietăţilor private odată cu realizarea infrastructurii ru-

tiere.  
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Proiectul 4.4. – Realizarea de bandă pentru biciclete la nivelul întregii 

infrastructuri rutiere 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Banda pentru biciclete este o necesitate actuală la nivelul comunităţii noastre, 

numărul utilizatorilor de biciclete sau de role sau de trotinete fiind tot mai mare în rân-

dul tinerilor. Mai mult, odată cu schimbările climatice și reducerea duratei perioadei de 

iarnă efectivă cu zăpadă, utilizarea bicicletelor și trotinetelor a crescut semnificativ.  

În prezent, la nivelul întregii comunităţi, pentru deplasarea pe biciclete sau troti-

nete sunt folosite fie trotuarele acolo unde este posibil, fie carosabilul care este dedicat 

autoturismelor. Din aceste considerente, expunerea și riscul de accidentare asociat folo-

sirii bicicletelor este încă unul destul de ridicat în cadrul comunităţii.  

Construirea pistelor pentru biciclete va contribui la reducerea riscurilor de acci-

dente pe de o parte și pe de altă parte va contribui la încurajarea creșterii numărului de 

utilizatori de biciclete sau de trotinete normale sau electrice. Odată existentă infrastructu-

ra pentru deplasarea în siguranţă și eliminarea pe cât posibil a riscului de accidente rutie-

re, numărul utilizatorilor va creşte, ceea ce va conduce la o reducere uşoară a numărului 

drumurilor efectuate cu autoturismele, în special pentru dus şi adus copiii de la şcoală.  

Beneficii estimate:  

Creșterea nivelului de trai al populaţiei, prin oferirea unei infrastructuri normale 

și adaptate vremurilor actuale.  
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Reducerea numărului de accidente rutiere în care sunt implicate biciclete sau 

scutere sau trotinete normale sau electrice. 

Creșterea numărului de utilizatori de astfel de mijloace de deplasare odată cu 

existenţa infrastructurii conferite de pistele de biciclete.  

Scăderea treptată a gradului de poluare prin reducerea la nivelul comunităţii a 

numărului de drumuri efectuate cu autoturismele, care pot fi parțial suplinite prin 

această alternativă.  
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Obiectivul specific 5: Utilizarea la scară amplă a energiilor regenerabile 
 

Proiectul 5.1. – Îmbunătăţirea iluminatului public prin folosirea energiilor 

regenerabile 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Creşterea eficienţei energetice reprezintă o prioritate atât pentru Uniunea Euro-

peană, cât şi pentru comunitatea noastră.  

În scopul atingerii acestui obiectiv, Primăria va acţiona pe mai multe sectoare şi 

prin acţiuni complexe şi anume: 

- sprijinirea tuturor agenţilor economici care vor să dezvolte în zonă astfel de 

proiecte verzi, cum ar fi amplasarea de sisteme de eoliene, parcuri sau indi-

viduale, zona fiind una prielnică pentru astfel de investiţii, atât din punct de 

vedere al hărţii zonelor de vânt, cât şi din perspectiva costurilor de achiziţie a 

terenurilor. 

- prezentarea către cetăţeni, mediul de afaceri şi către sectorul ONG pe de altă 

parte a tuturor surselor de finanţare existente care permit instalarea de ast-

fel de sisteme de energii regenerabile şi acordarea de sprijin populaţiei în 

completarea documentaţiei necesare pentru accesarea acestora; 
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- realizarea de campanii de informare şi de conştientizare a populaţiei pentru 

necesitatea şi importanţa utilizării energiilor regenerabile, prin prezentarea 

nu numai a avantajelor globale, ci în primul rând a avantajelor individuale 

pentru fiecare gospodărie, cum ar fi reducerea consumului lunar de energie 

prin instalarea de panouri pe imobilele proprii; 

- realizarea de campanii de informare şi de conştientizare a agenţilor econo-

mici pentru necesitatea şi importanţa utilizării energiilor regenerabile, prin 

prezentarea nu numai a avantajelor globale, ci în primul rând a avantajelor 

individuale pentru fiecare gospodărie, cum ar fi reducerea consumului lunar 

de energie prin instalarea de panouri pe sediile proprii sau pe halele de pro-

ducţie ale acestora; 

- realizarea de campanii de informare şi de conştientizare a sectorului ne-

guvernamental pentru necesitatea şi importanţa utilizării energiilor regene-

rabile, prin prezentarea nu numai a avantajelor globale, ci în primul rând a 

avantajelor individuale pentru fiecare gospodărie, cum ar fi reducerea con-

sumului lunar de energie prin instalarea de panouri pe sediile proprii; 

- realizarea de proiecte de finanţare pentru instalarea de astfel de panouri so-

lare pe sediul Primăriei pentru a reduce consumul de energie electrică pe de 

o parte, dar şi pentru a fi un exemplu de urmat de către cetăţeni, mediul de 

afaceri şi de către sectorul ONG pe de altă parte. 

Totodată primăria își propune realizarea îmbunătăţirii și extinderii iluminatului 

public la  nivelul întregii comunităţi folosind energiile regenerabile.  

Beneficii estimate:  

Proiectul va permite creşterea interesului pentru sursele alternative de energie 

atât în sectorul public cât şi privat, atât la nivel de gospodării individuale cât şi la nivelul 

agenţilor economici sau a sectorului ONG. Se va atinge astfel implicit şi dezvoltarea du-

rabilă a comunităţii prin reducerea nivelului de cost al energiei electrice, ceea ce va con-

duce în final implicit şi la creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 

Creșterea nivelului de trai al cetăţenilor din cadrul comunităţii. 

Creșterea gradului de interes pentru comunitate al terților care ar putea fi intere-

saţi de investiţii la nivelul acesteia.  
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Proiectul 5.2 – Sprijinirea populației în acțiunea de montare de panouri 

fotovoltaice 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Programele naționale de montare de panouri fotovoltaice au avut o adresabilitate 

mică la nivelul comunității noastre, în principal din lipsa accesului la informații pe de o 

parte, și din dificultatea populației în vârstă de a-și întocmi documentațiile necesare, pe 

de altă parte.  

Prin intermediul centului de consultanță pe care dorim să îl deschidem în cadrul 

Primăriei ne propunem inclusiv sprijinirea întregii populații care dorește în acțiunea de 

realizarea a documentației necesare amplasării de panouri fotovoltaice pe locuințele in-

dividuale.  

Beneficii estimate:  

Creșterea nivelului de trai al populaţiei prin eficientizarea consumului energetic 

pe de o parte precum şi prin crearea unei noi imagini a comunităţii prin realizarea unui 

design în conformitate cu stilul comunităţii.  
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Proiectul 5.3 – Montarea de panouri fotovoltaice pe clădirile publice 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Până în prezent Primăria nu s-a implicat și nici nu s-a preocupat de montarea de 

panouri fotovoltaice pe clădirile administrative sau gestionate de către administrația 

publică locală.  

Pentru viitor, prin intermediul prezentului proiect, ne dorim montarea de pano-

uri fotovoltaice pe toate clădirile administrației publice locale sau gestionate de către 

administrația publică locală și utilizarea curentului astfel produs pentru iluminatul pu-

blic sau pentru funcționarea unităților gestionate de către UAT.  

Beneficii estimate:  

Creșterea nivelului de trai al populaţiei prin eficientizarea consumului energetic 

pe de o parte precum şi prin crearea unei noi imagini a comunităţii prin realizarea unui 

design în conformitate cu stilul comunităţii.  
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Proiectul 5.4 – Crearea unui parc fotovoltaic la nivelul comunității 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Realizarea unui parc fotovoltaic reprezintă un deziderat al actualei administrații 

a comunității și o necesitate pentru comunitatea noastră.  

La nivelul comunei există în proprietatea administrației publice locale mai multe 

terenuri care au o expunere foarte bună în ceea ce privește lumina solară și care în pre-

zent nu sunt utilizate în nici un fel sau au o destinație care poate fi modificată fără a afec-

ta comunitatea nici individual și nici în ansamblul acesteia.  

Ne propunem prin intermediul prezentului proiect realizarea unui parc fotovol-

taic, amplu, cu unități pe mai multe terenuri ale administrației publice locale, dar care să 

poate funcționa unitar, în sensul de producere de curent care ulterior să aducă beneficii 

comunității, atât prin folosirea în scopul funcționării instituțiilor publice, dar și în scopul 

aducerii de venituri extrabugetare pentru UAT.  

Beneficii estimate:  

Creșterea nivelului de trai al populaţiei prin eficientizarea consumului energetic 

pe de o parte precum şi prin crearea unei noi imagini a comunităţii prin realizarea unui 

design în conformitate cu stilul comunităţii.  
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Proiectul 5.5 – Crearea unui parc eolian la nivelul comunității 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Realizarea unui parc eolian reprezintă un deziderat al actualei administrații a 

comunității și o necesitate pentru comunitatea noastră.  

La nivelul comunei există în proprietatea administrației publice locale mai multe 

terenuri care au o expunere foarte bună în ceea ce privește hărțile de vânt și care în pre-

zent nu sunt utilizate în nici un fel sau au o destinație care poate fi modificată fără a afec-

ta comunitatea nici individual și nici în ansamblul acesteia.  

Ne propunem prin intermediul prezentului proiect realizarea unui parc eolian 

amplu, cu unități pe mai multe terenuri ale administrației publice locale, dar care să poa-

tă funcționa unitar, în sensul de producere de curent care ulterior să aducă beneficii co-

munității, atât prin folosirea în scopul funcționarii instituțiilor publice, dar și în scopului 

aducerii de venituri extrabugetare pentru UAT.  

Beneficii estimate:  

Creșterea nivelului de trai al populaţiei prin eficientizarea consumului energetic 

pe de o parte precum şi prin crearea unei noi imagini a comunităţii prin realizarea unui 

design în conformitate cu stilul comunităţii.  
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Obiectivul specific 6: Managementul integrat al deșeurilor 
 

Proiectul 6.1. – Managementul integrat al deșeurilor menajere 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Obiectivul general al proiectului este creşterea standardului de viaţă al populaţiei 

şi îmbunătăţirea calităţii mediului din comunitate, prin realizarea unui sistem durabil de 

management al deşeurilor la nivel de comunitate. Prin implementarea proiectului se vor 

completa infrastructura şi echipamentele existente, pentru conformarea cu cerinţele le-

gislative ale UE din sectorul de mediu şi respectarea angajamentelor asumate de Româ-

nia  prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. 

Obiectivele Proiectului sunt: reducerea cantităţii de deșeuri depozitate, crearea 

infrastructurii necesare și promovarea utilizării deșeurilor pentru producţia de materii 

prime alternative, prin creșterea cantităţii de deșeuri reciclate/valorificate, crearea unor 

condiţii de viaţă decente prin stabilirea unor structuri eficiente de management al deșe-

urilor și asigurarea unui mediu de viaţă curat. 

a) Reducerea cantităţii anuale de deşeuri biodegradabile 

b) Reducerea considerabilă a depozitării deşeurilor provenite din ambalaje 

c) Implementarea sistemului de colectare selectivă 
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d) Îmbunătăţirea şi extinderea echipamentelor existente de colectare şi trans-

port 

e) Optimizarea logisticii prin eficientizarea gestionării deşeurilor 

f) Depozitarea controlată a deşeurilor 

g) Asigurarea unei bune vizibilităţi a proiectului şi obţinerea unui bun nivel de 

conştientizare a publicului cu privire la rigorile şi avantajele SMID 

Beneficii estimate:  

Creșterea calităţii vieţii în general și a nivelului de trai pentru locuitorii comuni-

tăţii. 

Reducerea poluării și crearea unui mediu de trai cât mai curat.  
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Proiectul 6.2. – Managementul gunoiului de grajd 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Fermele de familie deţin în România peste 92% din efectivul de bovine la nivelul 

anului trecut, adică aproximativ 2,1 milioane capete. Gunoiul de grajd produs de aceste 

efective este în cea mai mare parte depozitat necorespunzător, astfel încât conduce la 

poluarea surselor de apă şi a solului. Calitatea apei se degradează şi primele efecte sunt 

vizibile în numărul de îmbolnăviri datorate apei cu un conţinut ridicat de nitraţi şi ni-

triţi. Prezentul proiect se propune a fi un mijloc prin care crescătorii de animale vor fi 

determinaţi să adopte soluţii simple de depozitare a gunoiului de grajd produs de ani-

malele pe care le deţin în gospodăriile proprii. 

Producția animaliera  se dezvolta  î n gospoda rii individuale și î n mari ferme de 

producție concentrate î n zone tradiționale de creștere a animalelor. O consecința  impor-

tantă constă în acumularea în cantităţi mari a materialelor organice reziduale de consis-

tenţa solidă, lichidă şi semilichidă. În mod normal, aceste reziduuri, cu valoare de îngră-

şăminte organice, sunt utilizate la fertilizarea terenurilor agricole din apropiere. 

Atunci când numărul animalelor este mult mai mare decât cel optim pentru su-

prafaţa agricolă a fermei, cantitatea dejecţiilor depăşeşte necesarul posibil de utilizat ca 

îngrăşământ organic, astfel că acestea devin deşeuri care trebuie stocate şi apoi elimina-

te. În acest scop este necesar să fie luate anumite măsuri complementare direct la sursă, 
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având caracter tehnologic, în funcţie de raportul dintre producţia vegetală şi cea anima-

lieră. 

Încărcarea resurselor de apă cu nitriţi proveniţi din deversările dejecţiilor de la 

fermele de animale este o consecinţă negativă, atât a neglijenţei şi exploatării unor utila-

je tehnologice şi bazine de stocare defecte, cât şi a nerespectării legislaţiei în vigoare 

privind apa şi protecţia mediului. Administrarea dejecţiilor semilichide şi lichide pe te-

renuri cu pantă accentuată, pe terenuri slab drenate, îngheţate, pe terenuri situate în 

apropierea cursurilor de apă sau prin aplicarea unor cantităţi excesive şi alegerea greşi-

tă a momentului administrării sunt practici agricole trebuie evitate. 

Este importantă valoarea ridicată de fertilizare a gunoiului de grajd şi a dejecţii-

lor pe unitatea de volum. Dacă acestea sunt bogate în nutrienţi, atunci pentru producă-

torii agricoli devine rentabilă stocarea şi utilizarea lor în locul îngrăşămintelor minerale, 

care sunt mai puţin accesibile din cauza preţurilor ridicate. Acest îngrăşământ organic 

este ieftin şi la îndemâna fiecărui producător agricol şi, în plus, poate fi completat cu în-

grăşăminte chimice pentru a realiza necesarul optim de nutrienţi pentru culturile agri-

cole. 

Beneficii estimate:  

Protejarea solului și gestiunea gunoiului menajer de grajd.  
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Obiectivul specific 7: Îmbunătăţirea administraţiei publice locale 
 

Proiectul 7.1. – Informatizarea serviciilor către populaţie 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Apropierea primăriei de cetăţenii comunităţii prin servicii eficiente către popu-

laţie prin implementarea unui sistem informatic integrat în cadrul Primăriei reprezintă 

un deziderat care se va realiza prin corelarea cu Programul pentru creşterea nivelului de 

pregătire a personalului din administraţia publică locală.  

În acest fel, personalul va fi instruit efectiv în exploatarea unui program informa-

tic centralizat care va fi realizat de către Primărie.  

Realizarea aplicaţiei de management al documentelor, ca un sistem informatic 

integrat în cadrul Primăriei, va avea ca finalitate: 

– Module interconectate central 

– Documente uşor de urmărit / regăsit 

– Activitate transparentă 

– Cetățeni mulțumiți de rapiditatea răspunsului 

– Comunicaţia cu aplicaţii similare (servicii, Prefectură, CJ) 

şi va oferi următoarele beneficii:  

– Creşterea calităţii serviciilor oferite 
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– Control registratură şi urbanism 

– Transparenţa activităţii în Primărie 

– Monitorizarea activităţii personalului 

– Reducerea circulaţiei hârtiilor 

– Nu necesită angajare de personal suplimentar 

– Instalare şi configurare la sediul clientului 

– Instruire administrator şi utilizatori  

– Manuale electronice şi tipărite 

– Service şi asistenţă în garanţie  

– Service şi asistenţă post-implementare (contract) 

Pachetului de programe pentru administraţia publică locală va cuprinde:  

 Calcimp – program pentru calculul impozitelor şi taxelor 

 Casierie – program pentru urmărirea plăţilor 

 Execuţie bugetară – program pentru contabilitatea specifică unităţilor buge-

tare şi urmărirea realizării şi execuţiei bugetului local 

 Gestiune bugetară – program pentru urmărirea mijloacelor fixe şi a materia-

lelor 

 Registru agricol – program pentru urmărirea datelor din registrul agricol şi a 

elementelor referitoare la Legea 1 şi Legea 18 – situaţia proprietăţii asupra 

pământului 

 Populaţie şi stare civilă – program pentru urmărirea situaţiei populaţiei – 

identificare, stare civilă, acte 

 Salarii – program pentru realizarea salariilor, configurat pe specificul institu-

ţiilor subordonate APL (primării, instituţii de învăţământ) 

 Urbanism – urmărirea cererilor şi autorizaţiilor de construcţie şi urbanism 

 Avize şi rapoarte – program pentru realizarea de raportări din datele culese 

în celelalte programe 

 Venit minim garantat – program pentru calculul venitului minim garantat, 

conform Legii 416/2001 

 Programe speciale – conforme cu specificităţile fiecărui client – apă, gaz, 

concesiuni etc. 
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Aplicaţiile trebuie să permită în acelaşi timp urmărirea de către primar a fluxului 

de documente, de la depunerea şi înregistrarea acestora la registratură şi până la 

soluţionarea cererii. O cerere odată introdusă în sistem nu poate fi extrasă, astfel încât în 

cazul unei reclamaţii a unui cetăţean se poate trasa fluxul documentului şi staţionările 

acestuia, putându-se identifica cu uşurinţă persoana responsabilă. Permite realizarea 

creşterii eficienţei activităţii Primăriei pe de o parte şi a transparenţei procedurilor faţă 

de cetăţeni pe de altă parte.  

Beneficii estimate:  

Programul va permite eficientizarea activităţii generale a Primăriei prin 

soluţionarea unor probleme specifice precum:  

– calculul impozitelor şi taxelor,  

– urmărirea plăţilor efectuate prin casierie,  

– urmărirea realizării şi execuţiei bugetului local,  

– urmărirea mijloacelor fixe şi a materialelor,  

– urmărirea datelor din registrul agricol şi a elementelor referitoare la Legea 1 

şi Legea 18 – situaţia proprietăţii asupra pământului,  

– urmărirea situaţiei populaţiei – identificare, stare civilă, acte,  

– urmărirea realizării salariilor,  

– urmărirea cererilor şi autorizaţiilor de construcţie şi urbanism,  

– calculul venitului minim garantat.  

Acest soft va permite eficientizarea activităţii Primăriei, pe de o parte, şi 

creşterea transparenţei în relaţia cu publicul. Toate datele necesare acestui program vor 

fi încărcate de către specialişti din cadrul Primăriei, ca sarcină de serviciu, dar vor fi 

disponibile pentru public, putând fi oferite oricând solicitanţilor în condiţiile legii, de 

către oricare funcţionar acreditat din Primărie, chiar dacă nu este specialist în domeniu. 

Punerea datelor la dispoziţia celor interesaţi devine o simpla listare, evitând situaţiile 

clasice din comune, unde nimeni nu poate da informaţia dacă lipseşte persoana 

responsabilă.  

Programul va permite primarului urmărirea în timp real a tuturor sectoarelor 

Primăriei, ducând astfel la creşterea eficienţei în toate sectoarele acesteia. 



Comuna MOGOȘEȘTI                                       Strategia de Dezvoltare Durabilă Europa 2020-2030 
_________________________________________________________________________________ 

181  

Proiectul 7.2. – Îmbunătăţirea capitalului uman prin servicii de pregătire 

profesională continuă 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Pregătirea continuă a personalului din administraţia publică locală reprezintă un 

deziderat al strategiei Europa 2030 pentru comunitatea noastră, personalul acesta fiind 

de fapt interfaţa reală între administraţie şi cetăţeni, indiferent dacă vorbim de cetăţenii 

comunităţii, mediul de afaceri sau de sectorul neguvernamental.  

Priorităţile urmărite vor fi formarea continuă a personalului, precum şi speciali-

zarea acestuia şi instruirea în ceea ce priveşte: 

– comunicarea şi relaţiile publice; 

– utilizarea calculatorului şi a tehnicii de calcul; 

– limbile străine; 

– specializare în domenii concrete de activitate, precum: economic, juridic, so-

cial, psihologic, mediu. 

Centrul de consultanţă şi de resurse pentru administraţia publică locală va fi o 

structură creată în cadrul Primăriei, în zona departamentului Contabilitate – Resurse 

umane.  

Pentru finanţarea centrului vom realiza proiecte de finanţare pe axele de resurse 

umane pe de o parte, precum şi pe cele aferente dotării administraţiei publice pe de altă 

parte. Vom încerca crearea unui centru zonal de resurse şi de instruire pentru adminis-
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traţia publică locală care să se adreseze primăriilor din judeţ în principal, dar şi din jude-

ţele Moldovei în secundar, în scopul realizării instruirii şi perfecţionării unui număr cât 

mai mare de funcţionari publici. În acest fel vom putea dezvolta un mecanism care va 

avea capacitatea să se şi auto-susţină pe termen mediu şi lung, dar şi să ofere instruire 

de calitate pentru personalul nostru.  

Prin aceste proiecte vom urmări dotarea întregii primării cu echipamente de cal-

cul şi cu soft-uri de ultima generaţie, pentru a obţine atât randament, cât şi o posibilitate 

mai bună de a interacţiona cu cetăţenii.  

Beneficii estimate:  

Proiectul va permite dezvoltarea durabilă a comunităţii prin creşterea nivelului şi 

a implicării personalului din administraţia publică locală, dezvoltarea indirectă a mediu-

lui de afaceri local, precum şi sectorul ne-guvernamental, o bună interacţionare între ad-

ministraţia publică locală şi mediul de afaceri, creşterea numărului de locuri de muncă, 

reducerea şomajului, creşterea nivelului de salarizare şi de beneficii a angajaţilor şi 

implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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Proiectul 7.3. – Îmbunătăţirea continuă a standardelor de calitate 

a serviciilor prestate către populaţie 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Personalul din administraţia publică locală a comunităţii noastre este instruit, în 

prezent putând face faţă cerinţelor cetăţenilor. Ceea ce ne dorim noi să realizăm pentru 

perioada imediat următoare şi totodată pe termen mediu şi lung este mai buna pregătire 

a acestuia pentru a putea face faţă cerinţelor viitoare ale cetăţenilor pe de o parte, dar şi 

ale agenţilor economici ai a sectorului ONG, pe de altă parte.  

Totodată, atragerea de investiţii străine impune existenţa unui număr cât mai 

mare de funcţionari publici instruiţi în ceea ce înseamnă cunoaşterea unei limbi străine 

de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză, şi implicit un nivel optim de uti-

lizare a calculatorului şi a tehnicii de calcul.  

În acest fel, personalul va putea utiliza toate mecanismele pe care dorim să le 

dezvoltăm în sensul atragerii de investiţii străine, dar şi al dezvoltării durabile a comuni-

tăţii locale din perspectivă economică şi socială.  

Bursa de mărfuri precum şi portalul pentru atragerea investiţiilor străine vor fi 

realizate cu module facile de administrare, astfel încât personalul să poată fi instruit în 

exploatarea acestora, costurile de mentenanţă fiind astfel reduse.  
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Beneficii estimate:  

Îmbunătăţirea continuă a standardelor de calitate a serviciilor oferite publicului 

prin creșterea nivelului de pregătire al personalului din administrație.  

Proiectul va permite dezvoltarea durabilă a comunităţii prin creşterea nivelului şi 

a implicării personalului din administraţia publică locală, dezvoltarea indirectă a mediu-

lui de afaceri local, precum şi sectorul ne-guvernamental, o bună interacţionare între 

administraţia publică locală şi mediul de afaceri, creşterea numărului de locuri de mun-

că, reducerea şomajului, creşterea nivelului de salarizare şi de beneficii a angajaţilor şi 

implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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Proiectul 7.4. – Finalizarea lucrărilor de cadastru general pentru imobilele 

din intravilan și pentru extravilan 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Finalizarea lucrărilor de cadastru general la nivelul întregii comunităţi, atât pen-

tru intravilan cât și pentru extravilan, este una din cele mai importante priorităţi pentru 

locuitorii comunităţii.  

Existenţa unui cadastru actualizat la zi şi complet realizat la nivelul întregului pa-

trimoniu imobiliar existent pe raza comunităţii permite creșterea posibilităților de 

transferare rapidă a drepturilor de proprietate, accelerează dezvoltarea prin facilitarea 

obținerii autorizațiilor și perfectării tranzacțiilor.  

Beneficii estimate:  

Creșterea nivelului de trai în general al comunităţii.  

Creșterea adresabilităţii pentru business și dezvoltarea de proiecte imobiliare la 

nivelul comunităţii.  
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Proiectul 7.5. – Reactualizarea și extinderea Planului Urbanistic General 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Reactualizarea Planului Urbanistic General va conferi noi oportunităţi de dezvol-

tare și de creștere la nivelul comunităţii, conducând implicit la creșterea valorii imobili-

arelor pe piaţă și creșterea gardului de interes pentru comunitate.  

Beneficii estimate:  

Creșterea nivelului de trai în general al comunităţii.  

Creșterea adresabilităţii pentru business și dezvoltarea de proiecte imobiliare la 

nivelul comunităţii.  
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Proiectul 7.6 – Asigurare internet Wi-Fi gratuit în locurile publice 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Accesul la internet este una din realităţile vremurilor noastre. Pandemia care a 

lovit populaţia anul acesta ne-a demonstrat încă o dată necesitatea stringentă de comu-

nicare prin intermediul internetului și importanţa existenţei unei conexiuni internet si-

gure şi rapide.  

Dincolo de transmiterea știrilor și a informaţiilor de importanţă vitală pentru toți 

locuitorii ţării, legătura principala dintre conducerea statului şi cetățeni a fost asigurată 

prin intermediul internetului. Tot prin intermediul internetului s-a asigurat şi legătura 

inter-umană dintre familii separate din ţări diferite sau în același oraș, dar care au evitat 

contactul direct pentru protejarea membrilor în vârstă ai familiei. Mai mult, internetul a 

reprezentat modalitatea de ţinere a orelor de clasă, de continuare a școlilor și a instruc-

ţiei academice, de ţinere a examenelor și de promovare sau de absolvire a școlilor, uni-

versităţilor sau altor sisteme de pregătire și de formare profesională.  

În aceste condiții, ne dorim să putem oferi internet gratuit la nivelul întregii co-

munităţi în cadrul structurilor publice.  

Beneficii estimate:  

Creșterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 

Accesul facil și liber la internet și implicit la informaţii.  
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Proiectul 7.7 – Dotarea pentru intervenţii în cazul situaţiilor de urgenţă 

cu autospecială și echipamente specifice PSI 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

În cazurile situaţiilor de urgenţă și ale calamităţilor naturale, s-a demonstrat de-a 

lungul vremurilor că timpul de intervenție este cel mai adesea factorul decisiv pentru 

viaţa sau decesul unei persoane.  

Existenţa unei autospeciale la nivelul comunităţii, precum și a echipamentelor 

speciale PSI pentru realizarea de intervenții, sunt factori extrem de importanți pentru 

protejarea comunităţii şi prevenirea dezastrelor, sau mai exact intervenția rapidă și efi-

cientă atunci când comunitatea s-ar putea confrunta cu anumite catastrofe.  

Beneficii estimate:  

Creșterea gradului de reacție și reducerea timpului de intervenții în cazul 

situaţiilor de urgenţă.  
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Obiectivul specific 8: Sprijinirea dezvoltării agricole a comunităţii 
 

Proiectul 8.1. – Creșterea performanţei economice prin susţinerea 

dezvoltării fermelor în sectoarele: vegetal, alimentar, pomicol, piscicol 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Agricultura combinată cu creșterea animalelor reprezintă ocupaţiile de bază ale 

locuitorilor comunităţii noastre. Dincolo de noile afaceri deschise odată cu evoluția so-

cietăţii sau de faptul că parte din locuitorii comunităţii fac naveta pentru locul de muncă 

dorit în afara comunităţii, tradiția şi viaţa de bază rurală sunt axate pe mica gospodărie.  

Dincolo de această tradiție, fermele mari au căpătat o tot mai mare amploare la 

nivelul comunităţii, fiind în principal axate pe domeniile vegetal, alimentar, piscicol și 

pomicol.  

Ne propunem realizarea de investiţii în sprijinirea dezvoltării de astfel de ferme 

prin accesarea de fonduri din variate surse și prin susținerea directă şi sprijinirea antre-

prenorilor care doresc să dezvolte o afacere în acest domeniu de interes.  

Beneficii estimate:  

Sprijinirea dezvoltării mediului agricol și a fermelor axate pe domeniile de inte-

res ale comunităţii și anume: domeniile vegetal, alimentar, piscicol și pomicol 
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Proiectul 8.2. – Înfiinţarea unui sistem de irigaţii pentru creșterea 

productivităţii culturilor 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Sistemele de irigații s-au demonstrat de-a lungul timpului a fi cea mai eficientă 

modalitate de creştere a producției agricole. Amplasarea timpurie a producției agricole 

pe malurile râurilor şi ulterior colonizarea zonelor cele mai fertile sub aspectul cantități-

lor și a timpilor de ploaie au fost principalele pârghii de evoluție a omenirii.  

Acum avem posibilitatea de a realiza sisteme moderne de irigații, conectate la 

surse de apă permanente şi care să asigure un debit controlat de apă pentru fiecare cul-

tură în parte, astfel încât să nu aibă nici prea multă apă pentru a distruge planta. Siste-

mele de irigații inteligente permit controlul volumului de apă, pot citi umiditatea din sol 

şi din atmosferă şi doza cantitatea de apă funcţie de aceste informații.  

Mai mult, se pot controla orele de udare pentru fiecare tip de recoltă în parte.  

Beneficii estimate:  

Reprezintă o oportunitate pentru toți producătorii agricoli de pe raza comunită-

ţii, ceea ce le va permite creșterea calităţii produselor și implicit a ofertei de vânzare de 

produse eco și bio pentru piața locală.  
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Proiectul 8.3. – Împădurirea zonelor degradate 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Împădurirea zonelor degradate este o prioritate a noastră, dar cu beneficii pentru 

generaţiile care vor veni. Pădurea reprezintă sursa fundamentală de viaţă și de oxigen a 

planetei. Din aceste considerente, ne dorim să realizam un amplu program de împăduri-

re la nivelul întregii comunităţi.  

Beneficii estimate:  

Creșterea suprafețelor împădurite la nivelul comunităţii.  
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Proiectul 8.4. – Modernizare infrastructură rutieră pentru sectorul agricol  

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Sectorul agricol reprezintă unul din principalele sectoare motor ale economiei lo-

cale a comunităţii noastre. În aceste condiții, parte din eforturile generale ale primăriei 

sunt axate pe sprijinirea dezvoltării durabile a acestui sector.  

Prin intermediul proiectului de faţă ne propunem modernizarea infrastructurii 

rutiere pentru sectorul agricol, pentru a permite fluxul motorizat pentru acest sector şi a 

facilita deplasarea în condiții de siguranţă a utilajelor agricole către parcelele de exploa-

tare agricolă. 

Beneficii estimate:  

Creșterea nivelului de trai al populaţiei prin realizarea de infrastructură specifică 

pentru sectorul rutier şi agricol. 

Sprijinirea dezvoltării exploatațiile agricole şi zootehnice ale populației.  
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Obiectivul specific 9: Reabilitarea monumentelor istorice 
 

Proiectul 9.1. – Reabilitarea monumentelor istorice  

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Patrimoniul cultural reprezintă în primul rând legătura noastră cu istoria şi cu 

identitatea de veacuri pe care am păstrat-o și am protejat-o cu atâtea jertfe. Orice crâm-

pei de istorie poartă o semnificație aparte, iar Uniunea Europeană, prin tradiție, îşi pro-

tejează şi recunoaște istoria proprie.  

Din aceste considerente şi pentru că avem privilegiul de a avea în cadrul comuni-

tăţii un patrimoniu cultural bogat, ne propunem realizarea reabilitării monumentelor is-

torice.  

Beneficii estimate:  

Reabilitarea monumentelor istorice.  

Păstrarea tradiției și protejarea valorilor patrimoniului naţional.  

Păstrarea identităţii naţionale.  
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Proiectul 9.2. – Realizarea unui amfiteatru în aer liber și a unui centru 

de agrement 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Proiectul îşi propune realizarea unui amfiteatru în aer liber care să permită pen-

tru perioada caldă a anului realizarea de spectacole, precum şi de evenimente artistice 

diverse, cu beneficiu pentru comunitate.  

Va fi accesibil atât școlilor pentru realizarea de spectacole susținute de către 

elevi, precum şi artiştilor locali şi nu numai pentru organizarea de evenimente. 

Beneficii estimate:  

Creșterea nivelului de trai al populaţiei prin oferirea de noi facilităţi de petrecere 

a timpului liber şi prin creșterea interactivității spectacolelor oferite de elevi şi alți ar-

tiști. 
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Proiectul 9.3. – Realizarea unui centru de agrement  

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Zona limitrofă comunei împrejmuită de pădure creează un cadru natural deosebit 

de frumos, dar care nu este nici pus în valoare și nici nu este exploatat în nici un fel în 

prezent. 

Prin intermediul proiectului de față ne propunem crearea unui centru de agre-

ment care prin intermediul facilităților sale să permită aducerea de venituri atât la nive-

lul comunității, cât și crearea de noi locuri de muncă.  

Astfel, proiectul își propune: 

- identificarea unei zone optime pentru realizarea zonei de agrement; 

- aducerea tuturor utilităților în zonă și crearea de infrastructură de acces pentru 

afaceri și pentru populație; 

- crearea de locuri de parcare; 

- crearea de plaje artificiale cu nisip;  

- crearea de parcuri pentru copii pe diverse categorii de vârstă; 

- crearea unui sistem de piscine interconectate de Aqua Park; 

- crearea de locații care să poate fi concesionate pentru restaurante, terase, cafene-

le etc.; 

- crearea de zone tip vestiar cu dușuri și grupuri sanitare;  

- zonă de club și concerte în aer liber. 
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Beneficii estimate:  

Oferirea posibilității de dezvoltare de noi afaceri prin concesionarea fie a terenu-

rilor din zonă către agenți economici, fie prin închirierea unor facilități gata făcute pen-

tru derularea de activități precum restaurante, cafenele, terase, cluburi în aer liber. 

Oferirea unei zone de agrement complexe care să atragă populația de la nivelul 

orașului. 

Crearea de noi locuri de muncă la nivelul comunității. 

Creșterea nivelului de trai al populaţiei prin oferirea de noi facilităţi de petrecere 

a timpului liber şi prin creșterea interactivității spectacolelor oferite de elevi şi alți ar-

tiști. 
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Obiectivul specific 10: Valorificarea patrimoniului istoric și etnografic, 
precum și a potenţialului turistic existent în zonă 
 

Proiectul 10.1. – Dezvoltarea turismului  

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Se impune crearea unei identităţi a comunităţii, pornind de la istoria existentă şi 

urmărind ce anume dorim să obţinem ca imagine a comunităţii pe termen mediu şi lung.  

Identitatea va cuprinde un manual complex de identitate realizat în conformitate 

cu reglementările în domeniu, precum şi o campanie de marketing axată pe creşterea 

atractivităţii zonei şi implicit pe atragerea investiţiilor străine.  

Se vor identifica toate punctele forte sau  atuurile zonei, astfel încât acestea să 

poată fi puse în valoare în cel mai bun mod posibil, precum şi cele mai bune canale de 

promovare în vederea atragerii investiţiilor străine la nivelul comunităţii.  

Se va scoate în evidenţă istoria zonei şi tradițiile existente.  

Beneficii estimate:  

Se va realiza în final un manual complex de identitate realizat în conformitate cu 

reglementările în domeniu, precum şi o campanie de marketing axată pe de creşterea 

atractivităţii zonei şi implicit pe atragerea investiţiilor străine. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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Proiectul 10.2. – Dezvoltarea agroturismului 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Se va realiza un ghid, pornind de la identitatea localităţii, al cărui obiectiv final îl 

reprezintă promovarea turistică pe de o parte şi atragerea investiţiilor străine în comu-

nitate pe de altă parte. 

Ghidul va cuprinde principalele obiective turistice din zonă, va promova istoria 

zonei şi va identifica punctele de interes pentru potenţialii turişti, astfel încât un posibil 

tur al mănăstirilor, al Bucovinei şi al zonei de nord-est a României să includă ca destina-

ţie turistică şi comunitatea noastră.  

În ceea ce priveşte partea de investiţii străine, se vor analiza toate oportunităţile 

de investiţii precum şi potenţialul investiţional şi de dezvoltare al zonei pe termen me-

diu şi lung, astfel încât să fie atractiv şi explicit pentru potenţialii investitori.  

Ghidul va fi realizat în întregime în limba engleză şi formatul electronic al acestu-

ia va fi afişat pe paginile de internet ale Primăriei.  

Beneficii estimate:  

Se va realiza un ghid, pornind de la identitatea localităţii, al cărui obiectiv final îl 

reprezintă promovarea turistică pe de o parte şi atragerea investiţiilor străine în comu-

nitate, pe de altă parte.  

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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Proiectul 10.3 – Dezvoltarea unor pieţe eco-turistice pentru valorificarea 

produselor eco și naturale din zonă precum și a artizanatului tradiţional 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Pieţele eco și cu produse tradiţionale sunt tot mai căutate de către consumatorii 

din mediul urban, aceștia dezvoltând o nouă tradiţie de a cumpăra sâmbăta sau dumini-

ca dimineața numai din piețele tradiționale și numai de la producătorii tradiționali.  

Acest nou trend reprezintă o oportunitate pe care ne dorim să o fructificăm la ni-

velul comunităţii noastre prin crearea unei pieţe tradiționale promovate puternic pentru 

a atrage cumpărători din Iași și Vaslui.  

Beneficii estimate:  

Creșterea gradului de adresabilitate al comunităţii.  

Creșterea oportunității de valorificare a produselor și serviciilor tradiționale.  

Promovarea unui brand local şi a unei imagini de produse eco şi bio care este atât 

de căutată în prezent şi care ar conduce la creșterea veniturilor comunităţii.  
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Obiectivul specific 11: Dezvoltarea mediului de afaceri la nivelul 
comunei Mogoșești în vederea creşterii numărului de locuri de muncă  
 

Proiectul 11.1. – Crearea unui centru de consultanţă şi de resurse pentru 

dezvoltarea mediului de afaceri 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Mediul de afaceri reprezintă motorul de dezvoltare al oricărei comunităţi, fiind 

singurul capabil să producă plus-valoare. Mediul de afaceri la nivelul comunităţii, deşi 

este bine reprezentat, încă mai prezintă un puternic potenţial de dezvoltare, dar poten-

ţialii oameni de afaceri sunt dominaţi încă de o doză de scepticism. Scopul centrului este 

de a prezenta o imagine realistă despre organizarea unei afaceri şi de a oferi consultanţă 

gratuită acestor noi întreprinderi.  

Vom organiza astfel, la nivelul centrului, sesiuni de informare pentru start-up. La 

aceste sesiuni gratuite vor putea participa posibili agenţi economici, care au o idee de 

afaceri şi care nu ştiu de unde să pornească la punerea acesteia în practică.  

Sesiunile vor prezenta contextual general de afaceri la nivel european pe de o 

parte, dar şi la nivel naţional, pe de altă parte.  

Totodată, în cadrul acestor sesiuni de informare se vor prezenta paşii concreţi 

pentru începerea unei afaceri, ce este un plan de afaceri şi cum anume înregistrăm o 
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firmă la Registrul Comerţului. Vom estima costurile de înfiinţare, precum şi costurile de 

funcţionare pe durata unui an, pentru un agent economic.  

Planurile de afaceri pentru firme noi vor fi o activitate concretă în cadrul centru-

lui, fiind realizate de către experţi din cadrul acestuia împreună cu beneficiarii. Se vor 

analiza ideile de afaceri, potenţialul acestora, cele mai fezabile surse de finanţare, piaţa 

ţintă a produselor şi a serviciilor care se vor realiza sau presta, modul de atingere a cli-

enţilor precum şi campaniile de marketing necesare. Se va analiza concurenţa, punctele 

tari şi punctele slabe ale acesteia şi se va realiza mesajul campaniei astfel încât să permi-

tă buna poziţionare pe piaţă pentru atingere scopurilor propuse.  

Toate firmele locale vor fi promovate prin intermediul bursei de mărfuri realizate 

la nivelul comunei precum şi prin intermediul mecanismelor de promovare ale Primăriei 

pentru susţinerea dezvoltării mediului antreprenorial.   

Beneficii estimate:  

Crearea centrului va permite dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri local, o 

bună interacţionare între administraţia publică locală şi mediul de afaceri, creşterea 

numărului de locuri de muncă, reducerea şomajului, creşterea nivelului de salarizare şi 

de beneficii a angajaţilor şi implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi.  
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Proiectul 11.2. – Crearea unei campanii de marketing pentru atragerea 

investiţiilor străine în localitate 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Dezvoltarea durabilă a unei comunităţi se poate atinge numai prin dezvoltarea 

tuturor afacerilor individuale la nivelul acesteia.  

Pentru orice comunitate însă, un puternic factor de dezvoltare îl reprezintă atra-

gerea investiţiilor străine, care au marele avantaj de a aduce un flux nou de numerar la 

nivelul comunităţii, venituri pentru o parte din populaţia locală, taxe şi impozite la buge-

tul local.  

Angajarea şi implicit salariile acordate populaţiei locale au un dublu rol: reduc 

şomajul şi implicit cresc nivelul de trai general, pe de o parte, şi pe de altă parte asigură 

o creştere a masei monetare pentru cheltuieli curente şi de investiţii la nivelul populaţiei 

locale, ceea ce conduce la o creştere a consumului local de bunuri şi de servicii şi implicit 

la dezvoltarea unor afaceri colaterale. 

În aceste condiţii, un accent important la nivelul strategiei noastre va fi pus pe 

atragerea investiţiilor străine la nivelul comunităţii locale.  

Pentru atingerea acestui deziderat vom realiza şi derula o amplă campanie de 

marketing, dedicată atragerii investiţiilor străine.  
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Baza campaniei, sau elementul central al acestei promovări, va fi implicarea Pri-

măriei şi a Consiliului Local în acordarea de facilităţi pentru investitorii străini şi în a fa-

ce implicit mai uşoară dezvoltarea de afaceri de către aceştia.  

Vom înfiinţa la nivelul Primăriei un departament de atragere a investiţiilor străi-

ne, format din specialişti existenţi deja la nivelul acesteia, precum: economic, juridic, ca-

dastru, dar care vor trata cu prioritate investiţiile străine care prezintă interes pentru 

comunitatea noastră.  

Campania va fi axată pe crearea unui portal de atragere a investiţiilor străine în 

care vom prezenta zona, facilităţile acesteia, costurile terenurilor, posibile oportunităţi 

de afaceri, facilităţi acordate de Primărie, activitatea viitorului departament de atragere 

a investiţiilor străine, precum şi alte informaţii utile care pot fi de interes pentru un in-

vestitor străin. Portalul va fi realizat în limba engleză, va fi interactiv şi va permite o bu-

nă promovare către exteriorul ţării.  

Mediatizarea acestuia se va realiza prin diversele Centre ale Comisiei Europene, 

direct către Comisia Europeană prin intermediul Reprezentanţei Comisiei Europene în 

România, precum şi direct către Camere de Comerţ şi Industrie din străinătate.  

Vom realiza misiuni economice de promovare a comunităţii locale, cu oameni de 

afaceri din comunitate precum şi cu experţi în promovarea şi dezvoltarea de afaceri.  

Beneficii estimate:  

Proiectul va conduce la creşterea numărului de investiţii străine în localitate, 

dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri local, o bună interacţionare între administra-

ţia publică locală şi mediul de afaceri, creşterea numărului de locuri de muncă, reduce-

rea şomajului, creşterea nivelului de salarizare şi de beneficii a angajaţilor şi implicit 

creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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Proiectul 11.3. – Crearea unui Consorţiu de dezvoltare economică locală 

public – privat format din reprezentanţii mediului de afaceri şi cei ai 

administraţiei publice locale 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Realizarea unui Consorţiu de dezvoltare economică locală public-privat format 

din reprezentanţii mediului de afaceri şi cei ai administraţiei publice locale vine pe linia 

deschisă de bursa locală de bunuri şi de servicii, în scopul apropierii administraţiei de 

cetăţeni.  

Se va realiza un cadru de dialog social între administraţia publică locală pe de o 

parte şi reprezentanţii mediului privat de afaceri pe de altă parte, cadru care va avea ca 

principal obiectiv identificarea necesităţilor reale cu care se confruntă aceştia, proble-

mele locale pe care le întâmpină în dezvoltarea de afaceri şi identificarea pârghiilor prin 

care administraţia locală poate interveni pentru crearea unui cadru de afaceri mai facil 

pentru firmele locale.  

Totodată, centrul de consultanţă realizat în cadrul Primăriei, prin experţii săi, va 

participa la aceste întruniri pentru a prezenta periodic oferta de finanţări nerambursabi-

le existente pentru mediul de afaceri, realizând astfel o informare periodică. În acest fel, 

toţi cei interesaţi vor primi constant informări şi vor avea acces direct la consultanţă, 

pentru a creşte posibilitatea acestora de accesare a fondurilor europene.  
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Administraţia locală va sprijini acest efort al firmelor prin facilitarea obţinerii de 

certificate fiscale necesare, prin facilitarea obţinerii autorizaţiilor de construcţii precum 

şi a oricăror servicii care intră în sarcina administraţiei şi de care aceştia au nevoie pen-

tru a putea accesa astfel de fonduri.  

În cadrul acestor consorţii se vor realiza întruniri între reprezentanţii mediului 

de afaceri local şi potenţialii investitori străini în care se vor putea cunoaşte şi unde se 

vor putea realiza contracte de colaborare, în beneficiul final al întregii comunităţi.  

Beneficii estimate:  

Proiectul va permite dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri local, o bună in-

teracţionare între administraţia publică locală şi mediul de afaceri, creşterea numărului 

de locuri de muncă, reducerea şomajului, creşterea nivelului de salarizare şi de beneficii 

a angajaţilor şi implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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Obiectivul specific 12: Creşterea numărului de tineri care termină 
şcoala şi creşterea nivelului academic al acestora și integrarea tinerilor 
în comunitate 
 

Proiectul 12.1. – Instruirea tinerilor în meserii căutate pe piaţă – 

centru resurse şi instruire în cadrul primăriei  

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

La nivelul Primăriei, direct dar şi în diverse parteneriate, vom accesa fondurile 

europene pentru resurse umane, pentru a putea oferi tinerilor din cadrul comunităţii 

noastre şi din cadrul comunităţilor învecinate posibilitatea de a se specializa şi pregăti în 

meserii căutate pe piaţă şi care, în viitor, să le asigure beneficii şi locuri de muncă.  

Centrul de resurse pentru instruirea tinerilor va fi realizat la nivelul Primăriei, 

prin personalul specializat al acesteia, sau vom instrui personal din cadrul Primăriei 

prin intermediul proiectelor pe care le vom accesa. Centrul va fi înfiinţat ca structură 

prin decizia Primăriei şi va fi finanţat prin intermediul proiectelor pe care le vom accesa 

în acest scop.   

Principalele meserii în care vor putea fi instruiţi tinerii pornesc de la tradiţii şi 

meşteşuguri, asistenţi maternali, agenţi de pază, secretariat-birotică precum şi alte mese-

rii care vor fi solicitate de către piaţă pe durata perioadei de implementare a strategiei. 

Beneficii estimate:  
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Prin intermediul Centrului de resurse creat la nivelul Primăriei, direct dar şi în 

diverse parteneriate, vom accesa fondurile europene pentru resurse umane, pentru a 

putea oferi tinerilor din cadrul comunităţii noastre şi din cadrul comunităţilor învecina-

te posibilitatea de a se specializa şi pregăti în meserii căutate pe piaţă şi care, în viitor, să 

le asigure beneficii şi locuri de muncă. Proiectul va permite implicit creşterea nivelului 

de trai al întregii comunităţi. 
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Proiectul 12.2. – Programe în şcoli de reducere a abandonului şcolar – centru 

resurse şi instruire în cadrul Primăriei 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Abandonul şcolar reprezintă una din principalele probleme cu care ne confrun-

tăm atât noi ca şi comunitate, dar şi comunităţile limitrofe. Cauzele abandonului şcolar 

sunt diverse, în principal fiind lipsa de resurse materiale, dar şi interesul tot mai scăzut 

al copiilor, dar şi al tinerilor, de a finaliza o formă de învăţământ, concomitent cu intere-

sul scăzut al părinţilor.  

Pentru a contracara acest fenomen ne propunem dezvoltarea unui comitet de ini-

ţiativă local, coordonat de către Primărie şi de către directorii de şcoli, pentru a identifi-

ca principalele căi de comunicare cu părinţii, pe de o parte, dar şi cu principalii factori 

care trebuie cointeresaţi, respectiv copiii, pe de altă parte.  

Vor fi realizate grupe de instruire cu părinţii, coordonate de psihologi şi de către 

sociologi, precum şi de către reprezentanţi ai Primăriei şi ai şcolilor pentru a identifica 

pe de o parte problemele, dar şi a încerca să se identifice posibilităţi de soluţionare a 

acestora. 

Vor fi realizate grupe de instruire cu elevii, coordonate de psihologi şi de către 

sociologi, precum şi de către reprezentanţi ai Primăriei şi ai şcolilor, unde li se vor pre-

zenta modele de succes în viaţă care au reuşit datorită şcolii şi care pot veni să vorbeas-

că în faţa copiilor în calitate de modele de urmat în viaţă. 
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Beneficii estimate:  

Principalele beneficii estimate ale proiectului vor consta în creşterea numărului 

de absolvenţi de şcoală pe de o parte şi în reducerea nivelului abandonului şcolar pe de 

altă parte.  

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 

 



Comuna MOGOȘEȘTI                                       Strategia de Dezvoltare Durabilă Europa 2020-2030 
_________________________________________________________________________________ 

210  

Proiectul 12.3. – Program social „Părinţii şi şcoala pentru reducerea 

abandonului şcolar” – Centru resurse şi instruire în cadrul Primăriei 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Prin intermediul centrului creat la nivelul primăriei vom aplica pentru finanţări 

astfel încât să dezvoltăm în timp un centru unde copiii cu astfel de probleme să aibă ac-

ces la after-school pe de o parte, la consiliere psihologică pe de altă parte şi unde să îşi 

poată petrece după-amiaza. Totodată, în cadrul unui astfel de centru vom asigura şi o 

masă de prânz şi cina pentru copiii care se confruntă cu problema abandonului şcolar 

datorită lipsei resurselor din familie.  

Pentru a contracara acest fenomen ne propunem dezvoltarea unui comitet de ini-

ţiativă local, coordonat de către Primărie şi de către directorii de şcoli, pentru a identifi-

ca principalele căi de comunicare cu părinţii, pe de o parte, dar şi cu principalii factori 

care trebuie cointeresaţi, respectiv copiii, pe de altă parte.  

Vor fi realizate grupe de instruire cu părinţii, coordonate de psihologi şi de către 

sociologi, precum şi de către reprezentanţi ai Primăriei şi ai şcolilor pentru a identifica 

pe de o parte problemele, dar şi a încerca să se identifice posibilităţi de soluţionare a 

acestora. 

Vor fi realizate grupe de instruire cu elevii, coordonate de psihologi şi de către 

sociologi, precum şi de către reprezentanţi ai Primăriei şi ai şcolilor unde li se vor pre-
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zenta modele de succes în viaţă care au reuşit datorită şcolii şi care pot veni să vorbeas-

că în faţa copiilor în calitate de modele de urmat în viaţă. 

Beneficii estimate:  

Principalele beneficii estimate ale proiectului vor consta în creşterea numărului 

de absolvenţi de şcoală pe de o parte şi în reducerea nivelului abandonului şcolar pe de 

altă parte.  

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 

 



Comuna MOGOȘEȘTI                                       Strategia de Dezvoltare Durabilă Europa 2020-2030 
_________________________________________________________________________________ 

212  

Proiectul 12.4. – Construire locuinţe pentru tineri 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului comunei 

Mogoșești, Consiliului Local Mogoșești precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei.  

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2020-2030 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambursabile, 

surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2020-2030 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Proiectul îşi propune construirea de locuinţe pentru tineri la nivelul comunităţii. 

În acest mod ne dorim oferirea de beneficii tinerilor din cadrul comunităţii, precum şi 

sprijinirea şi motivarea acestora de a-şi începe viaţa pe cont propriu în cadrul comunită-

ţii. Ne dorim să realizăm în acest mod reducerea nivelului de migrare a tinerilor din ca-

drul comunităţii.  

Proiectul este în corelare cu proiectele de sprijinire a dezvoltării de afaceri la ni-

velul comunităţii.  

Beneficii estimate:  

Creșterea nivelului de trai al populaţiei prin oferirea de locuințe tinerilor.  



Comuna MOGOȘEȘTI                                       Strategia de Dezvoltare Durabilă Europa 2020-2030 
_________________________________________________________________________________ 

213  

 
 

Parteneriate strategice 

 

 Pentru fiecare proiect în parte se vor realiza parteneriate strategice încă din faza 

conceptuală de scriere și de realizarea a acestuia.  

Cerinţa fundamentală pentru realizarea parteneriatelor strategice o reprezintă 

verificarea eligibilității acestora.  
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Concluzii 
 

 

 Dezvoltarea durabilă a oricărei comunităţi este un deziderat pe termen mediu și 

lung, pornit din necesităţile reale ale indivizilor și din nevoile de dezvoltare ale comuni-

tăţii.  

 Prezenta Strategie de Dezvoltare Durabilă a Comunei Mogoșești pentru orizontul 

de timp 2030 a fost realizată pornind de la necesităţile identificate împreună cu princi-

palii actori economici și sociali existenţi la nivelul comunităţii și prin corelare ulterioară 

cu priorităţile și obiectivele Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene 2030.  

 Realizarea proiectelor viitoare ale comunităţii locale își va găsi fundament în ca-

drul acestei strategii și deschidere către oportunităţile de dezvoltare și de finanţare ale 

Uniunii Europene.  

 Dincolo de orice realizări pe termen scurt sau mediu, ne rămâne datoria și res-

ponsabilitatea de a dezvolta comunitatea pe termen mediu și lung pentru a o lăsa pros-

peră generaţiilor viitoare.  

 

Numai împreună putem fi puternici! 
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