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Prefață 
 

Stimați cetățeni, 

 Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Făurei va constitui în următorii ani punctul de 

plecare pentru toate acțiunile pe care le vom întreprinde.  

 Scopul nostru este să găsim rezolvare pentru problemele cu care comunitatea se confruntă. 

Ancheta sociologică realizată a contribuit la conturarea unor direcții de dezvoltare și a unui plan de 

acțiune pentru perioada 2021-2027. 

 Ne vom concentra atenția pe diminuarea decalajelor de dezvoltare față de zonele urbane și 

vom încerca să asigurăm copiilor noștri accesul la servicii de educație.  

 Implementarea proiectelor propuse va necesita un efort imens dar suntem conștienți de faptul 

că este singura cale pentru a face din comuna Făurei un loc în care tinerii să-și dorească să trăiască și 

să se dezvolte.  

 Rămânem în continuare dedicați misiunii noastre de a dezvolta comuna Făurei! 

Cu devotament,  

Bujor Petrică, primarul comunei Făurei 
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CAPITOLUL I – CONTEXTUL ELABORĂRII STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI FĂUREI – ORIZONT 2027 

 
Comuna Făurei este situată în podișul Moldovei, în partea de est a județului Neamț. Județul 

Neamț cuprinde 2 municipii (Piatra Neamț și Roman), 3 orașe (Târgu Neamț, Bicaz și Roznov) și 78 
comune. 

Comuna Făurei este formată din următoarele sate: Budești, Făurei, Climești, Micșunești. 
Comuna se află de o parte și de alta a drumului județean DJ 157 și DJ 155, drum ce leagă comuna de 
municipiile Piatra Neamț și Roman. 

Prezentul document reprezintă Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Făurei. Prin 
intermediul acestei strategii se stabilesc necesităţile de dezvoltare a comunei şi se identifică resursele 
locale disponibile pentru satisfacerea acestora.  

În esenţă, strategia reprezintă baza planului de proiecte propuse pentru perioada 2021 – 2027. 
Întocmirea strategiei constă într-o colaborare a unei echipe de consultanți, funcționari publici 

cât și reprezentanți ai comunității locale. Cu cât în procesul de elaborare a strategiei sunt implicate mai 



multe persoane cu atât cresc șansele obținerii unei viziuni cuprinzătoare și creării unui cadru optim de 
dezvoltare a comunei. 

Primul pas constă în realizarea unei analize a situației existente, având scopul de a: 
• evalua baza economică a localității; 
• identifica resursele potențiale; 
• evalua structura și nevoile pieței forței de muncă; 
• stabili un profil al populației; 
• evalua tendințele demografice din ultimii ani. 

Următoarea etapă constă în analiza planurilor și programelor de dezvoltare la nivelul Uniunii 
Europene pentru: 

• identificarea politicilor și direcțiilor de dezvoltare europene, naționale, regionale și județene; 
• identificarea surselor de finanțare pentru proiectele propuse.  

Această activitate crează o viziune asupra tendințelor de evoluție a localităților rurale.  
Astfel, pașii de urmat în realizarea strategiei sunt: 

• stabilirea domeniilor de interes; 
• identificarea actorilor implicați în dezvoltarea comunității; 
• analiza TOWS a domeniilor de interes stabilite; 
• analiza nevoilor (bazată  pe ancheta sociologică); 
• analiza din punct de vedere economic, demografic, cultural - istoric, turistic cât și 

administrativ; 
• elaborarea planului de proiecte; 

Implementarea planului de proiecte propuse va constitui un efort al  administrației locale în 
următoarea perioada 2021 - 2027. Atingerea tuturor obiectivelor propuse va necesita o planificare 
atentă a resurselor deținute și un management eficient.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPITOLUL II – DEZVOLTAREA LA NIVEL EUROPEAN, NAȚIONAL, 

REGIONAL ȘI LOCAL 
 

Politica agricolă comună 
Pentru atingerea obiectivelor comunitare specifice pentru zonele rurale, există politici 

complementare de dezvoltare, cum sunt Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene (PAC) şi 
Politica Comună de Pescuit (PCP). 

 Regiunile rurale întâmpină şi în prezent dificultăţi specifice în ceea ce priveşte creşterea, 
ocuparea şi dezvoltarea durabilă. Actuala perioadă de programare oferă în acest sens o oportunitate de 
a orienta sprijinul din partea noului fond de dezvoltare rurală către aceste obiective, în concordanţă cu 
liniile directoare pentru dezvoltare durabilă şi Agenda Lisabona relansată. 

 Pentru a face faţă acestor provocări, sunt necesare măsuri de asistenţă structurală şi teritorială. 
Astfel a fost creat cadrul legal unic pentru finanţarea cheltuielilor aferente politicii agricole comune. 



Acest regulament instituie două fonduri: Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul 
European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR). FEGA intervine pentru susţinerea 
pieţelor agricole, iar FEADR finanţează programele de dezvoltare rurală. FEADR finanţează, exclusiv 
în sistem de co-gestiune, programele de dezvoltare rurală. Corespunzător, există două domenii (aşa-
numiţii „piloni”) ai PAC:  

• Pilonul 1 - Politica de piaţă, urmăreşte realizarea obiectivelor PAC definite în Tratatul 
de la Roma, ca un sistem complex de reguli şi mecanisme care reglementează producţia, comerţul şi 
prelucrarea produselor agricole, grupate sintetic sub denumirea de organizaţii comune de piaţă. Pentru 
implementarea măsurilor comune de reglementare a pieţelor, Comunitatea are la dispoziţie 
următoarele instrumente: preţurile, intervenţia pe piaţă, ajutoarele financiare, cotele de producţie, 
protecţia vamală comună.  

• Pilonul 2, al dezvoltării rurale, cuprinde măsuri structurale, care ţintesc dezvoltarea 
armonioasă a zonelor rurale, sub câteva aspecte: social, al diversităţii activităţilor, al calităţii 
produselor, al protejării mediului şi are drept obiectiv creşterea dinamismului economic al zonelor 
rurale, prin menţinerea dinamismului social, agriculturii durabile şi asigurarea conservării şi 
îmbunătăţirii resurselor naturale, privind în mod exclusiv zonele rurale şi periurbane. 

Noua generaţie de strategii şi programe de dezvoltare rurală vor fi construite în jurul a patru 
axe prioritare, după cum urmează:  

• axa 1, privind îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier;  
• axa 2, privind îmbunătăţirea mediului în zonele rurale;  
• axa 3, privind calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale; 
• axa 4, privind Leader.  
Resursele destinate priorităţilor comunitare de dezvoltare rurală vor depinde de situaţia 

specifică, de punctele tari, punctele slabe şi oportunităţile specifice fiecărei zone de programare. 
 

Prioritățile tematice ale strategiei de dezvoltare regională Nord – Est  
Prioritatea 1 – Îmbunătățirea capitalului uman 

Tabel 2.1: Obiectivele și măsurile aferente priorității 1 
Obiectivul specific Măsuri asociate 

1.1. Creșterea ocupării în 
rândul tinerilor și a 
grupurilor vulnerabile 

1.1.1. Acțiuni pentru sprijinirea integrării pe 
piața muncii a tinerilor care nu sunt incluși într-o 
formă de învățământ, formare profesională sau 
nu au un loc de muncă 
1.1.2. Acțiuni preventive și active de integrare 
pe piața muncii (inclusiv personalizate) pentru 
grupurile vulnerabile 

1.2. Îmbunătățirea 
accesului și participării la 
educație și instruire de 
calitate 

1.2.1. Reducerea ratei de părăsire timpurie a 
școlii, în special pentru tinerii din zonele rurale 
și comunitățile defavorizate 
1.2.2. Îmbunătățirea calității și eficienței 
învățământului prin adaptarea ofertei 
educaționale la cerințele pieței muncii 
1.2.3. Creșterea accesului la formare 
profesională continuă 
1.2.4. Crearea, modernizarea și extinderea 
infrastructurii de educație 

1.3. Creșterea accesului la 
servicii de sănătate de 
calitate 

1.3.1. Extinderea și diversificarea serviciilor de 
sănătate, inclusiv prin modernizarea 
infrastructurii aferente 

1.4. Promovarea incluziunii 
sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 
aflate în declin 

1.4.1. Extinderea, diversificarea și îmbunătățirea 
accesului grupurilor vulnerabile și comunităților 
izolate la educație, sănătate, servicii sociale, 
ocupare și locuire, inclusiv prin modernizarea 
infrastructurii aferente 

 
Obiectivul specific 1.1: Creșterea ocupării în rândul tinerilor și a grupurilor vulnerabile 



Măsura 1.1.1: Acțiuni pentru sprijinirea integrării pe piața muncii a tinerilor care nu 
sunt incluși într-o formă de învățământ, formare profesională sau nu au un loc de muncă; 

Ținte 2022:  
• rata șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani) va fi de maxim 8% la nivel regional și de 

maxim 15% în mediul urban; 
• ponderea tinerilor care nu au loc de muncă, nu sunt înscriși într-o unitate de 

învățământ și nu urmează un curs de formare profesională - 8% (grupa de vârstă 15-24 ani) și 10% 
(grupa de vârstă 18-24 ani). 

Această măsură este dedicată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani, care se află într-
una din următoarele situații:  

• nu au un loc de muncă; 
• nu urmează cursurile unei instituții de învățământ;  
• nu urmează cursuri de formare profesională. 
 În cadrul acestei măsuri, acțiunile vizează dobândirea de către tinerii vizați de cunoștințe, 

abilități, deprinderi pentru ocupații cerute pe piața muncii, care să le permită fie să ocupe un loc de 
muncă, fie să își deschidă propria afacere.  

• Sprijinirea participării tinerilor din grupul țintă vizat la programe de formare 
profesională, care vizează dobândirea competențelor pentru ocupații cerute de către piața muncii 
(inclusiv de competențe digitale); 

• Sprijinirea participării tinerilor din grupul țintă vizat la programe de formare 
profesională care vizează dobândirea competențelor antreprenoriale; 

• Dezvoltarea unei scheme de grant pentru înființarea de start-up-uri de către tinerii din 
grupul țintă vizat, care au urmat în prealabil un program de formare profesională pentru dezvoltarea 
antreprenoriatului; 

• Dezvoltarea de programe integrate pentru tineri, care să asigure tranziția către piața 
muncii: furnizarea de informații, orientare profesională, asistare în găsirea unui loc de muncă, 
dezvoltarea de planuri personalizate de orientare și formare, dobândirea de experiență prin participarea 
la programe de ucenicie și internship-uri;  

• Dezvoltarea de scheme de grant dedicate programelor de internship, coaching, 
ucenicie, practica asistată pentru tineri în cadrul firmelor și Organizațiilor Neguvernamentale ONG-
urilor în vederea dobândirii de competențe și experiență pentru inserția pe piața muncii; 

• Sprijinirea angajatorilor prin subvenționarea cheltuielilor (perioada maxim 6 luni) 
pentru a facilita sprijinirea participării tinerilor la programe de formare. 

 
1.1.2. Acțiuni preventive și active de integrare pe piața muncii (inclusiv personalizate) 

pentru grupurile vulnerabile 
Ținte 2022:  
• ponderea populației ocupate din agricultură în total populație ocupată – maxim 35%  
• ponderea salariaților în agricultură în total salariați – 7%  
• ponderea șomerilor pe termen lung în total șomeri – maxim 35% 
1.2. Îmbunătățirea accesului și participării la educație și instruire de calitate 
1.2.1. Reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, în special pentru tinerii din zonele rurale și 

comunitățile defavorizate 
 
Ținte 2022:  
• rata de părăsire timpurie a școlii - maxim 12% 
• rata abandonului școlar în învățământul profesional și tehnic – maxim 10% 
În cadrul acestei măsuri acțiunile vizează pe deoparte să se adreseze cauzelor de ordin 

educațional astfel încât să se prevină/combată părăsirea timpurie a școlii, iar pe de altă parte să permită 
reintegrarea în procesul educațional a tinerilor care deja au părăsit școala:  

• Elaborarea și implementarea la nivel local/regional a unui sistem de monitorizare a 
fenomenului de părăsire timpurie a școlii (urmărire pe baza unui identificator unic, identificarea 
cauzelor și motivelor);  

• Elaborarea, actualizarea de strategii locale/ regionale de prevenire și combatere a 
acestui fenomen;  



• Derularea de programe de consiliere psihologică pentru elevii care au unul sau ambii 
părinți plecați în străinătate;  

• Derularea de programe care să încurajeze participarea activă a elevilor și părinților în 
luarea deciziilor la nivelul unității de învățământ;  

• Elaborarea și implementarea de programe personalizate de reintegrare în procesul 
educațional a tinerilor care doresc să își continue studiile – extinderea și creșterea flexibilității (din 
punctul de vedere a curriculei) pentru programele de tipul „A doua șansă”;  

• Asigurarea transportului gratuit al elevilor spre/ dinspre școală, inclusiv transport dotat 
cu accesibilități pentru copiii cu nevoi speciale ; 

• Dezvoltarea de programe care vizează sprijinirea elevilor cu cerințe educaționale 
speciale (cadre didactice de sprijin, itinerante);  

• Derularea unei scheme de grant pentru ONG-uri, școli, grădinițe în vederea derulării 
de programe tip „Școala de spital” pentru copiii cu boli cronice sau alte categorii de boli care necesită 
o perioadă de spitalizare mai mare de patru săptămâni;  

• Acțiuni proactive care să reducă discrepanțele dintre copiii din mediul rural și urban 
privind accesul la procesul educațional post-gimnazial (facilități mobilitate educațional, perfecționare 
cadre didactice din mediul rural, programe pilot de învățare în licee), dezvoltarea de programe de 
susținere a copiilor supradotați. 

 
1.2.2. Îmbunătățirea calității și eficienței învățământului prin adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii 
Ținta 2022:  
Rata șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani) va fi de maxim 8% la nivel regional și de maxim 

15% în mediul urban. 
În cadrul acestei măsuri acțiunile vizează identificarea competențelor cerute pe piața muncii, 

previzionarea acestora, precum și adaptarea planurilor de acțiune pentru învățământ la nivel regional, 
județean și a planurilor de școlarizare în raport cu rezultatele obținute. 

• Elaborarea de studii la nivel regional, județean, local privind identificarea nevoilor de 
competențe și calificări cerute pe piața forței de muncă, precum și previzionarea acestora pe termen 
mediu; 

• Realizarea, actualizarea, implementarea și monitorizarea (după caz) planului regional 
de acțiune pentru învățământ, planurilor locale de acțiune pentru învățământ și planurilor de 
școlarizare în conformitate cu rezultatele studiilor realizate; 

• Crearea, dezvoltarea parteneriatelor între agenții economici și unitățile școlare; 
• Realizarea observatorului regional pentru educație;  
• Monitorizarea inserției pe piața muncii a absolvenților unităților de învățământ;  
• Sprijin pentru crearea de parteneriate între patronate, camerele de comerț și industrie, 

furnizorii de formare inițială și continuă, universități, ONG-uri în vederea corelării programelor 
educaționale cu necesarul de forță de muncă existent, respectiv cu tendințele de dezvoltare a mediului 
economic;  

• Creșterea gradului de asociere între universități, administrația publică și sectorul privat 
– parteneriate pentru realizarea stagiilor de practică, furnizarea de inovație și implementarea în mediul 
economic a rezultatelor cercetării, derularea de proiecte comune de dezvoltare;  

• Promovarea de măsuri directe și stimulative pentru calificarea la locul de muncă;  
• Monitorizarea rezultatelor programelor de practică, atât pentru învățământul liceal cât 

și cel superior;  
• Dezvoltarea resurselor umane din unitățile de învățământ, prin derularea de programe 

de formare (inclusiv pentru personalul auxiliar). 
 
1.2.3. Creșterea accesului la formare profesională continuă 
Ținta 2022:  
Rata de participare la programe de educație și instruire 5%. 
În cadrul acestei măsuri acțiunile vor viza:  
Dezvoltarea parteneriatelor între furnizorii de formare profesională publici, privați și partenerii 

sociali (sindicate, asociații patronale, ONG-uri) cu scopul de a culege cerințele curente de instruire, de 
a oferi informații asupra ofertei de formare existente; 



-        Crearea, respectiv dezvoltarea de parteneriate între Camerele de Comerț și Industrie, 
patronate, ONG-uri și furnizorii de formare inițială și continuă în vederea corelării programelor 
educaționale cu necesarul de forță de muncă existent și tendințele de dezvoltare a mediului economic; 

-        Dezvoltarea de programe de formare profesională pentru angajați, și în special a celor 
care vizează instruirea la locul de muncă și cele de tip online; 

-        Dezvoltarea unei scheme de grant pentru sprijinirea centrelor comunitare de învățare 
permanentă - Crearea de noi instrumente on-line și dezvoltarea celor existente cu scopul de a 
promova/prezența ofertele de formare profesională existente; 

-        Derularea de campanii de conștientizare privind beneficiile aduse de formarea 
profesională a adulților - Dezvoltarea de instrumente care să permită schimbul de experiențe și 
prezentarea de exemple de bună practică privind formarea profesională a adulților - organizarea de 
conferințe, seminarii, mese rotunde, derularea de vizite de studiu; 

-        Consolidarea capacității administrative a autorităților locale în vederea accesării 
fondurilor comunitare (realizarea de planuri de dezvoltare, strategii, proiecte, studii și analize, 
implementarea și monitorizarea acestora); 

-        Promovarea programelor care conduc la creșterea spiritului civic – implicarea cetățenilor 
în realizarea și implementarea de strategii, planuri și proiecte de dezvoltare locală. 

 
1.2.4. Crearea, modernizarea și extinderea infrastructurii de educație 
Ținta 2022:  
Minim 60% din totalul unităților de învățământ din regiune dețin autorizație de funcționare la 

începerea anului școlar. 
În cadrul acestei măsuri acțiunile vor viza după caz, lucrări de investiții, dotări cu 

echipamente, achiziționarea de mijloace de transport pentru elevi: 
-        Finalizarea lucrărilor de investiții privind crearea/ reabilitarea/ modernizarea 

infrastructurii educaționale derulate în cadrul Programului Național de Dezvoltarea a Infrastructurii și 
care sunt în prezent sistate/ abandonate; 

-        Construirea, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea creșelor; 
-        Construcția de noi grădinițe (în special în zonele rurale, zonele izolate, zonele urbane 

dezavantajate sau marginalizate), modernizarea, extinderea și dotarea grădinițelor existente; 
-        Reabilitarea, modernizarea, accesibilizarea, extinderea unităților de învățământ aflate 

într-o stare avansată de degradare (inclusiv săli de sport); 
-        Asigurarea sistemului de canalizare și de aducțiune a apei potabile în unitățile școlare; 
-        Construirea, modernizarea grupurilor sanitare în interiorul unităților școlare/ 

grădinițelor; 
-        Modernizarea sistemelor de încălzire proprii pentru unitățile școlare din mediul rural - 

Construirea, reabilitarea, modernizarea, accesibilizarea și dotarea internatelor și cantinelor școlare; 
-        Amenajarea de baze sportive pentru școlile din mediul rural și urban, cât și pentru 

sportul de performanță; 
-        Dotarea unităților de învățământ cu mobilier, elemente de birotică, calculatoare; 
-        Dotarea laboratoarelor și atelierelor cu echipamente de specialitate; 
-        Dotarea atelierelor și spațiilor unde se efectuează practică productivă (licee tehnologice, 

școli profesionale, colegii economice); 
-        Achiziționarea de mijloacele de transport pentru transportul elevilor ce domiciliază în 

mediul rural și zonele izolate; 
-        Accesibilizarea spațiilor publice pentru persoanele cu dizabilități; 
-        Construirea de spații modulare destinate activităților de școlarizare din penitenciare. 
 
1.3. Creșterea accesului la servicii de sănătate de calitate 
1.3.1. Extinderea și diversificarea serviciilor de sănătate, inclusiv prin modernizarea 

infrastructurii aferente 
 
Ținte 2022:  
• rata mortalității infantile în mediul urban 5‰  
• rata mortalității infantile în mediul rural 8‰ 
În cadrul acestei măsuri acțiunile vor viza:  



●      Crearea, reabilitarea, modernizarea, accesibilizarea, extinderea infrastructurii de sănătate, 
dotarea cu aparatură de specialitate, echipamente informatice, care asigură buna funcționare (bucătării, 
spălătorii); 

●       Modernizarea centrelor de primire urgențe, a stațiilor de ambulanță, achiziționarea de 
ambulanțe; 

●      Derularea de programe pentru creșterea nivelului de educație în rândul populației pentru 
menținerea și îngrijirea sănătății, cât și adoptarea unor comportamente sănătoase în scopul prevenirii 
îmbolnăvirilor; 

●      Sprijin pentru extinderea și diversificarea serviciilor preventive de sănătate; 
●      Sprijin pentru extinderea și diversificarea serviciilor medicale destinate prevenirii și 

controlului bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populației; 
●       Derularea de programe pentru prevenirea complicațiilor, decesului prematur și creșterea 

calității vieții la pacienții cu afecțiuni cronice prin accesul la servicii medicale de calitate; 
●      Creșterea accesului la servicii de îngrijire medicală de calitate a persoanelor vulnerabile 

sau dezavantajate social; 
●      Sprijinirea creșterii rolului medicului de familie ca și consilier de sănătate; 
●      Dezvoltarea resurselor umane implicate în managementul unităților spitalicești, a 

personalului medical, a personalului auxiliar prin derularea de programe de formare, inclusiv metode 
specifice de abordare a copiilor/tinerilor cu dizabilități intelectuale, cu tulburări din spectrul autist; 

●      Diversificarea și creșterea calității serviciilor medicale destinate mamei și copilului; 
●      Sprijinirea dezvoltării și implementării de sisteme informatice integrate de tip e-sănătate 

având că scop accesul populației la o paleta largă de informații din domeniul medical; 
●      Creșterea performanței sistemului de sănătate la nivel regional și local prin întărirea 

capacității instituționale; 
●      Formarea personalului medical pentru a putea interacționa cu persoanele cu dizabilități; 
●      Dezvoltarea de programe de prevenire/screening/monitorizare socio-medicală în mediul 

rural. 
1.4. Promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale și urbane aflate în declin 
1.4.1. Extinderea, diversificarea și îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile și 

comunităților izolate la educație, sănătate, servicii sociale, ocupare și locuire, inclusiv prin 
modernizarea infrastructurii aferente 

 
Ținta 2022:  
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială cu 127.000 

față de anul 2012 
În cadrul acestei măsuri acțiunile vor viza după caz:  
●      Crearea, reabilitarea, accesibilizarea, modernizarea centrelor comunitare care acordă 

servicii sociale integrate (educație, sănătate, ocupare și dezvoltare comunitară); 
●      Crearea, reabilitarea, modernizarea, accesibilizarea, extinderea infrastructurii de servicii 

sociale, dotarea cu echipamente de specialitate, echipamente informatice, echipamente care asigură 
buna funcționare a unităților (cantine, spălătorii etc.); 

●       Crearea de centre de îngrijire și de asistență socială pentru persoanele cu handicap, 
vârstnici, pacienți cu boli psihice; 

●       Crearea, reabilitarea, modernizarea căminelor pentru bătrâni; 
●      Transformarea (după caz) unităților medicale închise în centre de servicii 

multifuncționale; 
●      Crearea de servicii specializate pentru îngrijirea la domiciliu; 
●       Construcția de locuințe sociale, reabilitarea, accesibilizarea, modernizarea celor 

existente (inclusiv racordarea la utilități) pentru grupurile dezavantajate (inclusiv comunitatea romă) 
care locuiesc în condiții improprii – nu au alimentare cu apă potabilă, canalizare, posibilități de 
încălzire a locuinței pe perioada iernii; 

●      Derularea de programe orientate către asigurarea accesului gratuit și universal al copiilor/ 
tinerilor aparținând minorității romilor la educație; 

●      Derularea de programe pentru pentru promovarea educației incluzive prin eliminarea 
segregării și combaterea discriminării (programe tip „școală după școală”, „a doua șansă”); 



●      Organizarea și derularea de cursuri de formare pentru mediatorii școlari, mediatorii 
sanitari, cadrele didactice din domeniul educației incluzive, educației interculturale care susține 
principiile non-discriminării; 

●      Sprijinirea facilitării accesului persoanelor dezavantajate (inclusiv de etnie romă) la 
servicii de informare, consiliere, formare profesională și mediere pe piața muncii (inclusiv organizarea 
de campanii de informare, consiliere, orientare profesională); 

●      Sprijinirea inițiativelor locale pentru dezvoltarea capacității antreprenoriale a persoanelor 
ce aparțin grupurilor dezavantajate (inclusiv etnia romă); 

●      Crearea, reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii de educație, dotarea cu 
echipamente de specialitate, cu echipamente informatice, cu echipamente ce asigură buna funcționare 
a unităților (inclusiv construcția de noi grădinițe); 

●      Construirea, reabilitarea, modernizarea, accesibilizarea și dotarea internatelor și 
cantinelor școlare; 

●      Derularea de programe pentru creșterea nivelului de educație privind menținerea și 
îngrijirea sănătății, cât și adoptarea unor comportamente sănătoase în scopul prevenirii îmbolnăvirilor; 

●      Sprijin pentru extinderea și diversificarea serviciilor medicale destinate prevenirii și 
controlului bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populației (derularea de campanii de 
evaluare a stării de sănătate); 

●      Crearea, reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii de sănătate, dotarea cu 
echipamente medicale de specialitate, cu echipamente informatice, cu echipamente ce asigură buna 
funcționare a unităților (spălătorii, cantine); 

●      Crearea de servicii medicale mobile, care să asigure consultații la domiciliu; 
●      Participarea personalului implicat în domeniul acordării de servicii sociale la cursuri de 

specializare și perfecționare; 
●      Derularea de scheme de grant care vizează crearea și dezvoltarea întreprinderilor sociale; 
●      Promovarea conceptului de economie socială, derularea de campanii de promovare a 

produselor realizate în întreprinderile sociale. 
 
Prioritatea 2 – Dezvoltarea unei infrastructuri moderne 

Tabel 2.2: Obiectivele și măsurile aferente priorității 2 
Obiectivul specific Măsuri asociate 

2.1. Creșterea accesibilității, conectivității 
și mobilității prin realizarea de investiții 
în infrastructura de transport 

2.1.1. Modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii aeroportuare 
2.1.2. Modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii feroviare 
2.1.3. Modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 
2.1.4. Dezvoltarea de sisteme de 
transport urban durabile 

2.2. Stimularea atractivității și economiei 
locale prin creșterea accesului la 
infrastructura de calitate 

2.2.1. Extinderea infrastructurii de 
internet, în special în zonele rurale 
și comunitățile izolate 
2.2.2. Dezvoltarea TIC prin crearea 
și dezvoltarea de produse și servicii 
tip e-„servicii” 

 
2.1. Creșterea accesibilității, conectivității și mobilității prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 
2.1.1. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare 
 
Ținta 2022:  
Numărul total de pasageri deserviți de către cele trei aeroporturi regionale - 800.000. 
În ultima perioada de timp, au fost întreprinse demersuri de către administrația publică locală 

pentru modernizarea celor trei aeroporturi regionale. 



Întrucât nevoile de dezvoltare nu au putut fi acoperite în totalitate prin investițiile realizate 
prin proiectele din perioada de programare 2007-2013, este necesară continuarea acestora prin 
realizarea de lucrări ce să vizeze: 

●      extinderea/ modernizarea pistelor de decolare/ aterizare și a pistelor de rulaj; 
●      extinderea/ modernizarea terminalelor de pasageri; 
●      modernizarea platformelor de îmbarcare/debarcare; 
●      modernizarea și dotarea cu echipamente de navigație aferente turnurilor de control; 
●      instalarea de sisteme de navigație instrumentală; 
●      extinderea platformelor în vederea asigurării spațiilor de parcare și operare la sol a 

aeronavelor; 
●      amenajarea de parcări; 
●      extinderea/ modernizarea drumurilor de acces spre/dinspre aeroport. 
 
2.1.2. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare 
 
Ținta 2022: 
Număr de gări modernizate - 6 stații feroviare. 
Măsura va consta în acțiuni de:  
• Modernizare a gărilor, inclusiv a utilităților aferente, dotarea cu automate de eliberare 

a legitimațiilor de călătorie (inclusiv sistem informatic aferent), elemente de semnalizare a mijloacelor 
de transport în comun și a variantelor de acces către obiectivele turistice; 

• Modernizare și extindere (după caz) a rețelei feroviare, inclusiv consolidări pe traseele 
afectate de fenomene de pantă (alunecări de teren, fenomene de eroziune, inundații etc.). 

 
Prioritatea 3 – Sprijinirea unei economii competitive și a dezvoltării locale 

Tabel 2.3: Obiectivele și măsurile aferente priorității 3 
Obiectivul specific Măsuri asociate 

3.1. Sprijinirea inovării și 
competitivității mediului 
economic, promovarea 
rezultatelor obținute 

3.1.1. Dezvoltarea inovării și transferului 
tehnologic, inclusiv prin crearea și dezvoltarea 
clusterelor 
3.1.2. Sprijin pentru domenii competitive și 
sisteme productive integrate, inclusiv pentru 
dezvoltarea de produse, servicii și procese 
tehnologice noi, cu valoare adăugată crescută, 
„verzi” 

3.2. Impulsionarea sectorului 
de cercetare-dezvoltare, în 
special a cercetării aplicate 

3.2.1. Sprijinirea cercetării publice și private, în 
vederea dezvoltării și fructificării soluțiilor 
integrate 

3.3. Îmbunătățirea accesului 
firmelor la servicii de afaceri 
de calitate 

3.3.1. Sprijin pentru accesarea serviciilor 
dedicate firmelor și tinerilor antreprenori 

3.4. Sprijinirea exporturilor și 
competitivității produselor 
locale la export 

3.4.1. Dezvoltarea de rețele și platforme pentru 
sprijinirea exportatorilor locali 

3.5. Sprijinirea dezvoltării 
zonelor urbane 

3.5.1. Asigurarea condițiilor de dezvoltare 
mediului urban, prin realizarea de investiții în 
infrastructura locală 

3.6. Sprijinirea dezvoltării 
zonelor rurale 

3.6.1. Asigurarea condițiilor de dezvoltare în 
mediul rural, prin realizarea de investiții în 
infrastructura locală  
3.6.2. Dezvoltarea de activități economice 
alternative în mediul rural, inclusiv dezvoltarea 
capacității antreprenoriale a tinerilor 

3.7. Sprijinirea valorificării 
potențialului turistic existent 

3.7.1. Dezvoltarea infrastructurii de turism și de 
agrement aferentă, promovarea potențialului 
turistic 



 
3.1. Sprijinirea inovării și competitivității mediului economic, promovarea rezultatelor 

obținute 
3.1.2. Sprijin pentru domenii competitive și sisteme productive integrate, inclusiv pentru 

dezvoltarea de produse, servicii și procese tehnologice noi, cu valoare adăugată crescută, „verzi” 
 
Ținte 2022: 
 
• nivelul productivității muncii la nivel regional față de nivelul mediu național – 85%; 
• număr de întreprinderi active la mia de locuitori – 20/1000; 
• numărul total de salariați din unitățile locale – 495.000. 
În cadrul acestei măsuri acțiunile vor viza:  
●      Dezvoltarea de scheme de grant pentru achiziționarea de linii de producție, echipamente 

și tehnologii moderne, care să permită obținerea de produse noi, servicii noi sau care să dezvolte un 
proces tehnologic nou; 

●      Dezvoltarea unei scheme de grant pentru achiziționarea și valorificarea echipamentelor 
IT de către firme; 

●      Sprijin pentru achiziționarea de linii tehnologice și tehnologii care folosesc și energiile 
regenerabile; 

●      Sprijin pentru întreprinderile care dezvoltă produse favorabile mediului, cât și a celor 
care pot fi utilizate pentru creșterea eficienței energetice: produse obținute prin reciclarea deșeurilor, 
realizarea de panouri solare, materiale hidro-izolatoare, produse destinate monitorizării calității aerului 
și apei; 

●      Investiții în implementarea și certificarea sistemelor de management al calității conform 
standardelor ISO 9001:2008 și implementarea și certificarea sistemelor de management integrate 
calitate-mediu; 

●      Investiții care vizează obținerea de energie din sursele regenerabile existente; 
●      Sprijin pentru crearea unui mediu local atractiv investițiilor străine directe. 
Vor fi sprijinite în special firmele care folosesc resursele umane și materiale existente la nivel 

local și regional și/sau care introduc în sistemul de fabricație rezultatele sectorului de cercetare – 
dezvoltare - inovare din regiune. 

 
3.2. Impulsionarea sectorului de cercetare-dezvoltare, în special a cercetării aplicate 
3.2.1. Sprijinirea cercetării publice și private, în vederea dezvoltării și fructificării soluțiilor 

integrate. 
 
Ținte 2022:  

 
• ponderea cheltuielilor din cercetare-dezvoltare în produsul intern brut regional - 2%; 
• numărul total de salariați din cercetare-dezvoltare - 5.000 persoane. 
În cadrul acestei măsuri acțiunile vor viza atât impulsionarea sectorului de cercetare-

dezvoltare, cât și un transfer efectiv al rezultatelor cercetării către mediul economic:  
●      Sprijin pentru reabilitarea/ modernizarea/ extinderea  infrastructurii de cercetare-

dezvoltare; 
●      Sprijin pentru crearea de noi centre de cercetare, laboratoare în unitățile de cercetare-

dezvoltare existente; 
●      Sprijin pentru achiziționarea de aparatură, echipamente și instrumente de specialitate 

necesare derulării activităților de cercetare și dezvoltare, dotarea laboratoarelor, inclusiv cu 
echipamente IT; 

●      Servicii de consultanță aferente activităților de cercetare-dezvoltare-inovare, inclusiv 
pentru valorificarea rezultatelor obținute; 

●      Servicii suport pentru activitatea de cercetare-dezvoltare; 
●      Sprijin pentru participarea la programe comunitare a instituțiilor, centrelor, unităților de 

cercetare-dezvoltare existente; 
●      Dezvoltarea resurselor umane din instituțiile, centrele, departamentele de cercetare, prin 

participarea personalului la programe doctorale și post doctorale; 



●      Crearea de centre de transfer tehnologic la nivelul universităților și instituțiilor de 
cercetare care să asigure interfață dintre mediul de afaceri și cel academic 127 , crearea rețelei 
regionale a centrelor de transfer tehnologic; 

●      Derularea de conferințe, seminarii, mese rotunde și alte acțiuni parteneriale între mediul 
de afaceri, unitățile de cercetare, universități, clusterele constituite cu scopul de schimbă informații, 
exemple de bune practică; 

●      Dezvoltarea de rețele și platforme de colaborare cu instituții/firme de profil din alte state 
membre. 

 
3.3. Îmbunătățirea accesului firmelor la servicii de afaceri de calitate 
3.3.1. Sprijin pentru accesarea serviciilor dedicate firmelor și tinerilor antreprenori 
 
Ținte 2022:  
• rata anuală de creare de noi întreprinderi 6 %; 
• indicele nivelului productivității muncii nivel regional față de nivel național – 85%. 
În cadrul acestei măsuri acțiunile vor viza îmbunătățirea competențelor de afaceri și marketing 

ale firmelor existente în vederea creșterii competitivității și implicit a vânzărilor pe piața internă și 
piețele externe. Sprijinul acordat va fi personalizat în funcție de grupul țintă vizat (de exemplu pentru 
tinerii antreprenori și persoanele ce domiciliază în mediul rural care își deschid o afacere). 

●      Sprijin acordat pentru modernizarea, dezvoltarea, extinderea structurilor de sprijin a 
afacerilor existente; 

●      Crearea de noi structuri de sprijin a afacerilor: parcuri industriale, parcuri tehnologice, 
parcuri științifice, incubatoare de afaceri care contribuie la dezvoltarea economiei locale și creșterea 
competitivității, de preferat prin utilizarea siturilor industriale existente (acolo unde este cazul); 

●      Servicii de consultanță pentru înființarea de start-up-uri, în special pentru tinerii 
antreprenori, persoane care intenționează să dezvolte o afacere în mediul rural, persoane care aparțin 
grupurilor dezavantajate; 

●      Furnizarea de servicii de consultanță pentru realizarea de studii de fezabilitate, analize 
economice și financiare, documentații tehnice, studii de piață, planuri de afaceri, planuri de marketing; 

●      Derularea de campanii de promovare a identității firmei și produselor, respectiv 
pachetelor de servicii și a brandurilor locale/regionale (de.ex „ Fabricat în Nord-Est”) 

●      Sprijin pentru internaționalizare, participare la târguri, evenimente de profil, interne și 
internaționale; 

●      Sprijin acordat firmelor în accesarea contractelor de export din domeniile industriale cu 
valoare adăugată ridicată; 

●      Dezvoltarea serviciilor de consultanță, proiectare și auditare ce vizează creșterea 
eficienței energetice; 

●      Dezvoltarea serviciilor de consultanță pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare, 
inclusiv pentru valorificarea rezultatelor obținute. 

3.4. Sprijinirea exporturilor și competitivității produselor locale la export 
3.4.1. Dezvoltarea de rețele și platforme pentru sprijinirea exportatorilor locali 
 
Ținte 2022:  
 
Aportul adus de regiune la valoarea totală a exporturilor la nivel național – minim 8% 
Acțiunile indicative prevăzute în cadrul acestei măsuri vor viza:  
• Elaborarea strategiilor sectoriale și regionale de export;  
• Organizarea de evenimente de promovare a producătorilor locali: expoziții, târguri, 

congrese, forumuri; 
• Stimularea participării grupurilor de exportatori la evenimentele externe: conferințe, 

târguri, expoziții de profil. 
 
Cadrul financiar multianual (CFM) 2021 – 2027  
Ca urmare a acordului Parlamentului European din 16 decembrie 2020, Consiliul UE a adoptat 

la 17 decembrie 2020 regulamentul privind noul Cadru Financiar Multianual (CFM) 2021-2027 și 
pachetul de relansare economică Next Generation EU (NGEU). 



Regulamentul prevede un buget pe termen lung de 1 074,3 miliarde EUR pentru UE27 (cele 
27 de state membre rămase ca urmare a Brexit-ului) în prețurile din 2018, inclusiv integrarea Fondului 
European de Dezvoltare. Împreună cu NGEU, în valoare de 750 de miliarde EUR, va permite UE să 
furnizeze o finanțare fără precedent de 1,8 trilioane EUR în următorii ani pentru a sprijini recuperarea 
din pandemia COVID-19 și prioritățile UE pe termen lung în diferite politici/zone. 

Cele 1.074,3 miliarde euro aferente Cadrului financiar 2021-2027 vor fi împărțite între 7 
capitole de buget: 

 

Tabel 2.4: Sumele aferente pentru fiecare capitol de buget 
Capitole de 

buget 
CFM NextGenerationEU TOTAL 

1.Piața unică, 
inovare și sectorul 

digital 

132,8 miliarde 
EUR 

10,6 miliarde EUR 
143,4 miliarde 

EUR 

2. Coeziune, 
reziliență și valori 

377,8 
miliarde EUR 

721,9 miliarde EUR 
1 099,7 miliarde 

EUR 

3. Resurse 
naturale și mediu 

356,4 miliarde 
EUR 

17,5 miliarde EUR 
373,9 miliarde 

EUR 

4. Migrație și 
gestionarea 
frontierelor 

22,7 miliarde 
EUR 

- 22,7 miliarde 
EUR 

5. Securitate și 
apărare 

13,2 miliarde 
EUR 

- 13,2 miliarde 
EUR 

6. Vecinătate și 
întreaga lume 

98,4 miliarde 
EUR 

- 98,4 miliarde 
EUR 

7. Administrația 
publică europeană 

73,1 miliarde 
EUR 

- 73,1 miliarde 
EUR 

TOTAL CFM 
1 074,3 miliarde 

EUR 
750 miliarde euro 

1 824,3 
miliarde EUR 

 
În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune 

modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE. 
 
 

Cinci priorități investiționale: 
Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li 

se vor aloca 65% - 85% din resursele Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) și ale 
Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. 

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 
investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice. 

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

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

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

O abordare mai personalizată a dezvoltării regionale 
Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțin 

dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în mare 
măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut 
de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), 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 autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană a 
politicii de coeziune, prin alocarea a 6% din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou 
program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane, sub 
denumirea Inițiativa urbană europeană. 

Simplificare: reguli mai scurte, mai puține și mai clare 
Conform Comisiei Europene, pentru întreprinderile și antreprenorii care beneficiază de 

sprijinul UE, noul cadru oferă mai puțină birocrație și modalități mai simple de solicitare a plăților, 
prin utilizarea opțiunilor 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 propune, de asemenea, controale mai relaxate la programele cu 
istoric bun, o mai mare încredere în sistemele naționale și extinderea principiului „auditului unic”, 
pentru a evita suprapunerea verificărilor. 
 

Un cadru mai flexibil 
Noul cadru reunește stabilitatea necesară planificării investițiilor cu nivelul corespunzător de 

flexibilitate bugetară, pentru a face față unor evenimente neprevăzute. O evaluare intermediară va 
determina dacă este nevoie de modificarea programelor pentru ultimii doi ani ai perioadei de finanțare, 
pe baza priorităților emergente, a executării programelor și a celor mai recente recomandări specifice 
fiecărei țări. 

În anumite limite, se vor permite transferuri de resurse în cadrul programelor fără a fi necesară 
o aprobare oficială a Comisiei. O dispoziție specifică facilitează mobilizarea de fonduri UE începând 
din prima zi, în caz de dezastru natural. 

O legătură mai strânsă cu Semestrul European și cu guvernanța economică a Uniunii 
Politica de coeziune sprijină reformele pentru crearea unui mediu favorabil investițiilor, 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 țări (RST) formulate în contextul 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 intermediare. Pentru a stabili condițiile propice creșterii economice și creării de locuri de 
muncă, noile condiții favorizante vor contribui la înlăturarea obstacolelor din calea investițiilor. 
Aplicarea lor va fi monitorizată pe întreaga perioadă financiară. 

Mai multe oportunități pentru sinergii în setul UE de instrumente bugetare 
Cadrul de reglementare unic care acoperă fondurile politicii de coeziune și Fondul pentru azil 

și migrație vor facilita crearea de strategii de integrare a migranților la nivel local sprijinite prin 
resurse UE utilizate în sinergie; Fondul pentru azil și migrație se va concentra pe nevoile pe termen 
scurt ale migranților în momentul sosirii, în timp ce politica 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 agricolă 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 părți din propria alocare pentru a finanța proiecte în altă parte a Europei, împreună cu alte 
regiuni. 

Noua generație 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 frontieră și pentru țările dornice să-și armonizeze 
cadrele juridice, denumit Mecanismul transfrontalier european. 

Pornind de la succesul acțiunii pilot din 2014-2020, Comisia propune crearea Investițiilor 
interregionale pentru inovare. Regiunile cu active corespunzătoare de „specializare inteligentă” vor fi 
sprijinite mai mult pentru alcătuirea clusterelor paneuropene în sectoare prioritare precum datele 
masive (big data), economia circulară, sistemele avansate de fabricație sau securitatea cibernetică. 

Norme consolidate pentru investițiile UE cele mai performante 
Toate programele își vor menține cadrul de performanță cu obiective cuantificabile (numărul 

de locuri de muncă create sau accesul suplimentar la rețele în bandă largă). Noul cadru instituie un 



bilanț anual al performanței, sub forma unui dialog politic între autoritățile programului și Comisie. 
Performanța programelor va fi evaluată și cu ocazia evaluării intermediare. Din motive de transparență 
și pentru ca cetățenii să poată urmări progresele înregistrate, statele membre vor trebui să raporteze 
toate datele de implementare o dată la două luni, iar platforma de date deschise privind coeziunea va fi 
actualizată automat. 

Utilizarea mai intensă a instrumentelor financiare 
Conform Comisiei Europene, granturile pot fi eficient completate de instrumentele financiare, 

care au efect potențator și sunt mai apropiate de piață. În mod voluntar, statele membre vor putea să 
transfere o parte din resursele politicii lor de coeziune către noul fond InvestEU gestionat la nivel 
central, ca să acceseze garanția furnizată de bugetul UE. Va fi mai ușor să se combine granturile și 
instrumentele financiare. Noul cadru include și dispoziții speciale pentru a atrage mai mult capital 
privat. 

PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST 2021 – 2027  

Pentru perioada de programare 2021-2027 sunt avute în vedere următoarele elemente de ordin 

strategic: 

Viziunea pentru anul 2030: Regiunea Nord-Est va fi un spațiu competitiv, durabil și incluziv 

unde oamenii își vor dori să locuiască, să lucreze și să investească. 

Obiectiv general: Derularea în regiune a unei dezvoltări echilibrate printr-un proces de creștere 

economică durabil, favorabil incluziunii sociale, care să conducă la creșterea standardului de viață și 

reducerea decalajelor de dezvoltare intra și inter regionale. 

Indicatori de monitorizare obiectiv general: PIB la nivel regional și județean; indicele de 

disparitate al PIB-ului pe cap de locuitor la nivel regional și județean; indicele de dezvoltare umană la 

nivel local. 

Priorități tematice ale strategiei de dezvoltare regională:  

Prioritate 
Obiectiv 
specific 

Măsura 

Corelarea cu politicile 
comunitare și obiectivele 

de politică 
aferente 2021-2027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
Dezvoltarea 
unei 
economii 
competitive 

1.1 Stimularea 
capacităților de 
inovare – 
cercetare și 
promovarea 
adoptării 
tehnologiilor 
avansate 

1.1.1 Dezvoltarea 
inovării și 
promovarea 
transferului 
tehnologic 

Politica de Coeziune OP 1 
„O Europă mai inteligentă 
– transformare industrială 

inovativă și inteligentă” 

1.1.2 Sprijinirea 
cercetării private 
și publice pentru 
dezvoltarea și 
fructificarea de 
soluții integrate 

Politica de Coeziune OP 1 
„O Europă mai inteligentă 
– transformare industrială 

inovativă și inteligentă” 

1.2 Sprijinirea 
înființării de noi 
firme, 
competitive și 
sustenabile, în 
domenii de 
interes local și 
regional 

1.2.1 Sprijinirea 
tinerilor 
antreprenori și 
creșterea accesului 
firmelor înființate 
la servicii noi, de 
calitate 

Politica de Coeziune OP 1 
„O Europă mai inteligentă 
– transformare industrială 

inovativă și inteligentă” 

1.3 
Îmbunatățirea 
competitivității 
firmelor prin 
creșterea 

1.3.1 Dezvoltarea 
domeniilor 
competitive, 
sistemelor 
productive 

Politica de Coeziune OP 1 
„O Europă mai inteligentă 
– transformare industrială 
inovativă și inteligentă” 



productivității 
în domenii cu 
valoare 
adăugată 

integrate și 
internaționalizarea 
acestora 

1.4 
Îmbunatățirea 
competitivității 
prin creșterea 
accesului la 
serviciile 
tehnologiei 
informației și 
comunicațiilor 

1.4.1 Folosirea 
avantajelor 
tehnologiei 
informației și 
comunicațiilor în 
economie 

Politica de Coeziune OP 1 
„O Europă mai inteligentă 
– transformare industrială 

inovativă și inteligentă” 

1.5 Creșterea 
competitivității 
și 
sustenabilității 
industriilor 
culturale 
și creative 

1.5.1 Sprijin 
acordat pentru 
dezvoltarea și 
promovarea 
industriilor 
culturale și 
creative 

Politica de Coeziune OP 1 
„O Europă mai inteligentă 
– transformare industrială 

inovativă și inteligentă” 

1.6 Creșterea 
competitivității 
economice în 
mediul rural 

1.6.1 Sprijinirea și 
dezvoltarea 
activităților 
economice 
alternative în 
mediul rural 

Politica agricolă comună 

1.7 Sprijinirea 
valorificării 
potențialului 
turistic existent 

1.7.1 Dezvoltarea 
infrastructurii de 
turism și de 
agrement aferentă, 
promovării 
potențialului 
turistic 

Politica de coeziune OP 5 
„O Europă mai aproape de 
cetățeni prin promovarea 
dezvoltării durabile și 
integrate a zonelor urbane, 
rurale și de coastă și a 
inițiativelor locale” 

2. 
Dezvoltarea 
capitalului 
uman 

2.1 Creșterea 
ocupării în 
rândul 
grupurilor 
vulnerabile și a 
tinerilor 

2.1.1 Sprijinirea 
integrării pe piața 
muncii a 
grupurilor 
vulnerabile și a  
tinerilor NEET’s 

Politica de coeziune OP 4 
„O Europă mai socială – 
Implementarea Pilonului 
european al drepturilor 
sociale” 

2.2 
Îmbunătățirea  
accesului și 
participării la 
educație și 
formare de 
calitate 

2.2.1 Creșterea 
participării la un 
învățământ de 
calitate, modern, 
corelat la cerințele 
pieții muncii, 
inclusiv prin 
modernizarea 
infrastructurii 
aferente 

Politica de coeziune OP 4 
„O Europă mai socială – 
Implementarea Pilonului 
european al drepturilor 
sociale” 

2.3 Creșterea 
accesului la un 
act și sistem 
medical de 
calitate, eficient, 
modern 

2.3.1 Extinderea 
și diversificarea 
serviciilor de 
sănătate, inclusiv 
prin modernizarea 
infrastructurii 
aferente 

Politica de coeziune OP 4 
„O Europă mai socială – 
Implementarea Pilonului 
european al drepturilor 
sociale” 

2.4 Combaterea 
sărăciei și 
promovarea 
incluziunii 
sociale prin 

2.4.1 Sprijin 
adresat pentru 
integrarea socială 
și economică a 
comunităților 

Politica de coeziune OP 4 
„O Europă mai socială – 
Implementarea Pilonului 
european al drepturilor 
sociale” 



regenerarea 
zonelor rurale și 
urbane aflate în 
declin 

marginalizate și 
defavorizate prin 
furnizarea de 
pachete integrate 
de servicii 

3. Protejarea 
mediului și 
optimizarea 
utilizării 
resurselor 

3.1 Sprijinirea și 
promovarea 
eficienței 
energetice 

3.1.1 Creșterea 
eficienței 
energetice și a 
utilizării energiei 
din resurse 
regenerabile în 
sectorul 
rezidențial, 
infrastructura 
publică și firme 

Politica de coeziune OP 2 
„O Europă cu emisii 
scăzute de carbon și mai 
ecologică – Tranziția către 
o energie nepoluantă și 
echitabilă, investiții verzi și 
albastre, economia 
circulară, adaptarea la 
schimbările climatice și 
prevenirea riscurilor 

3.2 Promovarea 
managementului 
durabil al apei 

3.2.1 Dezvoltarea 
integrată a 
sistemelor de apă 
și apă uzată 

Politica de coeziune OP 2 
„O Europă cu emisii 
scăzute de carbon și mai 
ecologică – Tranziția către 
o energie nepoluantă și 
echitabilă, investiții verzi și 
albastre, economia 
circulară, adaptarea la 
schimbările climatice și 
prevenirea riscurilor 

3.3 Promovarea 
tranziției către 
economia 
circulară 

3.3.1 Dezvoltarea 
sistemelor de 
management 
integrat a 
deșeurilor și 
stimularea 
economiei 
circulare 

Politica de coeziune OP 2 
„O Europă cu emisii 
scăzute de carbon și mai 
ecologică – Tranziția către 
o energie nepoluantă și 
echitabilă, investiții verzi și 
albastre, economia 
circulară, adaptarea la 
schimbările climatice și 
prevenirea riscurilor 

3.4 Promovarea 
adaptării la 
schimbările 
climatice și 
prevenirea 
riscurilor 

3.4.1 Adaptarea la 
schimbările 
climatice, 
managementul 
riscurilor legate 
de clima și 
reducerea poluării 
 

Politica de coeziune OP 2 
„O Europă cu emisii 
scăzute de carbon și mai 
ecologică – Tranziția către 
o energie nepoluantă și 
echitabilă, investiții verzi și 
albastre, economia 
circulară, adaptarea la 
schimbările climatice și 
prevenirea riscurilor 

3.5 
Îmbunătățirea 
protecției și 
conservării 
biodiversității și 
reducerea 
poluării 

3.5.1 Prezervarea 
biodiversității și 
dezvoltarea 
infrastructurii 
verzi 

Politica de coeziune OP 2 
„O Europă cu emisii 
scăzute de carbon și mai 
ecologică – Tranziția  către 
o energie nepoluantă și 
echitabilă, investiții verzi și 
albastre, economia 
circulară, adaptarea la 
schimbările climatice și 
prevenirea riscurilor 

4. 
Dezvoltarea 
unei 
infrastructuri 
moderne, 
inteligente, 

4.1 Creșterea 
accesibilității, 
conectivității și 
siguranței prin 
realizarea de 
investiții în 

4.1.1 Dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport feroviar, 
aerian și rutier 

Politica de coeziune OP 3 

„O Europă mai conectată 

– Mobilitate și 
conectivitatea regională a 
tehnologiei informației și 
comunicațiilor” 



reziliente și 
durabile 

infrastructura de 
transport 

4.2 
Îmbunătățirea 
accesului la 
infrastructura de 
comunicații de 
mare viteză 

4.2.1 Dezvoltarea 
infrastructurii de 
comunicații, în 
special în zonele 
rurale și 
comunitățile 
izolate 

Politica de coeziune OP 3 

„O Europă mai conectată 

– Mobilitate și 
conectivitatea regională a 
tehnologiei informației și 
comunicațiilor” 

4.3 Reducerea 
emisiilor de 
carbon prin 
realizarea și 
implementarea 
planurilor de 
mobilitate 
urbană 

4.3.1 Mobilitate 
urbană durabilă 

Politica de coeziune OP 2 
„O Europă cu emisii 
scăzute de carbon și mai 
ecologică – Tranziția către 
o energie nepoluantă și 
echitabilă, investiții verzi și 
albastre, economia 
circulară, adaptarea la 
schimbările climatice și 
prevenirea riscurilor 

4.4 Asigurarea 
condițiilor de 
dezvoltare în 
mediul urban, 
prin realizarea 
de investiții în 
infrastructura 
locală 

4.4.1 Dezvoltarea 
durabilă a zonelor 
urbane 
funcționale 
4.4.2 Sprijin 
pentru 
revitalizarea și 
regenerarea 
orașelor mici și 
mijlocii cu 
funcțiuni socio-
economice reduce 

OP1+OP2+OP3+OP4+OP5 

4.5 Asigurarea 
condițiilor de 
dezvoltare în 
mediul rural, 
prin realizarea 
de investiții în 
infrastructura 
locală 

4.5.1 Dezvoltarea 
spațiului rural, 
inclusiv integrarea 
funcțională cu 
zonele urbane 

Politica agricolă comună 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
CAPITOLUL III – CONTEXTUL ISTORIC 

 



 
Judeţul Neamţ are numele legat de cel al cetăţii Neamţ, ctitorită de Petru I Muşat în a doua 

jumătate a secolului al XIV-lea, precum şi de Târgu Neamţ – veche aşezare menţionată documentar pe 
lista oraşelor româneşti care existau între anii 1387 şi 1392. Urme ale culturii au rămas materializate în 
diverse zone, atestând popularea acestor meleaguri:  

• paleoliticul superior, cca. 100.000 ani  î.e.n. (urme de vetre, unelte de silex, vase) pe terasele 
Bistriţei, respectiv sat Ceahlău, Piatra Neamţ, Piatra Şoimului, Romani, unde s-au descoperit 
numeroase situri arheologice. Tot în această zonă a ţării s-au descoperit urme certe ale unor 
civilizaţii preistorice ale Europei, cum ar fi Complexul Precucuteni – Cucuteni – Tripolie 
(aprox. 4.200 – 2.600 î.e.n.), dar şi dovezi ale prosperei civilizaţii dacice (de ex: aşezările din 
zona oraşului Piatra Neamţ, cele de la Bâtca Doamnei, Cozla şi Calu); 

• cultura epipaleolitică – pe platoul înalt al Ceahlăului, Cheile Bicazului; 
• aşezări atestând prezenţa omului neolitic în zonele Bodeşti, Frumuşica, Izvoare, Podoleni, 

Hangu;  
• resturi de cetăţi dacice: pe vârful Bâtca Doamnei, cetatea Neamţ. 

Din punct de vedere istoric, evoluţia aşezărilor rurale a dus şi în Neamţ la formarea, începând 
cu a doua jumătate a sec. al XIV-lea, a primelor centre cu nuanţă urbană, cum ar fi: Piatra lui Crăciun, 
Roman şi Neamţ. Cu timpul, târgul Piatra a căpătat o mai mare importanţă, aceasta şi datorită 
constituirii aici a Curţii Domneşti. Perioada medievală a fost, la rândul său, deosebit de bine 
reprezentată, în acest sens fiind semnificativă Cetatea Neamţ. Continua creştere a producţiei de 
mărfuri şi a celei agricole, dar şi intensificarea schimburilor comerciale au dus la o dezvoltare 
economică a ţinutului din ce în ce mai vizibilă. Astfel, spre sfârşitul sec. al XVIII-lea, sunt atestate o 
serie de centre de schimburi, iar odată cu începutul sec. al XIX-lea au început să apară şi primele 
fabrici. 

Revoluţia etnică, reformele de după anul 1859, cucerirea independenţei de stat în anul 1877 şi 
măsurile legislative ce au urmat au dus la dezvoltarea capitalismului industrial şi în această parte a 
ţării. Participarea României, începând cu anul 1916, la Primul Război Mondial a făcut însă ca situaţia 
generală a judeţului să aibă mult de suferit. În anii de după război s-a reuşit refacerea vieţii economice, 
perioada interbelică fiind o perioadă relativ prosperă. 

Intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial, moment ce l-a găsit pe mareşalul Ion 
Antonescu la Piatra Neamţ, a determinat participarea nemţenilor la lupta pentru reîntregirea patriei. 
Evoluţia ulterioară a evenimentelor, mai ales după străpungerea de către armata sovietică a fortificaţiei 
Târgu Neamţ – Paşcani, a făcut ca multe dintre localităţile din estul judeţului să sufere mari distrugeri. 
Anii de după război şi schimbarea regimului politic în anul 1947 au determinat o nouă etapă în 
evoluţia istorică a judeţului Neamţ. 

Regiunea Piatra Neamț a fost locuită din cele mai vechi timpuri datorită unui mediu natural 
favorabil, care a contribuit la dezvoltarea unei civilizații prospere. 

Descoperiri arheologice de o inestimabilă valoare redau imaginea completă a unei populații cu 
un ridicat standard de viață și cu un rafinament artistic excepțional, care a dat naștere, cu milenii în 
urmă Culturii Cucuteni. 

Cea mai veche așezare descoperită pe raza orașului Piatra Neamț este cea de la Poiana 
Cireșului și care aparține mezoliticului (cca. 12.000 i.e.n.). 

Săpăturile arheologice efectuate atestă locuiri străvechi, la Bâtca Doamnei, Ciritei, Lutărie, 
Văleni-Bolovoaia, Cozla și Dărmănești, unde au fost descoperite fragmente de ceramică, obiecte de 
piatră și silex aparținând civilizației Cucuteni (cca. 3.600 – 2.600 i.e.n.), epocii bronzului (mileniul II 
i.e.n.) și civilizației geto-dacice (sec. II i.e.n. – II e.n.). În urma săpăturilor efectuate în anii 1950, au 
fost descoperite importante vestigii medievale la Bâtca Doamnei și la Curtea Domnească. 

Aici, monumente istorice precum Cetatea dacică de la Bâtca Doamnei atestă elemente de 
cultură ce aparţin epocii neolitice (Zona Cucuteni), iar Sinagoga din lemn aflată în Piatra Neamţ, 
construită în secolul al XVIII-lea, aduce mărturie a numeroase comunităţi evreieşti care au existat în 
zonă. Munţii judeţului Neamţ adăpostesc un număr însemnat de mănăstiri construite în vremuri de 
răstrişte pentru Moldova, de domnitori precum Alexandru cel Bun, Petru Muşat, Ştefan cel Mare, 
Bogdan Vodă. 

Dacă civilizația eneolitică și-a făcut simțită prezența prin frumusețea ornamentației ceramicii 
pictate și prin formele acesteia, civilizația geto-dacică a dăruit unul dintre cele mai importante capitole 
ale istoriei orașului prin dezvoltarea pe care au cunoscut-o așezările fortificate de la Bâtca Doamnei, 



Cozla și Calu (sec. I i.e.n. – I e.n.). Acest fapt denotă existența unui puternic centru politic, economic 
și spiritual, Petrodava fiind înscrisă de către Claudiu Ptolemeu în cunoscuta sa Geographica. După 
cucerirea ei de către romani, așezarea și-a încetat existența, dar urmele descoperite atestă continuarea 
locuirii pe teritoriul municipiului. Astfel, un nivel de locuire al așezării de la Lutărie datează din 
secolele V – VI. 

Satul Făurei se află la răsărit de parâul Romani şi de satul Tatomireşti, cu care este unificat 
acum, astfel că pe harta judeţului este trecut numai satul Făurei. Satul este menţionat într-un act de 
întărire, la data de 3 septembrie 1459, al boierului Goştilă, şi apoi este stăpânit de urmaşii săi. 

În secolul al XVII-lea, satul Făurei era stăpânit de boierul Vasile Bogza. Vorbind despre 
primele începuturi documentare care atestă aşezări umane, pe teritoriul comunei există puţine vestigii 
care să ateste aceasta. 

Astfel, pentru satul Făurei nu există documente care să ateste vechimea sau modul de formare 
al aşezării. 

Se pare că vatra de sat a fost aceeaşi ca şi cea actuală. Putem menţiona că înaintea ultimei 
împărţiri administrativ teritoriale figura şi satul Tatomireşti. Vatra veche a acestui sat a existat în zona 
numită „La Brad”, iar satul purta denumirea de „Cuibar”. Mutarea vetrei satului datează din secolul al 
XVIII-lea, perioadă când se schimbă denumirea satului. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta denumirea de Budeștii Ghicăi, făcea parte din 
plasa de Sus-Mijlocul a județului Neamț și era formată din satele Budeștii Ghicăi, Climești, Făurei, 
Micșunești și Tatomirești, având în total 2.446 de locuitori. În comună existau patru mori de apă, o 
școală și cinci biserici. Anuarul Socec din anul 1925 o consemnează în plasa Războieni a aceluiași 
județ, având 2663 de locuitori în aceleași sate. 

După al Doilea Război Mondial, satul Budeștii-Ghicăi a luat numele de Budești, iar comuna 
pe cel de Făurei. În anul 1950, ea a fost arondată raionului Piatra Neamț din regiunea Bacău. În anul 
1968, a revenit la județul Neamț, reînființat. 

Satul Tatomireşti, a cărui denumire vine de la Tatomir, a fost stăpânit în secolul al XV-lea de 
Jula, iar la sfârşitul secolului, urmaşii lui Jula şi nepoata lui Costea Dabija au vândut satul lui Petru 
Căliman şi la data de 18 martie 1495, voievodul le-a întărit actul. Tot pe atunci, jumătatea de sus a 
satului Tatomireşti era stăpânită de Micul Purcărescu, ale cărui strănepot a vândut-o lui Ieremia 
vistiernic la data de 27 decembrie 1519, când a fost întărit actul. 

Jumătatea de sus a satului a fost apoi a călugărului Evlaghie vistiernic, care a vândut-o lui 
Armeanu, care primeşte întărire în anul 1527. 

Satul Climeşti, la sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea era stăpânit de 
fraţii Trif şi Negrit, iar mai târziu a fost stăpânit de Marcu, Mihuţ şi Lazăr, fii lui Trif, care primesc 
întăriri pentru partea de sus a satului, la data de 30 martie 1558, de la voievodul Alexandru 
Lăpuşneanu, iar partea de jos era stăpânită de fii lui Negrit. 

Lucruri interesante se pot spune şi despre satul Climeşti, care mai păstrează denumirea 
,,Ghirva’’. În limbajul bătrânilor. ,,Ghirva’’ este primul nume al acestei aşezări Climeşti, iar vatra 
satului se găsea pe locul ce astăzi se numeşte „Trofeşti”, locuitorii aflându-se într-o stare de 
semidependenţă faţă de boier, care-şi avea conacul la distanţa de 1 km spre nord, au refuzat să iasă cu 
plugurile pe moşie. Boierul a preferat să-şi trimită oamenii sau să dea foc satului, iar locuitorii au fugit 
în satele vecine, mult timp acel loc numindu-se „locul focului”. 

Actuala vatră de sat s-a format mult mai târziu, aproximativ între anii 1800 – 1850. 
Satul Climeşti este situat pe drumul judeţean Roman – Piatra Neamţ, via Trifeşti – Mărgineni, 

la km 17. Este cel mai mare sat din comună, întocmit în anul 1856 de către voievodul şi omul politic 
Grigore Cozadini. Acesta era descendentul unei familii italiene grecizate şi văr după mamă cu Al. I. 
Cuza. A fost unul dintre fruntaşii revoluţionari din anul 1848 din Moldova, după care a ocupat în 
timpul domniei lui Cuza şi Carol I funcţia de senator şi prefect de Fălticeni. 

Căsătorit cu Eugenia Ghica – Budeşti a primit de la socrul său o parte din moşie şi 40 de 
familii de clăcaşi. Aceştia au fost împroprietăriţi de Cuza în anul 1864, ei constituind nucleul 
actualului sat aşezat într-o mică depresiune şi pe dealurile care o înconjoară. 



În sat se păstrează fostul conac cu dependinţele sale, separate de mai multe ori şi înconjurat de 
un adevărat parc dendrologic cu mai multe specii noi de arbori ca: magnolia, salcâmul japonez, 
catalpo, zoda etc. 

Sub sprijinul totalitar a avut mai mulţi proprietari fiind pe rând tabără de pioneri, spital, şcoală 
de copii reumatici, spital pentru bolnavii psihici, cabană. 

Satul Budeşti – trebuie arătat faptul că este un sat de clăcaşi cu o vechime nu prea mare, aşezat 
pe moşia familiei Ghica, fiind cel mai mare sat din cadrul comunei.  

Singurul obiectiv din comuna Făurei inclus în lista monumentelor istorice din județul 
Neamț ca monument de interes local este biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”  din satul 
Budești, clădire ridicată în anul 1663 și clasificată ca monument de arhitectură, unde se găseşte 
înmormântat domnitorul Dumitraşcu Vodă. 

Dumitrașcu Cantacuzino (Dumitrașcu Vodă), sau Dimitrie Cantacuzino, a domnit în Moldova 
de trei ori, prima dată în perioada noiembrie 1673 – ianuarie 1674, a doua oară februarie 1674 – 
noiembrie 1675 și  aprilie 1684 – mai 1685. Era cunoscut și după porecla „Grecul”, fiind fiul lui Matei 
Cantacuzino vistiernicul. 

Satul Budeşti apare în documente în anul 1712, în timpul domniei lui Constantin Mavrocordat, 
iar satul este mult mai vechi, ţinând seama că pe pisania bisericii din sat este amintită data de 19 
septembrie 1664. Cu aproximativ 200 de ani în urmă, satul s-a restrâns în locul unui fost iaz, colmatat 
în condiţii necunoscute. Satul a purtat numele de Budeştii-Ghicăi, după numele boierului care a fost pe 
aceste locuri. 

Satul Micşuneşti – cea mai veche aşezare de pe teritoriul comunei. Datează din a doua 
jumătate a secolului al XV-lea, el fiind întemeiat de unii dintre vitejii lui Ştefan cel Mare. 

Se pare că aici a poposit Ştefan cel Mare în timpul retragerii spre Războieni, pe Valea 
Orbicului şi de aici Codrii seculari ai Bourului. Spre deosebire de alte sate, satul Micşuneşti a fost un 
sat de răzeşi, oameni harnici şi gospodari, cu dragoste de glie. Urmaşii acestor familii de răzeşi există 
şi astăzi, cum ar fi: Aramă, Zeamă, Şerban, Condurache. 

Ca sat răzăşesc a cărui moşii nu s-au vândut ci s-au împărţit între urmaşi prin înţelegere, fără 
acte, care erau greu de procurat a fost stăpânit de logofătul Dobru şi s-a numit Dobruleşti. Satul se afla 
la obârşia pârâului Orbic. Mai târziu satul a fost stăpânit de Ana, fiica lui Dobru, care a vândut satul 
nepoatei sale Stanca, la data de 11 septembrie 1480, când voievodul Ştefan cel Mare i-a dat actul de 
întărire. Satul a fost stăpânit de boierul Crai, pentru că valea de la vest de sat poartă numele de Valea 
Craiului, menţiune din sec. al XV-lea. 

Boierul Dobru a fost scriitor de acte, logofăt  şi a făcut parte din Sfatul Domnesc şi a stăpânit 
satul Văleni de la Iucaş şi altele. 

Mai târziu satul a intrat în stăpânirea boierului Micşun, al cărui nume îl poartă din secolul al 
XVI-lea. O atestare cu numele de Micşuneşti se găseşte în actul satului Bârjoveni, de la data de 1 
septembrie 1620, în care este menţionat ca martor la judecată „Nistor din Micşuneşti”. 
 
  
 

 
  
 

CAPITOLUL IV – CONTEXTUL CULTURAL 
 
 
 

În judeţul Neamţ, lista monumentelor istorice şi de arhitectură cuprinde peste 108 obiective.  

https://www.moldovenii.md/ro/people/719/


Judeţul Neamţ este o zonă bogată în tradiţii culturale. În municipiile şi oraşele judeţului sunt 
muzee deosebit de interesante, unele păstrând importante mărturii din epoca neolitică, getică şi pre-
romană şi găzduiesc frecvent turnee ale colecţiilor de artă modernă europeană. 

Activitatea culturală a judeţului Neamţ este îmbogăţită de festivalurile teatrale anuale, de 
concertele de muzică de cele mai variate genuri şi de galeriile de artă care organizează expoziţii ale 
artiştilor locali şi naţionali. 

Datorită poziţiei geografice, varietăţii condiţiilor naturale, monumentelor istorice de valoare 
naţională şi internaţională, precum şi ospitalităţii recunoscute a oamenilor de pe aceste meleaguri, în 
decursul timpului, potenţialul turistic al judeţului Neamţ a crescut în atractivitate. 

Pe teritoriul comunei există multe vestigii istorice, semn că aceste locuri au fost locuite din 
vremuri străvechi.  

Cea mai veche dovadă a existenţei acestui sat este biserica aşezată lângă vechiul conac 
boieresc, construită în timpul lui Toma Cantacuzino, în anul 1664, unde se găseşte înmormântat 
domnitorul Dumitraşcu Vodă. 

Biserica construită în anul 1664 pe temelie de piatră, în formă de corabie, este acoperită cu 
tablă. Stilul arhitectonic este specific sec. al XVII-lea. Este construită de meşteri locali din ţară, fapt 
evidenţiat de asimetria bolţilor şi arcadelor interioare. Interiorul naosului şi pronaosului se încheie cu 
bolţi artistic construite, iar altarul cu o semiboltă. Biserica are un singur turn, situat deasupra 
pridvorului unde sunt aşezate clopotele. Este ctitoria vel vornicului de Ţara de Jos Toma Cantacuzino, 
după cum specifică şi pisania: „Cu voia Tatălui şi ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, iată eu 
rob lui Dumnezeu Toma Cantacuzino vel vornic de Ţara de Jos şi cneaghina lui Ana, a naşterii Sf. 
Ioan, în zilele lui Istrati Dabija voievod în anul 1664, 19 septembrie”. 

 

 
Imaginea 4.1: Biserica „Nașterea Sfântul Ioan Botezătorul” 

 
Dumitraşcu Voievod al cărui mormânt se află în pronaos, nu este consemnat de tradiţii în 

rândul ctitorilor. Redăm întocmai înscripţia de pe piatra funerară: „Această piatră a făcut şi 
înfrumuseţat Vasilea Panului sau Ştefan Moşu   … a murit…în zilele lui Dumitraşcu Voievod în anul 
1674, 12 mai”. Biserica a fost reparată în anul 1918, când s-a pictat parţial interiorul şi uşile laterale la 
catapeteasmă de către pictorul Tempeanu din Piatra Neamţ. O pictură în ulei, fără valoare artistică. În 
reparaţia din anul 1934, biserica a fost legată la treimea superioară în fier, adăugându-se doi contraforţi 
la altar. La reparaţia din anul 1956, sub îndrumarea Comitetului de Arhitectură şi Sistematizare a 
oraşului Roman, s-a transformat acoperişul turlei. 

Totodată s-a descoperit soclul de jur împrejur, la înălţime de un metru şi s-a construit trotuarul 
din plăci mozaicate. La această reparaţie făcută cu strădania preotului Vieru Ioan, s-a consolidat în 
întregime şi acoperişul bisericii. 

Interiorul interesant din punct de vedere arhitectonic este pictat parţial în anul 1918 cu pictură 
în ulei ce nu prezintă o valoare artistică ce favorizează igrasia. Catapeteasma sculptată în stil baroc şi 
specifică sec. al XVIII-lea fiind aplicată pe un strat în ghips este deteriorată. 



Uşile laterale ale catapetesmei nu sunt cele originale, deoarece în anul 1918, când s-a făcut 
pictura parţială au fost înlocuite cu uşi de stejar sculptat. Pentru întreaga biserică, şi în special pentru 
catapeteasmă a fost înaintat deviz de restaurare pictare şi reparaţii la C.S.C.A. Bucureşti. 

Biserica a fost refăcută în anul 1982 cu ajutorul părintelui Tendeleu Neculai. Printre obiectele 
ce reprezintă o importanţă deosebită se amintesc: „Evanghelia” în limba greacă, ferecată în metal aurit, 
datând din anul 1754, precum şi „Evanghelia” cu litere chirilice, tipărită în anul 1821 cu 
binecuvântarea Mitropolitului Veniamin Costache, ferecată în metal alb şi argint de China. 

Satul Climeşti sau Ghirva, cum i se mai zicea mai înainte, este aşezat într-o vale, înconjurat de 
pădure în partea de răsărit, şi se întinde pe o distanţă de 2 km. Prin mijlocul satului trece un pârâuaş a 
cărui denumire nu se cunoaşte. Tot în acest sat, chiar în mijloc se află un spital de copii de vârstă 
preşcolară pentru tratarea reumatismului, căci locul unde se află actualmente spitalul a fost conac 
boieresc. Este înconjurat de munţi, brazi şi în jur se află o livadă cu tot felul de pomi fructiferi, pe o 
suprafaţă de circa 10 ha. Fostul conac boieresc se numeşte din anul 1990 „Tabăra Climeşti”, unde se 
organizează diverse evenimente. 

Obiceiurile din acest sat sunt cele vechi româneşti, căci dacă satul este adunătură, aşa cum se 
zice, obiceiurile nu se prea deosebesc de la o comună la alta şi se păstrează până astăzi: capra, ursul, 
haiducii, pluguşorul, toba, colindele şi horele. 

Biserica parohială  din Făurei cu hramul „Sf. Dimitrie” (pe 26 octombrie). Biserica din Făurei 
a fost construită în anul 1977 de preotul Nicolau. În comitet erau atunci ctitorii: Balan Gheorghe, 
Asmarandei Neculai, Gherghel Grigore, Maraş Ion. 

Biserica parohială din satul Micşuneşti cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în biserică” a 
fost construită între anii 1477 – 1488 la Bălţăteşti, pictată de pictorul Arsenie şi mutată la Micşuneşti, 
unde biserica a ars. În anul 1961 s-a făcut reparaţie capitală. 

Biserica din Tatomireşti, cu hramul „Sf. Neculai” a fost construită din bârne în anul 1883. În 
anul 1962 a fost refăcută, iar anul 1985, s-a realizat reparaţia capitală. 

Biserica din satul Budeşti serbează hramul la „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, când sunt 
Sânzâienile şi Drăgaica. (24 iunie). 

S-a ridicat un monument în cinstea eroilor căzuţi în războaiele din  perioada 1918 – 1945, 
specificându-se numele eroilor locali, aceștia fiind în total de 44 la număr. 
 

Tabelul 4.1: Situația la nivelul bibliotecilor și a cititorilor activi din comuna Făurei (Sursa: INSSE) 
Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Biblioteci 3 1 1 1 2 2 2 

Volume 
existente 11.914 8.434 8.320 8.420 10.477 10.613 10.747 

Voume eliberate 1.265 2.000 2.000 2.400 2.172 1.963 2.175 

Cititori activi 485 110 110 140 147 137 136 

 
 În comuna Făurei în anul 2020 funcționau 2 biblioteci, una dintre acestea fiind publică. În 
perioada 2014 – 2020, numărul acestora a fluctuat între 1 și 3 unități. 
 Numărul volumelor existente a înregistrat valoarea maximă de 11.914 în anul 2014 când în 
comună funcționau 3 biblioteci, urmând ca numărul volumelor să se diminueze cu aproximativ 30% în 
perioada 2015 – 2017. 
 Numărul volumelor eliberate a înregistrat o tendință ascendentă, majorându-se cu 71,9% în 
anul 2020 comparativ cu anul 2014. 
 Numărul cititorilor activi s-a diminuat puternic după anul 2014, rezultând o pierdere a 
interesului față de cărțile/ volumele fizice. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL V – CONTEXTUL ADMINISTRATIV 
 
În Uniunea Europeană – spațiul rural este definit prin recomandarea 1296 din anul 1996, ca un 

teritoriu de interior sau de coastă (continental sau litoral) caracterizat prin sate și orașe mici, 
principalele activități sunt agricole și silvice, activități de agro-cultură și pescuit, activități de agrement 
și petrecere a timpului liber, activități de mică industrie.  

La nivelul Uniunii Europene, spațiul rural ocupă aproximativ 90% din suprafață și 27% din 
populație.  

Există țări care nu au populație rurală și țări în care ponderea populației rurale este de 45% ( 
România, Slovenia, Slovacia, Polonia, etc.).  

Din punct de vedere economic, există: 
Spațiul rural intermediar este amplasat într-o zonă în care forța de atracție a urbanului este 

foarte scăzută (15 – 50 km). Se caracterizează prin: 
• Spațiul rural periurban;  
• Spațiul rural intermediar; 
• Spațiul rural periferic marginalizat sau defavorizat. 

Județul Neamț este situat în partea central-estică a României în regiunea Nord-Est. Formele de 
relief au înălţimi cuprinse între 1.907 m (vârful Ocolaşul Mare) și 169 m (lunca Siretului). 

Sprafața județului este de 5.897 km2 și densitatea este de 76,8 loc/km2. 
 

Tabelul 5.1: Suprafața fondului funciar a comunei Făurei (Sursa: INSSE) 
Suprafața fondului funciar după 

modul de folosință 
2010 2011 2012 2013 2014 

Total 5.205 5.205 5.205 5.205 5.205 

Agricolă 4.193 4.193 4.548 4.548 4.548 

Arabilă 3.636 3.636 4.032 4.033 4.033 

Pășuni 528 528 487 486 486 

Fânețe 5 5 5 5 5 

Vii și pepiniere viticole 2 2 2 2 2 

Livezi și pepiniere pomicole 22 22 22 22 22 

Terenuri neagricole total 1.012 1.012 657 657 657 



Păduri și altă vegetație forestieră 758 758 465 465 465 

Ocupată cu ape, bălți 84 84 81 81 81 

Ocupată cu construcții 101 101 84 84 84 

Căi de comunicații și căi ferate 65 65 20 20 20 

Terenuri degradate și 
neproductive 4 4 7 7 7 

 Fondul funciar este constituit din terenurile de orice fel, indiferent de destinație, deținute sau 
de domeniul (public, privat, cooperatist etc.) din care fac parte. 
 Conform datelor INSSE (tabelul 5.1) suprafața agricolă a prezentat o majorare, respectiv 
suprafața arabilă ajungând la 4.033 ha în anul 2014, această creștere datorându-se micșorării 
suprafețelor ocupate cu pășuni și cele cu păduri și altă vegetație forestieră. 
 

Tabelul 5.2: Numărul locuințelor existente în comuna Făurei (Sursa: INSSE) 
Anul 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Locuințe 1.148 1.150 1.156 1.157 1.157 1.159 1.159 1.159 1.160 

 
Locuința (apartamentul) este construcția formată din una sau mai multe camere de locuit 

situate la același nivel al clădirii sau la niveluri diferite, prevăzută în general cu dependințe (bucătărie, 
baie etc.) sau alte spații de deservire, independentă din punct de vedere funcțional, având intrare 
separată din casa scării, curte sau stradă și care a fost construită, transformată sau amenajată în scopul 
de a fi folosită, în principiu, de o singură gospodărie. Numărul locuințelor prezintă o tendință 
ascendentă, cea mai mare creștere fiind înregistrată în anul 2014, realizându-se 6 locuințe noi 
comparativ cu anul precedent.  
 

Tabelul 5.3: Autorizații de construire eliberate pentru clădiri pe tipuri de construcții (Sursa: INSSE) 
Anul 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Clădiri rezidențiale 6 3 5 4 - 1 2 3 3 

Alte clădiri 1 - 4 3 - 1 - - - 
 

Autorizația de construire constituie actul de autoritate al administrației locale pe baza căruia se 
asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și 
funcționarea construcțiilor. Autorizația de construire se eliberează beneficiarului lucrării, în temeiul și 
cu respectarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, în vederea începerii lucrărilor 
de construcții. Numărul autorizațiilor de construire s-a diminuat după anul 2015, maximul 
înregistrându-se în anul 2014, de 9 autorizații. Urmând ca apoi să fluctueze între valori mai reduse 
comparativ cu prima perioadă analizată, în anul 2020 fiind eliberate 3 autorizații. Comuna Făurei 
necesită înființarea/ dezvoltarea/ extinderea rețelelor tehnico-edilitare (apă potabilă, canalizare, gaz), 
în prezent comuna fiind sub standardele europene privind aceste componente. 
 

Tabelul 5.4: Situația unităților medico-sanitare (Sursa: INSSE) 
Anul 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cabinete medicale de 
familie 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Cabinete stomatologice - - - - - - - 1 

 În comuna Făurei funcționează un singur cabinet medical de familie iar în anul 2019 a fost 
înființat un cabinet stomatologic. 
 

Tabelul 5.5: Situația personalului medico-sanitar (Sursa: INSSE) 
Anul 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Medici de familie 1 1 1 1 1 1 1 1 

Medici stomatologi - - - - - - - 1 

Personal sanitar 
mediu 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Conform datelor furnizate de INSSE, în comună, în anul 2019 activau un medic de familie, un 

medic stomatolog și o persoană din cadrul personalului sanitar mediu. 



În urma realizării unei anchete sociologice în comuna Făurei privind satisfacția față de rețelele 
edilitare, utilități/ servicii publice, au reieșit următoarele: 
 
  

Figura 5.1: Nivelul de satisfacție pentru infrastructura comunei Făurei 
 

Conform figurii 5.1 locuitorii respondenții au o satisfacție medie spre ridicată privind 
serviciile de transport, poștă și curierat, majoritatea acordând notele 3 și 4. Sunt recomandate 
investiții/ atragerea de investitori pentru serviciile de transport, îmbunătățirea/ extinderea 
parcului auto, reducerea timpilor de așteptare a autobuzelor/ microbuzelor, îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere pentru transportul public, măsuri de modernizare/ digitalizare pentru a 
reduce timpul de livrare și creșterea gradului de precauție privind produsele livrate. 
 
  

Figura 5.2: Nivelul de satisfacție pentru infrastructura comunei Făurei 
 
 În ceea ce privește rețelele de apă potabilă și de canalizare, majoritatea respondenților au 
acordat nota 1, evidențiindu-se un grad ridicat de nemulțumire. Conform răspunsurilor înregistrate 
sunt necesare investiții majore pentru înființarea și extinderea rețelelor de apă potabilă și 
canalizare. 
 
  
  

Figura 5.3: Nivelul de satisfacție pentru infrastructura comunei Făurei 
 

În ceea ce privește mulțumirea locuitorilor față de serviciile de salubritate, se constată faptul 
că majoritatea respondenților au acordat notele 1 și 3, de unde rezultă o satisfacție scăzută. Astfel, 
sunt necesare investiții pentru îmbunătățirea sistemului de salubritate, dotarea cu utilaje 
necesare, achiziționarea de pubele pentru colectarea selectivă. 

Analizând situația iluminatului public, majoritatea respondenților au acordat nota 3. Este de 
menționat faptul că 22% dintre respondenți au acordat nota 4. Sunt necesare măsuri de 
îmbunătățire/ extindere a rețelei de iluminat public.  

Analizând starea drumurilor comunale, 77% dintre respondenți au acordat notele 1 și 3. Se 
observă faptul că sunt necesare măsuri pentru a crește gradul de mulțumire a populației. 

În ceea ce privește starea drumurilor județene, majoritatea respondeților (50%) au acordat nota 
2. Se concluzionează faptul că sunt necesare investiții în ceea ce privește îmbunătățirea stării 
drumurilor județene. 

În ceea ce privește mulțumirea locuitorilor față de serviciile medicale/ sociale oferite, au 
rezultat următoarele: 
 
 
 

Figura 5.4: Nivelul de mulțumire față de medici 
 

În ceea ce privește mulțumirea respondenților față de numărul medicilor, 50%  dintre aceștia 
s-au declarat mulțumiți, în timp ce 28% s-au declarat nemulțumiți. În ceea ce privește mulțumirea față 
de competența medicilor, 50% dintre respondenți s-au declarat mulțumiți. Sunt recomandate măsuri 
pentru atragerea de medici și personal medical creșterea satisfacției față de competența acestora 
se poate realiza prin urmarea unor cursuri de specialitate de către medici, creșterea interesului 
față de bunăstarea pacienților, accesul la aparatură/ echipamente necesare pentru consultații/ 
intervenții medicale. 
 
 



 
Figura 5.5: Nivelul de mulțumire privind farmaciile 

 
Privind aspectele legate de farmacii, majoritatea respondenților s-au declarat mulțumiți. În 

ceea ce privește nivelul de mulțumire față de numărul farmaciilor, majoritatea respondenților (50%) s-
au declarat mulțumiți, în timp ce față de aprovizionarea farmaciilor, 67% dintre respondenți s-au 
declarat mulțumiți. Pentru a crește nivelul de mulțumire s-ar putea îmbogăți gama de 
medicamente disponibile în farmacii și s-ar putea înființa farmacii în zonele lipsite de acestea 
sau cu o densitate mult mai redusă față de alte zone ale comunei. 
 
 
 

Figura 5.6: Nivelul de mulțumire privind cabinetele medicale 
 

Analizând răspunsurile respondenților cu privire la numărul cabinetelor medicale și condițiile 
acestora, majoritatea respondenților (39%) s-au declarat mulțumiți. Cu toate acestea, 33% dintre 
respondenți s-au declarat nemulțumiți și 28% s-au declarat foarte nemulțumiți. Sunt necesare 
investiții pentru îmbunătățirea condițiilor din cabinetele medicale, dotarea cu noi echipamente, 
reabilitarea cabinetelor și creșterea numărului acestora pentru a reduce gradul de nemulțumire. 
Privind condițiile din cabinetul stomatologic, 50% dintre respondenți s-au declarat mulțumiți, în timp 
ce 33% dintre respondenți s-au declarat nemulțumiți și foarte nemulțumiți. Sunt necesare investiții 
pentru îmbunătățirea condițiilor din cabinetul stomatologic și dotarea cu noi echipamente. 
 
 

Figura 5.7: Nivelul de mulțumire privind serviciile medicale veterinare 
 

În ceea ce privește mulțumirea față de serviciile medicale veterinare, 33% dintre respondenți 
s-au declarat nemulțumiți, iar 28% dintre respondenți s-au declarat foarte nemulțumiți. Aceste aspecte 
scot în evidență faptul că sunt necesare măsuri urgente pentru remedierea situației. 

 
 
 

Figura 5.8: Nivelul de mulțumire privind serviciile de asistență socială – asistență socială pentru 
bătrâni și pentru persoanele cu handicap 

 
Figura 5.9: Nivelul de mulțumire privind serviciile de asistență socială  pentru copii 

 
În ceea ce privește serviciile de asistență socială, majoritatea respondenților s-au declarat 

nemulțumiți și foarte nemulțumiți. Sunt necesare investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de 
asistență socială, construcția de centre sociale, angajarea de personal calificat, asistență la 
domiciliu. 
 
 

Figura 5.10: Opinia publicului privind problemele comunei Făurei 
 

Conform respondenților, cea mai mare problemă a comunității (26% dintre răspunsuri) este 
reprezentată de lipsa rețelelor tehnico-edilitare (în anumite zone ale comunei) – apă, canalizare, 
iluminat public, urmată de activitatea economică slabă (21%) și starea precară a infrastructurii rutiere 
(19%).  
 
 

Figura 5.11: Acțiuni propuse de public pentru rezolvarea principalelor probleme 
Analizând răspunsurile locuitorilor, primele 3 acțiuni propuse pentru rezolvarea principalelor 

probleme ale comunității sunt: înființarea/ modernizarea/ extinderea rețelei de alimentare cu apă, 



canalizare, iluminat (28%), modernizarea/ refacerea infrastructurii rutiere (25%), accesarea fondurilor 
europene (23%) precum și altele enumerate în graficul 5.10. 
 
 

Figura 5.12: Fenomene sociale negative din comuna Făurei 
 

Conform răspunsurilor primite primele două fenomene sociale negative sunt legate de forța de 
muncă și gradul de sărăcie. Susținerea antreprenoriatului local și atragerea unor investitori 
externi pot fi cheile de păstrare a forței de muncă și dezvoltare a comunei Făurei. 

CAPITOLUL VI – SISTEMUL DE EDUCAȚIE 
 

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/2011, sistemul educativ din România este 
reglementat de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Fiecare nivel are propria sa formă de 
organizare și este subiectul legislației în vigoare. Grădinița este opțională între 3 și 6 ani. Clasa 
pregătitoare, devenită obligatorie în anul 2012, începe în general la vârsta de 6 ani. 89Școlarizarea este 
obligatorie până în clasa a zecea (de obicei, care corespunde cu vârsta de 16 sau 17 ani). Învățământul 
primar și secundar este împărțit în 12 sau 13 clase. Învățământul superior este aliniat la Spațiul 
european al învățământului superior. 

Încă de la Revoluția română din anul 1989, sistemul de învățământ românesc a fost într-un 
continuu proces de reorganizare care a fost atât lăudat cât și criticat. 

Școala Gimnazială Făurei 

 
Imaginea 6.1: Școala Gimnazială Făurei 

 
Structura şcolii Făurei este următoarea: - Şcoala gimnazială Făurei - Şcoala Budeşti; - 

Grădiniţa Climeşti;  În prezent şcoala dispune de un număr de 12 săli de clasă, 2 laboratoare de 
informatică, un laborator de fizică, un cabinet de istorie - geografie. 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 6.1: Populația școlară în comuna Făurei (Sursa: INSSE) 
Nivel de 
educație 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 267 269 259 248 238 215 207 200 189 

Copii 
înscriși în 
grădinițe 

58 60 62 58 57 54 55 48 35 

Elevi înscriși 
în școala 209 209 197 190 181 161 152 152 154 



primară și 
gimnazială 

 
În ceea ce privește populația școlară, pentru comuna Făurei observăm o tendință de diminuare 

în intervalul 2013 – 2020, astfel în anul 2020 populația școlară a fost de 189 elevi, 18,52% dintre 
aceștia fiind preșcolari, 
 

Tabelul 6.2: Personal didactic pe niveluri de instruire (Sursa: INSSE) 
Anul 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 19 24 18 19 20 17 16 18 17 

Învățământ 
preșcolar 

4 4 4 4 4 3 3 2 2 

Învățământ 
primar și 
gimnazial  

15 20 14 15 16 14 13 16 15 

 
La nivelul școlii din comuna Făurei, numărul personalului didactic a înregistrat o tendință 

descendentă în perioada 2017 – 2020 comparativ cu perioada 2012 – 2016. Numărul cadrelor didactice 
din învățământul preșcolar a scăzut treptat pe întreaga perioadă analizată. 
 

Tabelul 6.3: Săli de clasă pe niveluri de educație (Sursa: INSSE) 
Anul 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 11 12 16 13 13 12 12 12 12 

Învățământ 
preșcolar 

- - 4 4 4 3 3 3 3 

Învățământ 
primar și 
gimnazial  

11 12 12 9 9 9 9 9 9 

 
Numărul sălilor de clasă nu a înregistrat modificări substanțiale în perioada analizată. În 

comună există două săli de sport/ terenuri de sport pentru practicarea orelor de educație fizică. 
 

Tabelul 6.4: PC-uri pe niveluri de educație (Sursa: INSSE) 
Anul 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 29 29 31 31 33 32 32 32 32 

Învățământ 
preșcolar 

- - 2 2 4 3 3 3 3 

Învățământ 
primar și 
gimnazial  

29 29 29 29 29 29 29 29 29 

 
Conform informațiilor INSSE, în anul 2016 numărul total de calculatoare a crescut cu 4 unități 

față de anul 2012, urmând să se diminueze cu o unitate în anul 2017 rămânând 32 de calculatoare până 
la sfârsitul perioadei analizate.  
 

Tabelul 6.5: Ponderea gospodăriilor care au acces la un computer acasă – pe medii de rezidență (%) 
(Sursa: INSSE) 

Medii de rezidență 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017 

Urban 56,2 59,2 61,7 66,4 69,8 72,2 75,9 

Rural 23 23,7 26,6 31,7 37,5 48,4 51,9 

 
Referitor la gospodăriile cu acces la un computer, la nivel național, încă există discrepanțe 

majore între cele două medii de rezidență, tinerii din mediul urban având avantaj comparativ față de 
cei din mediul rural. Conform datele disponibile pe platforma INSSE, se constată faptul că se 
înregistrează un trend pozitiv la nivelul ambelor medii de rezidență. În mediul rural creșterea a fost 



mai puternică comparativ cu mediul urban, înregistrându-se o creștere de 29% din anul 2009 până în 
anul 2017 în mediul rural, deși mediul urban este în avantaj cu 24% față de cel rural în anul 2017. 
 
Tabelul 6.6: Ponderea gospodăriilor care au acces la internet acasă – pe medii de rezidență (%) (Sursa: 

INSSE) 
Medii de rezidență 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017 2020 

Urban 33,6 50,8 54,3 59,3 64,6 68,3 71,9 77,5 84,8 

Rural 3 13,5 17,8 21,8 27,7 32,8 46,6 56,9 69,7 

 
În anul 2007 doar 3% din populația rurală avea acces la internet în timp ce în mediul urban 

33,6% dintre locuitori aveau posibilitatea de a se conecta la internet. Ponderile au crescut treptat de la 
an la an odată cu avansul tehnologiei, ajungând în anul 2017 ca 56,9% din populația rurală să aibă 
acces la internet. Din anul 2017 ponderea persoanelor ce dețin acces la internet o depășește pe cea a 
persoanelor ce au acces la un calculator. Aceste ponderi nu se opresc din creștere de la an la an, în anul 
2020 69,7% dintre locuitorii din mediul rural, respectiv 84,8% dintre locuitorii din mediul urban aveau 
acces la internet, creșterea nivelului de tehnologizare fiind necesară pentru sistemul educațional și nu 
numai, observând efectele cauzate de pandemia COVID – 19. 
 
 

Figura 6.1: Evoluția populației cuprinse între 0 – 14 ani comparativ cu populația școlară în comuna 
Făurei (Sursa: INSSE) 

 
Urmărind figura 6.1, la nivelul comunei Făurei, se constată faptul că populația cu vârsta 

cuprinsă între 0 – 14 ani reprezenta 13,24% din populația totală la data de 1 iulie 2020. Populația 
școlară a suferit o diminuare, ajungând în anul 2020 la 189 de elevi înscriși în ciclul școlar, 
reprezentând o scădere de 29,22% față de anul 2012 când numărul elevilor era de 267. 

Presupunând faptul că populația școlară are până în vârsta de 14 ani, în anul 2020, 68,72% 
dintre aceștia dispuneau de educație în comuna Făurei. 
 

Tabelul 6.7: Absolvenți pe niveluri de instruire (Sursa: INSSE) 
Anul 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Absolvenți 17 19 26 32 26 20 16 14 

 
În ceea ce privește numărul absolvenților, în intervalul 2012 – 2015 s-a înregistrat o tendință 

de creștere, atingând maximul de 32 de absolvenți, urmând ca în perioada 2016 – 2019 numărul 
acestora să se diminueze treptat până la un minim de 14 absolvenți. 
 
 

Tabelul 6.8: Rata abandonului școlar în învățământul preuniversitar, pe niveluri de educație (%) 
(Sursa: INSSE) 

Nivel de instruire 

Nivel de 
agregare a 

datelor 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Învățământul primar 

TOTAL 1,6 1,6 1,1 1,3 1,8 1,7 1,5 1,6 1,6 

Regiunea 
NORD-EST 

1,3 1 0,9 1 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 

Neamț 1,6 1,3 1,1 0,8 1,5 1,1 0,9 0,8 1,1 

Învățământ gimnazial 

TOTAL 2 1,9 1,7 1,9 2,1 2 1,8 1,8 1,7 

Regiunea 
NORD-EST 

1,7 1,5 1,7 1,5 1,8 1,7 1,5 1,5 1,7 

Neamț 1,9 1,4 0,8 1,2 1,7 1,4 1 1,1 2,1 

Învățământul secundar 
ciclul 2 (liceal și 

TOTAL - 4,2 2,9 2,9 3,5 3,6 2,6 2,6 2,6 

Regiunea - 4,8 3,1 3,2 3,7 3,3 2,4 2,7 2,5 



profesional) NORD-EST 

Neamț - 3,7 5,5 3,3 3,1 3,6 2,9 2,7 2,3 

Regiunea 
NORD-EST 

18,1 - - - - - - - - 

Neamț 10,7 - - - - - - - - 

Învățământ postliceal și de 
maiștri 

TOTAL 6,3 6,1 8,9 7,9 10,7 9,7 10 9,2 9,7 

Regiunea 
NORD-EST 

7,1 6,2 7,8 7,4 11,6 9,6 10,7 8,5 11,2 

Neamț 8,5 4,9 5,6 7,3 13,8 10,2 12,2 11,2 15,1 

 
Rata abandonului școlar este definită ca diferența între numărul elevilor înscriși la începutul 

anului școlar și cel aflat în evidență la sfârșitul aceluiași an școlar, exprimată ca raport procentual față 
de numărul elevilor înscriși la începutul anului școlar. 

Analizând tabelul 6.8, rata abandonului școlar în județul Neamț înregistrează valori mai reduse 
decât ratele înregistrate la nivelul Regiunii Nord – Est precum și la nivel național pentru majoritatea 
nivelurilor de instruire analizate. Cea mai mare rată a abandonului s-a înregistrat la nivelul 
învățământul postliceal și de maiștri în perioada  2014 – 2018, depășind rata abandonului la nivel 
național și de macroregiune. 

În urma realizării anchetei sociologice, au reieșit următoarele: 
 
  

Figura 6.2: Nivelul de mulțumire privind dotarea unităților educaționale 
 
Majoritatea populației respondente (67%) s-a declarat mulțumită de dotarea unităților, în timp 

ce aproximativ 20% dintre respondenți s-au declarat nemulțumiți față de aceste aspecte. Pentru a 
crește gradul de mulțumire sunt necesare investiții pentru dotarea cu echipamente, creșterea 
gradului de digitalizare, renovarea sălilor de clasă precum și înființarea de noi unități 
educaționale. 
 
 
 

Figura 6.3: Nivelul de mulțumire privind dotarea unităților educaționale 
 
            În ceea ce privește dotarea bibliotecii, 56% dintre respondenți s-au declarat mulțumiți. Se 
recomandă reamenajarea/ modernizarea bliblioteci, îmbunătățirea gamei de volume disponibile 
și digitalizarea activității. În ceea ce privește dotarea bazei sportive,  66% dintre respondenți s-au 
declarat nemulțumiți. Astfel, sunt necesare achiziționarea de ehipamente sportive și amenajarea 
terenurilor/ sălilor de sport precum și înființarea de noi unități sportive. 
 
 

Figura 6.4: Aprecierea gradului de mulțumire față de cadrele didactice   
 

Referitor la gradul de mulțumire față de cadrele didactice, se observă faptul că majoritatea 
populației respondente s-a declarat mulțumită. Se recomandă măsuri de dotare a infrastructurii de 
educație astfel încât să rămână un mediu atractiv pentru cadrele didactice. Cu cât școlile vor fi 
mai dotate și vor asigura condiții optime pentru desfășurarea activității, cadrele didactice își vor 
dori să rămână și să performeze în comuna Făurei. 

 
 
  

 

CAPITOLUL VII – CONTEXTUL GEOGRAFIC 
 



Comuna se află în partea de est a județului, în zona izvoarelor râului Români. Este străbătută 
de șoseaua județeană DJ157, care o leagă spre est de Trifești și Horia și spre vest de Mărgineni, 
Dochia, Dumbrava Roșie și Piatra Neamț. La Făurei, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană 
DJ155I, care duce spre sud la Secuieni și Români și spre nord la Bârgăuani, Tupilați, Păstrăveni, 
Urecheni, Petricani și Târgu Neamț. 
 

 
Figura 7.1: Localizarea comunei Făurei în județul Neamț 

 
Cadrul natural şi clima 

Din punct de vedere geografic, teritoriul comunei Făurei se află situat în Podişul 
Moldovenesc, în apropierea liniei ce desparte dealurile subcarpatice de Podişul Moldovenesc. 
Teritoriul comunei Făurei are o fragmentare moderată şi un relief variind între 470 m altitudine 
maximă şi 265 altitudine minimă. 

În substratul de sol se găsesc formaţiuni de pietriş, bolovăniş, nisip şi balast datând din 
cuaternar (Pleistocenul mediu), iar în regiunea satului Climești, întâlnind straturi mai subţiri de calcare 
marnoase şi de gresii calcaroase din neogen şi din cretacicul superior, un alt strat în orizontul a 2000 
m, argile cenuşii, gresii calcaroase şi scorțoase. De asemenea s-a explorat în satul Făurei gaze naturale. 

Din punct de vedere climatic, comuna nu iese din limitele zonei de platformă ale Moldovei, cu 
temperatura medie anuală de 8-9º C (vara 18-22º C, iarna 3-4º C), cu  o amplitudine termică anuală de 
22-23ºC. 

Precipitaţiile atmosferice cu o medie anuală de 600 mm sunt inferioare mediei pe ţară – de 637 
mm, stratul de zăpadă este spulberat adeseori datorită viscolelor ce bat din sectorul nordic. 

Din punct de vedere hidrologic, comuna Făurei face parte din două bazine hidrografice: al 
râului Siret, prin pârâul Valea Neagră, cu afluenţii acestuia şi al râului Bistriţa, prin pârâul Români, cu 
afluenţii săi şi două lacuri artificiale pentru crescătorii de crap. 

Tipul de relief este colinar de deal. 
Tipul de sol este brun de pădure. 
Flora și fauna comunei prezintă o varietate şi o diversitate deosebită caracteristică zonei 

deluroase fără a prezenta elemente de specificitate. Din punct de vedere silvic ne aflăm în zona 
stejarului pentru partea colinară, iar în zona de luncă sunt condiţii prielnice pentru arbori de esenţă 
moale. În curțile și livezile locuitorilor din comuna Făurei sunt cultivați meri, peri, pruni, cireși și nuci, 
iar în grădini – legume obișnuite, necesare consumului propriu. Se identifcă trifoiul sălbatic, lucerna, 



sânziene, coada calului, volbura, păpădia, izma, mohor, urzica și altele pe pășunile și fânețele comunei 
Făurei. Multe dintre acestea fiind recunoscute pentru proprietăți terapeutice.  

Fauna fânețelor este populată de râme, furnici, melci de livadă, urechelnițe, cărăbuși de mai, 
albine, buburuze. Din clasa peștilor, se întâlnesc boișteanul, chișcarul, moina. Clasa reptilelor este 
reprezentată de gușter, șopârla de câmp, șarpele de apă, iar ca păsări se întâlnesc cucul, pupăza, 
lăstunul, rândunica, vrabia, gaița etc. Mamifere sunt reprezentate de șoarecele de câmp, șobolanul, 
liliacul, iepurele. 
 
 
 
 

 
 

 

CAPITOLUL VIII – PROFILUL SOCIO – DEMOGRAFIC 
 
 Comuna Făurei înregistra o populație după domiciliu de 2.077 locuitori la data de 1 iulie 2020 
și o densitate a populației de 39,93 locuitori/km2. 
 
 

Figura 8.1: Evoluția demografică a comunei Făurei (Sursa: INSSE) 
 

Conform datelor din figura 8.1, în perioada 2012 – 2020, populația comunei Făurei s-a situat 
în intervalul 2.077 – 2.263 persoane. 

         Tabelul 8.1: Născuți vii în comuna Făurei (Sursa: INSSE) 
Anul 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Născuți vii   21 19 18 18 11 11 16 15 12 

 
În ceea ce privește numărul de născuți vii în perioada 2012 – 2020, se poate observa faptul că 

s-au înregistrat valori oscilante de la an la an evidențiindu-se o tendință descendentă. În anul 2012 s-a 
înregistrat cel mai ridicat număr de nou născuți vii (21), iar în anii 2016 și 2017 s-a înregistrat cel mai 
mic număr de nou născuți vii (11).  
 

Tabelul 8.2: Sporul natural al populației  (Sursa: INSSE) 
Anul 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sporul natural -28 -30 -26 -27 -25 -40 -28 -21 -27 

 
Sporul natural reprezintă diferența dintre numărul născuților vii și numărul persoanelor 

decedate, în anul de referință. 
După cum se observă în tabelul 8.2, sporul natural a înregistrat valori negative pe întreaga 

perioadă 2012 – 2020. Astfel, cea mai mare valoare negativă a fost înregistrată în anul 2017.  
 

Tabelul 8.3: Populația după domiciliu pe grupe de vârstă (Sursa: INSSE) 
Vârsta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 - 9 ani 228 226 215 215 214 187 177 175 165 

10 - 19 ani 244 250 263 278 277 280 274 268 260 

20 - 29 ani 256 245 245 225 231 212 203 205 213 

30 - 39 ani 324 309 308 301 281 282 266 259 255 

40 - 49 ani 275 304 312 332 370 372 359 354 332 

50 - 59 ani 225 215 207 202 198 195 229 244 271 

60 - 69 ani 250 229 221 220 211 211 205 191 193 

70 - 79 ani 299 290 278 262 251 250 227 225 202 

80 ani și peste 162 167 169 169 171 169 174 178 186 

Total 2.263 2.235 2.218 2.204 2.204 2.158 2.114 2.099 2.077 



 
Pentru a implementa o strategie trebuie să avem în grijă gruparea populației pe grupe de vârste 

pentru a identifica direcțiile de acțiune. Comuna Făurei își propune să răspundă nevoilor populației, 
indiferent de grupa de vârstă și să le asigure facilități în mod egal.  

Analizând structura populației pe grupe de vârstă în perioada 2010 – 2020, rezultatele au scos 
în evidență faptul că cele mai ridicate ponderi sunt deținute de următoarele grupe de vârstă: 40 – 49 
ani, 50 – 59 ani, urmate de către grupele persoanelor între 10 – 19 ani și 30 – 39 de ani, ceea ce denotă 
o populație ușor îmbătrânită a comunei.  Cea mai mare pondere la nivelul anului 2020 fiind în 
intervalul vârstei de 40 – 49 ani reprezentând 15,98%, urmată de 13,05% reprezentată de populația 
între 50 – 59 ani. 
 

Tabelul 8.4: Numărul căsătoriilor în comuna Făurei (Sursa: INSSE) 
Anul 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Căsătorii 8 9 10 8 6 10 6 7 8 

 
Numărul căsătoriilor în comuna Făurei prezintă fluctuații de la an la an realizându-se o medie 

de 8 căsătorii pe an. Cel mai mare număr al căsătoriilor a fost realizat în anii 2014 și 2017 cu 10 
căsătorii, iar cea mai mică valoare a fost înregistrată în anii 2016 și 2018 cu 6 căsătorii. 
 

Tabelul 8.5: Numărul divorțurilor în comuna Făurei (Sursa: INSSE) 
Anul 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Divorțuri 4 1 2 1 3 2 3 4 1 

 
Ajungând la situația divorțurilor din comuna Făurei, se constată faptul că în perioada 2012 – 

2020 divorțurile prezintă valori reduse comparativ cu numărul căsătoriilor, înregistrând cel mai ridicat 
număr al divorțurilor în anii 2012 și 2019, respectiv 4 divorțuri. În anii 2013, 2015 și 2020 s-au 
înregistrat cele mai mici valori, 1 divorț pe an.  

Tabelul 8.6: Divorțuri după numărul copiilor minori rămași după desfacerea căsătoriei, la nivelul 
județului Neamț, perioada 2012 – 2020 (Sursa: INSSE) 

Județul Neamț 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 931 877 794 757 784 925 901 826 624 

Fără copii 478 440 440 388 394 511 458 416 326 

Cu 1 copil 314 295 255 242 254 279 278 267 188 

Cu 2 copii 112 124 82 111 119 109 135 120 97 

Cu 3 copii 20 12 12 7 14 21 22 16 11 

Cu 4 copii 4 3 5 6 1 3 5 6 2 

Cu 5 copii și 
peste 

3 3 - 3 2 2 3 1 
- 

 
Conform datelor furnizate de INSSE, la nivel județean se observă faptul că numărul 

divorțurilor totale s-a diminuat față de anul de referință 2012. Cele mai multe divorțuri se întâmplă 
înainte ca, cuplurile să conceapă un copil, această categorie fiind responsabilă pentru aproximativ 52% 
din numărul total de divorțuri în anul 2020, urmate de divorțurile efectuate după conceperea unui 
copil, reprezentând aproximativ 30% din totalul divorțurilor. 
 
 

Figura 8.2: Evoluția stabilirilor și plecărilor cu domiciliul (Sursa: INSSE) 
 

Analizând evoluția stabilirilor și plecărilor cu domiciliul, se observă faptul că numărul 
plecărilor cu domiciliul este mai ridicat decât cel al stabilirilor în comuna Făurei doar în anii 2013 și 
2017. Media stabilirilor de domiciliu este de 43 pe an și o medie de 36 plecări cu domiciliul pe an. 
Acest fapt ajută la reducerea gradului de diminuare a populației comunei Făurei. 



 
 
  

 

CAPITOLUL IX – PROFILUL SOCIO – ECONOMIC 
 

Produsul intern brut al județului Neamț se situează pe locul 4 din regiunea Nord – Est, după 
județele Suceava, Bacău și Iași. În anul 2018 PIB-ul județului Neamț a crescut cu 81,27% față de anul 
2010. În anul 2018 PIB-ul total al regiunii Nord – Est a ajuns la 98.762,8 milioane lei, județul Neamț 
reprezentând 13,56% din acesta. 
 
 

Figura 9.1: Produsul intern brut la nivelul regiunii Nord – Est, pe județe, perioada 2010 – 2018 
(milioane lei)  

 
În judeţul Neamţ, la nivelul anului 2019, existau 8.847 întreprinderi active (peste 7,8 mii 

microîntreprinderi, 954 întreprinderi mici şi mijlocii şi doar 19 întreprinderi mari). Comparativ cu alte 
judeţe, judeţul Neamț se află pe locul 21 la numărul de întreprinderi active. Cele mai multe dintre 
acestea activează în domeniul comerţului cu ridicata şi amănuntul sau repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor urmate de domeniul industriei de prelucrare.  

Unităţile locale active din Neamţ realizează o cifră de afaceri totală de peste 13,6 miliarde lei, 
reprezentând 1% din cifra de afaceri realizată la nivel naţional şi plasând judeţul pe locul 26 în topul 
judeţelor. Cele mai mari cifre de afaceri se înregistrează în comerţ (45,5%) şi industrie (31,8%). 

Efectivul de personal al unităţilor locale active (peste 56.000 persoane) plasează judeţul pe 
locul 23 în ierarhia judeţelor. Cei mai mulţi angajaţi activează în industria prelucrătoare (peste 21 mii 
persoane) şi comerţ (peste 14 mii persoane). 

Având o suprafaţă totală de 589.717 ha – 2,5% din suprafaţa României (al 18-lea judeţ ca 
suprafaţă) – judeţul Neamţ deţine 1,9% din suprafaţa agricolă naţională (281.870 ha). Totodată, 
suprafaţa ocupată cu păduri şi vegetaţie forestieră (3,9% din totalul la nivel naţional) plasează judeţul 
pe locul 9 în ţară. 
 La nivelul comunei Făurei întreprinderile existente, pe domenii de activitate, se prezintă astfel: 
 

Tabelul 9.1: Firme active pe domenii de activitate în anul 2019 

Domenii 
Nr. 

firme 
active 

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a 
plantelor producătoare de semințe 

1 

Baruri și alte activități de servire a băuturilor 1 

Lucrări de tâmplărie și dulgherie  1 

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 

5 

Întreținerea și repararea autovehiculelor  1 

Transporturi rutiere de mărfuri 3 

Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi 
fructiferi 1 

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidețiale 2 

Intermedieri în comerțul cu produse diverse 1 

 
La nivelul comunei cele mai multe întreprinderi își desfășoară activitatea în domeniul comerț 

cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și 



tutun unde activează 5 întreprinderi, urmând ca în domeniul transporturi rutiere de mărfuri să activeze 
3 societăți, iar în construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale activează două societăți. 
 

Tabelul 9.2: Primele 10 firme (domeniul de activitate) din comuna Făurei, după cifra de afaceri  

Domeniu 
CA în anul 

2020 

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase 
și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase 

742.988 

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și 
tutun 

274.821 

Baruri și alte activități de servire a băuturilor 271.543 

Lucrări de tâmplărie și dulgherie 235.550 

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și 
tutun 

210.378 

Întreținerea și repararea autovehiculelor 205.228 

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și 
tutun 

202.000 

Transporturi rutiere de mărfuri 190.522 

Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a 
altor pomi fructiferi   116.492 

Transporturi rutiere de mărfuri 114.028 

 
Întreprinderea care înregistrează cea mai mare cifră de afaceri activează în domeniul 

cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 
oleaginoase. 

În topul celor 10 firme după cifra de afaceri se constată faptul că acestea sunt grupate în: 
• o firmă în domeniul cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor 

producătoare de semințe oleaginoase; 
• 3 firme în domeniul comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; 
• o firmă în domeniul baruri și alte activități de servire a băuturilor; 
• o firmă în domeniul lucrări de tâmplărie și dulgherie; 
• o firmă în domeniul întreținerea și repararea autovehiculelor; 
• două firme în domeniul transporturi rutiere de marfă; 
• o firmă în domeniul cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi 

fructiferi. 
 

Nr. 
Crt. 

Nume firmă  Înființare CAEN 

Cifra de afaceri 
Re 

Număr mediu 
angajați Re 

Productivitatea 
muncii Re 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 

lei  lei  % Număr Număr % lei lei % 

1 

COCIORVĂ 
AGRO PREST 
SRL 

2014 111 273.488 742.988 271,67 0 0 - - - - 

2 
LA CIOATE 
GABI SRL 

2017 4711 151.600 274.821 181,28 0 1 - - 274.821 - 

3 
VALYMOB 
SRL 

2003 5630 254.864 271.543 106,54 2 2 100 127.432 135.771,5 106,54 

4 

GABILAR 
CHILCOS 
LUX SRL 

2018 4332 112.745 235.550 208,92 0 0 - - - - 

5 
MYHALEX 
SRL 

2003 4711 120.225 210.378 174,98 1 1 100 120.225 210.378 174,98 

6 PETRONAT 2007 4520 243.561 205.228 84,26 2 3 150 171.780,5 68.409,33 39,82 



INVEST SRL 

7 
DARIMPEX 
SRL 

2003 4711 132.213 202.000 152,78 1 1 100 132.213 202.000 152,78 

8 
JOHSPEED 
OTY SRL 

2012 4941 145.779 190.522 130,69 0 1 - - 190.522 - 

9 
RANCHO 
INVEST 

2006 125 0 116.492 - 0 0 - - - - 

10 

BRENDA & 
OVI TRANS 
SRL 

2015 4941 167.126 114.028 68,23 0 1 - - 114.028 - 

Tabelul 9.3: Evoluția principalelor firme din comuna Făurei  după cifra de afaceri, număr de angajați 
și productivitatea muncii 

 
Din topul primelor 10 firme, toate au realizat o cifră de afaceri de peste 100.000 lei, prima 

depășind 500.000 lei. 
COCIORVĂ AGRO PREST SRL înregistrează cea mai ridicată cifră de afaceri, aceasta fiind 

de 742.988 lei. Societatea a înregistrat o creștere de 171,67% a cifrei de afaceri în anul 2020 
comparativ cu anul 2018, firma nu a înregistrat angajați în anii analizați. 
   

PETRONAT INVEST SRL îa înregistrat o diminuare de 15,74% a cifrei de afaceri în anul 
2020 față de anul 2018, numărul mediu al angajaților a crescut cu 50% în anul 2020 comparativ cu 
2018 fiind și întreprinderea cu cel mai ridicat număr  de angajați dintre firmele analizate, 
productivitatea muncii  a ajuns la 68.409,33 lei  în anul  2020, cu 60,18% mai puțin față de anul luat ca 
bază de referință. 
 MYHALEX SRL a înregistrat o majorare a cifrei de afaceri cu 74,98% în anul 2020 față de 
anul 2018, având o creștere procentuală egală și pentru productivitatea muncii. 
 BRENDA & OVI TRANS SRL a înregistrat o diminuare a cifrei de afaceri cu 31,77%  în anul 
2020 comparativ cu anul 2018. 
 

Tabelul 9.4: Numărul mediu al salariaților (Sursa: INSSE) 
Anul 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Salariați 59 70 84 126 125 130 124 130 

 
 Numărul mediu al salariaților a înregistrat fluctuații în perioada 2012 – 2019. Cel mai mic 

număr a fost înregistrat în anul 2012, 59 salariați, iar în anii 2017 și 2019 s-a înregistrat cel mai ridicat 
număr, 130 de salariați, înregistrându-se o majorare de 120,33%. 

 
Tabelul 9.5: Numărul șomerilor înregistrați (Sursa: INSSE) 

Anul 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 89 80 89 63 76 67 39 13 23 

Masculin 63 54 56 40 53 41 16 8 10 

Feminin 26 26 33 23 23 26 23 5 13 

 
Conform datelor INSSE, numărul șomerilor înregistrați a oscilat de la an la an, cea mai mică 

valoare fiind înregistrată în anul 2019 de 13 șomeri, iar cel mai ridicat număr al șomerilor a fost 
înregistrat în anii 2012 și 2014, de 89 șomeri. Ponderea șomerilor pe genuri a fost dezechilibrată în 
perioada 2012 – 2017, cei mai mulți șomeri fiind de gen masculin în proporție de aproximativ 65%, 
asta schimbându-se în anii 2018 și 2020 când numărul șomerilor de gen feminin a fost mai ridicat 
decât cel al bărbaților. 

În urma realizării unei anchete sociologice, la nivelul comunei Făurei privind dezvoltarea 
diferitelor sectoare economice, au reieșit următoarele: 
 
 
 



Figura 9.2: Opinia față de nivelul de dezvoltare a sectoarelor agricol și zootehnic 
 

În ceea ce privește sectorul agricol, 44% dintre respondenți consideră că acesta este mediu 
dezvoltat, în timp ce 34% dintre respondenți au considerat că acest sector este dezvoltat. Sectorul 
zootehnic este considerat a fi deloc dezvoltat de către 39% dintre respondenți și subdezvoltat de către 
22% dintre aceștia. Atât activitatea agricolă cât și cea zootehnică prezintă un potențial ridicat și 
sunt necesare investiții de susținere a acestora, prin îmbunătățirea fluxului de lucru, dotarea cu 
noi utilaje/ mașinării, echipamente, promovarea produselor locale. 
 
 

Figura 9.3: Opinia față de nivelul de dezvoltare a sectorului de industrie și comerț  
 

În ceea ce privește sectorul industrial, 94% dintre respondenți consideră că este un sector 
subdezvoltat și deloc dezvoltat. Răspunsurile acordate de respondenți scot în evidență necesitatea 
luării unui set de măsuri, respectiv realizarea de investiții într-un parc industrial, în vederea 
atragerii de investitori în zonă. Atragerea investitorilor va conduce și la dezvoltarea celorlalte 
sectoare. 

În ceea ce privește activitatea de comerț în comuna Făurei, 50% dintre repondenți consideră că 
acest sector este subdezvoltat, în timp ce 33% dintre aceștia consideră că acest sector este mediu 
dezvoltat. Acest aspect arată necesitatea realizării unei investiții/ atragerea de investitori în 
vederea dezvoltării activității de comerț și implicit a economiei locale. 
 
  
 

 
Figura 9.4: Opinia față de nivelul de dezvoltare a sectorului turism 

 
Referitor la activitatea de turism, 77% dintre respondenți consideră că aceasta este  deloc 

dezvoltată în timp ce 17% consideră că acest sector este subdezvoltat. Acest aspect arată necesitatea 
realizării unei investiții/ atragerea de investitori în vederea dezvoltării activității de turism și 
implicit a economiei locale. 
 
 

Figura 9.5: Domeniul de investiție  
 
 Dacă ar dispune de resurse financiare, 44% dintre respondenți ar investi în sectorul agricol, 
urmând ca 39% să se îndrepte spre domeniul artizanal/ mica industrie (prelucrarea lemnului, confecții 
etc.). 
 
  

 

CAPITOLUL X – ANALIZA TOWS A DOMENIILOR STRATEGICE 
PENTRU DEZVOLTAREA COMUNEI FĂUREI 

 
 

Tabelul 11.1: Analiza TOWS a profilului cultural 

CONTEXT CULTURAL 

Puncte tari - S Puncte slabe - W 

1. Existența unei 
biblioteci locale 
dotate; 
2. Desfășurarea unor 
zile festive de 
comemorare locală. 

1.  Lipsa atelierelor cu 
activități meșteșugărești; 
2. O promovare slabă a 
portului tradițional 
cultural în rândul 
tinerilor; 



3. Lipsa unor adunări în 
cadrul bisericii; 
4. Infrastructura tehnico-
edilitară nu 
corespunde<standardelor 
europene; 
5. Lipsa unui oficiu de 
informare turistică. 

 1. Accesarea unor 
fonduri 
nerambursabile 
pentru modernizarea 
unităților culturale; 
2. Organizarea unor 
asociații pentru tineri; 
3. Festivalul de arte 
din comună să fie 
mult mai cunoscut și 
să atragă investitori. 

Strategii SO Strategii WO 

Oportunități 
- O 

S1/4-O1: 
Promovarea în zona 
județului a 
activităților culturale 
din comună; 
S2-O3: Promovarea 
produselor locale 
prin crearea unor 
târguri de expoziție. 

W1/2-O2: Crearea unor 
muzee în care sunt 
prezentate piese de artă 
cu vechime îndelungată; 
W4-O2: Atragerea 
tinerilor antreprenori 
către dezvoltarea 
turismului. 

 
1. Neimplicarea 
comunităţii în 
activități culturale; 
2. Degradarea 
unităților culturale; 
3. Fondurile nu sunt 
suficiente pentru 
promovarea culturii 
locale. 

Strategii ST Strategii WT 

Amenințări 
- T 

 
S1-T1/2: Crearea 
unor festivități pentru 
obținerea de fonduri 
pentru modernizarea 
locațiilor existente. 

W3-T1: Promovarea 
importanței culturii în 
rândul tinerilor; 
W4-T1/2: Crearea unor 
organizații locale; 
W5-T1: Construirea 
unui centru de informare 
turistică la standarde 
europene. 

 
 

Tabelul 11.2: Analiza TOWS a profilului administrativ  

PROFILUL ADMINISTRATIV 

Puncte tari - S Puncte slabe - W 

1. Poziția favorabilă 
din punct de vedere 
economic și turistic; 
2. 80,5% din suprafața 
fondului funciar este 
teren agricol; 
3. Creșterea numărului 
de locuințe; 
4. Distanță redusă de 
un centru urban 
dezvoltat. 

1. Numărul unităților 
medico-sanitare este mic; 
2. Personal medical 
insuficient; 
3. Instituții publice slab  
modernizate; 
4. Rețea tehnico-edilitară 
subdezvoltată; 
5. Lipsa agenților 
economici locali care să 
presteze servicii sociale. 

Oportunități 
- O 

1. Extinderea rețelei de apă 
potabilă; 
2. Extinderea suprafeței 
spațiilor verzi; 
3. Crearea unui program de 
colectare selectivă a gunoiului; 
4. Susținerea tinerilor 
rezidenți; 
5. Creșterea calității vieții 
locuitorilor comunei. 
 

Strategii - SO Strategii – WO 

S1-O1: Crearea unor 
centre de informare/ 
consultanță pentru 
antreprenorii locali; 
S2-O2: Extinderea 
suprafeței spațiilor 
verzi; 
S3-O3/5: Crearea unor 
programe de informare 
a locuitorilor cu privire 
la protejarea mediului 
înconjurător. 

W2-O1: Promovarea 
autenticității locale; 
W1-O4: Susținerea 
tinerilor pentru a 
menține personalul 
calificat în  comună. 

Amenințări - T 1. Străzi Strategii - ST Strategii -WT 



nemodernizate 
pe întreg 
teritoriul 
comunei; 
2. Majoritatea 
locuitorilor 
utilizează 
sursele 
tradiționale de 
apă. 

S2-T1: Amplasarea 
strategică a unor spații 
de relaxare; 
S3-T2: Susținerea din 
bugetul local a unor 
lucrări pentru 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport. 

W3/4-T1/2: Obținerea unor fonduri 
nerambursabile pentru reabilitarea 
instituțiilor publice cât și a infrastructurii 
tehnico-edilitare; 
W1-T4: Crearea unui centru multiplu 
(medicină+siguranță publică) care să vină 
în sprijinul locuitorilor. 

 
Tabelul 11.3: Analiza TOWS a profilului educațional 

PROFILUL EDUCAȚIONAL 

Puncte tari - S Puncte slabe - W 

1. Tradiția îndelungată a 
instituțiilor de învățământ; 
2. Existența unor terenuri de 
sport; 
3. Existența unui personal 
calificat; 
 

1. Diminuarea populației 
școlare; 

2. Implicarea insuficientă a 
agenților economici; 

3. Oscilația personalului 
didactic;  
4. Inexistența atelierelor școlare. 

Oportunități - O 

1. Finanțări 
guvernamentale 
pentru învățământ 
în mediul rural;  
2. Încheierea 
parteneriatelor 
public-privat pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
educaționale; 
3.  Construirea unor 
spații școlare noi. 

Strategii - SO Strategii - WO 

S1-O3: Încheierea unor 
contracte între agenții 
economici și elevi pentru 
creșterea gradului de ocupare a 
forței de muncă; 
S1-O2: Promovarea unităților 
școlare locale pentru a 
împiedica migrarea populației 
școlare; 
S3-O1: Instruirea personalului 
școlar cu privire la șansele de 
viitor din comună. 

W1-O3: Conștientizarea 
antreprenorilor cu privire la 
instruirea proprie a proaspeților 
absolvenți; 
W2-O4: Acordarea unor venituri 
suplimentare cadrelor didactice; 
W3-O4: Utilizarea unor spații 
pentru a fi transformate în 
laboratoare școlare. 

Amenințări 
- T 

1. Fluctuația numărului de absolvenți; 
2. Diferența dintre cele două medii de 
rezidență cu privire  la accesibilitatea la 
rețeaua de internet; 
3. Migrarea forței de muncă calificate 
către zonele mai dezvoltate. 

Strategii - ST Strategii - WT 

T1-S1/S4: Promovarea educației 
și a beneficiilor continuării 
studiilor; 
T2-S5: Extinderea rețelelor de 
internet prin cablu și wi-fi; 
T3-S4: Facilitarea integrării 
absolvenților pe piața muncii. 

W3-T1: Creșterea 
stabilității 
instituțiilor de 
învățământ; 
W2-T3: Implicarea 
mediului școlar și 
antreprenorial în 
formarea 
personalului 
calificat. 

 
 
 
 
 

Tabelul 11.4: Analiza TOWS a profilului demografic 

CONTEXT DEMOGRAFIC 

Puncte tari - S Puncte slabe- W 

1. Număr ridicat de 
stabiliri a domiciliului 
în comuna Făurei; 
2. Numărul mic de 
divorțuri; 
3. Tendință 
ascendentă a 

1. Lipsa oportunităților 
egale pentru persoanele 
care sunt expuse 
excluziunii sociale; 
2. Sporul natural 
negativ; 
3. Tendință descendentă 



numărului de 
căsătorii. 

a populației; 
4. Populație relativ 
îmbătrânită. 

 1. Sprijinirea 
familiilor prin 
birouri de planning 
familial; 
2. Crearea unor 
spații de petrecere a 
timpului liber; 
3. Înființarea unui 
ONG cu scopul 
sprijinirii și 
consultării 
persoanelor supuse 
excluziunii sociale; 
4. Construirea unor 
creșe. 

Strategii SO Strategii WO 

Oportunități 
- O 

S1-O1: Deschiderea 
unui cabinet de 
planning familial; 
S2-O2: Crearea unor 
condiții potrivite 
pentru dezvoltarea 
armonioasă a 
societății. 

W1-O3: Promovarea 
egalității dintre 
persoane de statut social 
diferit; 
W3-O4: Înființarea 
unei creșe. 

 

  
1. Lipsa 
personalului 
calificat în 
domeniile cheie ale 
economiei locale. 

Strategii ST Strategii WT 

Amenințări 
- T 

S1-T1: Adaptarea 
comunității la trendul 
de modernizare (plăți 
online, scanare, etc.); 
S3-T1: Crearea unor 
programe de lucru cu 
copiii și părinții în 
cadrul atelierelor. 

W2-T1: Promovarea 
conceptului de familie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 11.5: Analiza TOWS a profilului economic 

PROFILUL ECONOMIC 

Puncte tari - S Puncte slabe - W 

1. Economia locală este în creștere; 
2. S-a înregistrat o scădere ușoară a 
numărului de șomeri; 
3. Domeniul agricol prezintă o 
importanță ridicată în economia 
locală. 

1. Numărul redus de 
agenți economici; 

2. Diversitate redusă a 
activităților economice;  
3. Sectoare economice 
subdezvoltate; 
4. Număr redus de 
angajați. 

Oportunități 
- O 

1. Investițiile în 
domeniul agricol 
pot ajuta 
localitatea să se 
dezvolte; 
2. Accesarea de 
credite în condiții 
avantajoase în 
vederea creării de 
noi locuri de 
muncă; 
3. Acordarea de 
prijin financiar 

Strategii - SO Strategii - WO 

S1-O2: Oferirea unui suport tinerilor 
antreprenori; 
S3-O3: Formarea continuă a 
capitalului uman; 
S3-O1: Formarea unor cooperative 
pentru fermieri. 

W1-O1: Susținerea 
tinerilor antreprenori 
prin crearea unui 
centru de consultanță; 
W2-O3: Diversificarea 
activităților din cadrul 
comunei prin 
mobilizarea persoanelor 
cu studii de specialitate. 



pentru formarea 
profesională a 
angajaților. 

Amenințări 
- T 

1. Județul Neamț înregistrează 
locul 4 la nivelul PIB-ului pentru 
Regiunea Nord - Est; 
2. Migrarea forței de muncă 
specializate. 

Strategii - ST Strategii - WT 

S2-T2: Menținerea 
personalului prin 
acordarea de 
bonificații și 
activități de team-
building; 
S3-T3: Susținerea 
personalului prin 
calificări multiple. 

W2-T1: Diversificarea 
activităților economice; 
W3-T2: Susținerea 
tinerilor și nu numai prin 
lărgirea paletei de 
activități economice. 

 
 

 
  
 

CAPITOLUL XI – TENDINȚE INTERNAȚIONALE – DEZVOLTAREA 
RURALĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN 

 
Actualmente, Europa se găsește într-o plină fază de transformare. Recenta criză economică și-

a lăsat o amprentă puternică asupra economiei europene, anulând aproape anii de progrese economice 
și sociale, punând în evidență deficiențele structurale ale economiei Europei. În paralel cu aceste 
evoluții, lumea evoluează rapid, iar provocările pe termen lung, precum globalizarea și presiunea 
exercitată asupra resurselor, se intensifică.  

Ca urmare a crizei economice, obiectivul de garantare a unei creșteri economice viitoare este 
mult mai greu de atins. Dificultățile cu care se confruntă în prezent atât întreprinderile, cât și 
gospodăriile pentru a obține credite și a investi, împreună cu situația încă fragilă în care se găsește 
sistemul financiar reprezintă o frână pentru redresarea economică. 

Acționând colectiv, ca Uniune, pentru a face față situației actuale, Europa trebuie să răspundă 
unor provocări, precum deficiențe structurale, intensificări ale provocărilor globale legate de 
economiile care devin tot mai interconectate, nevoia unor măsuri corective ale sistemelor finanțelor 
mondiale și nu în ultimul rând trecerea la acțiune pentru evitarea declinului. 

 
Smart Village 
Mulți actori europeni, naționali și regionali dezvoltă și implementează inițiative politice care 

contribuie la Satele Inteligente chiar și atunci când nu folosesc exact același nume. 
Analiza rurală a UE privind satele inteligente arată că aceste inițiative sunt adesea determinate 

de îngrijorarea crescândă pentru provocările majore care afectează zonele rurale, cum ar fi 
depopularea și accesul la servicii. 

În același timp, există o recunoaștere din ce în ce mai mare a necesității de a permite 
comunităților rurale să profite la maximum de noile oportunități oferite de o transformare digitală, 
tranziția către o economie redusă de carbon și circulară, noi forme de legături urban-rurale, valoare 
emergentă lanțuri și altele. 

Domeniul de aplicare și creșterea acestor inițiative au fost documentate într-o analiză la 
nivelul UE efectuată de Punctul de Contact ENRD în 2017 și într-o altă lucrare de definire în 2018. 

O inițiativă importantă a UE privind satele inteligente este Acțiunea pregătitoare privind 
zonele rurale inteligente din secolul XXI, sprijinită de Comisia Europeană pentru perioada 2020-2023. 
Scopul acestei acțiuni este de a promova și inspira satele să dezvolte și să implementeze abordări și 
strategii pentru satele inteligente în întreaga Europă și să sprijine viitoarele intervenții ale PAC în 
satele inteligente. 

Astfel, un sat inteligent utilizează TIC pentru creșterea competitivității și în vederea asigurării 
unei dezvoltări durabile în cadrul rețelelor de persoane, întreprinderi, infrastructuri, consum de 
energie, spații, etc. 



• mobilitate smart; 
• economie smart; 
• guvernanță smart; 
• mediu smart; 
• populație smart; 
• nivel de trai smart. 

Politica de dezvoltare rurală a UE  are o inițiativă relativ nouă care are  potențial și stimulează 
diverselor forme de inovare, ca răspuns la  astfel de provocări și oportunități s-a dezvoltat 
acest  concept  de  „Sate inteligente”. Astfel de comunități sunt formate din oameni din mediul rural 
care iau inițiativa de a se mobiliza și de a explora soluții practice pentru provocările de zi cu zi cu care 
se confruntă, precum și de a profita de noi oportunități pentru îmbunătățirea calității lor de viață și a 
nivelului de trai. Și, desigur, există mii de comunități rurale din UE care fac acest lucru în diferite 
moduri. 

Abordarea ”Sate Inteligente” trebuie să se concentreze asupra oricăror încercări de a găsi 
soluții privind depopularea, încurajarea și sprijinirea serviciilor și folosirea oportunităților de creștere 
în zonele rurale. Satele inteligente includ o abordare transversală funcțională, conectând instrumentele 
de dezvoltare existente și viitoare. 

Se referă la condițiile de trai ale locuitorilor din mediul rural și se adresează unui public larg, 
în afara locuitorilor din rural și anume actorilor din sfera dezvoltării rurale, legiuitorilor, politicienilor, 
antreprenorilor, ONG-urilor și mediului academic, “satele inteligente au potențialul de a crește 
coeziunea economică și socială, de a îmbunătăți egalitatea socială în special dintre zonele rurale și 
cele urbane”. 

Comisia Europeană a lansat o acțiune a UE pentru satele inteligente în primăvara anului 2017, 
atrăgând ca un magnet un interes larg, de la instituțiile UE, guvernele naționale și regionale până la 
părțile interesate din teren. Satele inteligente au mai fost evidențiate în Comunicarea Comisiei privind 
viitorul alimentelor și agriculturii (noiembrie 2017) ca o prioritate pentru a ajuta „comunitățile locale 
să abordeze problemele legate de conectivitatea în bandă largă inadecvată, oportunități de angajare 
și furnizarea de servicii într-un mod clar și cuprinzător”. 

Conceptul de „Sate inteligente” este inclus în proiectul de legislație pentru politica agricolă 
comună post-2020 (PAC), iar statele membre vor avea oportunitatea de a pune la dispoziție sprijinul în 
planurile strategice ale PAC pentru comunitățile rurale care doresc să dezvolte sate inteligente.  

Unele cadre strategice existente la nivel superior pentru satele inteligente există deja în unele 
state membre și oferă inspirație în acest sens. 

”Satele Inteligente” necesită autorități naționale / regionale inteligente să le sprijine – și în 
special să programeze și să țintească strategic fondurile UE care sunt puse la dispoziție. 
 

Cinci factori cheie ai satelor inteligente:  
1. Acțiuni privind depopularea și schimbările demografice;  
2. Identificarea soluțiilor locale privind reducerile de fonduri publice și centralizarea 

serviciilor publice;  
3. Explorarea legăturilor cu orașele și orașele mici;  
4. Maximizarea rolului zonelor rurale în procesul de tranziție spre o economie circulară, 

bazată pe emisii de carbon reduse; 
 5. Promovarea transformării digitale a zonelor rurale. 
 
Patru exemple de bune practici de sate inteligente : 
1. Strategia Locală Internă în Italia –răspunde depopulării rurale; 
2. Contractele de reciprocitate în Franța – crearea legăturilor rural-urban; 
3. Inițiativa ‘Zona rurală inteligentă’ în Finlanda – adresarea depopulării și tranziției digitale; 
4. Inițiativa ‘Satele Digitale’ în Germania – valorificarea tranziției către digital. 
 
Grupurile de Lucru Tematice (GLT) analizează abordări privind revitalizarea serviciilor rurale 

prin inovare digitală și socială și cum Programele de Dezvoltare Rurală (PDR)-urile pot fi mai bine 
folosite pentru a sprijini satele inteligente.  

Munca GLT a scos la iveală cum serviciile rurale importante – precum sănătatea, serviciile 
sociale, educația, energia, transportul, comerțul cu amănuntul – sunt îmbunătățite pentru a fi mai 



durabile prin implementarea instrumentelor privind tehnologia informației (TIC) și prin acțiuni și 
proiecte ale comunității. Mai jos sunt regăsite exemple despre cum se dezvoltă durabilitatea și 
atractivitatea zonelor rurale.  
 

• Strategie locală internă în Italia 
În perioada de programare 2014 - 2020, Italia a elaborat o nouă politică publică integrată, 

intitulată Strategie Națională Locală Internă (NSIA). Zonele interioare ale Italiei sunt zone rurale 
caracterizate prin depărtarea față de principalele centre de servicii.  

Aceste zone sunt casa a 23% din populația țării (13,5 milioane de locuitori) și acoperă 60% 
din teritoriul național (4261 municipalități).  

NSIA se concentrează pe zonele interioare cele mai periferice și ultraperiferice, unde declinul 
demografic și populația îmbătrânită sunt mai evidente. Scopul este crearea de locuri de muncă, 
incluziunea socială și inversarea declinului demografic.  

Strategia se bazează pe patru inovații principale: 
 • investiții simultane în îmbunătățirea serviciilor (mai ales prin politici naționale) și 

dezvoltare economică (implicând fondurile UE);  
• o dimensiune națională și administrare multi-nivel (național, regional, municipal și inter-

municipal);  
• o abordare multi-fond (FEADR, FEDR, FES combinate cu fonduri naționale);  
• o abordare participatorie a dezvoltării locale.  
La sfârșitul lunii aprilie 2017, au fost selectate un număr de 71 zone pilot, respectiv 1066 

municipalități. Zonele selectate sunt, în medie, destul de mici, având în jur de 29.000 locuitori. 
Bugetul mediu este de 17,4 milioane Euro per zonă, adică mai mare decât bugetul unui Grup de 
Acțiune Locală (GAL) în Italia. Zonele Interioare și GAL-urile se suprapun adesea.  

Lecții cheie:  
• PDR-urile pot contribui la Strategia Zonelor Interioare, folosind LEADER sau alte măsuri, 

sau o combinație între cele două.  
• Consolidarea capacității preexistente a GAL-urilor este un aspect esențial în structurarea unei 

strategii de calitate.  
• Sinergiile sunt mai bune atunci când GAL-urile participă direct la elaborarea și 

implementarea strategiei.  
• Un impact mai larg și mai inovator poate fi obținut prin integrarea strategiei și Strategiilor de 

Dezvoltare Locală (SDL) LEADER, cu parteneriate, zonele interioare concentrate pe accesul la 
servicii, iar GAL-urile pe dezvoltare locală. 

• Regulile diferite pentru fonduri europene și naționale diferite pot complica integrarea 
LEADER și a strategiilor zonelor interioare 

 

• Contractele de reciprocitate în Franța 
În 2015, Franța a lansat schema experimentală pentru promovarea cooperării inter - 

municipale, numită ‘contract de reciprocitate oraș-sate’  (contrat de réciprocité villecampagne). Scopul 
este de a reduce diferențele dintre zonele urbane și rurale prin promovarea parteneriatelor avantajoase 
de ambele părți, în domenii de interes comun.  

Patru parteneriate teritoriale au fost selectate în prima etapă a schemei, primele care au semnat 
contractul fiind zona metropolitană Brest și Pays du Centre Ouest Bretagne. Brest dorește să stimuleze 
competitivitatea pe termen mediu și lung, în timp ce Pays Centre Ouest Bretagne se concentrează pe 
furnizarea serviciilor de sănătate și identificarea de noi piețe pentru sectorul lemnos aflat în dezvoltare. 

 Cele două zone lucrează acum împreună pentru a sprijini proiecte inovatoare din domenii ca: 
dezvoltare economică, incluziune socială, sănătate, cultură și servicii, mediu și tranziție energetică. 
Pentru fiecare domeniu, oficialii guvernamentali locali și localnicii au contribuit la dezvoltarea unui 
traseu comun, adoptat oficial în noiembrie 2016. Ulterior, în cadrul contractului-cadru multi anual au 
fost prevăzute 2 milioane de Euro, agreate cu statul și autoritatea regională a Brittany până în 2020.  

La un an de la semnarea contractului, cooperarea deja a început să aibă rezultate tangibile, 
fiind raportate 30 proiecte în derulare. Exemplele includ un cluster audio-vizual, inițiative privind 
sănătatea și bioenergia(10).  

Lecții cheie:  



• Pentru asigurarea reușitei a fost necesară o structura administrativă corectă. Agenția de 
planificare urbană din Brest și-a asumat această responsabilitate.  

• Agrearea surselor/mecanismelor de finanțare a fost de asemenea un aspect cheie și a inclus 
contribuții financiare regionale, naționale și europene.  

• Echipa inițială a fost un factor de succes esențial, fiind necesară depășirea alianțelor politice 
pentru a include implicarea activă a comunităților locale în elaborarea unei viziuni comune și a unei 
strategii de dezvoltare pe termen lung.  

 

• Inițiativa zona rurală inteligentă în Finlanda 
Digitalizarea este un subiect important pe agenda guvernului finlandez.  
În 2016, a fost derulat studiul „Zona rurală inteligentă”, pentru analizarea provocărilor 

întâmpinate de zonele rurale și oportunitățile oferite de digitalizare. Scopul a fost explorarea 
posibilităților de dezvoltare și diversificarea serviciilor rurale prin digitalizare și experimentare. 
Studiul a indicat că localnicii și afacerile rurale sunt pregătiți să folosească serviciile digitale.  

Digitalizarea poate aduce serviciile mai aproape de consumatori, reduce costurile și are un 
impact major asupra mediului rural – unde schimbările structurale sunt rapide, iar distanțele spre 
serviciile fizice sunt în creștere.  

Cu toate acestea, nu toți cetățenii sau companiile doresc sau dețin aptitudinile necesare pentru 
a beneficia de oportunitățile prezentate de digitalizare. Astfel, este importantă familiarizarea 
persoanelor cu instrumentele digitale și investiții în capacitate și dorința de a folosi servicii digitale.  

Studiul a oferit o serie de recomandări pentru îmbunătățirea inovării digitale a serviciilor 
rurale, care sunt acum folosite pentru a informa asupra programelor existente și noi, cum ar fi, de 
exemplu, adaptarea sprijinului prin măsurile 7 (servicii de bază) și 19 (LEADER/CLLD), strategia 
națională pentru broadband și decizia guvernamentală din 2017 privind Digitalizarea Rurală. 

 De exemplu, GAL-ul Pohjoisin Lappi din Lapland, Finlanda, a realizat un studiu preliminar 
pentru analizarea furnizării de servicii medicale digitale în zone îndepărtate – printr-un serviciu de 
sănătate tip kiosk cu echipament de diagnosticare (ex. teste de laborator și monitorizare a tensiunii 
arteriale) pe care pacienții să le poată folosi independent. Kioskul are de asemenea o conexiune video 
către o asistentă sau un doctor. Rezultatele au fost pozitive, însă este clar că este necesar un serviciu 
mai divers și complex pentru a sprijini utilizarea serviciilor digitale.  

„Abilități pentru a face saltul digital” (Valmiudet digiloikkaan) este un proiect cu durata de un 
an, finanțat de GAL Jokivarsikumppanit. Scopul este consolidarea capacității afacerilor locale, ONG-
urilor și localnicilor pentru folosirea serviciilor digitale. Proiectul combină instruirea, informarea și 
acțiunile demonstrative. Subiectele includ conferințe video privind afacerile, marketing pe social 
media, optimizarea motoarelor de căutare, siguranța informațiilor, folosirea serviciilor digitale de către 
persoanele în vârstă, cât și realitatea virtuală ca mijloc de îmbunătățire a muncii la distanță. 

 Lecții cheie:  
• Reducerea riscului excluziunii digitale (prin zonă, vârstă, educație, venit etc.), sprijin pentru 

funcționarea conexiunilor de date (broadband) și instruirea persoanelor cu nivel scăzut de aptitudini 
digitale. 

• În elaborarea serviciilor digitale pentru zonele rurale, soluțiile ar trebui bazate pe cunoștințe 
și nevoi locale. Sectorul public are un rol crucial în crearea platformelor și oferirea accesului la 
informații și bune practici.  

• Măsurarea beneficiilor economice ale digitalizării este importantă pentru a încuraja cât mai 
multe afaceri să își digitalizeze serviciile și să se asigure de culegerea roadelor.  

• Consultările cu localnicii vor duce la descoperirea soluțiilor inovatoare (mobilitate, sănătate 
etc.).  

 

• Inițiativa sate digitale în Germania 
Proiectul Sate Digitale din regiunea Rhineland-Palatinate - Germania testează o abordare 

holistică a digitalizării serviciilor rurale în trei zone pilot: asociații ale comunităților din Eisenberg, 
Göllheimand și BetzdorfGebhardshain.  

Proiectul a fost inițiat de Ministerul Afacerilor Interne și Sportului Rhineland-Palatinate și 
Institutul Fraunhofer de Inginerie Software Experimentală (IESE) în 2015, funcțional până în 2019, cu 
un buget total de aproximativ 4,5 milioane Euro. Crearea unei platforme digitale comune are ca scop 



dezvoltarea și testarea de noi soluții pentru furnizarea bunurilor locale, comunicare, mobilitate și e-
guvernare. Proiectul are cinci obiective principale:  

• Inovare într-un ecosistem rural inteligent;  
• Dezvoltarea unor soluții transsectoriale;  
• Crearea unei culturi a colaborării între localnici;  
• Integrarea soluțiilor durabile;  
• Elaborarea soluțiilor digitale și accesibile.  
Implementarea proiectului Sate Digitale se bazează pe abordarea laboratorul viu (‘living lab’). 

În prima etapă, conceptele și soluțiile concrete sunt discutate cu localnicii și entități locale. Ulterior, 
sunt elaborate prototipuri dezvoltate mai apoi cu societatea civilă pentru identificarea soluțiilor 
specifice care vor fi digitalizate, mai ales ca aplicații mobile sau servicii digitale web. Exemplele de 
servicii dezvoltate până acum includ o piață online cu sistem voluntar de livrare și un portal de știri 
locale.  

Lecții cheie:  
• În implementarea cu succes a unui proiect de digitalizare, este necesară crearea unei 

infrastructuri de inovare, ceea ce implică echipe interdisciplinare, cât și localnici din zonele în cauză.  
• Creativitatea și ideile bune sunt esențiale. Analizarea inițiativelor și proiectelor existente 

poate fi o sursă de inspirație.  
•  Colaborarea pe prototipuri timpurii care răspund nevoilor specifice ale localnicilor, conduce 

la rezultate pozitive.  
• Implicarea influencerilor locali, cât și elaborarea de modele flexibile de participare pentru 

localnici – reprezintă tot un aspect esențial. 
  
O altă serie de state care au făcut apel în ceea ce privește digitalizarea satelor pentru a 

ameliora diferența dintre zonele urbane și cele rurale la accesibilitatea tehnologiei sunt: Franța, 
Germania 

Descriere initiativei: 
Proiectul Interreg Europe ERUDITE a organizat o serie de ateliere multi-părți interesate 

pentru co-identificare, codificare și lansarea de noi servicii digitale în sat și orașe de piață. Pentru a 
face acest lucru, s-a bazat pe o inovație deschisă proceselor îmbunătățite de rentabilitatea socială a 
investiției metodologie. 

În cadrul acestor ateliere, IMM-urile, sprijinul pentru afaceri, agenții guvernamentale, 
furnizori de servicii publice, locale autoritățile și consumatorii din fiecare sat identifică, acordă 
prioritate și proiectează noi servicii digitale, urmând extinderea rețelei de bandă largă de mare viteză. 

Nièvre Numérique susținută de Consiliul Județean dorește să arate cum este co-crearea unui 
nou serviciu digital ce poate dovedi viabilitatea noilor modele economice sustenabile pentru 
investitorii publici și operatorii de telecomunicații. Proiectul urmărește impactul  prin evaluarea 
socială și randamentele economice ale investițiilor pe termen scurt și lung. 

Ca și în cazul tuturor acțiunilor întreprinse în contextul unui proiect Interreg Europe, scopul 
este de a îmbunătăți furnizarea instrumentului de politică selectat de parteneri. 

Proiectul vizează, de asemenea, identificarea lecțiilor cheie pentru viitor și perfecționarea 
metodologiei în vederea unei desfășurări mai largi în zonele rurale din Nièvre și în întreaga regiune 
Burgundia-Franche-Comté în general. 

În timpul unei sesiuni de consultare, ca parte a unui proiect-pilot inițial în orașul de piață 
Lormes, părțile interesate locale au identificat șase servicii cheie și domenii ale proiectului pentru a 
aborda: 

1. Un oraș inteligent de lucru care s-a bazat pe centrul de formare digitală și de afaceri existent 
al orașului; 

2. Un centru e-medical 
3. Un centru public multi-funcțional, video și cinematografic; 
4. O bibliotecă media și un spațiu de studiu; 
5. Un centru de distribuție și colectare pentru consumatorii locali, fermierii și procesatorii de 

alimente; 
6. Un hub de e-turism.  
 



În general, sănătatea și bunăstarea seniorilor a fost cea mai prioritară zonă de servicii; Aceasta 
a înregistrat o serie de rezultate: Până în prezent, inițiativa a permis județelor și satelor individuale să 
co-dezvolte o metodologie și un plan de acțiune pentru a furniza servicii și servicii electronice 
individuale. 

Metodologia ar trebui să optimizeze rentabilitatea socială, economică și de mediu investiții 
pentru toate părțile interesate care contribuie. De exemplu, referitor la sănătatea și bunăstarea 
persoanelor în vârstă, procesul pilot a identificat o serie de servicii oferite în prezent în structura fizică 
a centrelor rezidențiale și de zi. Se examinează modul în care coordonarea îmbunătățită și serviciile 
furnizate la distanță pot fi furnizate într-un mod care să permită „independența” maximă pe termen 
lung a seniorilor și contribuția lor activă continuă la viața socială, economică și culturală a comunității 
lor. Pentru a folosi o analogie de la gătit, aceasta este o rețetă „deconstruită” care analizează modul în 
care părțile constitutive ale unui serviciu complex pot fi reconcepute și puse la loc pentru a servi mai 
bine nevoile grupului țintă și ale comunității mai largi. 

Acest proiect a fost finanțat din cadrul Fondului European. 
La strategia de combatere a depopulației a luat inițiativă și Austria. Descrierea inițiativei: 
Depopularea rurală este o problemă în creștere în Austria și unele regiuni își simt din ce în ce 

mai mult efectele negative. Sunt necesare măsuri concrete pentru a contracara această dezvoltare 
socială și pentru a se asigura că zonele rurale rămân atractive pentru generațiile viitoare. Crearea, 
dezvoltarea și extinderea serviciilor de interes general, furnizarea de infrastructură și promovarea 
soluțiilor de mobilitate ecologice, precum și dezvoltarea infrastructurii în bandă largă și a rețelelor 
rutiere de nivel scăzut sunt destinate să contribuie la o îmbunătățire pe termen lung în calitatea vieții în 
zonele rurale.0 

În PDR austriac, 764 milioane EUR sunt alocate Măsurii 7 care are ca scop sprijinirea 
serviciilor de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale. Pentru punerea în aplicare a sub-măsurilor 
sale, Ministerul Agriculturii cooperează cu alte ministere, în special cu Ministerul Transporturilor, 
Inovării și Tehnologiei, Ministerul Afacerilor Sociale, Ministerul Sănătății și Ministerul 

Economie. 
În ceea ce privește conceptul de sate inteligente, următoarele sub-măsuri ar putea fi de un 

interes deosebit: 
 Planuri de reînnoire a satelor (M7.1): Proiectul oferă sprijin pentru pregătirea și actualizarea 

planurilor și cerințelor în legătură cu serviciile de bază. De asemenea, oferă asistență pentru 
instrumentul „CommunalAudit”, un instrument care oferă municipalităților posibilitatea de a-și 
compara finanțele, gestionarea și infrastructura. CommunalAudit constă dintr-un modul de bază pentru 
a analiza statusul și pentru a compara eforturile cu cele ale altor municipalități. Modulul său opțional 
ajută, de asemenea, municipalitățile să adapteze noi strategii. 

 Investiții în infrastructura de bandă largă (M7.3): Această finanțare va contribui la reducerea 
decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale. 

 Investiții în servicii sociale (M7.4): Prin extinderea serviciilor sociale, cum ar fi îngrijirea 
copiilor, asistența medicală și promovarea sănătății, facilitățile de sănătate publică pot fi accesibile mai 
multor persoane care trăiesc în zonele rurale. 

 Implementarea proiectelor climatice și energetice la nivel local (M7.2.): Așa-numita inițiativă 
„regiunile modelului climatului și energiei” demonstrează fezabilitatea și impactul utilizării energiei 
regenerabile pentru publicul larg. O regiune model climatică și energetică cuprinde cel mult 60.000 de 
locuitori și este formată din mai multe municipalități. PDR sprijină proiecte în cadrul regiunilor 
climatice și energetice, ajutând la finanțarea infrastructurii mici care produce energie regenerabilă sau 
economisește energie. 

 Soluții de mobilitate ecologice (M7.4.): Accentul este pus pe promovarea investițiilor în 
soluții de mobilitate ecologică în zonele rurale pentru a promova ciclismul, gestionarea mobilității 
ecologice și conversia sistemelor de transport și a flotelor la motoare și combustibili alternativi , cu un 
accent deosebit privind mobilitatea electrică. 

 Implementarea planurilor de reînnoire a satelor și dezvoltarea comunității (M7.6): Acestea 
includ măsuri pentru revitalizarea centrelor orașelor și crearea sau dezvoltarea facilităților de 
agrement, culturale sau educaționale. Strategii integrate: În 2017, ministrul federal austriac pentru 
agricultură, silvicultură, mediu și managementul apei a stabilit un Master Plan pentru zonele rurale 
bazat pe un proces participativ. Include zone de concentrare și măsuri pentru a face zonele rurale 
potrivite pentru viitor. Acestea se referă la conceptul de sate inteligente pe următoarele domenii de 



concentrare și măsuri: digitalizare/ tehnologii moderne, îngrijirea sănătății, aprovizionarea persoanelor 
în vârstă, extinderea e-sănătății și a telemedicinei. 

 Exemple de proiecte: 
Inovație socială (Leader / CLLD) 3: 
▪ „Nachbarschaftshilfe PLUS - ajutor de vecinătate PLUS”: În municipalitățile din 

Burgenland, ca parte a unei comunități, proiectul de cooperare numit „Nachbarschaftshilfe PLUS” -
sunt oferite servicii sociale (servicii de călătorie și livrare, servicii de vizitare, servicii de mers pe jos, 
îngrijire temporară a copiilor, un birou de informare pe probleme sociale). Biroul este coordonat de 
lucrători de birou cu jumătate de normă și administrat de voluntari. Aceste servicii sunt în esență 
gratis. 

▪ „Engagiert sein - A fi angajat”: angajamentul civic este fundamental pentru comunitățile 
sătești. A fi acolo unul pentru celălalt este elementul care ține aceste societăți unite. Angajamentul 
civic voluntar (sau voluntariatul) poate fi folosit pentru a mobiliza solidaritatea socială.  

Pentru aceasta, sunt necesari „coordonatori de voluntari” pentru a-i induce și instrui pe alți 
voluntari. Ca parte a proiectului „Fiți angajați”, cinci comunități au dat un exemplu clar de angajament 
civic și au folosit coordonatorii pentru a-și mobiliza angajamentul.   

 Peste trei ani, coordonatorii de voluntari vor fi introduși, instruiți și mobilizați în sate, primind 
voluntari. Aceste persoane vor urma un program de seminar pentru a le pregăti pentru sarcina lor. 

Proiectul a fost finanțat de către FEADR. 
Pe lângă cele 4 exemple de bune practici se mai adaugă și ”Magazinul comunitar” abordat de 

către Irlanda 
Descrierea planului: 
Proiectul a luat naștere din conferința „Contrarevoluție”. Conferința s-a axat pe tema 

promovării „magazinelor comunitare” și a fost condusă de cinci grupuri de acțiune locală (GAL) din 
sud-estul Irlandei. 

Magazinele comunitare au apărut ca răspuns la închiderea continuă a magazinelor vechi din 
zonele rurale ale Irlandei. 

Scopul proiectului este de a umple golul social lăsat de pierderea lor. Magazinele rurale oferă 
mai mult decât servicii de vânzare cu amănuntul. Ele oferă adesea punctul social în jurul căruia 
comunitățile se adună și se identifică. 

Counter Revolution a fost finanțat atât din LEADER, cât și din fonduri naționale. La 
conferință au participat aproximativ 200 de activiști ai comunității și reprezentanți ai agențiilor. 

După succesul său, partenerii Grupului de acțiune locală (GAL) și-au propus să dezvolte și să 
susțină magazine conduse de comunitate și au decis că cooperarea și partajarea experiența și resursele 
într-o rețea a fost cea mai bună opțiune. Deoarece niciun GAL nu a avut cele 12 magazine comunitare 
despre care se crede că sunt necesare pentru a susține costurile grupului, delegații conferinței au fondat 
o entitate regională pentru a construi o masă critică mai mare. 

Succesul proiectului depinde de dezvoltarea mai multor centre comunitare de vânzare cu 
amănuntul în cele cinci regiuni GAL. 

Rezultatele au fost concretizate: 
- Conferința a promovat conceptul de magazin comunitar și potențialul său rol socio-economic 

critic în comunitățile rurale 
- Rețeaua va oferi un cadru care să susțină în mod durabil dezvoltarea magazinelor individuale 

și împărțirea sarcinii costurilor și responsabilităților 
Acest proiect a fost finanțat de către UE și fondurile naționale. 
Cu privire la aceste magazine comunitare și Finlanda s-a integrat cu succes. 
Descrierea planului: 
În Finlanda, magazinul satului este un magazin rural, cu un etaj de vânzare mai mic de 400 de 

metri pătrați. Magazinul vital al satului ajută la păstrarea serviciilor importante în zonele slab populate. 
Acesta adaugă vitalitate și atracție unei comunități. Magazinul satului poate funcționa ca un canal către 
o rețea largă de servicii. 

Obiectivul principal al proiectului a fost reformarea modelului operațional al magazinului din 
sat, astfel încât locuitorii locali și alți clienți (de exemplu, locuitorii de vară) să poată beneficia de 
„pachete de servicii” versatile private și publice. 

Au fost vizate în total 12 magazine din satele și municipalitățile separate. Împreună, au 
reprezentat patru lanțuri de supermarketuri finlandeze diferite. 



În multe sate, magazinele ofereau deja servicii suplimentare, cum ar fi servicii poștale, 
cafenele, bilete de loterie, benzină stații și reparații auto, sau farmacii și cabinete medicale. Cu toate 
acestea, niciunul nu s-a extins în oferirea de servicii publice (cu excepția unui punct de reciclare). 
Proiectul a implementat inovații prin cooperarea dintre instituțiile private și publice. 

Magazinele din proiect au început să ofere servicii precum livrarea de cumpărături, servicii de 
catering și livrarea de către clienți a alimentelor municipale. Au furnizat puncte de acces la internet la 
serviciile municipale și publice, panouri electronice de informații despre știrile municipale și 
comerciale, farmacie și cabinete medicale, puncte de colectare pentru e-farmacii, servicii poștale și de 
colete și mașini de distracție.  

Pentru a ghida aceste evoluții, a fost cerută mai întâi comercianților din sat asociațiile și 
municipalitatea ce înseamnă magazinul satului, ce servicii private și/ sau publice sunt dorite și ce 
beneficii pot fi valorificate prin concentrarea serviciilor sub același acoperiș sau prin ruperea 
silozurilor administrative. În funcție de rezultate, negocierile au continuat cu furnizorii de servicii 
relevanți. 

Unele servicii introduse de proiect au rămas în funcțiune chiar și după încheierea proiectului. 
Cele mai populare au inclus plăci de informații electrice la 5 magazine, servicii poștale, servicii de 
călătorie și colete, puncte de acces la internet și dulapuri cu medicamente.  

Ca rezultat, proiectul a arătat modul de evaluare a nevoilor locale de servicii și de traducere a 
acestor nevoi în soluții fezabile din punct de vedere economic. Experiența poate fi împărțită în opt 
pași: 

1. Identificarea localnicilor care sunt dispuși să-și dezvolte propriile servicii locale; 
2. Alegerea municipalităților pilot care au capacitatea și dorința de a vedea proiectul; 
3. Estimarea nevoilor de servicii de către municipalitate și localnici; 
4. Prezentarea serviciilor oferite de consumabilele locale; 
5. Încheierea acordului cu municipalitatea; 
6. Acceptarea cererilor de finanțare a proiectelor de la furnizori locali care nu ajung la 

acorduri de piață pentru a-și îndeplini serviciile cu municipalitatea; 
7. Se ajunge la un acord între municipalități și furnizorii locali; 
8. Implementarea proiectului; 
Proiectul a fost susținut financiar de către FEADR. 
 
Pentru a veni în ajutorul populației din mediul rural Finlanda s-a ancorat și în dezvoltarea 

”muncii flexibile- regândirea muncii, timpului, locului cât și a vieții” 
 
Proiectul a avut ca inițiativă regândirea muncii, a spațiului și a timpului ca o soluție de spațiu 

de lucru care are ca scop reducerea nevoii de a face naveta. Inițiativa promovează o gestionare mai 
eficientă a timpului, permite o mai bună concentrare asupra muncii și facilitează condițiile de lucru și 
de viață. Acesta aduce locul de muncă oamenilor, mai aproape de casă, pentru un timp periodic sau 
pentru utilizare permanentă.  

În general, soluțiile flexibile ale spațiului de lucru pot fi amplasate într-un complex de birouri, 
o clădire comercială, o proprietate slab utilizată sau într-o zonă rezidențială cu conexiuni bune de 
transport. Un mediu de lucru inteligent bine echipat poate fi combinat cu alte facilități pentru a spori 
bunăstarea la locul de muncă și pentru a susține activitățile recreative. 

Spațiul de lucru FLEX a combinat munca și bunăstarea și a ajutat la revitalizarea regiunilor 
rurale. În modelul de sat de țară, spațiul de birouri este împachetat cu cazare și bunăstare la locul de 
muncă și activități recreative oferite de furnizorii locali de servicii. 

Săptămâna de lucru flexibilă ar trebui să fie petrecută în condițiile proprii ale tuturor. Tăcerea 
și liniștea, de asemenea, în afara muncii pot fi importante pentru mulți oameni. 

Lucrătorii solicitau adesea contactul cu localnicii și antreprenorii locali. Dintre serviciile 
oferite, excursiile cu barca în jurul arhipelagului s-au dovedit deosebit de populare. 

Majoritatea lucrătorilor căutau o ambianță diferită de ceea ce obișnuiau acasă. Pentru mulți, 
arhipelagul a oferit o nouă experiență. 

Munca flexibilă are ca scop reducerea întreruperilor în ziua obișnuită de lucru. În 
experimentul Flex, s-au efectuat lucrări de la birourile arhipelagului timp de o săptămână. 

Când au existat mai puține întreruperi, lucrătorii au reușit să se concentreze mai bine pe 
sarcini care necesită creativitate și inovație. 



Sarcinile de lucru implicau crearea de noi produse și idei. Lucrătorii au beneficiat de câștiguri 
în bunăstarea la locul de muncă și o productivitate mai mare. 

Scopul proiectului a fost să-i ispitească pe mai mulți rezidenți recreativi, lucrători, angajați, 
angajatori, antreprenori și companii să viziteze insulele Finish în afara sezonului lor pentru a lucra la 
distanță de acolo și, astfel, să-și stimuleze inovația și să-i invite să interacționeze cu comunitatea 
locală. 

Un alt scop a fost de a afla modul în care aranjamentele de lucru flexibile sporesc utilizarea 
serviciilor locale, modul în care acestea încurajează dezvoltarea de noi concepte de servicii, modul în 
care îi încurajează pe lucrători să se mute permanent în municipalitățile rurale, să promoveze creșterea 
corporativă și să contracareze dezechilibrele în ocuparea forței de muncă. 

Proiectul a găsit locații adecvate lângă sate pentru a-și desfășura „Flexperimentele”. În aceste 
zone, cazarea și locurile de muncă, precum și accesul la alimente și alte servicii erau, de asemenea, 
disponibile în afara sezonul vacanțelor. Douăsprezece dintre aceste locații au fost utilizate. 

FLEXPERIMENTERI: 
- 54 de companii/ organizații interesate, în principal microîntreprinderi și IMM-uri 
- 52 flexperimentatori de la 25 de companii/ organizații vizitate în arhipelag 
- Linii de activitate: panificație, mass-media, social și sănătate, bunăstare, medical, design 

grafic, amenajarea teritoriului, fitness, coaching, traducere, publicare, iluminat, publicitate, cercetare, 
arhitectură 

- În principal din Finlanda de Sud + Mariehamn (Ål), Laulasmaa (Est) 
- Informațiile au venit de la Federația întreprinderilor finlandeze (infoletter, web), ziare, 

media, social media, rețele personale 
- Raport final disponibil de la Sami Tantarimäki (UTU Brahea)  
 
Conceptul de ”Sate inteligente” are ca scop asigurarea unei vieți echitabile pentru toți 

locuitorii unui stat, astfel încurajând mediul rural să-și depășească condițiile și să egaleze nivelul de 
trai față de cel al locuitorilor din mediul urban. Pe lângă crearea de locuri de muncă, asigurarea unor 
servicii de calitate, sănătate și învățământ, scopul acestui concept este de a scoate în lumina și 
TURISMUL  alături de CULTURA  societății, ceea ce-i apropie pe localnici de natura locului în care 
își duc viața de zi cu zi cât și atragerea a numeroși turiști. 

Acestei provocări i se alătură o serie lungă de state printre care și Spania: 
Proiectul de cooperare Leader „Collaborate4landscape” își propune să evidențieze valoarea și 

să actualizeze patrimoniul rural legat de arhitectura din piatră uscată, ca element de identitate al 
peisajelor rurale din Catalonia și alte zone mediteraneene, prin implicarea societății civile.  

Au fost începute mai multe activități ca recuperarea și formalizarea profesiei de artizan „din 
piatră uscată”, dar una dintre cele mai reușite acțiuni este platforma „Wikipedra” (Wikistone în 
engleză), care a fost legată de o aplicație mobilă. Instrumentul permite oricărui cetățean interesat de 
subiectul arhitecturii din piatră uscată să contribuie la localizarea și conservarea acesteia utilizând o 
aplicație mobilă. Odată ce elementul a fost etichetat și descris, acesta poate fi vizualizat și găsit pe o 
hartă a Cataloniei și a 85 de municipalități din Franța. 

Acest instrument și metodologia de colaborare au ajutat la îmbunătățirea înțelegerii despre 
conservarea patrimoniului rural ca serviciu indirect pentru comunitățile rurale. 

Principalele rezultate: 
- 16 000 de elemente catalogate în catalană și franceză; 
- Aproximativ 1 000 de utilizatori de la lansarea aplicației; 
- Aplicație descărcată de 715 ori; 
Proiectul a fost finanțat de către FEADR. 
Polonia este o altă țară care încearcă să-și potențeze partea culturală: 
Scopul Muzeului cărților de bucate este de a crește vânzările de produse alimentare locale de 

înaltă calitate de la GAL Dolina Raby. Acțiunile de inovare socială includ: 
1) Înființarea organizației sociale „Dolina Raby” pentru a vinde produse alimentare locale prin 

intermediul unui „Club de vânzare”. 
2) Înființarea Muzeului cărților de bucate pentru promovarea patrimoniului culinar; 

organizarea de ateliere culinare deservite de o cooperativă socială. 
3) Crearea de clustere alimentare REZULTATE PRINCIPALE; 



Aproximativ 20 de producători locali de alimente implicați și au fost organizate ateliere care 
atrag mai mult de 100 de participanți. 

Proiectul a fost finanțat de către: FEADR + Fondul de cooperare elvețian-polonez, surse 
regionale și locale. 

Principalele trăsături specifice satelor inteligente: 
• Satele inteligente au ca punct de plecare resursa umană – locuitori din mediul rural care au 

inițiativa de a găsi soluții practice pentru transformarea localității lor;  
• Tehnologiile digitale sunt adaptate pentru a servi mai bine comunitatea locală;  
• Oportunitățile sunt analizate dincolo de limitele actuale, sunt valorificate peisajele rurale, 

tradițiile locale și legăturile cu orașele din vecinătate;  
• Reprezintă o nouă formă de cooperare – între actori locali, fermieri, municipalități, sectorul 

privat și societatea civilă;  
• Se bazează pe cele mai valoroase resurse existente și pe expertiza locuitorilor pentru a aduce o 

schimbare. 

Cateva dintre motivele pentru care oamenii sunt atrași să locuiască în satele inteligente: 
• toate gospodăriile au acces la utilităţi;  
• chiar și drumurile agricole sunt asfaltate;  
• există piste de biciclete;  
• în zonele publice, este disponibil internet wireless gratuit;  
• iluminatul public este asigurat cu ajutorul unei eoliene sau cu panouri solare;  
• școala este și ea digitalizată;  
• plata taxelor și a impozitelor locale se face online și există stații de încărcare pentru 

autovehicule electrice. 

Din dorința de a crea o comunitate înfloritoare în care locuitorii să-și ducă nivelul de trai la 
nivelul celorlalte comunități ale UE, câțiva lideri locali au îndrăznit să depună proiecte pentru a-și crea 
propriul ”sat inteligent”, printre acestea se enumeră: comuna Dolheşti, comuna Ciugud, comuna 
Pădureni,comuna Hilişeu-Horia. 

Conceptul de sat inteligent înseamnă: 
Dezvoltarea potențialului local, uman, de mediu și economic:  

• dezvoltarea antreprenoriatului, crearea și menținerea locurilor de muncă;  
• infrastructura educațională; 
• sprijinirea lanțului scurt dintre producători și consumatori; 
• acțiuni privind includerea energiei regenerabile; 
• reducerea diferențelor economice dintre mediul rural și urban.  

Revitalizarea și îmbunătățirea serviciilor publice de bază: 
• includerea serviciilor digitale în eficientizarea administrației locale;  
• asigurarea serviciilor de transport; 
• îmbunătățirea condițiilor de viață ; 
• dezvoltarea și/sau îmbunătățirea serviciilor medicale și de îngrijire la domiciliu; 
• crearea de centre multi-service/multi-funcționale pentru comunitățile locale. 

Satul inteligent este deosebit de alte așezări rurale atât prin componenta sa structurală, cât și 
prin organizare. Din punct de vedere fizic este o localitate rurală compusă din locuințe moderne, cu 
magazine, unități de prestări servicii, spații de recreere și o fermă agricolă mixtă, vegetală și 
zootehnică, care oferă o gamă largă de produse. Tuturor celor enumerate înainte li se adaugă un sistem 
de management în ceea ce privește mentenanța și serviciile publice. 

Dar diferența cea mai mare față de alte așezări rurale va consta în modul de organizare a 
acestui sat inteligent. Sistemul de management este astfel gândit încât să îi ajute pe locuitori să ducă o 
viață sănătoasă împreună prin asigurarea tuturor elementelor pe care le presupune un astfel de 
deziderat: hrană bio, asistență medicală personalizată clasică și alternativă, antrenamente sportive 
individualizate, condiții optime de recreere și, nu în ultimul rând, o viață socială. Toate aceste servicii 
sunt oferite de companii conduse, deservite și chiar deținute de către locuitorii satului. În acest mod 
sunt create premisele ca serviciile oferite să fie de calitate, adaptate nevoilor locale. 



Scopul unui sat inteligent este de a consolida sentimentul de apartenență în cadrul comunității 
locale, permițând noi forme de participare voluntară, îmbunătățind aprovizionarea locală cu bunuri și 
servicii și de a-i face pe oameni să realizeze că trăiesc într-un mediu mult mai sigur. 

 
 
  

 

CAPITOLUL XII – CALITATEA VIEȚII LA NIVEL NAȚIONAL ȘI 
EUROPEAN 

 
În acest capitol se vor analiza nivelurile de satisfacție privind compone/ntele ce alcătuiesc 

calitatea vieții la nivel local, național și european. 
 
Satisfacția generală a vieții 

 
Figura 13.1: Satisfacția generală a vieții 

 
Procentele afișate în cercul exterior arată ponderea persoanelor din România care și-au evaluat 

satisfacția pe o scară de la 0 (cel mai mic) la 10 (cel mai mare). Rezultatele sunt grupate ca mici (0 – 
5), medii (6 – 8) sau mari (9 – 10). Valoarea afișată în cercul interior arată nivelul mediu de satisfacție, 
adică satisfacția medie a tuturor persoanelor din România. Această medie se calculează prin însumarea 
tuturor evaluărilor oferite de oameni la nivelul lor de satisfacție subiectivă, care variază între 0 și 10 
puncte, iar ulterior această sumă este împărțită la numărul total de respondenți pentru a obține media. 
România are aceeași medie cu cea a UE, respectiv 7,3/10, Finlanda și Irlanda împărțind primul loc cu 
o medie de 8,1/10 iar la capătul opus se află Bulgaria cu doar 5,4/10 privind satisfacția generală a 
vieții.  

 
 

Figura 13.2: Satisfacția generală a vieții respondenților 
 

Conform figurii 13.2, respondenții au acordat în proporții egale (23%) nota 7, respectiv nota 
10, fiind urmați de cei care au acordat nota 9 în proporție de 16%. Media rezultată din totalul 
răspunsurilor este de 6,7/10, media României fiind de 7,3/10. 

 
Condiții de viață materiale 

 
Figura 13.3: Satisfacția finanțelor și venitul mediu anual 

 



Venitul net mediu anual echivalent în euro este venitul anual total al unei gospodării (adică 
toate veniturile monetare primite din orice sursă de către fiecare membru al unei gospodării), după 
impozitare și alte deduceri, care sunt disponibile pentru cheltuieli sau economii, împărțite la numărul 
de membri ai gospodăriei. 

Pentru a reflecta diferențele în ceea ce privește dimensiunea și compoziția unei gospodării, 
venitul total (net) al gospodăriei este împărțit la numărul de „adulți echivalenți”, utilizând o scală 
standard (echivalența): scala OECD modificată, această scală dă o greutate tuturor membrilor 
gospodăriei (și apoi le adaugă pentru a ajunge la dimensiunea echivalentă a gospodăriei): 

• la primul adult; 
• 0.5 la a doua și fiecare persoană ulterioară de 14 ani și peste; 
• 0.3 pentru fiecare copil cu vârsta sub 14 ani. 
În cele din urmă, cifra rezultată se numește venit disponibil echivalent și este atribuită în mod 

egal fiecărui membru al gospodăriei. 
România se situează deasupra mediei Uniunii Europene cu 6,6/10 privind satisfacția materială, 

țările nordice precum Danemarca, Finlanda și Suedia au cea mai mare rată de satisfacție monetară, de 
7,6/10, Bulgaria are o satisfacție monetară scăzută comparativ cu UE aceasta fiind de 4,3/10. 
 

Figura 13.4: Satisfacție financiară a respondenților 
 
Din numărul total de respondenți 67% au afirmat că au o satisfacție medie în privința situației 

financiare, 24% au afirmat că au o satisfacție scăzută și doar 9% au afirmat că au o satisfacție ridicată. 
La nivel național, 25,7% dintre respondenți au afirmat că au o satisfacție financiară scăzută. 

 
 

Figura 13.5: Venitul mediu anual al gospodăriilor respondenților 
 

Analizând figura 13.6, se constată faptul că cei mai mulți respondenți (57%), au venituri mai 
mici de 2000 euro. Media venitului anual al respondenților este de 2.408 euro, sub media națională de 
3.698 euro anual. 
 
  
 

Condițiile de locuință 

 
Figura 13.6: Satisfacția privind condițiile de locuință și coeficientul de supraaglomerare 
 
Procentele afișate în cercul exterior arată ponderea persoanelor din România care și-au evaluat 

satisfacția pe o scară de la 0 (cel mai mic) la 10 (cel mai mare). Rezultatele sunt grupate ca mici (0 – 
5), medii (6 – 8) sau mari (9 – 10). 

Valoarea afișată în cercul interior arată nivelul mediu de satisfacție, adică satisfacția medie a 
tuturor persoanelor din România. Această medie se calculează prin însumarea tuturor evaluărilor 
oferite de oameni la nivelul lor de satisfacție subiectivă, care variază între 0 și 10 puncte, iar ulterior 
această sumă este împărțită la numărul total de respondenți pentru a obține media. 

Rata supraaglomerării este definită ca procentul populației care trăiește într-o gospodărie 
supraaglomerată. 



• O persoană este considerată ca trăind într-o gospodărie supraaglomerată dacă 
gospodăria nu are la dispoziție un număr minim de camere egal cu: 

• O cameră pentru gospodărie; 
• O cameră pentru fiecare cuplu în gospodărie ; 
• O cameră pentru fiecare persoană cu vârsta de 18 ani sau mai mult; 
• O cameră pentru o pereche de persoane singure de același sex cu vârsta cuprinsă între 

12 și 17 ani; 
• O cameră pentru fiecare persoană cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani și care nu este 

inclusă în categoria anterioară; 
• O cameră pentru fiecare pereche de copii cu vârsta sub 12 ani. 

 

 
Figura 13.7 Satisfacția privind condițiile de locuință și coeficientul de supraaglomerare, comparație cu 

țările Uniunii Europene 
 
România se situează la aceeași satisfacție a locuinței cu Uniunea Europeană, având media de 

7,4/10. Precum și în datele analizate anterior țările nordice au cel mai ridicat nivel de satisfacție, acesta 
fiind de 8,4/10 pentru Danemarca și Finlanda iar Bulgaria cu cea mai mică medie europeană de 6/10. 

Din păcate, la capitolul supraaglomerare, România se situează pe ultimul loc cu un procent de 
45,1%, cu 28% mai mult față de media UE. Cipru o duce cel mai bine la acest capitol cu o valoare de 
2,2%. 
 

Figura 13.8: Satisfacția față de propria locuință a respondenților 
 
Majoritatea respondenților (71%) au o satisfacție medie față de propria locuință, 16% au o 

satisfacție ridicată și doar 13% au o satisfacție scăzută. Ponderea populației care înregistrează o 
satisfacție ridicată este mai mică decât ponderea persoanelor care înregistrează același nivel de 
satisfacție la nivel national.  

 
 

Figura 13.9: Nivelul de supraaglomerare a gospodăriilor 
 
Majoritatea respondenților (91%) au afirmat că nu locuiesc într-o gospodărie supraaglomerată. 

Rata de supraaglomerare la nivelul României este de 45,8%. 
 
Ocuparea forței de muncă 



 
Figura 13.10: Satisfacția privind locul de muncă și rata angajării 

  
 În ceea ce privește satisfacția locului de muncă, la nivelul României media este de 7.2/10, 
61,3% dintre respondenți având o satisfacție medie. 
 

 
Figura 13.11: Satisfacția privind locul de muncă și rata angajării, comparație cu țările Uniunii 

Europene 
 
La nivelul României,  rata de angajare este de 65,6% situându-se sub media UE de 67,6%. 

Grecia se situează pe ultimul loc cu o satisfacție medie de 6,2/10 și o rată de angajare de 56,3%. Pe 
primul loc se află Finlanda cu o medie a satisfacției privind locul de muncă de 8,1/10 iar cea mai mare 
rată de angajare o deține Olanda, aceasta fiind de 77,8%. 
 

 
Figura 13.12: Satisfacția privind locul de muncă la nivelul comunei Făurei 

 
Majoritatea respondenților (54%) au declarat că au o satisfacție medie privind locul de muncă, 

în timp ce 34% dintre respondenți au o satisfacție scăzută. Procentul populației care înregistrează o 
satisfacție scăzută este mai mare la nivelul comunei Făurei comparativ cu procentul popluației care 
înregistrează același nivel de satisfacție la nivel național. 

 
Utilizarea timpului 



 
Figura 13.13: Satisfacția timpului utilizat și media orelor de lucru săptămânale 

 
Numărul mediu de ore corespunde numărului de ore în care lucrează în mod normal o 

persoană. Aceasta acoperă toate orele, inclusiv orele suplimentare, fie plătite, fie neplătite, pe care 
persoana le lucrează în mod normal. Aceasta exclude timpul de călătorie între domiciliu și locul de 
muncă, precum și pauzele principale de masă (în mod normal, luate la prânz). 

Pentru satisfacția folosirii timpului, România se situează cu o medie de 6,8/10, peste cea a 
Uniunii Europene, iar numărul mediu de ore de lucru pe săptămână este de 39,8h, cu 2,8h mai mult 
decât media UE.  

Danemarca are cea mai ridicată medie a satisfacției timpului utilizat, aceasta fiind de 7,8/10, și 
privind în polul opus, Bulgaria înregistrează o satisfacție medie de doar 5,7/10. Olanda lucrează mai 
inteligent nu mai greu cu o medie de doar 30,3h pe săptămână, iar Grecia are cea mai ridicată medie de 
ore de lucru pe săptămână, atingând 41,8h. 
 

 
Figura 13.14: Satisfacția respondenților privind utilizarea timpului 

 
Conform figurii, majoritatea respondenților (64%) din comuna Făurei au o satisfacție medie în 

privința utilizării timpului personal și doar 12% dintre locuitori sunt foarte mulțumiți de cum își 
utilizează timpul. La nivel național 22,4% dintre respondenți nu sunt satisfăcuți de utilizarea timpului 
personal și doar 18% dintre aceștia au o satisfacție ridicată. 
 

 
Figura 13.15:  Situația medie a orelor lucrate pe săptămână 

 
Analizând graficul se poate observa faptul că 50% din populația comunei Făurei lucrează în 

medie peste 40 de ore pe săptămână, 30% lucrează în medie între 30 – 40 ore pe săptămână, în timp ce 
doar 20% lucrează sub 30 ore. Media comunei pentru orele lucrate pe săptămână este de 35,5 ore, 
aceasta situându-se sub media înregistrată la nivel național, de 39,8 ore. 

 
 
Educație 



 
Figura 13.16: Nivelul de educație și diferența satisfacției generale 

 
Procentele afișate arată ponderea populației în funcție de nivelul de educație atins, nivel 

„scăzut” (primar și secundar inferior, ISCED 0 – 2), nivel „mediu” (secundar superior și postliceal 
non-terțiar, ISCED 3 – 4) și nivel „ridicat” (terțiar, ISCED 5 – 8). Cotele se calculează prin împărțirea 
numărului de persoane care au atins acest nivel de realizare (numărător) la populația totală (numitor). 
România se situează pe ultimul loc în ceea ce privește educația terțiară, 18,7% din populație având 
studii superioare, media UE este de 32,5%, iar Irlanda ocupă primul loc cu o pondere a persoanelor cu 
studii superioare de 49,9%. Decalajul satisfacției vieții între nivelul de studii este de 1,6 în România, 
cu 0,6 mai mare decât media UE. Bulgaria are cel mai mare decalaj, fiind de 2,1, iar Danemarca are un 
decalaj al satisfacției vieții doar de 0,1, rezultând faptul că, în Danemarca persoanele nu au la fel de 
multe limitări prin faptul că nu au studii terțiare comparativ cu restul Uniunii Europene. 

 

 
Figura 13.17: Autoevaluarea sănătății și speranța de viață 

Procentele afișate arată ponderea populației care și-au autoevaluat starea de sănătate ca fiind 
fie „Foarte bună/ Bună”, „Echitabilă” sau „Rea/ Foarte rea”. Sănătatea auto-percepută exprimă 
aprecierea subiectivă de către respondent a stării sale de sănătate. 

Speranța de viață la naștere arată numărul mediu de ani în care un nou-născut se poate aștepta 
să trăiască dacă este supus de-a lungul vieții sale la condițiile actuale de mortalitate. 

 



 
Figura 13.18: Autoevaluarea sănătății și speranța de viață, comparație cu țările Uniunii Europene 

 
În ceea ce privește autoevaluarea stării de sănătate în România, 70,6% dintre persoane au 

declarat că își consideră sănătatea ca fiind „Foarte bună/ Bună”, depășind media UE de 68,6%. Cu 
toate acestea, România se situează spre coada clasamentului privind speranța de viață, aceasta fiind de 
74,2 ani, cu aproximativ 7 ani mai mică decât media Uniunii Europene.  

Cea mai redusă speranță de viață, la nivelul UE, se înregistrează în Bulgaria, aceasta fiind de 
73,6 ani, nivelul cel mai ridicat fiind atins de Irlanda cu 82,8 ani. 
 
 
 
 
 

Figura 13.19: Perceperea propriei sănătății de către respondenții din comuna Făurei 
 

Majoritatea respondenților (71%) și-au perceput propria stare de sănătate ca fiind „bună”, 16% 
au considerat că propria stare de sănătate este „foarte bună”, în timp ce doar 13% dintre respondenți au 
afirmat că starea lor de sănătate este „rea”. La nivel național, 70,6% din populația respondentă 
consideră că propria stare de sănătate este „bună” și „foarte bună”, 7,1% dintre respondenți au 
perceput-o ca fiind „rea” și „foarte rea”, în timp ce restul (22,3%) consideră că au o sănătate 
echitabilă. 

 
  

Figura 13.20: Speranța medie de viață prevăzută de respondenți 
 
În ceea ce privește speranța medie de viață la nivelul comunei Făurei, majoritatea 

respondenților (64%) au ales categoria 60 – 80 ani, 14% au ales categoria peste 80 de ani, în timp ce 
22% au ales categoria sub 60 de ani, pe baza acestor răspunsuri s-a calculat o medie a speranței de 
viață la nivelul comunei de 67,2 ani. În România speranța medie de viață este de 75,3 ani. 

 
Relații sociale 



 
Figura 13.21: Satisfacția relațiilor personale 

 
Valoarea afișată în partea din dreapta reprezintă cota de oameni care au spus că au pe cineva 

să se bazeze în cazul în care au nevoie de ajutor. 
Satisfacția față de relațiile personale în România este de 7,6/10, cu 0,3 mai mică comparativ 

cu media UE, iar 93,7% din persoanele din România au spus că au pe cineva pe care să se bazeze la 
nevoie, depășind media UE cu 0,5%. Bulgaria, precum și în indicatorii anteriori legați de nivelul de 
satisfacție, se situează pe ultimul loc cu o medie de 6,6/10, în timp ce Austria, Irlanda, Malta și 
Slovenia se luptă pentru primul loc, cu o medie de 8,6/10 în ceea ce privește satisfacția față de relațiile 
personale. 

Doar 84,7% dintre persoanele din Luxemburg au pe cine se baza la nevoie în timp ce în 
Slovacia 98,6% dintre persoane au în cine să își pună baza la nevoie. 

 
  

Figura 13.22: Satisfacția respondenților privind relațiile personale 
 
La nivelul comunei Făurei, 62% dintre respondenți au o satisfacție privind relațiile 

sociale„medie”, 27% au o satisfacție „ridicată”, și doar 11% dintre respondenți au o satisfacție 
„scăzută”. În România 14,5% dintre respondenți au afirmat că au o satisfacție privind relațiile sociale 
scăzută, 53,4% au afirmat că au o satisfacție medie și 32,1% au afirmat că au o satisfacție ridicată. 

 
 

Figura 13.23: Bazarea pe o persoană apropiată în caz de urgență 
Majoritatea respondenților (78%) au răspuns că au pe cine se baza în caz de urgență, rezultând 

o legătură bună a relațiilor interpersonale. La nivel național 93,7% din populație a afirmat că are pe 
cine se baza la nevoie, comuna Făurei situându-se sub media națională. 
 

Siguranță 

 
Figura 13.24: Nivelul de siguranță 

 
Procentele afișate arată ponderea persoanelor care au răspuns că se simt „foarte în siguranță”, 

„destul de în siguranță” sau „un pic/ foarte nesigure” atunci când merg pe jos în întuneric în cartierul 
lor. 

Procentul afișat arată ponderea populației care a raportat că se confruntă cu problema 
criminalității, violenței sau vandalismului în zona lor locală. Aceasta descrie situația în care 



respondentul consideră că criminalitatea, vandalismul sau violența din zonă reprezintă o problemă 
pentru gospodărie (nu neapărat faptul de a fi afectat personal de problemă). 

 

 
Figura 13.25: Nivelul de siguranță, comparație cu țările Uniunii Europene 

 
În România doar 19,5% din populație se simte „foarte în siguranță” când merge pe jos în 

întuneric, media UE fiind de 27,2%. Populația care raportează acte de violență și vandalism în 
România reprezintă un procent de 8,8%, cu aproximativ 2% mai puțin decât media UE. 

Lituania este pe ultimul loc privind siguranța, doar 9,8% din populație se simte „foarte în 
siguranță”, în timp ce în Malta 66,4% din populație se simte „foarte în siguranță”. 

În Bulgaria 19,1% din populație raportează criminalități, acte de violență și vandalism, un 
factor ce poate duce la scăderea nivelelor de satisfacție analizate, în timp ce Croația are doar 2,7% din 
populație care raportează acte de violență și vandalism. 
 

 
Figura 13.26: Siguranța respondenților plimbându-se pe timp de noapte 

  
Analizând datele din grafic, 51% dintre respondenți se simt nesiguri când se plimbă noaptea 

singuri pe drum, urmând ca 44% să afirme faptul că se simt siguri noaptea, și doar 5% sunt foarte 
siguri în ceea ce privește plimbatul în timpul nopții de unul singur, ceea ce denotă faptul că localitatea 
Făurei este o comună cu un grad ridicat de nesiguranță, ceea ce înseamnă că se pot aduce mai multe 
îmbunătățiri pentru siguranța locatarilor. La nivel național, 22,8% din populație se simte nesigură 
plimbându-se singură pe întuneric. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  
 

CAPITOLUL XIII – PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU DEZVOLTAREA 
COMUNEI FĂUREI– ORIZONT 2027 

 
Perspectiva dezvoltării strategice 
Perspectiva dezvoltării stabilește cu claritate modalități de dezvoltare ale comunei Făurei 

pentru perioada 2021 – 2027 și constituie diferența dintre ceea ce reprezintă astăzi comuna Făurei și 
ceea ce va deveni ea în următorii 7 ani.  

Comuna Făurei, se va dezvolta pană în anul 2027, urmărind următoarele direcții de dezvoltare 
principale: 

Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, prin: 
• asigurarea accesului la utilitățile de bază (apă, canalizare, energie electrică, energie termică – 

gaze naturale); 
• dezvoltarea infrastructurii – modernizarea drumurilor din comună; 
• crearea de noi locuri de muncă pentru a reduce numărul persoanelor aflate în șomaj sau în 

asistență socială; 
Dezvoltarea și creșterea economiei comunei prin atragerea de noi investitori; 
Comuna Făurei va sprijini infrastructura de educație, prin: 

• menținerea calității actului didactic și a condițiilor de desfășurare a acestuia; 
• prevenirea și combaterea abandonului școlar; 
• promovarea conceptului de învățare continuă; 

Dezvoltarea comunei Făurei se va face prin crearea și susținerea unui mediu economico-social 
competitiv, stabil și diversificat, care să asigure creșterea economică și creșterea calității vieții 
cetățenilor, prin: 

• creșterea gradului de acoperire al utilităților de bază pe întreg teritoriul comunei; 
• asigurarea accesului neîngrădit al populației și al agenților economici la infrastructura de bază; 
• acordarea de servicii de protecție socială și optimizarea sistemului de sănătate; 
• crearea de noi locuri de muncă în comuna Făurei; 
• reabilitarea, modernizarea sau construcția de noi clădiri pentru sediile instituțiilor publice din 

comună; 
• protejarea mediului înconjurător prin respectarea normelor europene stabilite pentru perioada, 

2021 – 2027; 
• dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru stabilirea priorităților comunității locale; 
• asigurarea de condiții favorabile pentru antreprenori; 
• luarea de măsuri pentru eliminarea excluderii sociale; 
• creșterea ratei de ocupare prin crearea de noi oportunități investiționale. 

Realizarea obiectivelor strategice are la bază aplicarea unui management care să conducă la 
dezvoltare rurală. Politicile, planificarea strategică, precum și realizarea programelor și proiectelor se 
vor face cu respectarea următoarelor principii: 

• modernizare accelerată a sistemelor de educație, formare profesională și sănătate publică, 
ținând seama de evoluțiile demografice nefavorabile și de impactul acestora asupra pieței 
muncii; 

• corelarea obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiționale, cu potențialul și 
capacitatea de susținere a capitalului natural; 

• valorificarea avantajelor comparative ale comunei Făurei în privința dezvoltării producției 
agricole; 

• protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural; 



• identificarea unor surse de finanțare suplimentare, în condiții de sustenabilitate, pentru 
realizarea unor proiecte și programe de anvergură, în special în domeniile infrastructurii, 
energiei, protecției mediului, educației, sănătății și serviciilor sociale. 

• introducerea criteriilor de eco-eficiență în toate activitățile de producție și servicii. 
 

Sugestiile locuitorilor comunei Făurei: 
• Dezvoltarea infrastructurii de bază (alimentarea cu apă, sistemul de canalizare, alimentarea cu 

gaz, iluminatul public); 
• Atragerea unor fonduri nerambursabile; 
• Reamenajarea parcului din Budești; 
• Realizarea de intervenții de gestionare a câinilor fără stăpân; 
• Implementarea de programe de colectare a deșeurilor și acțiuni repetate de îngrijire a spațiului 

public;  
• Construirea unor spații de joacă pentru copii. 

 
Lista de proiecte – orizont 2027 

Titlu Acțiune Rezultat așteptat Surse posibile de 
finanțare 

Dotarea 
compartimentului de 
gospodărire comunală 
din cadrul primăriei 
Făurei 

Dotarea compartimentului de 
gospodărire comunală pentru 
creșterea eficacității 
activităților și acțiunilor 
realizate. 

Îmbunătățirea activităților 
și acțiunilor realizate de 
compartimentul de 
gospodărire comunală. 

AFIR, alte fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Amenajarea unui 
Muzeu al Satului 

Se propune realizarea unui 
muzeu al satului pentru 
înfrumusețarea și îmbogățirea 
culturală a comunei Făurei. 

Păstrarea patrimoniului 
cultural, îmbunătățirea 
relațiilor socio-culturale, 
educarea tinerilor privind 
cultura locală. 

Fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Reabilitarea termică a 
clădirilor școlilor din 
comună 

Se propune reabilitarea termică 
a clădirilor școlilor din comună. 

Creșterea eficienței 
energetice și reducerea 
consumului de energie 

Programe 
Operaționale 
Regionale (POR) 
2021 – 2027, alte 
fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Înființarea unor 
cursuri de formare 
profesională în 
comună 

Organizarea unor cursuri de 
formare profesională în vederea 
creșterii nivelului de calificare 
a locuitorilor. studii superioare. 

Creșterea nivelului de 
calificare și acumularea de 
noi cunoștințe. 

Program 
Operaíonal Capital 
Uman (POCU) 
2021 – 2027, alte 
fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Reabilitare/ 
modernizare/ 
înființare unitate 
medicală 

Este necesară reabilitarea/ 
modernizarea/ înființarea unei 
unități medicale pentru 
desfășurarea activităților 
medicale. 

Îmbunătățirea calității vieții 
locuitorilor, ridicarea 
gradului de satisfacție față 
de infrastructura medicală a 
comunei și crearea de 
locuri de muncă. 

POR (Program 
Operațional 
Regional) 2021 – 
2027, 
FEADR sM 6.2, 
alte fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Amenajare trotuare, 
căi de acces, spații 
verzi 

Amenajarea trotuarelor din 
comună și regenerarea spațiilor 
verzi. 

Înfrumusețarea zonei, 
îmbunătățirea căilor de 
acces pietonale. 

Programe 
Operaționale 
Regionale (POR) 
2021 – 2027, alte 
fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Achiziție mijloace de Este necesară achiziția unor Creșterea eficienței Fonduri 



transport mijloace de transport pentru 
facilitarea deplasărilor 
locuitorilor și personalului 
administrativ. 

energetice și reducerea 
consumului de energie. 

nerambursabile + 
fonduri proprii 

Achiziția de terenuri 
neproductive în 
vederea punerii în 
valoare a acestora 

Se recomandă achiziția 
terenurilor neproductive pentru 
a fi puse în valoare cu scopul 
de a crește gradul de dezvoltare 
al comunei Făurei. 

Reducerea suprafețelor 
neproductive. 

Fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Modernizare drumuri 
comunale 

Având în vedere nemulțumirea 
locuitorilor privind starea 
drumurilor este necesară 
modernizarea drumurilor.  

Îmbunătățirea calității 
drumurilor comunale. 

PNDL, PNDR, alte 
fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Reabilitarea/ dotarea/ 
digitalizarea școlilor  

Școlile necesită o îmbunătățire 
continuă pentru a crea un 
mediu plăcut de învățare atât 
elevilor cât și profesorilor. Sunt 
necesare intervenții pentru 
creșterea mulțumirii 
locuitorilor cu privire la 
sistemul de educație. 

Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale. 

Programe 
Regionale (POR) 
2021-2027, alte 
fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Înființarea/ 
Extinderea rețelei de 
alimentare cu apă  

Luând în calcul răspunsurile 
acordate de respondenți sunt 
necesare investiții în 
componenta de alimentare cu 
apă pentru întreaga comunitate. 

Îmbunătățirea 
infrastructurii de 
alimentare cu apă. 

Programul 
Operațional 
Dezvoltare 
Durabilă (PODD) 
2021-2027, alte 
fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Derulare concursuri 
școlare pe teme de 
gestiune responsabilă 
a energiei 

Se pretează derularea unor 
concursuri școlare pe teme de 
gestiune responsabilă 
a energiei. 

Creșterea eficienței 
energetice și reducerea 
consumului de energie. 

Fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii 

Derularea unui 
proiect tip incubator 
de afaceri 

Stimularea antreprenoriatului 
local. Creșterea economiei locale 

Programul 
Operațional 
Competitivitate 
(POC) 2021 – 
2027, alte fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Înființarea unui 
centru social complex 

Crearea unui centru complex 
pentru persoanele defavorizate. Creșterea calității vieții. 

POR (Program 
Operațional 
Regional), alte 
fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Construirea unui 
centru de reciclare și 
revalorificare a 
materialelor provenite 
din demolări, deșeuri 
menajere etc. 

Extinderea sistemului de 
colectare separată a deșeurilor 
reciclabile  
extinderea capacităților de 
sortare și reciclare. 
Extinderea sistemului de 
colectare separată a 
biodeșeurilor  
realizarea de capacități de 
compostare pentru deșeurile 
verzi.  
Realizarea de instalații de 
digestie anaerobă.  
Instalații TMB cu biouscare. 

Extinderea sistemului de 
colectare separată a 
deșeurilor reciclabile; 
extinderea capacităților de 
sortare și reciclare; 
extinderea sistemului de 
colectare separată a 
biodeșeurilor; realizarea de 
capacități de compostare 
pentru deșeurile verzi; 
realizarea de instalații de 
digestie anaerobă. 

PODD (Programul 
Operațional 
Dezvoltare 
Durabilă) 
Obiectiv specific 
FEDR/FC  (vi), alte 
fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 



Investiții individuale 
suplimentare pentru închiderea 
depozitelor de deșeuri. 
Întărirea capacității de pregătire 
pentru implementarea 
economiei circulare la nivelul 
autorităților publice (MMAP, 
ANPM, UAT). 

Dezvoltare/ înființare/ 
extindere rețea de 
distribuție gaze  
naturale 

Extinderea rețelei de distribuție 
a gazelor naturale pe întreg 
teritoriul comunei Făurei. 

Îmbunătățirea 
infrastructurii tehnico-
edilitare.  

POIM (Programul 
Operațional 
Infrastructură 
Mare), alte fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Construirea unui 
centru multifuncțional 

Analizând sugestiile 
locuitorilor în sensul 
diversificării activităților 
culturale este necesară 
construirea unui centru 
multifuncțional – loc pentru 
desfășurarea activităților 
artistice, organizare ateliere de 
creație, muzeu local, etc. 

Îmbunătățirea 
infrastructurii culturale. 

Programe 
Regionale (POR) 
2021-2027, alte 
fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Înființarea unei piețe 
agroalimentare 

Sprijinirea antreprenoriatului 
local. 

Stimularea 
antreprenoriatului local și 
crearea de locuri de muncă. 

Fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Dezvoltarea unui parc 
industrial 

Se propune dezvoltării unui 
parc industrial în vederea 
atragerii investitorilor. 

Îmbunătățirea mediului de 
afaceri, crearea de locuri de 
muncă. 

Programe 
Regionale (POR) 
2021-2027, 
alte fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii.  

Digitalizarea 
instituțiilor publice 
din comuna Făurei 

Luând în calcul tendințele de 
digitalizare a tuturor 
activităților curente este 
necesar ca și comuna Făurei să 
se adapteze acestor schimbări. 

Creșterea nivelului de 
digitalizare și a eficienței 
lucrătorilor din instituțiile 
publice. 

Programe 
Regionale (POR) 
2021-2027, alte 
fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Intervenții de 
gestionare a câinilor 
fără stăpân la nivel 
local 

Este necesară gestionarea 
câinilor fără stăpân prin 
mobilizarea unor echipe cu 
autospeciale și echipamentele 
necesare. 

Reducerea numărului de 
câini vagabonzi, reducerea 
numărului de atacuri 
provocate de câinii 
vagabonzi. 

Fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Amenajarea unui 
parc și a unui spațiu 
de joacă pentru copii 

Este necesară amenajarea unui 
parc și a unui spațiu de joacă.  

Reabilitarea și extinderea  
spațiilor verzi, creșterea 
coeziunii sociale. 

Programe 
Regionale (POR) 
2021-2027, alte 
fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Reamenajarea 
parcului din satul 
Budești 

Regenerarea spațiilor verzi, 
amenajarea cu stâlpi de 
iluminat, achiziționarea de 
bănci, coșuri de gunoi, 
amenajarea aleilor etc. 

Reabilitarea și extinderea  
spațiilor verzi, creșterea 
nivelului de socializare a 
localnicilor. 

Programe 
Regionale (POR) 
2021-2027, alte 
fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Achiziția de panouri 
fotovoltaice pentru 
asigurarea 
necesarului de energie 
electrică în instituțiile 

Investiții în clădirile publice în 
vederea asigurării/ 
îmbunătățirii eficienței 
energetice, inclusiv activități de 
consolidare în funcție de 

Creșterea gradului de 
folosire a energiei 
regenerabile. 

Programe 
Regionale (POR) 
2021-2027, alte 
fonduri 
nerambursabile + 



publice riscurile identificate și măsuri 
pentru utilizarea unor surse 
alternative de energie. 

fonduri proprii. 

Înființare parcări  

În vederea facilitării circulației 
în interiorul localității și a 
realizării activităților curente, 
este necesară înființarea unor 
locuri de parcare. 

Creșterea numărului de 
locuri de parcare. 

Fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Achiziția de 
echipamente și 
logistică necesară în 
vederea valorificării 
energetice a 
deșeurilor de natură 
vegetală provenite din 
toaletarea arborilor, a 
pomilor fructiferi și a 
altor tipuri de lucrări 
similare 

Achiziția de echipamente 
pentru valorificarea energiei 
deșeurilor de natură vegetală. 

Reconversia materialului 
neutilizabil. 

Fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 
 

Construire și dotare 
grădiniță cu program 
prelungit  

Este necesară construirea unei 
grădinițe cu program prelungit. 

Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale. 

Programe 
Regionale (POR) 
2021-2027, alte 
fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Dezvoltare rețea de 
canalizare pe întreaga 
rază a comunei Făurei 

Dezvoltarea unui sistem de 
canalizare pe întreg teritoriul 
comunei. 

Îmbunătățirea 
infrastructurii tehnico-
edilitare. 

PODD (Programul 
Operațional 
Dezvoltare 
Durabilă), alte 
fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Regenerare spații 
verzi și circulații 
pietonale (marcaje și 
semnalizare) – 
construirea de alei 
pietonale, trotuare și 
piste de bicicletă 

Dotarea cu elemente 
constructive de tipul alei, 
foișoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, spații pentru 
întreținere/ vestiare, scene, 
piste pentru bicicliști, trotuare. 

Înfrumusețarea comunei, 
crearea de spații 
funcționale pentru 
bicicliști, creșterea gradului 
de satisfacție al pietonilor. 

Programe 
Regionale (POR) 
2021-2027, alte 
fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Instalare sistem de 
supraveghere video pe 
întreaga rază a 
comunei Făurei 

Dotarea cu echipamente video 
de supraveghere pentru a crește 
nivelul de siguranță al 
rezidenților. 

Îmbunătățirea siguranței 
locuitorilor comunei 
Făurei. 

Programe 
Regionale (POR) 
2021-2027, alte 
fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Dezvoltare/ reabilitare 
rețea electrică în 
comuna Făurei 

Dezvoltarea rețelei electrice pe 
întreg teritoriul comunei 
Făurei. 

Îmbunătățirea 
infrastructurii tehnico-
edilitare. 

PODD (Programul 
Operațional 
Dezvoltare 
Durabilă), alte 
fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Modernizarea/ 
extinderea rețelei de 
iluminat public. 

Este necesară extinderea și 
modernizarea rețelei de 
iluminat public pe întreaga rază 
a comunei Făurei. 

Îmbunătățirea 
infrastructurii tehnico-
edilitare. 

Programe 
Regionale (POR) 
2021-2027, alte 
fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Construire case 
mortuare/ capele 

Construirea unei case mortuare/ 
capele la nivelul fiecărei 

Îmbunătățirea 
infrastructurii privind 

CNI, alte fonduri 
nerambursabile + 



mortuară pentru 
parohii 

parohii. unităților de cult. fonduri proprii. 

Construirea unui 
centru de formare 
profesională pentru 
populație 

Este necesară realizarea unui 
centru de formare profesională 
pentru creșterea numărului de 
persoane ce dobândesc noi 
competențe. 

Creșterea numărului de 
persoane care să aibă 
cunoștințe profesionale, 
creșterea numărului de 
antreprenori/ salariați în 
comuna Făurei. 

Program 
Operaíonal Capital 
Uman (POCU) 
2021 – 2027, alte 
fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Construirea unei 
creșe în comuna 
Făurei 

Realizarea unei creșe cu scopul 
de a dezvolta educația timpurie. 

Îmbunătățirea accesului la 
îngrijirea și educația 
timpurie a copilului prin 
diversificarea serviciilor 
socio-educaționale. 

Program 
Operaíonal Capital 
Uman (POCU) 
2021 – 2027 + 
fonduri proprii. 

Înființarea unui 
centru de afaceri 

Construirea unui centru de 
afaceri care să ofere locuitorilor 
comunei spații și servicii de 
sprijin adecvate. 

Deservirea firmelor de 
diferite dimensiuni, loc de 
întâlnire pentru 
antreprenorii locali și 
organizarea evenimentelor 
în diferite domenii. 

Fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Derularea unui 
proiect pentru 
integrarea/ angajarea 
tinerilor defavorizați  

Este necesară demararea unui 
proiect la nivelul comunei 
Făurei pentru integrarea 
tinerilor în societate și 
identificarea de locuri de 
muncă pentru aceștia. 

Creșterea numărului de 
salariați. 
 

Programul 
Operațional Capital 
Uman (POCU) 
2021 – 2027 
Programul 
Operațional pentru 
Combaterea 
Sărăciei (POCS) 
2021 – 2027, 
Multifond: FSE+, 
FEDR + fonduri 
proprii. 

Derularea unui 
proiect privind 
educația civică 

Se propune implementarea unui 
proiect privind educația civică 
pentru populația comunei 
Făurei. 

Îmbunătățirea spiritului 
civic și a responsabilităților 
față de comunitate, 
reducerea infracțiunilor.   

Fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Amenajare zonă de 
camping 

Este necesară amenajarea unei 
zone de camping pentru a 
crește fluxul de turiști. 

Înfrumusețarea zonei, 
dezvoltarea potențialului 
turistic. 
 

Programul 
Operațional pentru 
Combaterea 
Sărăciei (POCS) 
2021 – 2027, 
Multifond: FSE+, 
FEDR, alte fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Intabularea 
terenurilor/ clădirilor 
din domeniul privat/ 
public 

Este necesară înscrierea în 
cartea funciară a terenurilor/ 
clădirilor pentru a se ține 
evidența acestora 
corespunzător. 

Intabularea tuturor 
terenurilor și clădirilor din 
domeniul privat și public la 
nivelul comunei Făurei. 

Fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Achiziționarea și 
amplasarea de stații 
de încărcare pentru 
mașinile electrice/ 
hibride 

Achiziționarea și amenajarea 
unor spații pentru instalarea 
stațiilor de încărcare pentru 
mașinile electrice/ hibrid. 

Îmbunătățirea 
infrastructurii tehnico-
edilitare. 

MEEMA 
(Ministerul 
Economiei, 
Energiei și 
Mediului de 
Afaceri) Electric 
Up, alte fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Amenajare zonă Dezvoltarea unei zone Păstrarea tinerilor în Fonduri 



rezidențială și 
construcție case/ 
blocuri pentru tineri 

rezidențiale pentru tinerii din 
comuna Făurei pentru 
reducerea numărului de 
emigrări și a gradului de 
supraaglomerare. 

comună, reducerea 
gospodăriilor 
supraaglomerate, creșterea 
numărului de rezidenți ai 
comunei în timp prin 
formarea de familii tinere. 

nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Derularea unei 
campanii de 
informare în rândul 
tinerilor privind 
activitățile culturale, 
artistice și teologice 

Se propune realizarea unei 
campanii de informare a 
tinerilor pentru a crește nivelul 
de interes pentru activitățile 
culturale, artistice și teologice. 

Creșterea numărului de 
tineri interesați de 
activitățile culturale, 
artistice și teologice, 
păstrarea tradițiilor și 
crearea de oportunități 
pentru cei ce doresc să 
urmeze o carieră în aceste 
domenii. 

Fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

Crearea unor zone 
smart cu wi-fi gratuit 
și bănci inteligente 

Amenajarea zonelor publice cu 
acces la wi-fi gratuit și 
instalarea de bănci inteligente 
în zonele de agrement cu 
posibilitatea de încărcare a 
dispozitivelor mobile prin prize 
USB sau wireless. 

Creșterea gradului de 
digitalizare a comunei. 

POR (Program 
Operațional 
Regional) 2021 – 
2027, alte fonduri 
nerambursabile + 
fonduri proprii. 

 
ALTE PROIECTE DE SUCCES CARE POT FI IMPLEMENTATE LA NIVELUL COMUNEI 

FĂUREI ÎN FUNCȚIE DE DIRECȚIILE VIITOARE DE DEZVOLTARE: 
 

• Tradiție și dezvoltare (Belgia, Scoția, România) 
Priorități: transfer de cunoștințe și inovare 
Obiective 
• Creșterea participării unor grupuri formale și informale în organizarea inițiativelor de 

dezvoltare rurală; 
• Dezvoltarea cooperării regionale și interregionale – construirea de parteneriate între actorii 

din mediul rural; 
• Informarea participanților cu privire la politica de dezvoltare rurală și sprijinul financiar pe 

care îl poate oferi; 
• Demonstrarea faptului că produsele locale și tradiționale (meșteșuguri, alimente) reprezintă o 

oportunitate de dezvoltare economică în zonele rurale; 
• Conservarea și promovarea culturii, gastronomiei și a tradiției în zonele rurale; 
• Promovarea incluziunii sociale, în special pentru femei, și reducerea sărăciei în zonele rurale. 
Rezultate 
Cunoștințe sporite ale participanților cu privire la dezvoltarea rurală durabilă; privind crearea 

unor lanțuri scurte de aprovizionare și mici unități de prelucrare; precum și privind managementul 
proiectelor în dezvoltarea rurală. 

Creșterea cunoștințelor locuitorilor din mediul rural cu privire la politica de dezvoltare rurală 
și la sprijinul financiar pe care îl poate oferi. 

Creșterea ponderii locuitorilor din zonele rurale, în grupuri formale și informale, care se 
implică în inițiative de dezvoltare rurală. De asemenea, a ajutat la stabilirea de noi contacte regionale 
și supraregionale între participanți. 

Participanții familiarizați cu o gamă variată de activități (aria culinară, artizanală, muzică). 
Buget: 71.295 euro  
-fonduri europene 60.645 euro  
-alte fonduri 10.650 euro 
sursa: europa.eu 

 
 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_tnc_flourishing_destinations_573_web_0.pdf


 
• Sprijinirea biomasei forestiere în industria agricolă (Porto, Portugalia) 

Priorități: Eficiența resurselor și clima 
Obiective: 
Elaborarea de modele eficiente de colectare, planificare și transport a biomasei forestiere; 
• Identificarea și testarea soluțiilor adaptate și automatizate care reduc costurile, sporesc 

siguranța și reduc efortul fizic necesar în timpul colectării biomasei și a prelucrării prealabile; 
• Furnizarea de  soluții pentru echipamentele de încălzire cu efect de seră care folosesc așchii 

de lemn pentru a obține o eficiență sporită și costuri mai mici cu energia. 
Rezultate 
Se așteaptă să se aplice software-ul de gestionare a biomasei companiile devenind cu 40% mai 

eficiente în ceea ce privește costurile operaționale și logistice comparate cu sistemele anterioare de 
gestionare a biomasei. 

Pentru industria agroalimentară, se estimează că, costul cumpărării biomasei (așchii de lemn) 
este cu 82% mai mic decât achiziționarea de gaze naturale. Utilizarea biomasei forestiere reduce riscul 
de incendiu, deoarece scade încărcătura de combustibil în păduri. 

Proiectul contribuie la atenuarea schimbărilor climatice prin înlocuirea combustibililor fosili 
cu un combustibil regenerabil care este neutru în CO2. 

Buget: 316.375 euro 
-fonduri FEADR 213.553 euro 
-fonduri regionale/naționale 23.728 euro 
-fonduri private 79.094 euro 
Sursa: GOTECFOR – Supporting the use of Forest Biomass in the agro-industry | The 

European Network for Rural Development (ENRD) (europa.eu) 
 

• Construirea unei facilități comunale (Franța) 
Priorități: Incluziune socială și dezvoltare locală 
Obiective 
Rurality Center este un proiect emblematic care decurge din planul local Agenda 21. 

Obiectivul general este îmbunătățirea gamei de servicii disponibile în zonă pentru a stimula economia 
locală. 

Rezultate 
Un centru de sat complet reorganizat, care oferă mai multe servicii și presupune noi investiții 

de eficiență energetică în clădiri. 
Clădirea are un design contemporan și creează un nou reper arhitectural pentru primirea 

vizitatorilor în oraș. 
Buget: 1.359.478 euro 
FEADR 435.033 euro 
Fonduri naționale/regionale 652.550 euro 
Alte fonduri 271.895 euro 
Sursa: europa.eu 

 
• Spațiu digital pentru persoane vârstnice (Finlanda) 

Priorități: incluziune socială și dezvoltare locală 
Obiective: 
Îmbunătățirea competențelor informatice de utilizare a computerului și a altor dispozitive 

digitale de către rezidenții Suodenniemi, în special persoanele în vârstă; 
Contribuirea la dezvoltarea și adoptarea de noi servicii digitale într-o comunitate care a suferit 

de pe urma depopulării și multe servicii publice și private sunt închise; 
Îmbunătățirea serviciilor de bibliotecă și utilizarea multiplă a spațiul public. 
Rezultate: 
Profesionistul IT a putut ajuta aproximativ trei persoane pe zi. 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/gotecfor-supporting-use-forest-biomass-agro-industry_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/gotecfor-supporting-use-forest-biomass-agro-industry_en
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_be_ruralitycentre_358_web.pdf


Multe companii private, bănci, farmacii și furnizori de software, care au închis punctele lor de 
servicii fizice în Suodenniemi și-au luat angajamentul de a juca un rol în proiect, prin intermediul 
serviciilor lor electronice. 

Buget: 27.100 euro 
FEADR 7.481 euro 
Fonduri nationale/regionale 10.331 euro 
Fonduri private 9.287 euro 
PowerPoint Presentation (europa.eu) 

 
• Regândirea managementului deșeurilor organice (Spania) 

Priorități: Eficiența resurselor și climă 
Obiective: 
Acest proiect își propune să dezvolte un model inovator de gestionare a deșeurilor biologice,la 

scară locală cu luarea în considerare a implicațiilor sociale potențiale. 
Rezultate: 
A fost creat un sistem de colectare și transport pentru deșeuri biologice în Lumbier și alte zone 

din apropiere. 
 Crearea unei instalații de tratare biologică a deșeurilor biologice din Lumbier. 
Cercetări privind metodele de optimizare a procesului de tratament și asigurarea utilizării 

compostului obținut. 
 Proiectarea unui curs de formare; introducerea acestui model de management la nivel local. 
Buget: 197.962 euro 
FEADR 115.808 euro 
Fonduri nationale/regionale 62.358 euro 
Fonduri private 19.796 euro 
Sursă: europa.eu 

 
• Instalarea de apă curentă, canalizare și alte infrastructure în România rurală 

Priorități: Incluziune socială și dezvoltare locală 
Locuitorii dintr-o comună din România rurală nu erau conectați la alimentările municipale cu 

apă sau la lucrările de tratare a apelor uzate. Drumurile și alte infrastructuri cheie se aflau, de 
asemenea, într-o stare săracă, descurajând turiștii să viziteze și menținând investițiile străine necesare 
în afara zonei. 

Administrația locală a folosit sprijinul FEADR de aproape 3 milioane de euro pentru a 
construi infrastructura pentru alimentarea cu apă și lucrările de canalizare pentru satele Romuli și 
Dealu Ștefăneți, precum și alte lucrări de construcție, cum ar fi drumuri și o nouă grădiniță. 

Rezultate: 
Peste 80% dintre locuitori erau conectați la un sistem automat de alimentare cu apă și la 

canalizare. 
Centrul cultural Romuli a fost renovat. 
A fost construită o nouă grădiniță. 
Drumul local din satul Romuli a fost renovat. 
Au fost create 5 locuri de muncă pentru personalul tehnic responsabil cu supravegherea 

funcționării noilor instalații. 
Buget FEADR 2.97 mil. Euro 
Sursă: Installing water, sewage and other infrastructure in rural Romania | The European 

Network for Rural Development (ENRD) (europa.eu) 
 
 
 
 
 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_fi_digihub_elderly_web_je.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_es_bioeconomy_web_fin.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/installing-water-sewage-and-other-infrastructure-rural-romania_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/installing-water-sewage-and-other-infrastructure-rural-romania_en


• Configurarea unui centru de aventură (Grecia) 
Obiective:  
Proiectul a urmărit să ajute zona Imathia să devină populară, destinație turistică pe tot 

parcursul anului. A planificat să ofere o gamă largă de activități pentru vizitatori care utilizează 
bunurile naturale în timp ce oferă facilități moderne. Obiectivul său principal a fost crearea companiei, 
care oferă servicii sportive și de agrement (inclusiv un restaurant) inclusiv o componentă de educație 
de mediu de bază. 

Rezultate: 
Proiectul a creat un centru de sport și aventură, completat de facilități de educație pentru 

mediu și servicii de catering pentru sportivi și vizitatori. Se așteaptă ca centrul să crească numărul de 
vizitatori în regiune și să se îmbunătățească înțelegerea și respectarea valorii naturale a zonei montane. 
Creșterea valorii zonei ca destinație turistică va aduce beneficii altor operatori din regiune și va 
îmbunătăți economia locală în ansamblu. 

Budget: 286.445 euro 
FEADR 107.417 euro 
Fonduri nationale 35.806 euro 
Fonduri private 143.222 euro 
Sursă: europa.eu 

 
• Ateliere de combatere a excluderii digitale în zonele rurale (Polonia) 

Priorități: Incluziune socială și dezvoltare locală 
Obiective:  
Proiectul a avut ca scop sprijinirea persoanelor excluse digital (peste 50 de ani) în zonele 

rurale pentru a obține aptitudini de bază pentru utilizarea computerului. 
Atelierele au avut loc în nouă municipalități partenere, și au urmărit să sensibilizeze 

comunitățile locale privind necesitatea de a oferi instruire digitală copiilor și tinerilor precum și 
persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani. Se speră că atelierele oferă un exemplu de succes al modului 
în care o astfel de instruire ar putea fi organizată. 

Rezultate: 
Nouăzeci de persoane de peste 50 de ani și-au dobândit sau și-au îmbunătățit abilitățile de 

utilizare a unui computer. 
Participanții au învățat cum să desfășoare activități de zi cu zi, cum ar fi găsirea de informații 
pe web, căutând oferte de locuri de muncă, efectuând plăți electronice și cumpărături online 

sau trimiterea de e-mailuri. 
Noile competențe digitale au contribuit la îmbunătățirea calității vieții și a participanților a 

contribuit la construirea capitalului social în zona GAL. 
Proiectul este un exemplu de bune practici la care alte entități pot privi pentru organizarea de 

inițiative similare pentru educația digitală, indiferent de grupul de vârstă țintă. 
Buget: 10.394 euro 
FEADR 6.614 euro 
Fonduri nationale/regionale 3.780 euro 
Sursă: europa.eu 

 
• Susținerea unui stil de viață sănătos pentru toate generațiile (Slovenia) 

Priorități: Incluziune socială și dezvoltare locală 
Obiective: 
Obiectivele generale ale acestui proiect au fost îmbunătățirea sănătății fizice și mentale a 

populației din Meža Valley, creșterea gradului de conștientizare și responsabilitate în rândul populației 
pentru propria sănătate și dobândirea unui stil de viață sănătos. Obiectivele specifice au inclus accesul 
îmbunătățit la infrastructură recreativă în aer liber; modernizarea și îmbunătățirea locurilor de joacă 
pentru copii; și motivarea populației locale să se angajeze în activitate fizică în aer liber. 

Rezultate: 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_gr_adventure_centre_web.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/si_pl_si-02_digital_skills_training_ok_dl_cdp_ok_0.pdf


În patru municipalități, au fost stabilite 29 de locații pentru recreere în aer liber. Peste 45 de 
evenimente, ateliere și prezentări au fost direcționate către grupurile țintă, inclusiv copii, părinți, 
bunici, vârstnici și persoane cu dizabilități. Echipamentul este utilizat în mod regulat de tot mai mulți 
utilizatori, fie cei implicați  în recreere organizată sau cei care preferă să facă mișcare singuri, gratuit. 
Se observă încet o schimbare de atitudine, în special în rândul persoanelor în vârstă a populației. 

Buget: 243.340 euro 
FEADR 117.545 euro 
Fonduri regionale/nationale 29.386 euro 
Fonduri private 96.409 euro 
Sursă: europa.eu 

 
• Casa medicală „Cella Santé” la Pont-à-Celles (Belgia) 

Priorități: Incluziune socială și dezvoltare locală 
Obiective: 
Finanțarea publică a vizat să contribuie la creșterea calității serviciilor oferite de centrul 

medical din Pont-à-Celles prin îmbunătățirea organizării spațiilor și echipamente cu o eficiență 
ridicată. 

Rezultate: 
În perioada septembrie 2016 - martie 2018, centrul medical a înregistrat o creștere  a mediei 

zilnice a numărului pacienților de la 10 la 14 și numărul de rezidenți aproape s-a dublat. Activitățile de 
asistență medicală adună între 5 și 10 persoane pe sesiune. 

Sursă: europa.eu 
 

• Școala subsidiară - o forță motrică pentru dezvoltare locală (Slovenia) 
Obiective: 
Crearea de oportunități de implicare a copiilor în diverse activități de timp liber; 
Dezvoltarea capitalului social al celor mai tinere generații; 
Creșterea gradului de conștientizare cu privire la problemele de mediu; 
Stimularea creativității copiilor; 
Consolidarea cooperării intergeneraționale; 
Susținerea școlii subsidiare pentru a deveni centrul vieții sociale din sat. 
Rezultate: 
1 049 de copii au fost implicați în activitățile proiectului; de la 60 în anul 2009 la 300 în 2014; 
67 de cadre didactice și 22 de cadre tehnice au lucrat voluntar în proiect; 
La activități au participat 106 actori locali și 16 asociații;  
Au fost implementate 209 de ateliere ecologice, 35 de evenimente promoționale, 13 vizite 

organizate între școlile subsidiare, 3 prezentări în capitală, 6 evenimente anuale, 6 jocuri fără granițe 
etc. 

Buget: 160.048 euro 
FEADR 84.667 euro 
Fonduri regionale/nationale 21.167 euro 
Fonduri private 54.214 euro 
Sursă: europa.eu 

 
• Sprijinirea locală a antreprenorilor într-o zonă rurală îndepărtată 

Priorități: Incluziune socială și dezvoltare locală 
Obiective: 
„Atelierul Arborele Luminii” este o afacere socială, proiect, al cărui obiectiv principal a fost 

crearea de locuri de muncă și creșterea oportunităților pentru comunitatea locală, inclusiv pentru tineri, 
persoanele cu vârstă medie și vârsta pre-pensionare. Obiectivul specific al proiectului a fost de a 
utiliza experiență creată în cadrul asociației, pentru a înființa un studio de proiectare specializat pentru 
prelucrare sticlă și lemn și fabricarea articolelor de decor interior. 

Rezultate: 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_si_outdoorlifestylemezavalley_354_web_je_edf_fin.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_be_maisonmedical_web-286_fin.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_si_subsidiary_school_web_0.pdf


Acest proiect a ajutat la stabilirea activității de antreprenoriat social în sat. 
Suveniruri/ cadouri personalizate pot fi produse și comercializate. 
9 localnici folosesc acest atelier pentru a genera venituri suplimentare și pentru a-și dezvolta 

aptitudini. Șase dintre ei sunt tineri cu vârsta sub 30 de ani, astfel proiectul va permite ca ei să rămână 
în sat. 

Atunci când atelierul este pe deplin operațional, se așteaptă să crească veniturile cu 30% în 
primul an. 

Proiectul a ajutat asociația să-și diversifice activitățile oferind noi aptitudini, cu utilizarea de 
noi instrumente de lucru, precum și obținerea unei surse constante de venituri pentru finanțarea altor 
activități. 

Buget: 49.792 euro 
FEADR 23.701 euro 
Fonduri nationale/regionale 11.153 euro 
Fonduri private 7.438 euro 
Alte fonduri 7.500 euro 
Sursă: europa.eu 

 
• Înființarea unei clădiri de afaceri într-o zonă care suferă de șomaj ridicat 

Priorități: Incluziune socială și dezvoltare locală 
Obiective: 
Scopul proiectului a fost de a construi o clădire de afaceri care oferă clienților spații și servicii 

de sprijin adecvate. 
Rezultate: 
73% din clădire este închiriată. Clădirea deservește astăzi 16 firme mici, cu capacitatea de a 

găzdui alte cinci companii. 
Clădirea a devenit un loc de întâlnire pentru antreprenorii din regiune și nu doar cei care au un 

loc în sediul său. 
Diferite evenimente sunt organizate în incinta incubatorului comun - o expoziție de fotografii 

de către un autor local în timpul zilei "ușa deschisă". 
Buget: 1.905.980 euro 
FEADR 643.268 euro 
Fonduri nationale/regionale 214.423 euro 
Fonduri private 1.048.289 euro 
Sursă: europa.eu 

• Organizarea zilei fermei deschise (Estonia) 
Obiective: 
Obiectivul acestei inițiative este de a sensibiliza publicul care trăiește în centre urbane cu 

privire la ceea ce este cu adevărat viața rurală. Un astfel de eveniment are ca scop să contribuie la 
îmbunătățirea înțelegerii de către oameni a modului în care este produsă hrana lor și să ridice 
aprecierea pentru alimentele locale sănătoase, agricultură și viața în zonele rurale. 

Rezultate: 
Numărul mediu de vizitatori pe fermă este de 400 de persoane. 
Numărul participanților a crescut de-a lungul anilor: 
• 2015: 148 de ferme au participat și au găzduit peste 45.000 de vizitatori. 
• 2016: 234 de ferme au participat și au găzduit peste 83.000 de vizitatori. 
• 2017: 280 de ferme au participat și au găzduit peste 121.000 de vizitatori. 
• 2018: 296 de ferme au participat și au găzduit peste 163.000 de vizitatori 
Buget: PDR 56.200 euro 
Sursă: europa.eu 

 
• Înființarea plantațiilor de plopi pentru uz industrial (Ungaria) 

Priorități: Eficiența resurselor și climă 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_lv_tree_of_light_workshop.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_sk_incubator_web_je.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_ee_open_days_585_web_fin.pdf


Obiective: 
• aprovizionarea industriei prelucrătoare cu materii prime care acoperă cel puțin o treime din 

consumul său total; 
• producerea materiilor prime care nu sunt disponibile în Ungaria; 
• contribuția la extinderea gamei de produse cu produse semifinite; 
• echilibrarea fluctuațiilor pieței și a producțiilor dependente de condiții meteorologice. 
Rezultate: 
Populus Hungary Ltd. a înființat plantații industriale de plopi pe o suprafață de 109,18 hectare 

de teren. Două plantații au fost înființate în Somogyudvarhely, de 25,41 ha și 27,68 ha de teren. Două 
plantații au fost înființate în Berzence, de 26,14 ha și 29,95 ha de teren. 70% din producție este 
vândută către Derula Ltd., în timp ce 10% este vândută Italiei și restul de 20% este vândută centralelor 
electrice de biomasă din Ungaria. 

Buget: 483.882 euro 
PDR 241.941 euro 
FEADR 205.650 euro 
Fonduri regionale/nationale 36.291 euro 

• Înființarea unui centru de sănătate (Lituania) 
Priorități: Incluziune socială și dezvoltare locală 
Obiective: 
Proiectul a avut ca scop apropierea serviciilor medicale de cetățeni, să îmbunătățitrea 

accesibilității precum și să crearea de noi locuri de muncă în zonele rurale. 
Rezultate: 
În prezent, există nouă membri ai personalului în clinică/ centru, de asemenea, se acordă 

îngrijire la domiciliu rezidenților vârstnici din Švėkšna. 
În conformitate cu acordul cu instituția lituaniană de servicii medicale, unele servicii 

medicale, cum ar fi consultațiile medicilor de familie, serviciile de asistență medicală și examinările 
sunt oferite gratuit. 

Serviciile de îngrijire ulterioară sunt plătite de către pacienți. 
Buget: 30.690 euro 
FEADR 21.220 euro 
Fonduri nationale/regionale 3.745 euro 
Fonduri private 2.500 euro 
Alte fonduri 3.225 euro 
Sursă: europa.eu 

 
• Restaurarea și conservarea Biserica Sf. Nicolae din Telesti, județul Gorj 

Priorități: Incluziune socială și dezvoltare locală 
Obiective: 
O serie de lucrări de restaurare de bază au fost necesare pentru a păstra clădirea și de a 

îmbunătăți funcţionalitățile sale. 
Rezultate: 
Investiția a făcut biserica mai accesibilă enoriașilor și turiștilor internaționali. 
Localnicii au fost angajați să facă lucrările proiectului. Printre acestea se numără 20 de 

persoane cu muncă necalificată/ slab calificată; 15 persoane care sunt instruite în diferite meserii, 
precum zidărie, sculptori de piatră, dulgheri, picturi vechi și restauratori de icoane. 

Un număr nespecificat de ghizi cu normă întreagă vor fi angajați în urma finalizării lucrărilor. 
Buget: 462.226 euro 
FEADR 264.769 euro 
Fonduri nationale/regionale 46.724 euro 
Alte fonduri 150.733 euro 
Sursă: europa.eu 

• Reporteri locali care servesc zonele rurale (Suedia) 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_lt_health_center_504_web_fin.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_ro_st._nicholas_church_298_web-jto.pdf


Priorități: Incluziune socială și dezvoltare locală 
Obiective: 
Obiectivul proiectului a fost de a oferi știri fiabile pentru acapararea și vizibilitatea zonei sale 

prin implicarea localnicilor care au dorit să acționeze ca corespondenți pentru comunităţile lor. Ideea 
de a angaja localnicii să scrie despre propria lor comunitate se bazează pe faptul că acestea tind să fie 
mult mai bine informați cu privire la știrile locale de zi cu zi decât ar putea fi un corespondent extern 
sau de arie largă. 

Rezultate: 
Până în prezent, 430 de articole publicate au fost scrise de reporterii locali. 
Ziarul are 109 000 de cititori unici în fiecare zi. Ca un exemplu cu privire la modul cât de 

populare sunt, articolele scrise de reporterii locali au fost vizualizate 49 450 ori în  perioada 2018-11-
01 până în 2018-12-07. 

Abilitățile nou dobândite în scris și fotografie au inspirat unii dintre participanți să își dezvolte 
propriile afaceri. 

Proiectul a sporit vizibilitatea și conștientizarea zonelor rurale. 
De asemenea, a fost creată o platformă pentru știrile rurale și perspectivele rurale. Reporterii 

încă mai scriu despre comunitățile lor - cu îndrumare de la ziar - voluntari, chiar dacă proiectul s-a 
încheiat. 

Buget: 106.555 euro 
FEADR 53.277 euro 
Fonduri nationale/regionale 18.115 
Fonduri locale 35.163 
Sursă: europa.eu 
 

• Magazinele pop-up pentru a revitaliza centrul orașului (Austria) 
Priorități: Incluziune socială și dezvoltare locală 
Obiective: 
• revitalizează mediul neprimitor al incintelor de cumpărături semi-abandonate prin 

introducerea ferestrelor pop-up; 
• creșterea numărului de vizitatori oferind frecvent o schimbare a gamei de servicii și produse; 
• creșterea numărului de clienți pentru toți localnicii afaceriști; 
• previne delocalizarea în continuare a afacerilor; 
• promovarea înființării de noi afaceri; 
• încurajarea locațiilor pe termen lung. 
Rezultate: 
9 magazine pop-up deschise pe termen lung. 
S-au înființat 5 afaceri noi, care nu mai funcționează în cadrul proiectului. 
Acum există mai puține spații comerciale libere în centrul orașului. 
Traficul clienților a crescut cu 43% pe promenada „Linzer Straße”. 
Nu există alte închideri / plecări ale întreprinderilor locale până acum. 
Proiectul a sporit profilul orașului Enns. 
Creșterea activităților de marketing și activități promoționale. 
Proprietarii sunt din ce în ce mai dispuși să investească. 
Atât proprietarii de afaceri, cât și clienții arată o satisfacție mai mare. 
Creșterea numărului de micro-evenimente în incinta cumpărăturilor. 
Buget: 126.176 euro 
PDR 50.470 euro 
Fonduri private 75.706 euro 
PowerPoint Presentation (europa.eu) 

 
• Investiții pentru creșterea competitivității unei afaceri de panificație (Slovacia) 

Priorități: Lanț alimentar și managementul riscului 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_sk_bakeryhrinova_web_je_0.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_at_popupshops_web_fin.pdf


Obiective: 
Obiectivul principal al proiectului a fost creșterea competitivității Bakery Hrinova prin 

aplicarea noilor tehnologii și inovații în panificație, precum și modernizarea și inovația echipamentului 
companiei. 

Rezultate: 
Cinci produse noi au fost adăugate la gama de produse de panificație. 
Au fost create trei noi locuri de muncă și se planifică crearea a încă patru. 
Cifra de afaceri a crescut 10%. 
Consum redus de energie. 
Buget: 1.992.841 euro 
FEADR 822.047 
Fonduri nationale/regionale 274.016 euro 
Fonduri private 896.779 euro 
Sursă: europa.eu 

 
• Dezvoltarea unei mici ferme apicole în Ungaria 

Priorități: Competitivitate 
Obiective: 
• Dezvoltarea activității apicole; 
• Asigurarea poziției pe piață a fermei;  
• Creșterea profitabilității fermei. 
Rezultate: 
Cele 38 de familii originale au crescut la 63, care vor fi crescute în continuare la 80 de-a 

lungul anului. 
35 dintre vechii stupi au fost schimbați și s-au înființat noi colonii. 
Un sublimator de acid oxalic a fost achiziționat pentru a dezinfecta albinele într-un mod 

ecologic, care este mai bun decât medicamentele care au fost utilizate anterior. 
Calculele arată că producția de miere și veniturile preconizate se vor dubla. 
Buget: PDR 15.000 euro 
PowerPoint Presentation (europa.eu) 

 
• Modernizarea unei ferme de porci în Croația 

Priorități: Viabilitatea fermei și competitivitatea 
Obiective:  
• modernizarea procesului de producție; 
• reducerea costurilor de producție; 
• creșterea eficienței în utilizarea energiei; 
• creșterea calității solului; 
• creșterea veniturilor fermei. 
Rezultate: 
Datorită investiției, ferma a realizat propria producție de hrană pentru animale, precum și 

transportul mai ușor, mai sigur și mai rapid al porcilor îngrășați către clienți cu vehiculul. Emisiile de 
dioxid de carbon în atmosferă au fost reduse datorită consumului redus de combustibil. A fost creat un 
nou loc de muncă. 

Buget: 297.378 euro 
FEADR 160.559 euro  
Fonduri nationale/regionale 28.334 euro 
Fonduri private 108.485 euro 
Sursă: europa.eu 

 
• Transformarea caselor parohiale abandonate în cazare turistică (Austria) 

Priorități: Incluziune socială și dezvoltare economică 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_sk_bakeryhrinova_web_je_0.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_hu_beekeeping_web_je.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_hr_purchasemachinery.pdf


Obiective: 
• adaptarea caselor parohiale pentru a fi utilizate pentru turism; 
• dezvoltarea de programe în jurul acestor case parohiale pentru a informa turiștii de 

moștenirea culturală materială și imaterială a mediului rural;  
• adăugarea de valoare zonelor preponderent slabe din punct de vedere structural; 
• crearea de noi locuri de muncă și să stimularea activității economice.  
Rezultate: 
O listă scurtă de case parohiale a fost elaborată din fiecare zonă participantă; 
Dezvoltarea și implementarea platformei de rezervare; 
Partenerii au organizat patru excursii la alte GAL-uri; 
A fost realizat un mare eveniment de rețea. 
Buget: 187.000 euro 
PDR 147.600 euro  
Fonduri private 39.400 euro 
Sursă: europa.eu 

 
• Diversificarea unei ferme în turism și producția de căldură folosind biomasă din lemn 

(Slovenia)  
Axa 3 – calitatea vieții în mediul rural și diversificarea economiei rurale  
Obiective:  
Obiectivul proiectului a fost înlocuirea vechiului sistem de încălzire cu unul care ar folosi 

biomasă lemnoasă și ar asigura încălzire clădirilor învecinate. 
Rezultate:  
Șapte clădiri sunt acum conectate la sistemul de termoficare cu biomasă. 
Grupurile școlare vizitează ferma pssssentru a afla despre energiile regenerabile și modul în 

care sistemul de încălzire funcționează. 
Familia a investit acum în producția de energie solară folosind propriile fonduri. 
Noile apartamente disponibile la fermă au o rată de creștere constantă a vizitelor pentru ultimii 

3 ani.  
Veniturile din activitățile din afara fermei au crescut încet și au depășit veniturile generate din 

agricultură. 
Buget: 472.787 euro 
FEADR 196.091 euro 
Fonduri nationale/regionale 65.364 euro 
Fonduri private 211.332 euro 
Sursă: europa.eu  

 
• Ridicarea unei cofetării și atelier de patiserie în România rurală 

Obiective: 
Obiectivul general al proiectului a fost adaptarea întreprinderii conform standardelor UE 

privind prelucrarea și distribuirea produselor de cofetărie. Obiectivele proiectului au fost: 
• construirea unui atelier modern de patiserie cu un spațiu expozițional; 
• creșterea capacității și competitivitatea afacerilor; 
• să devină un model de unitate de afaceri la nivel local; 
• să ofere un loc unde clienții și turiștii locali pot petrece timp de calitate și se pot bucura de 

produsele lor. 
Rezultate: 
În 2015, cifra de afaceri a cofetăriei a ajuns la un milion de lei (aproximativ 250.000 de euro). 
Cifra de afaceri a atelierului a fost de 828 000 lei în 2014. Aceasta a fost cu 32% mai mare 

decât în 2013 și cu 127% mai mare decât în primul an de activitate, respectiv anul 2012. 
Cofetaria are în prezent 9 angajați cu normă întreagă. 
În prezent, pe piața locală nu există niciun concurent pentru produsele companiei. 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_at_parishhouses.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_si_biomass_heating_and_tourism_web-3.pdf


Buget: 1.289.384 euro 
FEADR 207.775 euro 
Fonduri nationale/regionale 51.944 euro 
Fonduri private 1.029.775 euro 
Sursă: europa.eu 

 
• Conexiune cu fibră de bandă largă (Suedia) 

Axa 3 – calitatea vieții în mediul rural și diversificarea economiei rurale 
Obiective: 
Obiectivul acestui proiect a fost furnizarea de bandă largă pentru acces la internet pentru 

locuitorii din mediul rural din municipiul Bräcke, cu toate avantajele pe care le prevede. 
Rezultate: 
Proiectul a condus la 272 de conexiuni la rețeaua de bandă largă. 
În 2012, doar 0,033% din municipalitate avea acces la rețeaua de bandă largă. În 2017, 
90% din gospodării erau conectate. 
Aproximativ 500 de voluntari au fost angajați în grupul satului. 
Buget: 985.898 euro 
FEADR 394.359 euro 
Fonduri nationale/regionale 98.590 euro 
Fonduri private 492.949 euro 
Sursă: europa.eu  

 
• Utilizarea indicatoarelor rutiere pentru a promova cultura locală (Estonia) 

Obiective: 
Scopul proiectului a fost să faciliteze călătoria turiștilor pe traseul Seto Külävüü, atunci când 

nu au un ghid local care să le arate împrejurimile. Mai întâi s-a făcut un acord asupra abordării, adică 
ceea ce trebuie să fie prezent în peisaj pentru a facilita turismul. S-a făcut un acord privind necesarul: 
indicatoare (indicatoare spre sat, spre principalele atracții), semnalizări mari, hărți (harta Seto Külävüü 
și hartă regională cu toate datele), locuri de picnic și standuri de informare. 

S-a împărțit lucrarea în trei faze pentru a realiza sarcina de lucru gestionabilă. Proiectul se află 
în faza de creare a indicatoarelor rutiere. 

Rezultate: 
Au fost instalate 130 de indicatoare rutiere pe ruta Seto Külävüü și 3 indicatoare în trei sate 

(Värska, Obinitsa, Tsiistre). 
Au fost instalate 12 hărți rutiere regionale și Seto Külävüü, precum și 17 standuri informative 

și 7 locuri de picnic în locații diferite. 
Vizitatorii pot găsi repere interesante mai ușor și pot afla despre cultura locală. 
Traseul către punctul de control al frontierei cu Rusia este acum clar indicat. 
Buget: 12.061 euro 
FEADR 7.237 euro 
Fonduri private 3.015 euro 
Sursă: europa.eu 

 
• Un serviciu de autobuze locale la cerere în Țara Galilor rurală 

Priorități: Incluziune socială și dezvoltare locală 
Obiective: 
Bwcabus a căutat să pună în aplicare un sistem accesibil și o soluție durabilă pentru asigurarea 

comunităților rurale din vestul Țării Galilor, cu o rețea de transport locală eficientă. S-a urmărit astfel 
să se ofere acces îmbunătățit la locuri de muncă și servicii pentru localnici, beneficiarii direcți fiind cei 
mai expuși riscului. 

 
 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_ro_patiserie_web.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_se_broadband_ostra_bracke_web_fin.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_ee_seto_road_signs_web_final.pdf


Rezultate: 
Bwcabus le permite oamenilor să călătorească între orașe și sate sau să se conecteze la linii 

principale de autobuz sau tren. Serviciul îi ajută pe cei fără mașini să acceseze servicii cheie, inclusiv 
sănătate și servicii de educație, precum și oportunități de angajare. Proiectul aduce o deosebită 
contribuție la viața persoanelor cu mobilitate redusă Serviciul a crescut frecvența utilizării 
transportului public și a încurajat  reducerea utilizării mașinii. Bwcabus a oferit un impuls companiilor 
locale și economiei locale. 

Buget: ~ 619.000 euro 
FEADR ~ 292.000 euro 
Fonduri publice ~ 399.000 euro 

 
• Oportunități inovatoare de afaceri din lapte de măgăriță (Italia) 

Obiective: 
Scopul principal al proiectului a fost dezvoltarea de alimente inovatoare produse din lapte de 

măgăriță și combinându-l cu lapte de capră. Acest lucru ar fi rezolvat problema deșeurilor alimentare 
care decurg din dificultatea de a vinde întreaga producție de lapte de măgăriță ca produs proaspăt. Mai 
mult, implementarea proiectului a fost așteptată să genereze noi surse de venit pentru cooperative, 
altele decât creșterea interesului turiștilor de a vizita zona. 

Rezultate: 
Brânza produsă din combinația de lapte de capră și de măgăriță a avut un discret succes pe 

piață. Se vinde în magazine locale, restaurante și pensiuni agroturistice și reprezintă pentru cooperativă 
o sursă importantă de venit. În ceea ce privește iaurtul, au fost evidențiate unele probleme în producția 
sa. De fapt, potrivit rezultatele fazei de testare a produselor, un tip de iaurt produs a fost foarte mult 
apreciat de clienți, dar producția sa a fost prea costisitoare și, în consecință  de asemenea, prețul său de 
piață ar fi fost prea scump. 

În ansamblu, implementarea proiectului a avut efecte pozitive pentru cooperativă. 
Producția de brânzeturi a asigurat o sursă suplimentară de venit și numărul de vizitatori a 

crescut, de asemenea, ca urmare a activităților de diseminare legate de proiect. 
Buget: 73.736 euro 
FEADR 25.703 euro 
Fonduri nationale/regionale 32.713 euro 
Fonduri private 15.288 euro 
Sursă: europa.eu 

 
 

• Fermă de lactate cu producție de biogaz în România 
Obiective: 
Scopul general al companiei a fost extinderea producției sale prin crearea unei unități moderne 

de procesare a produselor lactate. De asemenea s-a urmărit să se beneficieze de energie regenerabilă 
prin utilizarea de produse secundare pentru a produce electricitate și căldură pentru a exploata ferma și 
unitatea de procesare a laptelui. În plus, prin intermediul utilizării eficiente a produselor secundare, s-
ar reduce emisiile de amoniac. 

Rezultate: 
Soluțiile tehnologice avansate aplicate au contribuit la reducerea consumului de energie și apă 

uzată. Bunăstarea animalelor a crescut datorită îmbunătățirii ventilației și reducerea insectelor. 
Prelucrarea gunoiului de grajd pentru producerea de biogaz a redus emisiile de gaze aproape la zero. 

Investiția a contribuit, de asemenea, la crearea de noi locuri de muncă fără discriminare de 
gen, unitățile au vestiare de schimb separate. 

Mulțumită sprijinului FEADR se produc lapte și produse lactate de înaltă calitate, 
satisfăcându-se cererea ridicată de pe piață. În același timp, reducerea costurilor de producție și o 
eficiență mai mare au crescut rentabilitatea și competitivitatea fermei. 

Buget: 5.1 mil euro  
FEADR 0.9 mil euro 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_it_donkey_milk_web.pdf


Fonduri nationale/regionale 0.05 mil euro 
Fonduri private 3.7 mil euro 
Alte fonduri 0.4 mil euro 
Sursă: europa.eu 

 
• Stații de încărcare a vehiculelor electrice (Bulgaria) 

Rezultate: 
Cinci stații de încărcare au fost construite în perioada martie - septembrie 2015 în orașele 

Varna, Plovdiv, Shumen, Burgas și Belogradchik. 
Au fost create trei noi locuri de muncă (doi mecanici și un administrator). 
Aproximativ 500 de membri ai comunității au participat la șase zile de demonstrație. 
60 de membri au participat la un exercițiu de asamblare a mini-modele de mașini electrice. 
Rezultatele au fost diseminate către peste 1000 de locuitori ai municipiului Isperih, fiind 

promovată mobilitatea electrică ca soluție modernă pentru protecția sănătății și a mediului precum și a 
modului de a crea o imagine contemporană și atractivă a regiunii. 

Buget: 38.800 euro 
FEADR 21.760 euro 
Fonduri nationale/regionale 5.440 euro  
Fonduri private 11.600 euro 
Sursă: europa.eu 

 
• Diversificarea în călărie terapeutică (Slovenia) 

Priorități: Incluziune socială și dezvoltare locală 
Obiective: 
Obiectivul acestui proiect a fost de a sprijini dezvoltarea turismului și serviciilor noi la fermă 

cu adăugarea unei activități de echitație, în același timp cu promovarea și conectarea întreprinderilor 
locale. 

Rezultate: 
Proiectul a extins gama de produse și servicii turistice în zona Prlekija, iar acest lucru are 

beneficii atât economice, cât și sociale. 
A fost înregistrată o creștere cu 15% a vizitelor la fermă. 
Un nou loc de muncă pentru un instructor terapeutic de echitație a fost creat la fermă. 
Buget: 23.806 euro 
FEADR 13.670 euro 
Fonduri nationale/regionale 3.418 euro 
Fonduri private 6.718 euro 
Sursă: europa.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_ro_dairy_farm_renewables_web.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_bg_electic-stations_web.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_si_horseback_riding_487_web.pdf


 
 

 
  

 

ANEXE 
 

Fonduri europene pentru perioada 2021 – 2027 
Conform Comisiei Europene, granturile pot fi eficient completate de instrumentele financiare, 

care au efect potențator și sunt mai apropiate de piață. În mod voluntar, statele membre vor putea să 
transfere o parte din resursele politicii lor de coeziune către noul fond InvestEU gestionat la nivel 
central, ca să acceseze garanția furnizată de bugetul UE. Va fi mai ușor să se combine granturile și 
instrumentele financiare. Noul cadru include și dispoziții speciale pentru a atrage mai mult capital 
privat. 

 

 
 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 2021-2027 
 

Axa Prioritară 1. Tranziție energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, sisteme inteligente de 
energie, rețele și soluții de stocare. 
Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulara. 
Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi 
decontaminare a siturilor poluate. 
Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor. 
 
Axa Prioritară 1. Tranziție energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, sisteme 
inteligente de energie, rețele si soluții de stocare. 

Obiectiv Specific FEDR/FC 

 (i) Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră 

Operațiuni 
-Proiecte demonstrative și de eficientă energetică în IMM-uri și măsuri de sprijin 
adiacente. 



-Proiecte de eficiență energetică în întreprinderile mari și măsuri de sprijin 
adiacente. 

 
Obiectiv specific FEDR/FC (iii) Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, 

rețele și stocare în afara TEN-E. 

Operațiuni 
-Echipamente şi sisteme inteligente pentru asigurarea calității energiei electrice 

-Implementarea de soluții digitale pentru izolarea defectelor și realimentarea cu 
energie în mediul rural și urban 

-Digitalizarea stațiilor de transformare şi soluții privind controlul rețelei de la 
distanță - integrare stații în SCADA-  

-Măsuri de creștere a adecvanței rețelei naționale de energie electrică 

-Creșterea capacității disponibile pentru comerțul transfrontalier 
-Implementarea de soluții privind stocarea energiei. 

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie 
circulară. 

Obiectiv specific FEDR/FC (v) Promovarea managementului durabil al apei 

Operațiuni 
Continuarea acţiunilor integrate de dezvoltare a sistemelor de apă, respectiv: 
reabilitarea și construcţia de stații de tratare, transport și distribuire a apei 
destinate consumului uman şi apă uzată, respectiv: construirea și reabilitarea 
reţelelor de canalizare şi construirea/reabilitarea/ modernizare (treaptă terțiară) a 
stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea şi epurarea încărcării 
organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e.,  acordându-se 
prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.), inclusiv prin consolidarea 
suplimentară și extinderea operatorilor regionali. Investițiile vor viza in 
proporție preponderent mai mare sectorul privind apa uzată.  

Totodată, se vor continua investițiile în managementul nămolului rezultat în 
cadrul procesului de epurare a apelor uzate/tratare a apei potabile. 

Pe lângă continuarea investițiilor integrate regionale PODD va finanța: 

- proiecte noi investiții – cu dimensiuni mai mici,  și care adresează în 
proporție mai mare apa uzată   

- proiecte de investiții de mici dimensiuni /, care susțin consolidarea 
regionalizării în contextul extinderii/fuziunii OR (ex. SCADA integrat)  

- sisteme individuale – începând cu 2025-2027, ulterior implementării 
noului cadru metodologic  pregătit de MMAP   

De asemenea, se are în vedere finanțarea acțiunilor de consolidare a capacității 
de reglementare economică a sectorului de apă și apă uzată, astfel încât să se 
eficientizeze procesul de realizare a planurilor de investiții pentru conformare. 
Obiectiv specific FEDR/FC (vi) Promovarea tranziţiei către o economie 
circulară. 
• Extinderea schemelor de gestionare a deșeurilor la nivel de județ, 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, respectiv: 

• extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile  

• extinderea capacităților de sortare și reciclare 



• extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor  

• realizarea de capacități de compostare pentru deșeurile verzi  

• realizarea de instalații de digestie anaerobă  

• instalații TMB cu biouscare 

• Investiții individuale suplimentare pentru închiderea depozitelor de deșeuri. 

• Întărirea capacității de pregătire pentru implementarea economiei circulare 
la nivelul autorităților publice (MMAP, ANPM, UAT) 

 

Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii 
aerului şi decontaminare a siturilor poluate. 

Obiectiv Specific FEDR/FC (vii) Îmbunătățirea protecției naturii și a 
biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea 
poluării 
Operațiuni 
Biodiversitate 

Prin PODD se vor realiza investiții în rețeaua Natura 2000, respectiv: elaborarea, 
revizuirea și implementarea Planurilor de management a siturilor Natura 2000/ 
Planuri de acțiune pentru specii; măsuri de menținere și de refacere a siturilor 
Natura 2000 pentru specii și habitate, precum și a ecosistemelor degradate și a 
serviciilor furnizate în afara ariilor naturale protejate.  

Totodată, se au în vedere acțiuni de completare a nivelului de cunoaștere a 
biodiversității și a ecosistemelor și realizarea de studii științifice, precum și 
măsuri și investiții în infrastructura verde și investiții în consolidarea capacității 
administrative a autorităților și entităților cu rol în managementul rețelei Natura 
2000 și a altor arii naturale protejate. 
Calitatea aerului 

• dotarea RNMCA cu echipamente noi, prin înlocuirea echipamentelor 
existente de măsurare a poluanților uzate din punct de vedere moral și 
tehnic, astfel încât să se continue conformarea cu cerințele de asigurare și 
controlul calității datelor și de raportare a RO la CE. 

• achiziția de echipamente pentru măsurarea poluanților în aerului ambiental 
cu respectarea prevederilor directivelor europene. 

Decontaminarea siturilor -  

decontaminarea și ecologizarea siturilor contaminate și potențial contaminate, 
inclusiv refacerea ecosistemelor naturale și asigurarea calității factorilor de 
mediu, în vederea protejării sănătăţii umane. 

 
Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea 
riscurilor. 

Obiectiv specific FEDR/FC (iv) Promovarea adaptării la schimbările 
climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor  

Operațiuni 
• Managementul inundațiilor și reducerea impactului acestora  și ale celorlalte 

fenomene naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările 
climatice asupra populaţiei, proprietății și mediului 

• Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor 



hidro-meteorologice severe 

• Reducerea impactului manifestării secetei și furtunilor asupra populaţiei, 
proprietății și mediului 

• Măsuri de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere 

• Măsuri pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv creșterea 
rezilienței la nivel național și adaptarea continuă la realitatea operațională. 

 

 
Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027 

 
Axe prioritare 

Axa 
Prioritară 1. 

Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T 
de transport rutier 

Axa 
Prioritară 2. 

 

Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii 
rutiere pentru accesibilitate teritorială 

Axa 
prioritară 3. 

Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T 
de transport pe calea ferată 

Axa 
prioritară 4. 

Îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în 
fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor 
de transport pe calea ferată 

Axa 
prioritară 5. 

Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de 
utilizare a transportului cu metroul în regiunea București-
Ilfov 

Axa 
prioritară 6. 

Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și 
rezilientă în fața schimbărilor climatice prin creșterea 
calității serviciilor de transport pe calea ferată 

Axa 
prioritară 7. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal 

Axa 
prioritară 8. 

Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a 
porturilor 

Axa 
prioritară 9. 

Creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua 
rutieră de transport 

Axa 
prioritară 
10. 

Asistență Tehnică  

 
Axa Prioritară 1. Îmbunătățirea  conectivității prin dezvoltarea rețelei  
TEN-T de transport rutier 
Obiectiv Specific FEDR/FC - Dezvoltarea unei reţele TEN-T sustenabile, adaptată la schimbările 
climatice, sigură şi intermodală; 

Operațiuni (orientativ) 
  Construcția/modernizarea rețelei rutiere TEN-T 

 
Axa Prioritară 2. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru 
accesibilitate teritorială 
Obiectiv Specific FEDR/FC - Dezvoltarea și consolidarea mobilității naționale, regionale și locale 
durabile, flexibile și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la rețeaua TEN-T și mobilitatea 
transfrontalieră; 

Operațiuni (orientativ) 



Construcția de variante ocolitoare, drumuri de racordare a municipiilor cu sector 
autostradă, drumuri naționale cu impact regional 

 
Axa prioritară 3. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe 
calea ferată 
Obiectiv Specific FEDR/FC - Dezvoltarea unei reţele TEN-T sustenabile, adaptată la schimbările 
climatice, sigură şi intermodală; 

Operațiuni (orientativ) 
Construcția infrastructurii feroviare aflate pe rețeaua TEN-T  

Modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe rețeaua TEN-T  

Achiziția de trenuri de lucru si echipamente conexe 

Modernizarea gărilor și trecerilor la nivel 

 
Axa prioritară 4. Îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în fața schimbărilor 
climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată   
Obiectiv Specific FEDR/FC - Promovarea mobilității urbane multimodale durabile; 

Operațiuni (orientativ) 

Achiziția materialului rulant necesar operării pe rețeaua feroviară 

 

Axa prioritară 5. Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare a 
transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov 
Obiectiv Specific FEDR/FC - Promovarea mobilității urbane multimodale durabile; 

Operațiuni (orientativ) 
Investiții în infrastructura de metrou (noi tronsoane, stații aferente) 

Investiții în mijloace de transport, modernizare instalații,  

Investiții în echipamente conexe, inclusiv sisteme de siguranță 

 
Axa prioritară 6. – Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și rezilientă în 
fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată 
Obiectiv Specific FEDR/FC - Promovarea mobilității urbane multimodale durabile; 

Operațiuni (orientativ) 
Investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană – Investiții trenuri 
metropolitane 

 
Axa prioritară 7. - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal 
Obiectiv Specific FEDR/FC - Dezvoltarea unei reţele TEN-T sustenabile, adaptată la schimbările 
climatice, sigură şi intermodală 

Operațiuni (orientativ) 
Investiții în modernizarea terminalelor intermodale 

Dezvoltarea de terminale intermodale 

Investiții în instalații și echipamente de transfer intermodal 

 
Axă prioritară 8. - Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor 
Obiectiv Specific FEDR/FC - Dezvoltarea unei reţele TEN-T sustenabile, adaptată la schimbările 
climatice, sigură şi intermodală 



Operațiuni (orientativ) 
Investiții în scopul îmbunătățirii condițiilor de navigație pe Dunăre, inclusiv 
canale navigabile 

Investiții în suprastructură portuară 

Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare 

Axă prioritară 9. - Creșterea gradului de siguranța și securitate pe rețeaua rutieră de transport 
Obiectiv Specific FEDR/FC - Dezvoltarea unei reţele TEN-T sustenabile, adaptată la schimbările 
climatice, sigură şi intermodală 

Operațiuni (orientativ) 
Măsuri hard și soft care contribuie la îmbunătățirea siguranței traficului și 
securității pe rețeaua rutieră 

Eliminarea punctelor negre 

 
Axă prioritară 10. - Asistență Tehnică 
Obiectiv Specific FEDR/FC   

Operațiuni (orientativ) 
Dezvoltarea capacității administrative și asigurarea instrumentelor necesare 
pentru coordonarea și managementul POT 

Măsuri de informare și publicitate POT 

Evaluarea POT 

 
Programul Operațional 

Creștere Inteligență și Digitalizare (POCID) 2021-2027 
 

Axa Prioritară 1. 
Creșterea competitivității economice prin cercetare  
și inovare 

 

Axa Prioritară 2.  Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de 
CDI 

 

Axa prioritară 3.  Creșterea competitivității economice prin 
digitalizare 

 

Axa prioritară 4.  Dezvoltarea infrastructurii Broadband  

Axa prioritară 5.  Instrumente financiare   

Axa prioritară 
6.   

Creșterea capacității administrative  

 
Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare 
Obiectiv Specific FEDR (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate 

Operațiuni (orientativ) 
Sinergii cu programe europene  

Suport pentru participarea în proiectele europene ERA 

Programe de cooperare bilaterală și transnațională 

Infrastructuri de inovare (platforme tehnologice, open data, science park, 
Innovation hubs) 

Proiecte realizate de Consorții CDI pe teme majore - rezolvarea unor teme 
majore CDI definite de industrie (IMM, intrep. mari) și organizații CDI, inclusiv 



pe teme de specializare inteligentă  

Susținere servicii CDI de tip experiment desfășurate de către o organizație de 
CDI/întreprinderi 

“Business Driven Innovation” - Susţinerea activităţii de CDI în întreprinderi, pe 
toate fazele de la idee la piață, asociat domeniilor de specializare inteligentă 
naționale,      

Soluții la provocările mediului de afaceri oferite de organizațiile de cercetare 
(parteneriate organizații CDI și întreprinderi) 

 
Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI 
Obiectiv Specific FEDR (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate 

Operațiuni (orientativ) 
Mari infrastructuri CDI prioritizate prin Roadmap-ul infrastructurilor publice 
CDI din RO actualizat, inclusiv proiecte strategice: finanțare 
construcția/modernizarea/extinderea marilor infrastructuri CDI, inclusiv dotarea 
acestora cu echipamente și instrumente de cercetare; 

 
Axa Prioritara 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare 
Obiectiv Specific FEDR (ii) Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 

Operațiuni (orientativ) 
Finanţarea Infrastructurilor critice necesare asigurării unor servicii publice 
esențiale (fiscalitate, pensii) 

Evenimente de viaţă cuprinse în SNADR care nu au fost finanţate în 2014-2020 
(ex, Pensionarea, Obținerea cărții de identitate, Înscrierea la școală 
primară/liceu/universitate, etc) 

Proiecte de digitalizare a serviciilor publice neincluse în evenimentele de viață 
identificate în SNADR 2020 

Securitate cibernetică, interoperabilitate la nivelul serviciilor publice digitale 

Proiecte care vizează procesul guvernamental de luare a deciziilor prin sisteme 
și soluții complexe (ex: Big Data, Inteligență artificială, soluții bazate pe cloud, 
Supercomputer, Blockchain, Quantum Computing etc.) 

Proiecte care vizează dezvoltarea de platforme informatice alimentate cu datele 
generate de administrația publică (cf. Directiva 2019/1024, PSI) în vederea 
punerii lor la dispoziția publicului și a reutilizării lor (ex.: în economie) 

Digitizare și interoperabilitate pentru educație, cultură și ocupare (echipamente 
și infrastructură, baze de date, soft, platforme digitale – proiecte strategice) 

Achiziționarea de sisteme de tip RFID (Radio-Frequency Identification) pentru 
gestiunea activității de producție sau livrare servicii 

Crearea de website-uri adaptate activității de e-comerț și cu un grad ridicat de 
interactivitate 

Finanțarea introducerii conexiunilor în bandă largă de mare viteză în interiorul 
firmei  

Finanțarea sistemelor de localizare specializate pentru activitatea firmelor 
(information tracking systems) 

Aplicațiile cu rol în managementul birourilor 
Finanțarea de inițiative, proiecte și infrastructuri pentru consolidarea siguranței 



cibernetice și creșterea încrederii în  mediul online și conținut digital 

Noi tehnologii (IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială) 

Design industrial 

Customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă) 

 
Axa Prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă 
Obiectiv Specific FEDR   OP3 (i) îmbunătățirea conectivității digitale 

Operațiuni (orientativ) 
Sprijinirea zonelor albe   
Îmbunătățirea capacității autorităților și a beneficiarilor programului. 
Sprijin pentru noile servicii și noile tehnologii 

Axa Prioritară 5. Instrumente financiare  
Obiectiv Specific FEDR (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate și (iii) Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 

Operațiuni (orientativ) 
Instrumente financiare 

 
Axa Prioritară 6. Creșterea capacității administrative  
Obiectiv Specific FEDR (iv) Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție 
industrială și antreprenoriat 

Operațiuni (orientativ) 
Capacitate administrativă a actorilor implicați în Mecanismul de descoperire 
antreprenorială la nivel național 

Capacitate administrativă beneficiari 

 
Programul Operațional 

Sănătate (POS) 2021-2027 
 
Axe prioritare 

Axa 
Prioritară 1. Continuarea investițiilor în spitale regionale  

Axa 
Prioritară 2.  

 

Servicii de asistență medicală primară, comunitară și 
servicii oferite în regim ambulatoriu 

 

Axa 
prioritară 3.  

Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung 
adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a 
populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii 

 

Axa 
prioritară 4.  

Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în 
infrastructură și servicii   
Investiții prioritare în infrastructură 
 
 
Investiții în structurile relevante în domeniul 
supravegherii bolilor transmisibile şi de gestionare a 
alertelor naţionale şi internaţionale la nivel central şi 
local din domeniul sănătății publice  
Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv 
a infrastructurii de testare a sângelui și/sau procesare a 
plasmei 

 

Axa Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical  



prioritară 5.  
Axa 
prioritară 6.   Informatizarea sistemului medical  

Axa 
prioritară 7. 

Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în 
sănătate și utilizare metode moderne de investigare, 
intervenție, tratament 

 

 
Axa Prioritară 1. Continuarea investițiilor în spitalele regionale  
Obiectiv de Politică 4 - Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al drepturilor 
sociale 
Obiectiv Specific FEDR (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea 
infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară 

Operațiuni (orientativ) 
Construcția si dotarea spitalelor regionale de urgență – Etapa II ( 
inclusiv  contractarea de servicii de supervizare, asistență tehnică, servicii 
auxiliare (financiar, audit) 

 
Obiectiv Specific FSE (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile 
și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului 
la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și 
a serviciilor de îngrijire pe termen lung 

Operațiuni (orientativ) 
Elaborarea și implementarea planului de formare a personalului 
Finanțarea elaborării și implementării planului de tranziție (de exemplu) 

• Modelul de finanțare al spitalelor regionale (care trebuie să fie reflectat în 
Contractul-cadru de servicii de sănătate și normele de aplicare 
corespunzătoare), inclusiv, fără a se limita la tarifele și standardele de 
costuri pentru serviciile spitalicești, de zi și ambulatorii 

• Politica de admitere și fluxurile de pacienți, reclasificarea spitalelor în 
funcție de nivelurile de îngrijire (printr-un ordin al ministrului) 

• Sprijin în elaborarea actelor normative necesare  în implementarea și 
asigurarea funcționării la parametri optimi a spitalelor regionale (Hotărâri 
ale Guvernului pentru stabilirea spitalelor regionale (ex. buget, resurse, 
transferuri de personal), Hotărârea Guvernului pentru implementarea 
planului de restructurare, Modificări ale cadrului legal (de exemplu, 
protocoale de admitere, modificări organizatorice etc.), Ordinul ministrului 
pentru crearea Comitetului director pentru spitalele regionale; Ordinul 
privind măsurile de punere în aplicare a transferurilor de personal și de 
recrutare a personalului suplimentar) 

• Operaționalizare incluzând, dar fără a se limita la: inventarul 
echipamentelor noi și tehnologiei și echipamentelor transferate din spitalul 
vechi, planul de transfer (Resurse umane, Echipamente și mobilier, 
Activități), Planul de gestionare a spitalului, planul de gestionare a 
facilităților, strategia IT la nivelul spitalelor regionale, proceduri interne 
pentru spitale regionale 

• Sprijin acordat echipei de implementare în vederea îndeplinirii sarcinilor 
care trebuie întreprinse la nivel local, ca parte a planului de proiect și a căii 
critice pentru tranziție) 

Sprijin pentru echipa de implementare a proiectului 

Alte măsuri necesare 

 



Axa Prioritară 2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim 
ambulatoriu  
Obiectiv de Politică 4 - Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al drepturilor 
sociale 
Obiectiv Specific FEDR (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea 
infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară 

Operațiuni (orientativ) 
Dotarea și/sau modernizarea infrastructurii: 
• cabinetelor medicilor de familie 

• centrelor unde se desfășoară activitate de asistență medicală comunitară, inclusiv centre de permanență 

• pentru medicina școlară (inclusiv asistența stomatologică școlară) - Infrastructură de calitate pentru 
asigurarea accesului copiilor și tinerilor la servicii de sănătate în unitățile de învățământ 

• dezvoltarea unei infrastructuri de calitate în școli, cu prioritate pentru mediul rural și pentru școlile cu 
infrastructură precară 

DOTAREA/REABILITAREA/CONSOLIDAREA/EXTINDEREA/CONSTRUIREA/MODERNIZAREA 
clădirilor/ infrastructurii: 
• unităților sanitare/ altor structuri care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu 

 
Obiectiv Specific FSE (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile 
și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului 
la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și 
a serviciilor de îngrijire pe termen lung 
 

Operațiuni (orientativ) 
Asigurarea continuității îngrijirilor din asistența medicală primară şi integrarea 
cu serviciile de asistență medicală comunitară 

• remodelarea pachetului de servicii de asistență medicală primară, cu 
creșterea ponderii serviciilor de prevenție primară, secundară şi terțiară 
pentru adulți și copii – inclusiv pentru cei din comunități/grupuri 
vulnerabile - diagnosticul, monitorizarea şi tratamentul precoce al 
pacientului cronic (ex. HTA, diabet) în comunitate 

• redefinirea pachetului de asistență medicală primară şi introducerea 
mecanismelor de plată bazată pe criterii de performanță 

• dezvoltarea de metodologii/standarde și a procedurile de „parcurs 
terapeutic” pentru cele mai frecvente patologii cu care se confruntă MF 

• dezvoltarea serviciilor de asistență medicală comunitară, concomitent cu 
dezvoltarea competențelor și a paletei de servicii oferite, prin introducerea 
specializării de asistent medical comunitar 

Asigurarea distribuţiei teritoriale echitabile a serviciilor de asistenţă primară 
inclusiv prin identificarea şi implementarea de intervenţii sustenabile de atragere 
şi reţinere a medicilor în special în mediul rural, cu participarea financiară a 
autorităţilor locale 

Dezvoltarea serviciilor medicale (în special cele preventive) furnizate în 
comunitate  

• Dezvoltarea de standarde de calitate și cost, proceduri și protocoale de lucru 
în sistem integrat  pentru asistența medicală comunitară cu medicina de 
familie în localitățile rurale și urbane slab dezvoltate cu populație 
aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social si 
economic 

Asigurarea continuității serviciilor oferite în regim ambulatoriu: 
remodelarea costurilor serviciilor medicale oferite în ambulatoriu  



o dezvoltarea serviciilor oferite în ambulatoriu 

Dezvoltarea  rețelei de medicină şcolară, inclusiv a celei stomatologice, ca parte 
a asistenţei medicale primare adresate copiilor şi tinerilor, atât din mediul urban, 
cât şi din mediul rural 
• Definirea cadrului strategic și de reglementare pentru asigurarea asistenței 

medicale în unitățile de învățământ, care include: definirea viziunii pe 
termen lung privind asigurarea sănătății copiilor și tinerilor în unitățile de 
învățământ; Evaluarea și completarea cadrului de reglementare (inventarul 
legislației actuale, asanarea, revizuirea, completarea acestora, dezvoltarea 
de norme actualizate privind condițiile de mediu din unitățile de învățământ, 
dezvoltarea unui pachet minimal de servicii pentru unitățile de învățământ 
în funcție de numărul de copii, costificarea pachetului de servicii); 
Dezvoltarea instrumentelor de practică pentru a asigurarea sănătății copiilor 
și tinerilor în unitățile de învățământ (dezvoltarea de curbe de creștere 
naționale, baremuri și instrumente de examinare). 

• Infrastructură de calitate pentru asigurarea accesului copiilor și tinerilor la 
servicii de sănătate în unitățile de învățământ 

• inventarierea situației actuale în școlile cu și fără personalitate juridică din 
urban și din rural 

• asigurarea accesului la servicii de sănătate preventive (inclusiv de 
stomatologie) pentru copii și tineri în centrele comunitare – pentru mediul 
rural – localități în care școlile au număr redus de elevi 

Asigurarea de personal suficient din punct de vedere numeric și al pregătirii, 
pentru furnizarea echitabilă a serviciilor de sănătate în unități de învățământ, cu 
accent pe grupuri vulnerabile și pe mediul rural. 

• definirea categoriilor profesionale implicate în furnizarea asistenței 
medicale în unitățile de învățământ, definirea responsabilității și a 
complementarității cu pachetul de servicii de bază pentru copii, furnizat de 
medicul de familie 

• definirea modalităților de furnizare și a modalităților de plată  

• evaluarea necesarului de servicii medicale pentru unitățile de învățământ 

• pregătirea personalului și asigurarea graduală a nevoii de servicii 
Dezvoltarea continuă a competențelor și a cunoştinţelor şi abilităţilor 
furnizorilor din asistenţa medicală primară si asistenta medicala comunitară în 
funcție de evoluția practicii medicale și a noilor tehnologii, în acord cu măsurile 
de transformare de la nivelul serviciilor din sistemul de sănătate 

 
Axa Prioritară 3. Servicii de recuperare, paliație și îngrijiri pe termen lung adaptate 
fenomenului demografic de îmbătrânire a populației și a profilului epidemiologic al 
morbidității    
Obiectiv de Politică 4 - Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al drepturilor 
sociale 
Obiectiv Specific FEDR (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea 
infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară 

Operațiuni (orientativ) 
DOTAREA/ EXTINDEREA/ MODERNIZAREA clădirilor/ 
infrastructurii: 

• unități sanitare care furnizează servicii de recuperare, inclusiv rețeaua 
balneară pe profile de patologie de recuperare (inclusiv centre de recuperare 
medicală, recuperare neurologică și post-traumatică), paliaţie şi îngrijiri pe 



termen lung  

• unități sanitare acuți în vederea transformării acestora în unităţi sanitare care 
furnizează servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen 

 
Obiectiv Specific FSE (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile 
și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului 
la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și 
a serviciilor de îngrijire pe termen lung 

Operațiuni (orientativ) 

Elaborare de politici publice ca și cadru normativ privind organizarea, 
funcționarea și finanțarea unităților sanitare care acordă asistenţă medicală de 
recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung  

Măsuri FSE de consolidare a capacității, inclusiv pregătire specifică a 
personalului 

Dezvoltarea şi implementarea de standarde de organizare şi funcţionare, 
metodologii, ghiduri de practică şi proceduri de „parcurs terapeutic”, etc 

 
Axa Prioritară 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și 
servicii  
Obiectiv de Politică 4 - Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al drepturilor 
sociale 
Obiectiv Specific FEDR (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea 
infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară 

Operațiuni (orientativ)  

A. Investiții prioritare în infrastructură 

DOTAREA/ EXTINDEREA/ CONSTRUIREA/ MODERNIZAREA 
clădirilor/ infrastructurii: 

a. UNITĂȚILOR SANITARE: 

• traseul pacientului critic (ex. unități pentru tratarea accidentelor vasculare 
cerebrale, unități pentru tratarea pacientului cardiac în stare critică), blocuri 
operatorii, ATI (inclusiv stațiile de oxigen care deservesc aceste structuri) 
mari arși, neonatologie prematuri;" 

•  structuri de imagistică medicală (ex. CT, angiografie etc.). 
• laboratoare de analize medicale 
• rețeaua de genetică medicală, oncologie, tratament personalizat al 

cancerului, boli rare, screening prenatal etc) 

b. altor structuri publice implicate în controlul, diagnosticul și supravegherea 
bolilor transmisibile, inclusiv a infecțiilor asociate actului medical; 
c. altor entități sau actori relevanți din domeniul sănătății  
d. laboratoarelor de anatomie patologică, toxicologie, antropologie; genetică 
medico-legală etc. 

 
Obiectiv Specific FSE (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile 
și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului 
la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și 
a serviciilor de îngrijire pe termen lung 

Operațiuni (orientativ) 

A. Investiții prioritare în infrastructură 

Dezvoltarea și implementarea de programe de screening populațional pe 
termen mediu și lung (ex: afecțiuni cardiovasculare, cancer, boli transmisibile, 



netransmisibile, etc.) 

Implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea de 
politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv implementarea de măsuri 
de prevenție (inclusiv sănătate orală în zone defavorizate sau greu accesibile și 
mintală); 
Asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, inclusiv 
la transplant de țesuturi și celule, conform standardelor internaționale 

Diagnostic pre/postnatal al bolilor genetice, de consiliere genetică; 
instituţionalizarea la nivel naţional a screening-urilor pentru boli cu potenţial 
de depistare neonatală 

Remodelarea circuitelor funcționale ale unităților sanitare pentru respectarea 
normelor privind reducerea riscului de transmitere a infecțiilor (AT+măsuri FSE 
de consolidare a capacității) 
Remodelarea circuitelor de depozitare și transport a deșeurilor medicale în 
unitățile medicale 

Actualizarea ghidurilor, definițiilor de caz şi/sau procedurilor/ protocoalelor 
(conform necesităților şi standardelor internaţionale/ europene) 
Măsuri de întărire a capacității, inclusiv prin asigurarea de personal medical 
competent și compensarea deficitului numeric de personal 

 
Obiectiv Specific FEDR (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea 
infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară 

Operațiuni (orientativ) 

B. Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor transmisibile şi de gestionare a 
alertelor naţionale şi internaţionale la nivel central şi local din domeniul sănătății publice  

DOTAREA/MODERNIZAREA infrastructurii: 

laboratoarelor de microbiologie din cadrul spitalelor evidențiate ca potențiali beneficiari în cadrul documentelor 
programatice naționale sau ale altor instituții 
DOTAREA/REABILITAREA/CONSOLIDAREA/EXTINDEREA/CONSTRUIREA/MODERNIZAREA 
clădirilor/ infrastructurii: 
• laborator de referință/ laboratoare de lucru regionale  

• altor laboratoare / dotări specifice ex. tehnologii inovative de eliminare a infecțiilor nosocomiale 

 
Obiectiv Specific FSE (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile 
și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului 
la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și 
a serviciilor de îngrijire pe termen lung 

Operațiuni (orientativ) 

B. Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor 
transmisibile şi de gestionare a alertelor naţionale şi internaţionale la nivel 
central şi local din domeniul sănătății publice  

Actualizarea ghidurilor, definițiilor de caz şi/sau procedurilor/ protocoalelor 
(conform necesităților şi standardelor internaţionale/europene)  
Asigurarea competențelor necesare personalului medical și alt personal care va 
exista cu infrastructura reabilitată 

Efectuarea de studii/ analize pentru îmbunătățirea supravegherii şi controlului 
infecțiilor nosocomiale, a bolilor transmisibile, etc. 

 
Obiectiv Specific FEDR (iv) Asigurarea accesului egal la asistență prin dezvoltarea infrastructurii, 
la asistență primară 



Operațiuni (orientativ) 

C. Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii de testare a sângelui și/sau 
procesare a plasmei 

DOTAREA/REABILITAREA/CONSOLIDAREA/EXTINDEREA/CONSTRUIREA/MODERNIZAREA 
clădirilor/ infrastructurii: 
• Sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii de testare a sângelui și/sau procesare a plasmei 

• centre de transfuzie sanguină (ex Institutul Național de Hematologie și  centrele de transfuzii care să 
permită controlul sângelui, inclusiv al bolilor rare 

• infrastructură de prelevare, testare a sângelui și/sau procesare a plasme 

 

Obiectiv Specific FSE (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile 
și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție, promovarea accesului la protecție; 
îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de 
îngrijire pe termen lung 

Operațiuni (orientativ) 

C. Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii 
de testare a sângelui și/sau procesare a plasmei 
Îmbunătăţirea cadrului legislativ/ normativ in concordanţă cu cerinţele 
directivelor europene in domeniu şi a procedurilor de operare/ asistență tehnică 
pentru definirea cadrului strategic de reorganizare și optimizare a sistemului 
național de transfuzii; 
Definirea instrumentelor de lucru (norme, proceduri),  

Iniţierea procesului de autorizare a instituțiilor din sistemul transfuzional 
conform cerinţelor comunitare  

Creşterea capacităţii tehnice a resursei umane prin asigurarea competențelor 
necesare personalului medical și nemedical care va lucra cu infrastructură 
reabilitată, precum și prin dezvoltarea de instrumente și metodologii adecvate de 
pregătire  

 
Axa Prioritară 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical  
Obiectiv de politică 1 – O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice 
inovatoare și inteligente 
Obiectiv Specific FEDR (i) dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate 

Operațiuni (orientativ)  
Cercetare medicală, inovare și digitalizare a sectorului medical prin 
implementarea de  soluții SMART în domeniului medical 
Programe dedicate cercetării  și/sau utilizării clinice: ex. Producție de plasmă 
sau derivate, producția de vaccinuri (modernizarea, reluarea producției de vaccin 
și dezvoltarea de noi produse farmaceutice în Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino””) 

Cercetare în domeniul bolilor transmisibile/ netransmisibile 

Infrastructură de cercetare în domeniul genomicii  

 

Axa Prioritară 6. Informatizarea sistemului medical  
Obiectiv de politică 1 – O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice 
inovatoare și inteligente 
Obiectiv Specific FEDR (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 
companiilor și al guvernelor 



Operațiuni (orientativ)  
Refacere și modernizare sistem informatic (CNAS) 
Observatorul național pentru date în sănătate 

Soluții digitale în infrastructura din sănătate (digitizare internă și externă a 
instituțiilor medicale) 
Uniformizarea fluxurilor informaționale 

 
Axa Prioritară 7. Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea și utilizarea de metode de 
investigare, intervenție, tratament  
Obiectiv de politică 1 – O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice 
inovatoare și inteligente 
Obiectiv Specific FSE Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților de 
perfecționare și reconversie profesională pentru toți, ținând seama de competențele digitale, 
anticipând mai bine schimbările și noile cerințe în materie de competențe pe baza nevoilor pieței 
muncii, facilitând tranzițiile profesionale și încurajând mobilitatea profesională 
 

Operațiuni (orientativ) 

Măsuri de tip FSE pentru implementarea operațiunilor în domeniul cercetării 
medicale la toate nivelurile, inclusiv medicina personalizată a cancerului 
(inclusiv pilotarea rezultatelor cercetării) 
Măsuri de tip FSE pentru implementarea operațiunilor care vizează 
Informatizarea sistemului medical 

Măsuri de formare/ specializare - utilizare echipamente medicale 

Utilizare metode moderne de investigare, intervenție, tratament 

 

Programul Operațional 
CAPITAL UMAN (POCU) 2021-2027 

 
Axe prioritare 

Axa 
Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 

Axa 
Prioritară 2.  

 

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului 
și a participării grupurilor dezavantajate la educație și 
formare profesională 

Axa 
prioritară 3.  

Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de 
educație și formare profesională    

Axa 
prioritară 4.  

Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la 
dinamica pieței muncii și la provocările inovării și 
progresului tehnologic   

Axa 
prioritară 5.  

Creșterea accesibilității, atractivității și calității 
învățământului profesional și tehnic 

Axa 
prioritară 6.   Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 

Axa 
prioritară 7. 

Antreprenoriat și economie socială    

Axa 
prioritară 8. 

Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica 
pieței muncii   

Axa 
prioritară 9. 

Consolidarea participării populației în procesul de învățare 
pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a 
mobilității (prioritate comună Educație/Ocupare) 

 



Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii  
Obiectiv Specific FSE+ (i) Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile 
dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin promovarea angajării pe cont propriu și a 
economiei sociale; 

Operațiuni (orientativ) 
Realizarea de către centrele /cluburile de tineret  publice sau private sau alți 
actori interesați a unor rețele de lucrători de tineret, identificați/activați și 
selectați din rândul NEET și instruiți pentru furnizarea de servicii de outreach și 
activare a tinerilor, inclusiv NEET, și înregistrarea la furnizorii de servicii de 
ocupare publici sau privați, în vederea oferirii de servicii de ocupare  

Înființarea/dezvoltarea de centre/cluburi de tineret care oferă activități specifice 
adaptate tinerilor (consiliere deschisă şi individuală pentru tineri, ateliere de 
lucru, de creativitate, dezvoltarea competențelor antreprenoriale, sociale, civice, 
mici stimulente pentru participare la instruiri în ocupații diverse etc.), inclusiv 
activități de promovare a acestora 

Promovarea și furnizarea unor pachete integrate de măsuri de activare a tinerilor, 
inclusiv NEET (consiliere, inclusiv antreprenorială, mediere, prime de ocupare, 
subvenții angajatori, formare profesională/ucenicii/stagii, evaluare de 
competențe, programe de a doua șansă, prime de instruire destinate acoperirii 
cheltuielilor asociate instruirii - transport, masă etc.,  subvenționarea costurilor 
aferente școlii de șoferi , stimularea tinerilor pre-ocupare prin stagii scurte la 
diferiți angajatori pentru a lua contact cu domeniul respectiv de activitate, 
stimulare angajatori post ucenicie) 

Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă flexibile și 
pentru finanțarea investițiilor care să permită utilizarea acestor forme 

Programul “Voluntar Sâmbătă” (acordare de granturi):  
• familiarizarea tinerilor cu rigorile solicitate la un loc de muncă, cu aspectele 

ce țin de practicarea unei meserii;  
• dezvoltarea competențelor transversale: munca în echipă, respectarea 

termenelor, punctualitatea, încrederea în sine etc. 
• obținerea experienței în muncă 

 
Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării 
grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională  
Obiectiv Specific FSE+ (v) Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile 
incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, în special pentru 
grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu 
educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar, precum și educația și 
învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți 

Operațiuni (orientativ) 
Operațiuni transversale (pentru toate nivelurile de educație) 
v.3.1. Generalizarea la nivel de sistem a implementării mecanismului de 
monitorizare și avertizare pentru combaterea abandonului școlar și a 
părăsirii timpurii a școlii adresat copiilor și tinerilor, care fie sunt în situație de 
risc de abandon școlar, fie sunt în afara sistemului educațional prin acțiuni 
precum: 

a)informarea și formarea resurselor umane de la nivelul școlii și din comunitate 
pentru implementarea mecanismului operațional de detectare și identificare a 
riscului și de prevenire, intervenție și compensare a abandonului școlar; 

b) dezvoltarea rețelei de mediatori școlari; 

c) implementarea planurilor de intervenție specifice stabilite la nivelul unităților 
de învățământ, prin intermediul unei scheme de granturi pentru unitățile care au 



copii / elevi / tineri în situație de risc de abandon școlar sau de părăsire timpurie 
a școlii. 

d) campanii de conștientizare la nivel local/ județean/ național. 
v.2.1.a Generalizarea implementării la nivel de sistem a mecanismului de 
monitorizare, prevenire și combatere a fenomenelor de segregare școlară, 
prin: 

a) informarea și formarea resurselor umane de la nivelul unității de învățământ și 
din comunitate pentru implementarea mecanismului de monitorizare, prevenire 
și combatere a fenomenelor de segregare școlară; 

b) dezvoltarea rețelei de mediatori școlari; 

c) campanii de conștientizare la nivel local/ județean/ național; 

d) dezvoltarea, implementarea și actualizarea instrumentelor de lucru și a 
bazelor de date, astfel încât să fie asigurată colectarea consecventă și 
profesionistă a datelor, precum și adecvarea mecanismului la condițiile specifice 
ale școlii/ comunității/ etc 

v.2.1. Îmbunătățirea accesului și a participării la educație a copiilor cu 
dizabilități și/sau CES, prin măsuri precum: 

a) diversificarea și accesibilizarea oportunităților de dezvoltare profesională 
(formare inițială și continuă, peer learning, rețele profesionale, mentorat etc) 
care să faciliteze individualizarea învățării, adaptarea tehnicilor de predare-
învățare-evaluare la nevoile specifice și interesele elevilor/copiilor/tinerilor, 
pentru: 

• Cadrele didactice care asigură educația copiilor cu dizabilități/CES; 
• Personalul suport care asigură educația copiilor cu dizabilități/CES; 
b) formarea personalului implicat în managementului instituțiilor de învățământ, 
în domeniul educației incluzive de calitate; 

c) dezvoltarea/achiziția de materiale suport pentru predare-învățare-evaluare 
care să sprijine centrarea pe elev și abordarea incluzivă a demersului didactic; 

d) achiziția de soft-uri, echipamente și produse asistive pentru copiii/ 
elevii/tinerii cu dizabilități/CES; 

e) accesibilizarea clădirilor/spațiilor în care se asigură educația 
copiilor/elevilor/tinerilor cu dizabilități/ CES (rampe de acces, indicatoare, 
grupuri sanitare, mobilier etc); 

f) campanii de informare și conștientizare pentru formarea unor atitudini 
favorabile incluziunii. 

Educație timpurie 

v.1.3. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA ÎNGRIJIREA ȘI EDUCAȚIA 
TIMPURIE A COPILULUI (ÎETC) prin diversificarea si flexibilizarea 
SERVICIILOR DE SUPORT SOCIO-EDUCAȚIONAL (educație 
antepreșcolară și învățământ preșcolar), cu prioritate pentru copiii care provin 
din familii defavorizate: 

• Elaborarea de strategii locale pentru educație timpurie, în parteneriat cu 
actorii de la nivel local implicați în educația și îngrijirea timpurie a copiilor, 
precum și pilotarea și/sau extinderea unor servicii complementare (centre 
de joacă, ludoteci etc.) pentru copiii de la naștere la 6 ani, în coordonarea 
metodologică a serviciilor standard (creșă și grădiniță);  

• Asigurarea materialelor educaționale (ex.: produse de papetărie, jocuri 
educative, cărți de colorat, caiete de lucru, plastilină, acuarele etc.) pentru 
încurajarea participării la educație timpurie a copiilor de 5 ani care, conform 



noilor prevederi legale în vigoare, fac parte din învățământul obligatoriu; 
• Granturi pentru ISJ/ISMB și CCD pentru pilotarea și implementarea 

unor metode și tehnici de predare, inovatoare și eficace, în  clustere; 
• Elaborarea și editarea de ghiduri cu bune practici pentru cele două 

niveluri: antepreșcolar și preșcolar pentru sprijinirea implementării noului 
curriculum pentru educație timpurie, precum și pentru implementarea 
unor metode și tehnici inovatoare; 

• Oferirea de sprijin suplimentar de tipul: vouchere, îmbrăcăminte, 
încălțăminte, rechizite, acoperirea/ decontarea cheltuielilor de masă etc. 
pentru susținerea copiilor antepreșcolari și preșcolari care aparțin grupurilor 
vulnerabile  

• Realizarea unei analize cost-beneficiu și a unei baze de date online cu 
informații standard pentru APL-uri și ISJ-uri, în vederea sprijinirii deciziei 
acestora cu privire la înființarea/extinderea serviciilor complementare 
pentru copiii de la naștere la 6 ani MĂSURA SISTEMICĂ - MEC   

v.1.7. Dezvoltarea de programe de informare, consiliere și educație 
parentală pentru familiile copiilor antepreșcolari și preșcolari, cu focalizare 
pe familiile copiilor proveniți din grupuri vulnerabile (în special pentru persoane 
care au în grijă copii cu dizabilități sau ai căror părinți sunt plecați la muncă în 
străinătate). 
v.2.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA ÎNGRIJIREA ȘI EDUCAȚIA 
TIMPURIE A COPILULUI (ÎETC), CU ACCENT PE GRUPURILE 
VULNERABILE prin dezvoltarea sistemului de formare continuă a cadrelor 
didactice din ÎETC, inclusiv dezvoltarea mentoratului didactic, cu focalizare pe 
teme de interes, cum ar fi: lucrul cu copiii cu CES/dizabilitati, tratarea 
diferențiată, prevenirea și combaterea segregării, echitatea în educație, 
drepturile copilului, comunități care educă/învață etc. pentru susținerea 
procesului de promovare a principiilor educației incluzive. 

• Granturi pentru instituțiile IETC pentru DEZVOLTAREA DE RUTE/ 
TRASEE FLEXIBILE DE FORMARE, de dezvoltare profesională la nivel 
de unitate (inclusiv activități de Peer Learning, activități de formare 
profesională continuă la nivel de unitate, microcercetare educațională etc.) 
pentru îmbunătățirea competențelor personalului care oferă servicii de 
educație și îngrijire timpurie  

• Granturi județene pentru programe de mentorat didactic în comunitățile 
vulnerabile; 

• Elaborarea și editarea unor materiale suport, inclusiv realizarea de resurse 
deschise pentru predare-învățare-evaluare, pentru promovarea principiilor 
educației incluzive (v.2.2.); 

• Realizarea și implementarea unui sistem de MONITORIZARE A 
FORMĂRII CONTINUE și a efectelor acesteia, prin raportare la rezultatele 
copiilor antepreșcolari și preșcolari, îndeosebi la rezultatele copiilor  din 
grupurile vulnerabile (cu dizabilități, de etnie romă, din mediul rural etc.) 
(v.2.4.) MĂSURĂ SISTEMICĂ – MEC 

Învățământ primar și gimnazial 
v.1.2. DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA PROGRAMULUI „ȘCOALĂ 
DUPĂ ȘCOALĂ”, complementar cu programul “Masă caldă” care să 
includă educație remedială pentru asigurarea dezvoltării competențelor cheie și 
a succesului școlar, suport educațional (inclusiv dezvoltare personală, 
dezvoltarea competențelor socio-emoționale, coaching etc.), consiliere și 
activități recreative și de socializare, în special pentru elevii proveniți din 
grupuri sau zone dezavantajate, inclusiv prin organizarea și finanțarea de scheme 
de granturi, care să sprijine școli cu nevoi de ameliorare a rezultatelor școlare și 
de creștere a ratei de absolvire și a ratei de tranziție către nivelul următor de 
învățământ 
v.1.4. MĂSURI DE SPRIJIN pentru revenirea în sistemul de învățământ, 



pentru finalizarea învățământului obligatoriu, precum și pentru 
continuarea studiilor profesionale și liceale, cu accent pentru elevii aparținând 
grupurilor vulnerabile, precum:  

• servicii de consiliere și orientare școlară și profesională etc.  
• asigurarea costurilor cu internatul, transport, burse, rechizite școlare etc. 
• dezvoltarea, implementarea și monitorizarea unui program național de 

accesibilizare a unităților de învățământ 
• asigurarea mentenanței mijloacelor de transport precum și a resursei umane 

care asigură transportul elevilor din mediul rural către școli.  
v.1.7. Dezvoltarea de programe de informare, consiliere și educație 
parentală pentru părinții elevilor din învățământul preuniversitar, cu 
focalizare pe părinții copiilor provenind din grupuri vulnerabile (inclusiv pentru 
persoane care au în grijă copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în 
străinătate). 
v.3.2 Facilitarea finalizării nivelului de învățământ primar, respectiv secundar 
obligatoriu de către persoanele care au părăsit timpuriu școala, prin dezvoltarea 
și extinderea PROGRAMULUI A DOUA ȘANSĂ, cu acțiuni precum: 

• informarea, consilierea și orientarea potențialilor beneficiari ai acestor 
măsuri, astfel încât să conștientizeze beneficiile și să opteze informat 
pentru participarea la Program; 

• înscrierea și participarea la programe A doua șansă flexibile, inclusiv la 
modulele de pregătire profesională; 

• furnizarea serviciilor suport în funcție de nevoile specifice ale fiecărui 
cursant, astfel încât să fie diminuat riscul de părăsire a programului 
înainte de finalizarea acestuia (de exemplu: servicii de transport/ 
decontarea transportului, asigurarea hranei, servicii de îngrijire pentru 
persoanele dependente aflate în grija cursanților, dispozitive tehnico-
medicale etc.); 

• informarea, consilierea și orientarea școlară și profesională a 
cursanților, astfel încât să fie identificate în mod realist alternativele de 
acțiune la finalizarea programului ADS, iar beneficiarul să valorifice 
rezultatele obținute (prin continuarea studiilor în învățământul secundar 
superior, prin continuarea pregătirii în sistemul de formare profesională 
a adulților, prin ocuparea unui loc de muncă etc.) 

Învățământ secundar superior 

v.1.4. Măsuri de sprijin pentru finalizarea învățământului obligatoriu, 
precum și pentru continuarea studiilor profesionale și liceale, cu accent pe 
elevii aparținând grupurilor vulnerabile, precum:  

• dezvoltarea competențelor cheie și asigurarea succesului școlar, în 
special pentru elevii proveniți din grupuri sau zone dezavantajate, prin 
organizarea și finanțarea orelor/programelor remediale și a măsurilor de 
suport (inclusiv dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor socio-
emoționale, coaching etc.), inclusiv prin organizarea și finanțarea de 
scheme de granturi, care să sprijine, prin măsuri integrate, școli cu 
nevoi de ameliorare a rezultatelor școlare și de creștere a ratei de 
absolvire și a ratei de tranziție către nivelul următor de învățământ; 

• asigurarea accesului elevilor la o varietate de activități și servicii de 
consiliere și orientare profesională, pentru dezvoltarea personală a 
elevilor şi înzestrarea cu competențe necesare pentru un management 
eficient al propriei persoane/propriului parcurs educațional/propriei 
cariere; 

• organizarea și finanțarea de programe de sprijin individualizat, ca 
măsuri de asigurare a oportunităților egale pentru copiii expuși riscului 
de abandon școlar, inclusiv prin aplicarea datelor provenite din 



cercetare și generalizarea bunelor practici  rezultate din diferite 
proiecte; 

• finanțarea măsurilor de sprijin financiar pentru asigurarea participării la 
educație a elevilor proveniți din grupuri dezavantajate sau zone izolate 
(costuri cu internatul, transport, burse etc.); 

• asigurarea resursei umane și a finanțării mentenanței mijloacelor de 
transport care asigură transportul elevilor din mediul rural izolat către 
școli/licee;  

v.1.7. Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare pentru 
întreaga comunitate, de sprijin, consiliere și educație parentală pentru 
părinții elevilor din învățământul preuniversitar, cu focalizare pe părinții 
copiilor provenind din grupuri vulnerabile (în particular pentru persoane care au 
în grijă copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate). 

• prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a 
școlii,  prin acțiuni de conștientizare a tuturor actorilor educaționali cu 
privire la necesitatea deschiderii sistemului către grupurile vulnerabile,  și 
extinderii/ generalizării intervențiilor complementare de sprijin a elevilor 
din grupuri vulnerabile; 

• prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, 
prin acțiuni de conștientizare a întregii societăți cu privire la importanța 
educației, a rolului acesteia în dezvoltarea personală și profesională a 
individului și în dezvoltarea socială și economică. 

v.2.1. Crearea condițiilor pentru asigurarea unui sistem incluziv de educație, prin 
organizarea unor oportunități variate de dezvoltare profesională: formare 
(inițială și continuă), peer learning, rețele profesionale și mentorat pentru cadrele 
didactice, inclusiv prin furnizarea unor materiale suport pentru predare-învățare-
evaluare 

• dezvoltarea unor programe de formare profesională pentru cunoașterea și 
implementarea metodelor și instrumentelor adecvate pentru individualizarea 
învățării, adaptarea tehnicilor de predare-învățare-evaluare la nevoile 
specifice și interesele elevilor, revizuirea/ adaptarea sistemului de evaluare 
etc.; 

• formarea cadrelor didactice de diferite specialități în vederea proiectării și 
implementării de activități specifice din domeniul consilierii și orientării 
etc.; 

• formarea cadrelor didactice de diferite specialități în vederea proiectării și 
implementării de activități specifice din domeniul consilierii și orientării 
etc.; 

• formarea personalului implicat în managementului instituțiilor de 
învățământ, în domeniul educației incluzive de calitate; 

• dezvoltarea de materiale suport pentru predare-învățare-evaluare care să 
sprijine centrarea pe elev și abordarea incluzivă a demersului didactic. 

Învățământ terțiar 
v.1.6. Creșterea participării în învățământul superior a studenților din grupurile 
dezavantajate/ subreprezentate, prin PREVENIREA ȘI COMBATEREA 
ABANDONULUI UNIVERSITAR și implementarea de activități specifice: 

• GRANTURI PENTRU INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
SUPERIOR, în vederea operaționalizării unor mecanisme 
instituționale de monitorizare a nevoilor studenților prin centrele 
consiliere și orientare profesională 

• GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII 
INSTITUȚIONALE A UNIVERSITĂȚILOR pentru a oferi servicii 
de consiliere relevante, mentorat, pentru dezvoltarea și aplicarea unor 
chestionare specifice, survey-uri online etc 



SPRIJIN PENTRU STUDENȚII CU RISC DE ABANDON ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR (burse, alte tipuri de măsuri de sprijin) 

 
Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare 
profesională    
Obiectiv Specific FSE+ iv. Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și 
formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv a 
competențelor digitale 

Operațiuni (orientativ) 
Învățământ primar și gimnazial 
iv.1.4.2 Dezvoltare de resurse educaționale deschise și alte resurse moderne 
de învățare pentru elevi, profesori și echipele manageriale cu ajutorul 
noilor tehnologii în special pentru elevii din grupuri vulnerabile (elevi cu 
dizabilități/ CES, elevi care provin din medii dezavantajate socio-economic, 
elevi romi) 

iv.1.1.2. Întărirea capacității de monitorizare și evaluare a calității 
sistemului de educație, prin adaptarea și interconectarea bazelor de date și 
dezvoltarea competențelor resursei umane cu responsabilități în domeniu 

iv.3.1. Dezvoltarea unei oferte educaționale de calitate prin sprijinirea 
formării profesionale inițiale și continue a personalului didactic (inclusiv 
prin organizarea și finanțarea de programe de conversie profesională) în 
domenii unde există un deficit curent și estimat de cadre didactice, cu accent 
pe RU din școlile din medii dezavantajate socio-economic 

Învățământ secundar superior 
iv.1. MASURA SISTEMICA: 

Asigurarea unui acces echitabil la o educație de calitate pentru toți elevii, 
prin:  

• elaborarea/revizuirea standardelor de calitate în educație și formare, 
pentru creșterea calității  și o mai bună adaptare la evoluțiile înregistrate pe 
piața muncii; 

• creșterea relevanței, dezvoltarea și adaptarea permanentă a 
curriculumului național la nevoia de competențe a pieței muncii și la 
provocările progresului tehnologic; 

MĂSURI COMPETITIVE: 

• dezvoltarea de materiale suport și asigurarea accesului tuturor elevilor la 
resurse educaționale de învățare relevante, care sprijină dezvoltarea 
competențelor; 

• organizarea și finanțarea de programe de sprijin, inclusiv individualizat, 
ca măsuri de asigurare a oportunităților egale pentru toți copiii, inclusiv prin 
aplicarea datelor provenite din cercetare și generalizarea bunelor 
practici  rezultate din diferite proiecte;  

• dezvoltarea și implementarea de programe integrate de pregătire 
suplimentară, care să includă suport educațional, consiliere și activități 
recreative și de socializare etc.; 

• sprijinirea formării/ dezvoltării competențelor, inclusiv a celor 
transversale, și asigurarea succesului școlar, prin organizarea și finanțarea 
măsurilor de suport (inclusiv dezvoltare personală, dezvoltarea 
competențelor socio-emoționale, coaching etc.); 

• asigurarea accesului la o varietate de activităţi și servicii de consiliere și 
orientare profesională, pentru cunoașterea resurselor personale ale 
elevilor, dezvoltarea personală a acestora şi înzestrarea cu competențe 
necesare pentru un management eficient al propriei persoane/propriului 
parcurs educațional/propriei cariere; 



• revizuirea și aplicarea sistematică a mecanismului de monitorizare şi 
evaluare a calităţii educației la nivelul sistemului și al fiecărei unități de 
învățământ, inclusiv prin creșterea relevanței autoevaluării, a evaluării 
externe, prin implicarea în procesul de monitorizare și evaluare a factorilor 
interesaţi și colectarea feedback-ului acestora(elevi, părinţi, cadre didactice, 
reprezentanți ai comunității etc.); 

• organizarea și finanțarea de rețele, parteneriate, proiecte și programe care să 
sprijine elevii în cunoașterea oportunităților de continuare a educației la 
niveluri superioare sau de acces pe piața muncii.  

iv.1.1.2. Adaptarea și interconectarea bazelor de date in vederea 
monitorizării și evaluării sistemului de învățământ precum si in vederea 
îmbunătățirii serviciilor publice din domeniu  

iv.1.4.2 Echipare, resurse educaționale deschise, și softuri educaționale, 
pentru elevi, studenți și cadre didactice, inclusiv pentru persoane cu dizabilități 
iv.3.1. Asigurarea accesului elevilor la un proces educativ realizat în 
condiții de înaltă calitate de cadre didactice calificate, prin sprijinirea 
dezvoltării profesionale a personalului didactic, prin:  

• dezvoltarea unor programe de formare profesională pentru 
cunoașterea și implementarea metodelor și instrumentelor 
adecvate pentru individualizarea învățării, adaptarea tehnicilor de 
predare-învățare-evaluare la nevoile specifice și interesele elevilor, 
revizuirea/ adaptarea sistemului de evaluare etc.; 

• organizarea de trasee flexibile de formare a cadrelor didactice pentru 
aprofundarea sau extinderea competențelor profesionale (inclusiv prin 
organizarea și finanțarea de programe de conversie profesională) 

• dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate 
adaptării tehnicilor de predare-învățare-evaluare la nevoile 
specifice și interesele elevilor cu CES/dizabilități;  

• formarea cadrelor didactice de diferite specialități în vederea 
proiectării și implementării de activități specifice din domeniul 
consilierii și orientării etc.; 

• dezvoltarea de materiale suport pentru predare-învățare-evaluare 
care să sprijine centrarea pe elev, evaluarea formativă și abordarea 
incluzivă a demersului didactic; 

iv.3.2. Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru învățământul 
preuniversitar (educație generală) prin asigurarea unui sprijin financiar 
suplimentar față de grantul Erasmus+ pentru instituțiile cu acreditare, cu scopul 
satisfacerii cererii de mobilitate internațională.  

Notă explicativă: În viitorului program Erasmus+, accesul la mobilitățile 
internaționale pentru elevi și personalul didactic va fi condiționat de obținerea 
prealabilă de către instituțiile de origine a unei acreditări (Carte Erasmus+) 
pentru sectorul educație școlară. 

La o analiză a rezultatelor celui mai recent proces de selecție Erasmus+ încheiat 
pentru anul 2019 și în condițiile previzionării unui buget similar alocat în prima 
parte a următoarei perioade programatice, Erasmus+ nu va putea acoperi 
întreaga cerere de finanțare a instituțiilor care vor avea acreditare. De aceea, 
propunem suplimentarea din buget FSE+ a mobilităților internaționale de 
învățare și preluare de bune practici care, din constrângeri bugetare, nu pot fi 
acoperite din buget Erasmus+.  
Mecanismul este unul necompetitiv, evaluarea în scopul obținerii acreditării 
făcându-se de către ANPCDEFP după regulile Erasmus+, apoi, fiecare instituție 
acreditată va putea solicita finanțare FSE+ având ca document justificativ 
decizia prin care i s-a acordat finanțarea Erasmus+ 

 



Obiectiv Specific FSE+ (v) Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile 
incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, în special pentru 
grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu 
educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar, precum și educația și 
învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți 
 

Operațiuni (orientativ) 
Învățământ primar și gimnazial 
v.1.2. Creșterea calității componentei educaționale a programului „Școală 
după școală”: 

• peer learning și peer mentoring; 
• dezvoltarea consorțiilor școlare; 
• măsuri de dezvoltare a competențelor cadrelor didactice în contexte 

nonformale și informale; 
• elaborarea de materiale de învățare; 
• promovarea unor instrumente de monitorizare și evaluare, precum și 

elaborarea unor studii și analize care să identifice noi măsuri ameliorative 
pentru programele SDS;  

diseminare exemple de bune practici SDS 

Învățământ terțiar 
v.1.8. Măsuri de sprijin în vederea creșterii accesului la studiilor universitare: 

• DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR între unități de învățământ de 
nivel secundar superior și instituții de învățământ superior pentru oferirea 
unor servicii educaționale adaptate categoriilor de elevi în risc (inclusiv în 
aria consilierii și orientării școlare și profesionale a elevilor); 

Implementarea unui sistem de stimulare a instituțiilor de învățământ superior care 
implementează acțiuni specifice pentru atragerea elevilor din grupuri 
defavorizate (caravane, cursuri demonstrative în școlile din mediul rural, 
materiale de informare cu privire la facilitățile sociale pentru studenți etc.) 

 
Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței 
muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic   
Obiectiv Specific FSE+ (iv) Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație 
și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv a 
competențelor digitale 

Operațiuni (orientativ) 
Învățământ primar și gimnazial 
iv.1.n. Flexibilizarea și diversificarea oportunităților de formare și dezvoltare a 
competențelor cheie ale elevilor, prin: 

• dezvoltarea/ revizuirea/ diversificarea curriculum la decizia școlii 
(inclusiv a materialelor suport pentru implementarea acestuia și pentru 
evaluarea rezultatelor învățării); 

• formarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial 
în vederea facilitării dobândirii competențelor cheie, cu accent 
asupra competențelor digitale și a celor antreprenoriale; 

• dezvoltarea parteneriatelor între unități de învățământ și agenți 
economici/ organizații publice și private relevante 

iv.1.4.1 Crearea și/sau furnizarea suportului necesar (materiale educaționale, 
cursuri, softuri educaționale, echipamente etc.) pentru dezvoltarea și evaluarea 
competențelor cheie ale elevilor, în mod particular a competențelor digitale și 
antreprenoriale, astfel încât să fie asigurate premisele formării profesionale în 
acord cu cerințele și tendințele manifestate în societatea contemporană. 



iv.2.1. Facilitarea accesului informat și a participării active la programe de 
educație și formare, în acord cu interesele elevilor, cât și cu nevoile pieței 
muncii, prin intervenții precum: 

• dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere și orientare profesională 
oferite de CJRAE/ CMBRAE (inclusiv prin formarea personalului propriu, 
suplimentarea și diversificarea resurselor umane etc.); 

• cooptarea angajatorilor, a partenerilor sociali, a organizațiilor 
nonguvernamentale în furnizarea serviciilor de consiliere și orientare 
profesională; 

• asigurarea dotărilor/ echipamentelor, bateriilor de teste, softurilor 
platformelor digitale (platformă națională de orientare și consiliere 
profesională) și a altor materiale necesare pentru un proces eficient de 
consiliere; 

• dezvoltarea și furnizarea serviciilor de informare, consiliere și îndrumare 
pentru elevii din ÎPG și familiile acestora (părinți, tutori), astfel încât să fie 
în mod realist identificate interesele și ariile de performanță ale elevilor, cât 
și opțiunile de continuare a studiilor în vederea asigurării relevanței 
pregătirii pentru viitorul lor socio-profesional 

Învățământ secundar superior 
iv.1.1.3. Dezvoltarea/ modernizarea/ implementarea unui sistem unitar de 
monitorizare a inserției socio-profesionale a absolvenților sistemului de 
învățământ preuniversitar 
iv.1.2. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și cadrelor didactice, 
pentru fiecare nivel educațional (liceal, profesional-inclusiv dual, postliceal 
etc.), în corelație cu dinamica pieței muncii (schimbări tehnologice și structurale, 
digitalizare etc.), inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau pentru cele 
provenind din grupuri vulnerabile, inclusiv prin: 

• dezvoltarea/ revizuirea/ adaptarea programelor școlare; 
• programe de formare a personalului didactic, cu accent pe didactica 

specialității, a personalului didactic auxiliar si a tutorilor din companii; 
• formarea personalului implicat în managementului instituțiilor de 

învățământ;  
• pilotarea și implementarea unor metode și tehnici de predare-evaluare 

inovatoare și eficace; 
• dezvoltarea de parteneriate între unități de învățământ și agenți economici, 

organizații publice și private; 
iv.1.3. Adaptarea programelor de studiu și a abordărilor didactice din 
învățământul secundar, la nevoile societale actuale, astfel încât competențele 
absolvenților să fie în concordanță cu cele cerute pe piața muncii. 
Implementarea unui mecanism de monitorizare a evoluțiilor probabile de 
studenți, a  absolvenților de învățământ terțiar și a nevoilor pieței forței de 
muncă, în vederea furnizării informațiilor necesare adaptării ofertei 
educaționale, la nivelul întregului sistem de învățământ universitar 
iv.1.4.1 Asigurarea suportului necesar (materiale educaționale, cursuri, 
softuri educaționale, echipamente etc.) pentru dezvoltarea și evaluarea 
competențelor digitale, ale elevilor, studenților si cadrelor didactice pentru 
formarea profesională în acord cu tendințele manifestate în societatea 
contemporană. 
iv.1.5. Modernizarea sistemului de predare-evaluare, în vederea formării 
competențelor cheie, precum și a celor profesionale si transferabile, pentru 
adaptarea sistemelor de educație și formare la nevoile pieței muncii, inclusiv 
prin recunoașterea competențelor dobândite în contexte non-formale și 
informale, pentru o mai bună integrare pe piața muncii. Pilotarea unui mecanism 
eficient de recunoaștere a învățării în contexte non-formale și informale 

iv.1.10 Sprijinirea dezvoltării și furnizării de resurse educaționale deschise 



(open educational resources) precum și susținerea dezvoltării de cursuri 
deschise online (MOOC- Massive Open Online Courses) în limba română 
pentru competențe cerute de către piața forței de muncă. 
iv.2.1. Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere (CJRAE/CMBRAE 
inclusiv formarea personalului din centrele de consiliere), în vederea 
îmbunătățirii accesului informat la programe de educație și formare, în acord 
atât cu interesele elevilor și studenților, cât și cu nevoile pieței muncii – 
implicarea angajatorilor si/sau a organizațiilor neguvernamentale în furnizarea 
serviciilor de consiliere și orientare profesională, a serviciilor de dezvoltare 
personală etc.  
iv.2.2. Asigurarea dotărilor/ echipamentelor, bateriilor de teste, softurilor 
platformelor digitale (platformă națională de orientare și consiliere profesională) 
si a altor material necesare activitatilor CJRAE/CMBRAE; 

iv.3.2 Formarea și dezvoltarea competențelor elevilor conform nevoilor 
identificate de piața muncii, prin formarea cadrelor didactice în vederea 
dezvoltării abilităților digitale și antreprenoriale 

iv.3.3 Sprijinirea accesului tuturor elevilor la o educație incluzivă și de calitate, 
la formarea și dezvoltarea competențelor cheie, prin formarea cadrelor didactice 
în vederea implementării unui curriculum bazat pe competențe, a adaptării 
acestuia la nevoile și abilitățile elevilor, luând în considerare nevoile specifice 
ale copiilor din grupuri și medii dezavantajate 

iv.1.1.a Asigurarea dotărilor/ echipamentelor necesare – laboratoare tehnice, 
transport, cloud educational (specializare inteligentă); 
Învățământ terțiar 
iv.1.3. ADAPTAREA PROGRAMELOR DE STUDIU și a abordărilor 
didactice din învățământul terțiar, la nevoile societale actuale, pentru 
adaptarea competențelor studenților și a absolvenților la dinamica pieței muncii. 

• Implementarea mecanismelor de monitorizare a: evoluțiilor numărului 
studenților, a absolvenților de învățământ terțiar, a nevoilor pieței 
forței de muncă și a inserției absolvenților pe piața muncii, în vederea 
furnizării informațiilor necesare adaptării ofertei educaționale, la 
nivelul întregului sistem de învățământ universitar si la nivelul 
instituțiilor de învățământ superior. Mecanismul va include analiza și 
evaluarea măsurilor și acțiunilor întreprinse în perioada anterioară de 
finanțare și continuarea procesului de adaptarea și inter-
operaționalizarea bazelor de date din sistemul de învățământ superior 
necesare monitorizării inserției absolvenților de învățământ universitar 
pe piața muncii (dezvoltarea mecanismului de monitorizare a inserției 
absolvenților dezvoltat în proiectul comun MEC-MMPS). (MĂSURĂ 
SISTEMICĂ-CONDIȚIE FAVORIZANTĂ). 

Susținerea universităților în vederea: 

• realizării de rapoarte instituționale cu privire la angajabilitatea 
absolvenților, ținând cont de particularitățile fiecărui program de studiu. 

• adaptării programelor de studii la nevoia de competențe cerută de piața 
muncii (studii, analize, modificări de conținut ale procesului didactic etc.); 

• dezvoltării unor mecanisme suplimentare pentru previzionarea nevoii de 
forță calificată de muncă la nivel local și regional; 

• facilitării interacțiunii între angajatori si/sau a organizațiilor 
neguvernamentale și studenți, prin intermediul unor parteneriate între 
instituții de învățământ superior și aceste entități (mese rotunde, workshop-
uri, târguri de joburi etc.) 

• Dezvoltarea unui mecanism care să încurajeze dialogul dinamic și continuu 
între instituțiile de învățământ superior și mediul economic/parteneri sociali 
(MĂSURĂ SISTEMICĂ) 

• ASIGURAREA INSTRUMENTELOR PENTRU MONITORIZAREA 



ȘI EVALUAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR  
• inventarierea tuturor  măsurilor și acțiunilor întreprinse, precum si adaptarea 

și inter-operaționalizarea bazelor de date existente în perioada anterioară de 
finanțare; 

• implementarea/dezvoltarea la nivelul instituțiilor de învățământ superior a 
unor baze de date, servicii publice oferite comunității, comunicarea/schimb 
de date cu MEC, formarea personalului didactic auxiliar  implicat in 
managementul școlarității 

iv.1.8. DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNOR PROGRAME 
UNIVERSITARE ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 
DIN ROMÂNIA, LA SOLICITAREA AGENȚILOR ECONOMICI, pentru 
adaptarea ofertei universităților la solicitările pieței muncii.  

 Sprijinirea instituțiilor de învățământ superior: 

• în procesul de dezvoltare a programelor de masterat aplicate/masterat 
didactic, doctorate profesionale, inclusiv în domeniile de specializare 
inteligentă. 

• pentru desfășurarea de programe de formare în parteneriat cu agenți 
economici locali sau regionali, în baza unor nevoi identificate în piața 
muncii; 

• pentru atragerea de studenți/doctoranzi în domeniile relevante pentru piața 
forței de muncă prin diverse mecanisme: Burse, susținere mobilități etc. 

• pentru susținerea excelenței, prin oferirea de burse doctorale în domeniile 
de specializare inteligentă; 

dezvoltarea de cursuri deschise online în limba română pentru competențe cerute 
de către piața forței de muncă 

iv.1.7. Sprijinirea mobilității internaționale ERASMUS+ pentru învățământul 
terțiar prin asigurarea unui sprijin financiar suplimentar tuturor studenților 
pentru granturile de mobilitate, din fonduri suplimentare FSE+, pentru 
dobândirea unor experiențe noi de învățare. 

În scopul asigurării viitoarei sinergii Erasmus+/FSE+, mecanismul propus este 
unul necompetitiv; fiecare universitate care poseda Carta Erasmus+ in urma 
procesului de selecție derulat în Erasmus+, va putea solicita finanțare 
suplimentară din FSE+ având ca document justificativ decizia de finanțare 
Erasmus+  

iv.1.9 Implementarea unui program pentru INTERNAȚIONALIZAREA 
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR în vederea creșterii calității, eficienței și 
relevanței acestuia prin:  

• sprijinirea atragerii de studenți din străinătate, în special în domeniile în 
care România are lipsă de specialiști 

• Granturi pentru instituțiile de învățământ superior membre ale rețelelor de 
universități europene/universități care doresc să acceadă la astfel de rețele 
(mobilități studenți, proiecte colaborative privind dezvoltarea relațiilor cu 
mediul economic, proiecte „twining”, etc) 

• Dezvoltarea de programe de formare profesională pentru competențe 
lingvistice/digitale pentru cadrele didactice 

iv.2.1. DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA SERVICIILOR DE 
CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ (INCLUSIV 
FORMAREA PERSONALULUI DIN CENTRELE DE CONSILIERE), în 
vederea îmbunătățirii accesului informat la programe de educație și formare, în 
acord atât cu interesele studenților, cât și cu nevoile pieței muncii: 

• realizare de studii, analize; 
• creșterea accesibilizării serviciilor de consiliere profesională a 

studenților din anii terminali (servicii online, teste și evaluări online 



etc.); 
• creșterea calității serviciilor oferite de centrele de consiliere, 

materializat concret prin: dotarea cu resurse materiale, resurse software, 
formarea personalului din centrele de consiliere;  

• implicarea angajatorilor și/sau a organizațiilor non-guvernamentale în 
furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională, a 
serviciilor de dezvoltare personală etc. 

• atragerea angajatorilor și/sau a organizațiilor non-guvernamentale în 
furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională. 

iv.3.2. Promovarea dezvoltării programelor de studii de înaltă calitate, 
flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii, prin formarea și dezvoltarea 
competențelor studenților conform nevoilor identificate de piața muncii: 

• Formarea cadrelor didactice în vederea:  
• îmbunătățirii competențelor specifice și transversale, inclusiv a dezvoltării 

competențelor profesionale specifice domeniului IT, prin participare la: 
programe de schimb de bune practici, peer learning, cursuri, etc. 

• dezvoltării abilităților digitale și antreprenoriale; 
• Programe de dezvoltare a competențelor antreprenoriale (întreprinderi 

simulate, târguri IS, programe antreprenoriale în acord cu cerințele pieței și 
cu cele ale studenților, etc); Granturi pentru finanțarea unor scheme de 
antreprenoriat (de tipul startup students); 

• Încheierea unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru 
facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea 
unui sistem funcțional de stagii de practică la potențiali angajatori, 
programe de internship/programe de învățare la locul de muncă etc., 
adresate studenților și cursanților colegiilor organizate la nivelul instituțiilor 
de învățământ superior (ISCED 4-7), inclusiv prin încurajarea implicării 
angajatorilor în programe de învățare la locul de muncă 

• Asigurarea unor resurse educaționale deschise, și softuri educaționale, 
pentru elevi, studenți și cadre didactice, inclusiv pentru persoane cu 
dizabilități (max 10%): echipamente, softuri, dezvoltări si integrării în 
procesul didactic  

 
Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și 
tehnic  
Obiectiv Specific FSE+ (v) Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile 
incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, în special pentru 
grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu 
educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar, precum și educația și 
învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți 

Operațiuni (orientativ) 
v.1.1 Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare 
profesională prin acordarea de sprijin financiar pentru nevoile de cazare, 
masă și transport ale elevilor înscriși în învățământul profesional inclusiv dual 
(ÎP), din mediul rural şi din medii defavorizate, populația romă, inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilități sau deficiențe 

v.1.5.a Identificarea nevoilor educaționale specifice elevilor din grupurile 
vulnerabile și centrarea pe elev a demersului educațional, pentru prevenirea și 
combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, prin formarea 
personalului didactic pentru individualizarea învățării și utilizarea 
de  tehnici didactice inovative și adaptate la nevoile grupurilor 
dezavantajate/ cu dizabilități, precum și extinderea/ generalizarea 
intervențiilor complementare de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile, 
prin programe de sprijin individualizat 

V.1.7. Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare pentru întreaga 



comunitate, de sprijin, consiliere și educație parentală pentru părinții elevilor din 
învățământul preuniversitar, cu focalizare pe părinții copiilor provenind din 
grupuri vulnerabile (în particular pentru persoane care au în grijă copii ai căror 
părinți sunt plecați la muncă în străinătate). 
• prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, 

prin acțiuni de conștientizare a tuturor actorilor educaționali cu privire la 
necesitatea deschiderii sistemului către grupurile vulnerabile, și extinderii/ 
generalizării intervențiilor complementare de sprijin a elevilor din grupuri 
vulnerabile; 

• prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a 
școlii,  prin acțiuni de conștientizare a întregii societăți cu privire la 
importanța educației, a rolului acesteia în dezvoltarea personală și 
profesională a individului și în dezvoltarea socială și economică. 

v.1.2. Sprijin acordat elevilor din clasa a IX-a, învățământ profesional și 
tehnic pentru creșterea nivelului de competență în citit, matematică şi 
științe prin programe remediale inclusiv prin: 
- dezvoltarea de RED pentru elevii cu competențe scăzute în citit, matematică şi 
științe  
- asigurarea condițiilor derulării programelor remediale: masă caldă, transport 
pentru elevi, materiale didactice, etc. 

vi.1. Flexibilizarea traseelor de formare profesională a elevilor din IPT și 
facilitarea accesului pe piața muncii prin dezvoltarea și implementarea unui 
mecanism de recunoaștere a rezultatelor învățării din învățământul 
secundar în învățământul terţiar nonuniversitar 

iv.1.1.1. IPT Generalizarea implementării mecanismului de evaluare și 
monitorizare a politicilor publice privind formarea profesională la nivel de 
sistem, inclusiv  prin formarea actorilor relevanți de la nivel regional/ județean/ 
local care contribuie la implementarea mecanismului și prin colectarea periodică 
și consecventă a datelor 
• asigurarea calității programelor de pregătire practică ale elevilor prin 

dezvoltarea și implementarea unui mecanism de asigurare și monitorizare a 
calității învățării la locul de muncă (WBL) în IPT, inclusiv prin formarea 
monitorilor de calitate şi prin dezvoltarea și operaționalizarea 
instrumentelor specifice inclusiv prin: 
• formarea personalului didactic din IPT, al ISJ și al operatorilor 

economici pentru Asigurarea calității învățării la locul de muncă  
• vizite de monitorizare a calității învățării la locul de muncă la operatorii 

economici parteneri ai unităților de învățământ care furnizează 
componenta de învățare la locul de muncă 

• elaborarea unui Ghid pentru personalul implicat în asigurarea 
monitorizării calității învățării la locul de muncă în companiile 
partenere  

• dezvoltarea și implementarea unei metodologii de acreditare a 
operatorilor economici implicați în pregătirea practică a elevilor 
din învățământul dual 

• fundamentarea deciziilor de actualizări / modificări legislative/metodologice 
și a unor măsuri de îmbunătățire a relațiilor parteneriale, prin dezvoltarea și 
gestionarea bazei de date electronice a contractelor de parteneriat în ÎPT/ 
contractelor individuale de pregătire practică a elevilor la operatorii 
economici 

• creșterea relevanței certificării calificărilor profesionale a elevilor pentru 
piața muncii prin dezvoltarea și implementarea unui mecanism de 
certificare a rezultatelor învățării din formarea profesională inițială, 
relevant pentru piața muncii, prin implicarea activă și sustenabilă a 
mediului de afaceri inclusiv prin: 

• formarea personalului didactic, al SJ, al operatorilor economici pentru 



Asigurarea calității evaluării rezultatelor învățării 
• elaborarea unui Ghid  pentru evaluarea rezultatelor învățării in vederea 

certificării calificării profesionale 
• asigurarea resurselor materiale necesare certificării calificărilor profesionale 

- creșterea atractivității IPT pentru elevi prin dezvoltarea și implementarea unui 
mecanism de recunoaștere a excelenței în furnizarea de programe de 
formare profesională inițială 

- creșterea calității și a validității proceselor de predare-învățare-evaluare prin 
stagii de formare pentru dezvoltarea caracterului practic-aplicativ 
al  disciplinelor/modulelor şi extinderea sistemului de colaborare a 
personalului didactic în cadrul rețelelor parteneriale între școlile din IPT 

iv.1.4.3. Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru învățământul 
profesional și tehnic prin asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de 
grantul Erasmus+ pentru instituțiile cu acreditare, cu scopul satisfacerii cererii 
de mobilitate internațională.  
Notă explicativă: În viitorul program Erasmus+, accesul la mobilitățile 
internaționale pentru elevi și personalul didactic va fi condiționat de obținerea 
prealabilă de către instituțiile de origine a  unei acreditări (Carte Erasmus+) 
pentru sectorul învățământ profesional și tehnic (VET).  
La o analiză a rezultatelor  celui mai recent proces de selecție Erasmus+ încheiat 
pentru anul 2019 și în condițiile previzionării unui buget similar alocat în prima 
parte a următoarei perioade programatice, Erasmus+ nu va putea acoperi 
întreaga cerere de finanțare a instituțiilor care vor avea acreditare. De aceea, 
propunem suplimentarea din buget FSE+ a mobilităților internaționale de 
învățare și preluare de bune practici care, din constrângeri bugetare, nu pot fi 
acoperite din buget Erasmus+.  
Mecanismul este unul necompetitiv, evaluarea în scopul obținerii acreditării 
făcându-se de către ANPCDEFP după regulile Erasmus+, apoi, fiecare instituție 
acreditată va putea solicita finanțare FSE+ având ca document justificativ 
decizia prin care i s-a acordat finanțarea Erasmus+  

iv.1.2. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului 
didactic pentru fiecare nivel educațional (liceal, profesional-inclusiv dual, 
postliceal etc.), în corelație cu dinamica pieței muncii (schimbări tehnologice și 
structurale, digitalizare etc.), inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau pentru 
cele provenind din grupuri vulnerabile, inclusiv prin: 
• dezvoltarea/ revizuirea de calificări, cu accent pe calificări noi pentru 

specializări din domenii de înaltă tehnologie și competitivitate (de ex. 
IT&C, inteligență artificială, robotica, 3d printing, etc.) și care susțin 
dezvoltarea sustenabilă și economia verde, solicitate de piața muncii 

• formarea cadrelor didactice pentru actualizarea competențelor profesionale 
în raport cu realitățile tehnologice de la operatorii economici și a tutorilor de 
la operatorii economici pentru dezvoltarea competențelor pedagogice, 
didactice și metodice în lucru cu elevi 

• formarea personalului didactic asociat (specialiști de la operatorii 
economici, formați pe teme de metodica și didactica specialității) 

• formarea managementului din unitățile de învățământ profesional și tehnic 
pe probleme specifice (relaționare cu piața muncii, marketingul ÎPT, 
management financiar și atragere de resurse) 

• sprijinirea dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor prin finanțarea 
stagiilor de practică; 

• dezvoltarea competențelor transversale ale elevilor, cu accent pe cele de tip 
antreprenorial și digital, în vederea asigurării integrării socio-profesionale a 
acestora, inclusiv prin  

- formarea personalului didactic din ÎPT în domeniul dezvoltării integrate a 
competențelor transversale, cu accent pe cele antreprenoriale, digitale 
-dezvoltarea/implementarea programelor de dezvoltare a competențelor 



antreprenoriale la elevii din ÎPT 

• asigurarea egalității de șanse la formare profesională de calitate prin 
elaborarea standardelor de dotare a unităților de învățământ în raport cu 
standardele aferente calificării 

• facilitarea dobândirii de către elevi a competențelor solicitate de piața 
muncii prin îmbunătățirea infrastructurii formării profesionale inițiale și 
prin dotarea, prin program național, a atelierelor școală cu mijloace 
didactice și echipamente în concordanță cu standarde de dotare pentru 
calificările din formarea profesională inițială 

iv.1.4.1. facilitarea dobândirii de către elevi a competențelor solicitate de piața 
muncii prin dezvoltarea de manuale și auxiliare curriculare în format digital, 
softuri educaționale, resurse educaționale deschise împreună cu mediul 
economic și partenerii sociali 
iv.2.1. Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere (CJRAE/CMBRAE 
inclusiv formarea personalului din centrele de consiliere, diriginți), în vederea 
îmbunătățirii accesului informat la programe de educație și formare 
profesională, în acord atât cu interesele elevilor cât și cu nevoile pieței muncii, 
cu implicarea angajatorilor și/sau a organizațiilor neguvernamentale în 
furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională, a serviciilor de 
dezvoltare personală etc. 

 
Axa prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți   
Obiectiv Specific FSE+ (i) Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile 
dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin promovarea angajării pe cont propriu și a 
economiei sociale; 

Operațiuni (orientativ) 
1.1 Servicii de Identificare, îndrumare, sprijin și management de caz pentru 
persoanele din grupurile dezavantajate în vederea facilitării accesului pe 
piața muncii ( inclusiv prin echipe mobile locale de experți formate din 1 
consilier/agent de ocupare +1 asistent social + 1 mediator școlar +1 mediator 
sanitar), în complementaritate cu serviciile de management de caz acordate 
pentru comunitățile marginalizate finanțate în cadrul OS iv prin Programul 
Operațional Combaterea Sărăciei 

1.2.  Pachete de măsuri personalizate și adecvate nevoilor individuale, în 
vederea integrării socio-profesionale a persoanelor din grupuri dezavantajate pe 
piața muncii, urmare a rezultatului profilării, prin 

- servicii personalizate de informare, consiliere și orientare (management de 
caz), 

- servicii de sprijin în găsirea unui loc de muncă/ mediere/plasare pe piața 
muncii , activare; 

-  programe de formare profesională/ucenicie la locul de muncă/stagii/alte 
programe de pregătire (a doua șansă, alfabetizare etc.) în vederea îmbunătățirii 
nivelului de competențe  

- servicii de evaluare și certificare, după caz, a competențelor obținute în 
contexte informale sau nonformale; 

- servicii de acompaniere socio-profesională, alături de cele de ocupare, pentru 
categorii de persoane dezavantajate în piața muncii;   

- pachete de măsuri pentru stimularea mobilității forței de muncă, inclusiv 
stimulente financiare pentru relocare  

3.1 Finanțarea de intervenții integrate, în zone cu deficit de forță de muncă 



calificată și migrație sezonieră, care să cuprindă cel puțin următoarele acțiuni: 

 - identificarea dimensiunii fenomenului de deficit de forță de muncă și migrație 
sezonieră prin inițierea de studii; 

- identificarea persoanelor care se supun migrației sezoniere, motivarea acestora 
prin acțiuni specifice; 

- proiectarea serviciilor suport pentru reducerea deficitelor în parteneriat cu 
comunitatea locală, cu partenerii sociali și cu alte părți interesate (angajatori, 
etc); 

- furnizarea de pachete de măsuri adaptate conform intervențiilor 1.2, inclusiv 
stimulente financiare pentru relocare  

7.2 Sprijin acordat angajatorilor pentru amenajarea unor spații destinate 
supravegherii și îngrijirii copiilor cu vârstă antepreșcolară, în vederea 
asigurării echilibrului dintre viața profesională și cea de familie a femeilor 
angajate, (complementar cu intervențiile 1.5.3 de la Educație legate de serviciile 
educaționale din nivelul antepreșcolar și preșcolar)  

7.3 Stimularea angajatorilor în acceptarea unor scheme de program flexibil 
pentru a asigura accesul la ocupare și echilibrul dintre viața profesională și 
cea privată a angajaților   

 
Axa prioritară 7: Antreprenoriat și economie socială    
Obiectiv Specific FSE+ (i) Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile 
dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin promovarea angajării pe cont propriu și a 
economiei sociale; 

Operațiuni (orientativ) 
4.1 “Săptămâna antreprenoriatului” - organizare de conferințe, forumuri sau 
reuniuni cu privire la oportunitățile de afaceri locale sau în sectoare de 
activitate.  

4.2 Programe de sprijin antreprenorial (formare in competențe 
antreprenoriale, tutorat/ mentorat, asistență/ consiliere, role models etc), inclusiv 
prin activarea potențialului antreprenorial al unor persoane aparținând grupurilor 
dezavantajate 

4.3 Acordarea de granturi pentru inițierea de noi afaceri (scheme de tip start-
up Student, Diaspora, Rural, Restart, etc).   

4.4 Asistență și consultanță în afaceri post înființare, inclusiv prin programe 
de pregatire a managerilor sau a unor măsuri de îmbunătăţire a accesului IMM-
urilor la diversele modalități de digitalizare a activității lor (ex.: SME Digital 
Start Pack) 

4.5 Promovarea conceptelor de economie socială și antreprenoriat social, 
inclusiv a evenimentului “luna economiei sociale” – târguri de produse și 
servicii, conferințe. workshopuri, mese rotunde 

4.6 Acordarea de granturi pentru înființarea de întreprinderi sociale și 
întreprinderi sociale de inserție, inclusiv în domeniul oferirii de servicii 
sociale 

4.7 Asistență și consultanță post înființare pentru întreprinderile sociale și 
întreprinderile sociale de inserție, pentru o perioadă de 6 luni de la inițiere 
afacere, inclusiv programe de pregătire a managerilor și punerea la dispoziție a 
unor spații și servicii de tip co-working  

 
Axa prioritară 8: Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii   



Obiectiv Specific FSE+ (ii). Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua și 
anticipa necesarul de competențe și a asigura asistență personalizată și în timp real urmărind 
asigurarea medierii/plasării (matching), tranziției și a mobilității forței de munca 

 
Operațiuni (orientativ) 
5.1 Îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare a inserției absolvenților 
programelor de educație și formare profesională, de anticipare a nevoii de 
competențe, de evaluare și monitorizare a politicilor publice privind măsurile 
active și formarea profesională sau adăugarea de noi dezvoltări privind: 
• colectarea, prelucrarea, analiza datelor și diseminarea informațiilor 

relevante pentru piața muncii, în baza protocoalelor/parteneriatelor cu 
actorii relevanți 

• elaborarea prognozelor pe termen scurt, mediu și lung privind nevoia de 
competențe 

• adaptarea programelor de formare/educație la nevoia de competențe 
identificate 

• creșterea capacității instituțiilor relevante de a monitoriza și evalua politicile 
publice și de a utiliza sistemele informatice suport prin formarea de 
specialiști, seminarii, instruire, formare continuă 

• evaluarea politicilor și revizuirea în consecință 

6.1 Consolidarea parteneriatului pentru formarea profesională continuă prin 
dezvoltarea capacității administrative a Comitetelor Sectoriale, inclusiv prin 
formarea profesională a specialiștilor 

6.2 Furnizarea de pachete integrate pentru partenerii sociali în scopul 
modernizării și îmbunătățirii funcționării dialogului social pentru piața 
muncii prin: 
• Sprijinirea partenerilor sociali pentru a colecta și analiza informații cu 

privire la tendințele manifestate la nivel de național, de sector sau regional, 
în legătură cu aspecte precum: evoluții economice, condiții de muncă, 
organizarea muncii, necesar de formare, negocieri colective, etc. 

• Sprijinirea partenerilor sociali în a încheia acorduri de cooperare bipartite la 
nivel de grup de unități, sectorial sau național, prin organizarea unor sesiuni 
de dezbateri / workshop-uri / conferințe, inclusiv în context European, 
pentru a identifica teme ce pot constitui baza revitalizării contractelor 
colective de muncă sectoriale. 

• Creșterea calității reprezentării de către partenerii sociali prin furnizarea de 
programe de formare sau crearea unor oportunități pentru schimb de 
informații la nivelul partenerilor sociali, atât la nivel național, dar și 
intersectorial sau regional. 

• Îmbunătățirea calității expertizei partenerilor sociali reprezentativi pentru a 
furniza servicii de calitate membrilor săi, precum și pentru a îmbunătăți 
implicarea efectivă a acestora în dialogul social, indiferent de nivel. 

• Consolidarea expertizei partenerilor sociali în acord cu tematicile europene 
și naționale cu care se operează în contextul Semestrului European și 
Pilonului European al Drepturilor Sociale, inclusiv prin derularea unor 
activități de cercetare relevante. 

• Dezvoltarea și implementarea de acorduri transnaționale și preluarea unor 
bune practici în ceea ce privește dialogul social și piața muncii la nivel 
European. 

• Acțiuni de creștere a capacității partenerilor sociali pentru a contribui 
eficient la dezvoltarea și implementarea politicilor de ocupare  (instrumente 
de lucru / procedurarea și standardizarea activității, consolidare expertiză în 
acord cu tematicile europene, adaptare tematici europene în dialogul social 
național). 

6.3. Sprijin acordat partenerilor sociali pentru implementarea acordurilor 



europene cadru încheiate de partenerii de dialog social europeni (framework 
agreements) 

6.4. Crearea și asigurarea transparenței unei baze de date naționale care să 
conțină informații privind rezultatele dialogului social (structurile 
partenerilor sociali, organizațiile sindicale și patronale reprezentative, 
contractele colective de muncă încheiate la diferite niveluri, acordurile bipartite). 

 
Obiectiv Specific FSE+ (iii bis) Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și 
antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, precum și a unui mediu de lucru 
sănătos și adaptat care să reducă riscurile la adresa sănătății 

Operațiuni (orientativ) 
8.1 Stimularea angajatorilor în general și în si în mod special a celor de tip 
IMM pentru crearea unor condiţii de muncă menite să le asigure 
lucrătorilor confortul fizic, psihic  şi social 

8.2 Campanii de promovare pentru conștientizarea lucrătorilor cu privire 
la rolul activităților de SSM, în contextul apariției noilor forme de muncă, 
fenomenului îmbătrânirii forței de muncă, riscurilor noi și emergente și 
prevenirii accidentelor de munca și a bolilor profesionale 

8.3 Finanțarea serviciilor de susținere a îmbătrânirii active prin implicarea 
lucrătorilor vârstnici de peste 60 de ani în programe de tip 
shadow/tutelă/tutoriat pentru formarea lucrătorilor noi 

8.4. Stimularea / încurajarea inițiativelor de voluntariat în rândul 
vârstnicilor (în școli, instituții de cultură etc.) 

 
Axa prioritară 9 Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul 
vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună Educație/Ocupare) 
Obiectiv Specific FSE+ (iv) Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație 
și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv a 
competențelor digitale 

Operațiuni (orientativ) 
iv.1.1.3. Dezvoltarea/modernizarea/ implementarea mecanismului de 
monitorizare a inserției socio-profesionale a absolvenților sistemelor de FPI 
şi FPC 

Dezvoltarea/modernizarea/implementarea mecanismului de anticipare a 
nevoii de competențe pe piața muncii 
Adaptarea ofertelor educaționale postuniversitare (programe postuniversitare 
de formare și dezvoltare profesională continuă și programe postuniversitare de 
perfecționare) la solicitările pieței muncii, inclusiv în domeniile de specializare 
inteligentă 

9.1.  Dezvoltarea sistemului de asigurare a calității în formarea profesională 
a adulților, atât la nivel de sistem, cât și la nivel de furnizor, prin: 
• dezvoltarea și implementarea sistemelor interne de asigurare a calității de 

către furnizorii de formare profesională a adulților autorizați 
• dezvoltarea/îmbunătățirea capacității de monitorizare și raportare a datelor 

privind formarea profesională a adulților  
• formarea specialiștilor pentru asigurarea calității în formarea profesională a 

Adulților 
• îmbunătățirea programelor de formare și a instrumentelor de evaluare; 
9.2 Dezvoltarea capacității Comisiilor județene pentru autorizarea 
furnizorilor de formare profesională și a infrastructurii necesare monitorizării 
și raportării situației privind formarea profesională a adulților în România, 
inclusiv prin formarea Profesională a personalului, specialiștilor și evaluatorilor 
de furnizori și programe; 
9.3 Formarea continuă a formatorilor / 



Instructorilor /coordonatorilor de ucenicie din formarea profesională 
continuă pentru dezvoltarea și furnizarea de programe de formare de calitate și 
flexibile, prin: 
• programe de actualizare/dezvoltare a competențelor profesionale ale 

formatorilor/instructorilor în domeniul de activitate în care lucrează, prin 
efectuarea de stagii la angajatori din domeniul respectiv 

• programe de formare în domeniul pedagogiei, andragogiei, tehnicilor de 
formare pentru coordonatorii de ucenicie; 

9.4 Actualizare/revizuire/dezvoltare de noi standarde ocupaționale /calificări 
profesionale conform noilor cerințe ale pieței muncii 
 

Obiectiv Specific FSE+ (v) Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile 
incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, în special pentru 
grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu 
educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar, precum și educația și 
învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți 

Operațiuni (orientativ) 
v.1.1. Creșterea accesului și participării adulților la programe de formare 
pentru dezvoltarea/ creșterea nivelului competențelor cheie care să le asigure 
dezvoltarea personală și îmbunătățirea calității vieții, inclusiv prin: 
• finanțarea participării (acoperirea taxelor&costurilor de participare) la 

programe LLL, în special a celor de formare pentru creșterea nivelului 
competențelor digitale; 

• finanțarea evaluării și recunoașterii rezultatelor învățării dobândite în 
contexte non-formale și informale. 

v.3.2. Facilitarea dobândirii unei calificări profesionale de către persoanele 
care au părăsit timpuriu școala, prin acțiuni precum: 
• informarea, consilierea și orientarea potențialilor beneficiari ai acestor 

măsuri, astfel încât să conștientizeze beneficiile și să opteze informat pentru 
participarea la programe A doua șansă; 

• înscrierea și participarea la programe A doua șansă flexibile, inclusiv la 
modulele de pregătire profesională; 

• furnizarea serviciilor suport în funcție de nevoile specifice ale fiecărui 
cursant, astfel încât să fie diminuat riscul de părăsire a programului înainte 
de finalizarea acestuia (de exemplu: servicii de transport/ decontarea 
transportului, asigurarea hranei, servicii de îngrijire pentru persoanele 
dependente aflate în grija cursanților, dispozitive tehnico-medicale etc.); 

• informarea, consilierea și orientarea școlară și profesională a cursanților, 
astfel încât să fie identificate în mod realist alternativele de acțiune la 
finalizarea programului ADS, iar beneficiarul să valorifice rezultatele 
obținute (prin ocuparea unui loc de muncă, prin continuarea studiilor în 
învățământul secundar superior, prin continuarea pregătirii în sistemul de 
formare profesională a adulților etc.) 

 
Programul Operațional pentru Combaterea Sărăciei (POCS) 2021-2027 – Multifond: FSE+, 

FEDR 
 

Axa Prioritară 1. 
 Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 
comunității (intervenții adresate grupurilor de acțiune 
locală) – OP 4 

Axa Prioritară 2.  

 

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității – OP 5 

Axa prioritară 3.  Comunități marginalizate  

Axa prioritară 4.  Reducerea disparităților între copiii în risc de 
sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii   



Axa prioritară 5.  Servicii pentru persoane vârstnice   

Axa prioritară 6.   Sprijin pentru persoanele cu dizabilități 
Axa prioritară 7.  Sprijin pentru grupuri vulnerabile 

Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate 

Axa Prioritară 1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (intervenții 
adresate grupurilor de acțiune locală) – OP 4 
Obiectiv Specific FSE+ oricare obiectiv specific de la (i) la (x) 
Obiectiv Specific FEDR (i) sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la 
locuri de muncă de calitate prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale; 
(ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și 
învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 
(iii) îmbunătățirea integrării socio-economice a comunităților marginalizate, a migranților și a 

grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii 
sociale; 
(iv) asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la 
asistență medicală primară; 

Operațiuni (orientativ) 

Finanţarea strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 
comunităţii  

In funcție de nevoile comunității, GAL – urile vor putea finanța (din FSE+) 
dezvoltarea de servicii sociale, educaționale, de sănătate, de ocupare, sa 
favorizeze incluziunea socială a grupurilor dezavantajate si (din FEDR) 
infrastructura sociala sau sportiva, educațională, de agrement sau turistica  

Sprijin pregătitor pentru Beneficiarii DLRC (strategie GAL, animare etc) 

 
Axa prioritară 2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – OP 5 
Obiectiv Specific FEDR (i) promovarea dezvoltării integrate în domeniul social-economic și al 
mediului, a patrimoniului cultural și a securității în zonele urban 

Operațiuni (orientativ) 
Finanțarea infrastructurii de turism, mapare obiective turistice și patrimoniu 
cultural din cadrul strategiilor DLRC 

 
Axa prioritară 3. Comunități marginalizate – OP4  
Obiectiv Specific FSE+ (viii) Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și 
a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 
(ix) creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri 
accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție 
socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung; 
(x) promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune 
socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor; 
(viii) Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților 
marginalizate, cum ar fi romii  
Obiectiv Specific FEDR (iii) îmbunătățirea integrării socio-economice a comunităților 
marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă 
asigurarea de locuințe și servicii sociale; 

Operațiuni (orientativ) 
Integrarea socio-economica a 2000 de comunități marginalizate (nr.estimat) prin 
implementarea unor măsuri integrate: 

-echipe comunitare compuse din: asistent social, asistent medical, îngrijitor de 
bătrâni, mediator școlar, consilier ocupare cu munca de teren, în funcție de 
nevoile comunității (populație școlară sau îmbătrânită, preexistenta sau nu a 



acestor specialiști in comunitate etc)  

-decontare salarii, transport, formare profesională, truse suport tip FEDR prin 
asigurarea accesului la anumite utilități, renovări. 
Sprijin pentru realizarea diagnozei sociale si identificarea nevoilor pentru 
autoritățile locale din 2000 comunități marginalizate. 
Sprijin pentru 100 de autorități locale în vederea identificării și reglementării 
juridice/cadastrale a așezărilor informale  

Sprijin locuire pentru victime calamități 
Pregătirea specialiștilor în domeniu. 

 
Axa prioritară 4. Reducerea disparităților între copiii în risc de sărăcie și/sau excluziune socială și 
ceilalți copii - OP 4  
Obiectiv Specific FEDR d (ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii 
în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 
Obiectiv Specific FSE+ (vii) favorizarea incluziunii active pentru a promova egalitatea de șanse și 
participarea activă și a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională; 
(iv) Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare 
(x) promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune 
socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor; 

Operațiuni (orientativ) 
Sprijin tailor-made pentru familiile monoparentale sărace, în vederea 
îmbunătățirii angajabilității și autonomiei părintelui singur: 

- acordarea de vouchere before/after school 

- Acordarea de vouchere pentru activități de weekend ale copiilor (sport, creație, 
artă) 

- finanțarea cursurilor de recalificare pentru părintele singur cu venituri mici, 
care dorește schimbarea domeniului profesional 
- construire /     reabilitare / modernizare /  extindere / echipare cel puțin 5 centre 
de zi pentru copiii și adolescenții cu tulburări de comportament (violență) 

- servicii terapie pentru copiii și adolescenții cu tulburări de comportament 
(violență) 
Organizarea de tabere pentru copiii proveniți din familii sărace, pentru a le da 
posibilitatea sa experimenteze învățarea prin activități culturale, sportive, 
recreative, sa fie autonomi și să socializeze 

Sprijinirea tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție specială și 
a celor care au părăsit sistemul, prin furnizarea de servicii integrate: 

• consiliere 
• orientare în carieră 
• dezvoltare personală și dezvoltarea de abilități de viață independentă 
• monitorizare post intervenție în vederea asigurării sustenabilității măsurilor 
asigurarea locuinței gratuite prin plata în totalitate a chiriei pentru 12 luni și 
continuarea tranziției prin perceperea încă 12 luni a unei chirii sub prețul pieței 
imobiliare 

Consolidarea serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinți (centre 
de zi unde copiii în pericol de separare de părinți sa poată petrece ziua, în afara 
școlii, iar părinții primesc consiliere și îndrumare). 
Pregătirea specialiștilor ce lucrează cu tinerii și copiii. 

 
Axa Prioritară 5 - Servicii pentru persoane vârstnice 



Obiectiv Specific FSE+ (ix) Creșterea accesului egal la servicii de calitate și sustenabile; 
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a adaptabilității sistemelor de sănătate, a serviciilor de 

îngrijire pe termen lung 
Operațiuni (orientativ) 
Încurajarea incluziunii active a persoanelor în vârstă prin măsuri privind 
asigurarea îmbătrânirii active 

1.Dezvoltarea unor programe pentru încurajarea participării vârstnicilor la viața 
socială, prevenirea izolării, precum și pentru prevenirea instituționalizării 
(programe intergeneraționale, servicii terapie ocupationala etc) 

2.Call center de urgenta si dispozitive (brățări etc.) pentru asistarea persoanelor 
dependente (persoane în vârstă singure, persoane cu dizabilități) etc. 

Înființarea și dezvoltarea de noi servicii destinate varstnicilor prin 
subvenționarea costurilor ingrijirii si al serviciilor conexe pentru batranii singuri, 
din mediul urban, în situații de dependență și cu un venit lunar inferior salariului 
minim pe economie.  

Pregătirea specialiștilor/personalului ce lucrează cu persoanele în varsta. 

 
Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități  
Obiectiv Specific FSE+ (vii) Favorizarea incluziunii active prin promovarea egalității de șanse și a 
participării active, precum și prin îmbunătățirea angajabilității 
(ix) Creșterea accesului egal la servicii de calitate și sustenabile; modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a 
eficacității și a adaptabilității sistemelor de sănătate, a serviciilor de îngrijire pe termen lung. 
Obiectiv Specific FEDR d (ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii 
în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 

Operațiuni (orientativ) 
Acordarea unui pachet integrat pentru sustinerea încadrării pe piața muncii SAU 
a creșterii angajabilitatii persoanelor cu dizabilități, asigurat printr-un mecanism 
competitiv, de către furnizori publici sau privați de servicii de ocupare: 

Campanie media 

Informare/diseminare 

Identificare angajatori și persoane cu dizabilitati 

Instrument de evaluare a abilităților profesionale și sociale, aplicat de către o 
echipa de specialisti (consilier vocational, psiholog etc) 

Burse locuri munca, alte evenimente 

Măsuri de acompaniament pre și post angajare, minim 6 luni 
Măsuri pentru asigurarea asistenței juridice pentru persoanele  fără capacitate de 
exercițiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, cu sau fără tutore legal 
(incadrate in grad de handicap mintal care au sau nu stabilita măsura de ocrotire 
prin punere sub interdictie) prin : 

Finanțarea a 50 (cel puțin una pe județ) echipe formate din câte 2 persoane (un 
jurist și un terapeut sau un consilier vocational) care sa acorde asistenta,  în urma 
unei evaluări   persoanelor   cu capacitate de exercitiu restransa (copii), precum 
si persoanelor adulte incadrate in grad de handicap mintal cu capacitate de 
exercitiu restransa sau  care au sau nu stabilita măsura de ocrotire prin punere 
sub interdictie fără capacitate de exercițiu.  

Dezvoltarea de servicii de îngrijire de zi destinate copilului cu dizabilități (fie în 



centre, fie mobile), în cadrul cărora să fie oferite servicii de abilitare/reabilitare, 
specializate pe tip de dizabilitate,  în mod special a celor care provin din familii 
care nu dispun de resurse pentru a accesa aceste servicii  

Organizarea de cursuri destinate părinților copiilor cu dizabilități în vederea 
dezvoltării abilităților parentale specifice 

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire pe termen lung, în vederea prevenirii 
instituționalizării persoanelor cu dizabilități inclusiv prin: 

1. Intervenții integrate pentru persoanele cu dizabilitati prin finanțarea a 47 de 
echipe mobile (41 județe plus 6 sectoare din capitală), după modelul pilotat cu 
succes în județul DOLJ, unde sunt doua echipe, una pentru adulți cu dizabilități 
și una pentru copii cu dizabilitati, echipe care asigura la domiciliu  serviciile 
specializate de abilitare-reabilitare :  

- echipa formată din 5 persoane dintre care un asistent social, un fizio-
kinetoterapeut, un medic specialist, un psiholog și un șofer 

- leasing pentru 47 autoturisme 

- dotare medicală: instrumentar, dispozitive tehnice de prim ajutor, 
echipament minim pentru fiziokinetoterapie 

Creșterea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati prin asistarea lor prin 
tehnologie asistiva: aparate mobilitate, softuri de citire pentru nevăzători etc 

Calificarea resursei umane existente și disponibile la nivel local/ în familie prin 
finanțarea cursurilor pentru dobandirea calificarii de Asistent Personal 
Profesionist (360 ore  per curs de calificare) 

Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități 
(centre de zi, locuințe protejate etc) 
Pregătirea specialiștilor în domeniu. 

 
Axa prioritară 7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile  
Obiectiv Specific FEDR d (iii) îmbunătățirea integrării socio-economice a comunităților 
marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă 
asigurarea de locuințe și servicii sociale; 
(ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și 
învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 
d (iii) îmbunătățirea integrării socio-economice a comunităților marginalizate, a migranților și a 
grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii 
sociale; 
Obiectiv Specific FSE+ (ix) Creșterea accesului egal la servicii de calitate și sustenabile; 
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a adaptabilității sistemelor de sănătate, a serviciilor de 
îngrijire pe termen lung 

Operațiuni (orientativ) 
Servicii integrate pentru incluziunea socio-profesională a migranților 

1. pachet integrat „ ADULT”  
- facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologică și de 
îndrumare 
- organizare cursuri lb. română 
- orientare și asistență pentru demersuri administrative 
- profilare, consiliere și orientare în vederea accesului la servicii de ocupare 
- certificarea competențelor 
2. Pachet integrat „ COPIL” 
- facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologică și de 
îndrumare 



- organizare cursuri lb. română 
- servicii educaționale 
 
1.Reabilitarea spațiilor disponibile pentru cazare temporară, aflate în 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sau a structurilor 
coordonate MAI. 

2.Dezvoltarea infrastructurii centrelor de integrare din 12 orașe ale țării, 
reprezentative din punct de vedere al numărului de migranți, prin reabilitarea și 
modernizarea unor spații aflate în administrarea autorităților locale (există acte 
normative deja aprobate prin care autoritățile locale pot pune la dispoziția MAI 
clădiri neocupate, în scopul integrarii imigrantilor. 
Intervenții integrate pentru victimele traficului de persoane și victimele violenței 
domestice: cazare în centre atat pentru victime, cât și pentru minorii aflați în 
îngrijire, locuințe protejate/vouchere chirie, consiliere psihologică, consiliere 
profesională, consiliere juridică, suport material pentru asigurarea nevoilor de 
bază (îmbrăcăminte, hrană, materiale de uz sanitar, medicamente, transport) 
Sprijin în vederea reabilitării pentru persoanele dependente de alcool si droguri 
Pachet de sprijin pentru persoanele proaspăt eliberate din sistemul penitenciar, în 
vederea incluziunii sociale și reducerii recidivei, precum consiliere ocupațională, 
subvenționare transport în comun etc 

1. Intervenție personalizată  destinata persoanelor fără adăpost (PFA) (Asistenta 
medicala primara, medicamente, consiliere psihologică, hrană și produse pentru 
asigurarea unei minime igiene corporale, adapost noapte asistența socială in 
obtinerea actelor de identitate, consiliere juridica situatii civile/penale etc). 
Asistență va fi acordată având în vedere metoda managementului de caz, în 
funcție de nevoile și opțiunile fiecărei persoane în parte. 

2. Dezvoltarea rețelei de servicii sociale pentru PFA (adăposturi de noapte, de 
urgență, echipe mobile, cantine sociale sau masa pe roți), inclusiv înființarea de 
echipe mobile cu auto care asigura ingrijirea personala (ex. dusuri mobile) 

Pregătirea suplimentară a specialiștilor ce lucrează cu victimele violenței, 
dependenții de alcool și droguri etc. 

 

Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate  
Obiectiv Specific FSE+ (xi) Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau 
asistență materială de bază persoanelor cele mai defavorizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere 

Operațiuni (orientativ) 
- suport material (alimente, produse igienă, obiecte puericultura) 

- pachet sprijin școlar (rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte sezon rece)  

- masă caldă (masă pe roți, cantine sociale) 

- măsuri acompaniament 

 
Programe Regionale (8 POR)2021-2027 

 
Axe prioritare 

Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice   

Axa Prioritară 2.  O regiune cu orașe Smart  

Axa prioritară 3.  O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  

Axa prioritară 4.  Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate  

Axa prioritară 5.  O regiune accesibilă  



Axa prioritară 6.   O regiune educată    

Axa prioritară 7. O regiune atractivă  

Axa prioritară 8.  Asistență tehnică     

 
Axa Prioritară 1.  
O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  
Obiectiv Specific FEDR: Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate; 

Operațiuni (orientativ) 
Participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și 
programe de colaborare, intervenții aliniate la KIC-urile (Knowledge Innovation 
Community)  

Aderarea, afilierea, apartenența la rețele de inovare europene pentru IMM sau 
alte organizații 
Specializare inteligentă la nivel regional și inovare de produs, serviciu, de 
proces, organizațională și de model de afaceri în IMM-uri, inclusiv brevetare 

Sprijinirea transferului tehnologic prin crearea / dezvoltarea structurilor de 
transfer tehnologic și serviciilor, cooperare IMM-uri - organizații CDI 
Investiții în infrastructurile proprii ale organizațiilor de CDI / IMM-uri 

Sprijinirea ecosistemului antreprenorial de inovare care favorizează crearea și 
maturizarea start-up / spin-off în domenii de specializare inteligentă, inclusiv 
clustere 

Promovarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea 
incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri, parcurilor tehnologice și științifice, 
inclusiv parcuri smart cu impact la nivel regional 

 
Obiectiv Specific FEDR: Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 
companiilor și al guvernelor; 

Operațiuni (orientativ) 
Securitate cibernetică, interoperabilitate pentru proiectele de digitalizare ale 
serviciilor publice la nivel local, inclusiv sprijin pentru inițierea de start-up-uri / 
spin-off-uri în domeniul securității cibernetice 

Dezvoltarea universităților ca poli de digital skills, inclusiv prin dotare tehnică / 
laboratoare 

Digitizarea în mediul universitar prin crearea și dezvoltarea unor platforme 
digitale, baze de date și biblioteci virtuale pentru studenți, live streaming, 
echipamente și infrastructură de projection and video mapping 

Adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea 
modelului de afaceri 

Sprijin pentru dezvoltarea Hub-urilor Innovative Digitale (DIH) 

 
Obiectiv Specific FEDR: Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor; 

Operațiuni (orientativ) 
Facilitarea investițiilor tehnologice în IMM-uri, inclusiv tehnologii IT&C, IoT, 
automatizare, robotică, inteligență artificială, customizare de masă 

Investiții pentru servicii și echipamente necesare pentru transformarea digitală a 
microîntreprinderilor și IMM-urilor 

„Inovare bazată pe design” în vederea dezvoltării de noi produse, precum și 
transfer tehnologic în vederea generării noilor linii de producție pentru aceste 
produse 

Suport pentru dezvoltarea și implementarea de noi modele de afaceri pentru 
IMM-uri, în special pentru internaționalizare 



Investiții în active corporale și necorporale în microîntreprinderi și IMM-uri, 
inclusiv scale up 

 
Obiectiv Specific FEDR: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție 
industrială și antreprenoriat 

Operațiuni (orientativ) 
Dezvoltarea competențelor la nivelul IMM-urilor / organizațiilor de CDI / 
entităților implicate în procesul de descoperire antreprenorială 

 
Axa Prioritară 2.  
 O regiune cu orașe Smart 
Obiectiv Specific FEDR: Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 
companiilor și al guvernelor; 

Operațiuni (orientativ) 
Sprijin pentru intervenții de tip smart city (siguranța publică, servicii și utilități 
publice, monitorizare energie, mediu, rețele de trafic și transport public, iluminat 
public, sisteme GIS, etc.) aplicabile în zone funcționale urbane 

Susținerea digitalizării serviciilor publice la nivel local 

 
Axa Prioritară 3.  
O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  
Obiectiv Specific FEDR: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră 

Operațiuni (orientativ) 
Investiții în clădirile rezidențiale în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței 
energetice, inclusiv activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și 
măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de energie 

Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței 
energetice, inclusiv activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și 
măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de energie  

Obiectiv Specific FEDR: Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 
special în mediul urban și reducerea poluării 

Operațiuni (orientativ) 
Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin promovarea investiţiilor ce 
promovează infrastructură verde în zonele urbane. 

Reconversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/ abandonate  

Modernizarea/ extinderea spațiilor verzi existente  

Achiziția de echipamente pentru măsurarea poluanților în aerului ambiental 

 
Obiectiv Specific FEDR: Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile 

Operațiuni (orientativ) 
Dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport, ciclism, 
material rulant, combustibili alternativi) 

Modernizarea/ extinderea liniilor de tramvai 

Achiziționare/ modernizare material rulant (tramvaie), Achiziționare 
troleibuze/autobuze   

Dezvoltarea unor culoare de mobilitate  

Infrastructuri pentru combustibili alternativi 

Calitatea aerului și reducerea zgomotului 

 



Axa Prioritară 4.  
Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate  
Obiectiv Specific FEDR: Dezvoltarea sistemelor energetice inteligente, a rețelelor și a stocării la 
nivel local 

Operațiuni (orientativ) 
Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul încălzirii centralizate 

 
Axa Prioritară 5.  
O regiune accesibilă 
Obiectiv Specific FEDR: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
ser Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor 
climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității 
transfrontaliere 

Operațiuni (orientativ) 
Legături rutiere secundare reabilitate si nou construite către rețeaua rutieră și 
nodurile TEN-T (drumuri județene, descărcări autostrada, conectivitatea la 
rețeaua de baza – CORE TEN-T) 

 
Axa Prioritară 6.  
O regiune educată   
Obiectiv Specific FEDR: Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în 
educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii 

Operațiuni (orientativ) 
Construire / reabilitare / modernizare / extindere / echipare infrastructură pt. 
nivel antepreșcolar și preșcolar, învățământ primar, secundar, terțiar 
Construire / reabilitare / modernizare / dotare centre de educaţie şi formare 
profesională / învățământ dual, inclusiv pentru accesibilitatea elevilor cu 
dizabilități (sistem de educație incluzivă)  

 
Axa Prioritară 7.  
O regiune atractivă  
Obiectiv Specific FEDR: favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel 
local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane; 

Operațiuni (orientativ) 
Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural și servicii culturale 

Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un 
potențial turistic valoros;  
Dezvoltarea turismului balnear și balneoclimateric 

Investiții în infrastructura din domeniul cultural, în mediul urban 

Creșterea securității spațiilor publice 

Tabere de elevi și preșcolari 
Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural și servicii culturale 

Obiectiv Specific FEDR: favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel 
local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara zonelor urbane; 

Operațiuni (orientativ) 
Infrastructura de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic 
valoros 

Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului natural 
Dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, protejare, 



informare și exploatare turistică sustenabilă 

Tabere de elevi și preșcolari 

 
Axa Prioritară 8.  
Asistență Tehnică  
Obiectiv 1: Creșterea capacității beneficiarilor 

Operațiuni (orientativ) 
Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în elaborarea, 
implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea strategiilor de specializare 
inteligentă și a Mecanismului de Descoperire Antreprenorială (MDA) 

Crearea unui one-stop-shop regional 

Dezvoltarea capacității de internaționalizare a structurilor de cercetare inovare 

Sprijin pentru întărirea capacității administrative de a invata soluții de „smart 
city”, de a elabora și monitoriza strategii investiționale pentru “smart city”, 
inclusiv de a elabora/dezvolta proiecte care utilizează tehnologii “smart” 

Sprijin pentru creșterea eficienței operatorilor locali de transport 
Suport pentru consolidarea relațiilor dintre sistemele de învățământ și mediul 
economic și social mai larg 

 
Obiectiv 2: Asigurarea funcționării sistemului de management 

Operațiuni (orientativ) 
Dezvoltarea capacității administrative și asigurarea instrumentelor necesare 
pentru coordonarea și managementul POR 

Sprijin pentru structurile de guvernanță ITI  
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