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Cuvânt înainte 

 

Stimați locuitori ai comunei Hărmănești, 

Strategia de Dezvoltare Locală constituie tabloul general al problemelor și 

aspirațiilor comunității, a priorităților acesteia, un tablou neutru în raport cu 

promisiunile și orientările politice, dar care trebuie să constituie sursa principală a 

programelor politice supuse electoratului, întrucât este întocmit de comunitate. Este 

foarte important ca efortul de elaborare a strategiei să fie urmat de asumarea publică 

și constientă a acesteia. 

Acţiunile pe care le-am întreprins până acum şi cele viitoare sunt făcute pentru 

a îmbunătăţi viaţa locuitorilor comunei Hărmănești.  

Îmi doresc ca întreaga noastră comunitate să participe activ la crearea unei 

comune prospere, adaptată la standardele europene în care tinerii să-şi dorească să 

rămână şi să se dezvolte prin păstrarea valorilor şi tradiţiilor. 

 Ca parte a comunității europene, Hărmănești are nevoie de o viziune clară 

pentru a putea orienta eforturile proprii și de o strategie care să sublinieze rolul 

important ce revine valorificării potentialului de absorbție a fondurilor europene. 

Provocarea la care trebuie să răspundă administraţia publică şi întreaga 

comunitate este aceea de a genera un ritm constant de dezvoltare economică, care să 

servească bunăstării locuitorilor comunei. 

În calitate de ales şi reprezentant al dumneavoastră, vă multumesc pentru 

încrederea şi sprijinul de care m-am bucurat până în acest moment şi îmi exprim 

convingerea totală că şi în viitor vom forma o adevarată echipă şi împreună vom 

sarbători finalizarea tuturor proiectelor pe care ni le-am propus în aceasta Strategie 

de Dezvoltare Locală. 

 

 Cu stimă, 

SECRIERU Ioan- Primar Comuna Hărmănești 
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Capitolul 1:  

CONTEXTUL ELABORĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Dezvoltarea durabilă înseamnă “A gândi global și a acționa local“. Dezvoltarea 

durabilă mai înseamnă recunoasterea faptului că economia, mediul şi bunăstarea 

socială sunt interdependente si anume faptul că un mediu afectat din punct de vedere 

al calitătii va influenta negativ, mai repede sau mai târziu, dezvoltarea economică şi 

mai ales calitatea vieţii fiecăruia dintre noi. Dezvoltarea durabilă înseamnă si 

asigurarea satisfacerii nevoilor de bază ale oamenilor: locuințe, străzi sigure, 

oportunitatea de împlinire prin educație, informare, participare, sănătate şi loc de 

muncă. Toate acestea necesită o economie robustă, sănătoasă, capabilă să creeze 

mjloacele necesare satisfacerii acestor nevoi, atât în prezent cât și pe viitor. 

Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă un demers integrator cu privire la 

direcţiile de urmat pentru realizarea dezideratului de dezvoltare durabilă în comună. 

Acestă strategie va ajuta la stabilirea unei direcţii unitare pentru comunitate în 

termenii obiectivelor sale operaţionale şi furnizează baza alocării resurselor necesare 

pentru orientarea acesteia spre atingerea acestor obiective. 

Un obiectiv specific al proiectului vizează creșterea capacității de a realiza o 

planificare strategică a comunei Hărmănești bazată pe prioritizarea acțiunilor și 

cheltuielilor bugetare și stabilirea unui dialog cu partenerii locali, prin elaborarea 

Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027. 

 
Reprezentare grafică a întocmirii SDL 
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În elaborarea Strategiei de Dezvoltare s-a pornit de la o evaluare a stării actuale 

a comunei, atât din punct de vedere cantitativ (date statistice furnizate de diferite 

instituţii publice) cât şi calitativ (focus grupuri cu reprezentanţi ai sectorului public şi 

privat și chestionare individuale aplicate cetățenilor comunei). 

Aşadar această evaluare a pornit de la analiza Regiunii Nord Est şi a judeţul Iași 

pentru a vedea unde se situează indicatorii şi datele analizate a comunei Hărmănești 

în raport cu media judeţeană şi cea regională. 

Analiza comunei Hărmănești a pornit de la prezentarea cadrului natural şi a 

caracteristicilor specifice reliefului care caracterizează relieful comunei. 

Analiza indicatorilor economici, demografici şi sociali a conturat specificul 

economic al comunei şi tendinţele actuale şi viitoare ale populaţiei. 

În baza analizei stării actuale a comunei Hărmănești a fost realizată analiza 

SWOT a principalelor sectoare economice pentru a avea o viziune asupra comunei în 

ansamblul său. 

Pe baza concluziilor etapei de evaluare a stării actuale precum şi a analizei SWOT 

a teritoriului au fost formulate, în cadrul unei echipe multidisciplinare, obiectivele 

strategice precum şi cele specifice care stabilesc direcţiile de acţiune pentru comuna 

Hărmănești în ansamblul său. 

Obiectivele propuse, precum şi direcțiile de acțiune destinate a genera atingerea 

acestor obiective au făcut subiectul unui proces consistent de consultare publică 

deoarece strategia de dezvoltare locală reprezintă un instrument participativ care 

implică întreaga comunitate şi care are drept scop asigurarea dezvoltării economice. 

Astfel, pe baza nevoilor identificate în urma auditului teritorial şi luând în calcul 

dezideratele celor consultaţi, viziunea de dezvoltare a comunei Hărmănești este 

„Dezvoltare durabilă şi echilibrată prin susţinerea unui mediu economic stabil, sănătos, 

diversificat şi prin creşterea calităţii vieţii cetăţenilor”. 

Un instrument important de verificare periodică a legitimităţii şi relevanţei Strategiei 

de Dezvoltare a localităţii este actualizarea periodică a listei de proiecte prioritare. 

Se recomandă ca la un interval de 12-18 luni, Autoritatea Publică Locală să 

evalueze fiecare proiect din lista de priorităţi pe baza unor criterii cum ar fi: 

• impactul estimat la nivelul comunei, 

• posibilitatea de a atrage sursele de finanţare, 

• orizontul de timp necesar pentru finalizarea investiţiei, etc. 

Pe baza analizei efectuate, Consiliul Local ia decizia de menţinere sau 

actualizare a listei de proiecte prioritare. 

Strategia este definită drept cadrul care orientează alegerile, care determină 

natura şi direcţia unei comunităţi. 

Planurile strategice sunt documente elaborate pe termen lung, care se 

revizuiesc periodic şi care pun în relaţie eforturile de planificare a acţiunilor. 
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Un astfel de exerciţiu permite unei comunităţi să realizeze o prioritizare, o 

ierarhizare a problemelor în funcţie de resursele disponibile. 

 

Principiile de bază folosite în planificarea strategică: 

• şansele comunităţii de a avea success sporesc în cazul când există un plan 

strategic care include folosirea oportunităţilor apărute în mediul exterior; 

• şansele comunităţii de a avea success sunt mai mari dacă liderii ei îşi 

proiectează perspectiva împreună cu membrii organizaţiei astfel, încât toţi să 

fie implicaţi în procesul de realizare a perspectivei. 

 

În cele mai multe cazuri, o strategie de dezvoltare locală este un demers pe 

termen lung, fiind o proiecţie în viitor a comunităţii. 

Această viziune a comunităţii cu privire la dezvoltarea sa viitoare trebuie să fie 

împărtăşită de toţi actorii relevanţi de la nivel local şi transpusă într-un set de obiective 

specifice şi un plan concret de acţiuni. 

Strategia nu este altceva decât un instrument care permite luarea unei decizii la 

un moment dat pe baza evaluărilor anterioare cu caracter justificativ. 

 

Planificarea strategică este un proces sistematic prin care comunitatea, fie ea 

o comună, un oraş, un municipiu sau o microregiune agreează anumite priorităţi, care 

sunt esenţiale pentru îndeplinirea misiunii ei şi se află în concordanţă cu evoluţia 

mediului înconjurător. 

 
Relația planificării cu alte procese decizionale 

 

Strategia de Dezvoltare Locală conține următoarele elemente: 

❖ definirea zonei și a populației care fac obiectul strategiei; 

❖ o analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei, inclusiv o analiză 

a punctelor tari, slabe, oportunități și amenințări; 
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❖ o descriere a strategiei și a obiectivelor acesteia, o descriere a caracterului 

integrat și inovator de strategie și o ierarhie a obiectivelor, inclusiv ținte clare 

și măsurabile pentru realizări și rezultate; 

❖ o descriere a procesului de implicare a comunității în elaborarea strategiei; 

❖ un plan de acțiune care să demonstreze modul în care obiectivele sunt transpuse 

în acțiuni; 

❖ o descriere a procedurilor de gestionare și monitorizare a strategiei, o descriere 

a procedurilor specifice de evaluare; 

❖ planul financiar al strategiei. 

 

Principalele caracteristici ale unei planificări strategice de dezvoltare locală: 

✓ Vizează dezvoltarea, sprijinindu-se atât pe practicile existente, cât și 

introducerea de noi oportunități pentru acțiune. 

✓ Operează într-un teritoriu bine definit spațial și administrativ. 

✓ Abordează problemele la nivel macro, și nu se concentrează pe problemele 

izolate. 

✓ Sprijinul politic este o componentă esențială. 

✓ Aduce elemente noi în domeniul tehnic, managerial și financiar, adaptând 

experiențele care s-au dovedit a fi de succes. 

✓ Generează resurse, stabilind o legatură directă între planificare și 

implementare. 

 

1.1 Principii de Dezvoltare Locală 

 

Față de etapele enumerate anterior, există o serie de principii ce trebuie 

respectate pe deplin în procesul de planificare a Strategiei de Dezvoltare Locală precum 

și în elaborarea de măsuri pentru a duce la îndeplinire obiectivele bine stabilite. 

 

❖ Sustenabilitate – cu respectarea principiului durabilității, planificatorului 

Strategiei de dezvoltare locală poate asigura că proiectele implementate în baza 

măsurilor și obiectivelor Strategiei vor contribui la conservarea și dezvoltarea 

resurselor naturale și sociale locale, care oferă baza pentru economia locală pe 

termen lung. 

❖ Egalitatea de șanse – integrarea socială și egalitatea de șanse constituie pilonul 

social al durabilității. În plus, oferind șanse egale, se pot genera oportunități de 

dezvoltare sporite pentru grupurile minoritare. 

❖ Integrarea – este o consecință logică a unui proces transparent și deschis de 

planificare a dezvoltării locale. Conceptul justifică faptul că Strategia de 
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dezvoltare locală este o strategie care acoperă un set complet de obiective de 

dezvoltare astfel cum sunt definite de o plajă larga de actori locali interesați. 

❖ Inovarea -  este un element esențial al planificării în care un plan de dezvoltare 

locală evoluează printr-o serie de consultări, discuții, dezbateri între actorii 

locali. Este o condiție prealabilă pentru măsurile de dezvoltare adaptată la 

nevoile societății rurale. 

❖ Publicitatea – măsurile de publicitate și transparente de luare a deciziilor implică 

actorii locali în procesul de elaborare a strategiei de dezolvare locală, aceasta 

fiind un document care reflectă nevoile și prioritățile societății rurale. 

❖ Legitimitatea – este strâns legată de conceptul de transparență și publicitate.  

❖ Control, monitorizare și evaluare – stabilirea mecanismelor adecvate pentru 

monitorizarea și urmărirea punerii în aplicare a Strategiei de dezvoltare locală. 

 

1.2 Etape principale în planificarea strategiei 

 

Procesul de planificare a Strategiei de Dezvoltare Locală a fost împărțit în două 

componente cheie: 

1. Planificarea strategiei 

2. Planificarea punerii în aplicare a strategiei 

Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile 

actuale ale comunităţii şi atingerea acestora în viitor. 

 

Caracteristicile planificării strategice 

 

Orizontul temporal pentru care este conceput un plan strategic este foarte 

important, comunităţile putând opta pentru planuri concepute pentru cel mult un an 

(planuri pe termen scurt) până la planuri concepute pentru cel puţin cinci ani (planuri 

pe termen lung). 

Planificarea strategică este un proces de cooperare voluntară între factorii 

publici și privați care se implică să înfăptuiască un plan de intervenție pe termen mediu 

și lung. 

Metodologic este indicat ca fiecare localitate să elaboreze o strategie proprie de 

dezvoltare eonomică şi socială, pentru a avea o imagine clară privind situaţia iniţială şi 

punctul în care se doreşte să se ajungă într-un anumit orizont de timp. Strategiile de 

dezvoltare se elaborează pe perioade bine determinate de timp, de la un an la patru, 

şapte sau chiar mai mulţi ani.  

În Uniunea Europeană se elaborează strategii pentru un ciclu de şapte ani, dar 

având în vedere faptul că aleşii locali îşi desfăşoarea activitatea în cicluri electorale de 

patru ani, pot fi alese şi orizonturi de timp mai scurte.  
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Strategiile de dezvoltare ale localităţilor trebuie să fie integrate în strategiile 

judeţene şi regionale, iar în același timp să ţină cont de liniile directoare din cadrul 

Planului Naţional de Dezvoltare al României pentru perioada 2021-2027  pentru a găsi 

acoperire în instrumentele financiare disponibile pentru proiectele identificate ca  fiind 

prioritare. 

Strategia este un document organic cu 4 nivele, fiecare aflându-se în strănsă 

corelație cu toate celelelte, în centru întregii strategii aflându-se o VIZIUNE care 

reprezintă aspirațiile și dezideratele comunității în ceea ce privește viitorul spre care 

ne indreptam. 

MACRO-OBIECTIVELE constitue următorul nivel, reprezentând la rândul lui 

aspectele cele mai importante de care comunitatea trebuie să țină seama în demersul 

său vizionar. 

AXELE STRATEGICE reprezintă un nivel intermediar între operativitate și 

programare al strategiei, cu alte cuvinte o reprezentare a obiectivelor de dezvoltare 

pe termen mediu. 

 

Principalele caracteristici ale unei planificări strategice de dezvoltare locală sunt: 

➢ Vizează dezvoltarea, sprijinindu-se atât pe practicile existente, cât şi 

introducerea de noi oportunităţi pentru acţiune; 

➢ Operează într-un teritoriu bine definit spaţial şi administrativ; 

➢ Abordează problemele la nivel macro, şi nu se concentrează pe problemele 

izolate; 

➢ Sprijinul politic este o componentă esenţială; 

➢ Aduce elemente noi în domeniul tehnic, managerial şi financiar, adaptând 

experienţe care s-au dovedit a fi de succes; 

➢ Generează resurse, stabilind o legătură directă între planificare şi 

implementare. 

 

Etapele planificării strategice 

Aşa cum am mai precizat planificarea presupune luarea de decizii cu privire la: 

Ce trebuie făcut? 

Când trebuie făcut? 

Unde trebuie făcut? 

De către cine trebuie făcut? 

Cum trebuie făcut? 

Cu ce resurse trebuie făcut? 

Pentru a răspunde la toate aceste întrebări într-o planificare strategică este 

necesară respectarea anumitor etape. De cele mai multe ori metodologia de lucru 

folosită la elaborarea unei strategii de dezvoltare locală se desfăşoară pe baza a 4 mari 

faze: 
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• Redactarea Viziunii, Misiunii şi principiilor de lucru 

• Analizele diagnostic 

• Analiza strategică şi formularea Planurilor de Acţiune 

• Redactarea documentului final. 

 

1.3 Principii de lucru 

 

În ceea ce privește elaborarea unei structuri durabile trebuie avute în vedere 

următoarele principii ce vizează o dezvoltare durabilă și echilibrată din punct de vedere 

regional: 

✓ Promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltări 

socio/economice echilibrate și de îmbunătățire a competitivității. Deciziile și 

investițiile cu efecte teritoriale se orientează prin rapoarte la un model de 

dezvoltare policentrică, atât la nivel european cât și la nivel național și regional. 

✓ Promovarea încurajării dezvoltării generate de funcțiunile urbane și de 

îmbunătățire a relațiilor dintre orașe și sate. Parteneriatele oraș-sat au jucat și 

vor juca în continuare un rol important, mai ales în domeniul unei structuri 

echilibrate de dezvoltare a rețelelor de transporturi publice, al revitalizării și 

diversificării economiei zonelor rurale, al creșterii productivității 

infrastructurilor, al dezvoltării spațiilor de agrement pentru populația urbană, 

al protecției și valorificării patromoniului natural și cultural. 

✓ Promovarea unor condiții de accesibilitate mai echilibrate. O politică de 

amenajare din punct de vedere regional trebuie să asigure o mai bună 

interconexiune și eliminarea carențelor în materie de legături intraregionale.  

✓ Facilitarea accesului la informație și cunoaștere. Apariția societății 

informaționale este fenomenul cel mai semnificativ al remodelării societății 

globale și a structurilor sale teritoriale.  

Trebuie acordată o atenție deosebită tuturor regiunilor pentru ca accesul la 

informție să nu fie limitat de constrângeri fizice sau de altă natură. 

✓ Reducerea degradării mediului. Politica de amenajare trebuie să acorde o 

atenție deosebită practicilor agricole și silvicole mai puțin distrugătoare, 

promovării sistemelor de transport și de enrgie și reabilitarea acestora, 

regenerarea mediului din zonele afectate de activități industriale poluante. 

✓ Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare. Valorificarea 

patrimoniului cultural ce crește atractivitatea regională și locală pentru 

investitori, pentru turism și populație este un factor decisiv de dezvoltare 

economică și contribuie la omogenizarea identității regionale. 
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1.4 Context european, naţional şi regional  

 

Obiectivul Strategiei Europa 2020 a fost acela de a se asigura că redresarea 

economică a Uniunii Europene (UE) în urma crizei economice și financiare este susținută 

de o serie de reforme în vederea punerii unor baze solide pentru creștere economică și 

crearea de locuri de muncă până în 2020.  

Pentru realizarea acestei ambiții, UE și-a stabilit 5 mari obiective de atins până 

în 2020 cel târziu, obiective susținute de 7 inițiative emblematice la nivel european și 

în țările UE: Uniunea inovării, Tineretul în mișcare, agenda digitală pentru Europa, o 

Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, o politică industrială 

adaptată erei globalizării, strategia pentru noi competențe și noi locuri de muncă și 

Platforma europeană de combatere a sărăciei.  

La nivel european, piața unică, bugetul UE și politica externă europeană 

constituie instrumente suplimentare pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 

2020.  

Strategia Europa 2020 este pusă în aplicare prin orientări generale pentru 

politicile economice ale țărilor UE și ale UE în ansamblu. Țările UE au fost invitate să 

transpună obiectivele Europa 2020 în obiective naționale. Comisia Europeană este 

responsabilă cu monitorizarea progreselor.  

Obiectivele 20/20/20 au fost stabilite și preluate în ultimii ani de toate țările 

membre UE și reeșalonate spre obiective mai noi și mai ambițioase către un orizont de 

timp mai mare 2030 și se referă la o nouă strategie de eficientizare energetică. 
 

Cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 

 
 

În iulie 2019, Institutul European de Inovare și Tehnologie, organism independent 

al UE, creat în 2008, care consolidează capacitatea de inovare a Europei, a propus 

obiectivele pentru Strategia de inovare pentru perioada 2021-2027, a căror 

implementare va fi urmărită prin următorul program al UE de cercetare și inovare 

Orizont Europa (2021-2027):  
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 Obiectiv 1: Creșterea impactului regional al comunităților de cunoaștere și inovare  

 Obiectiv 2: Stimularea capacității de inovare a învățământului superior  

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

 

Strategia europeană pentru tineret 2019 – 2027 recunoaște că tinerii sunt 

dornici să își ia în mâini propriile destine, să stabilească relații cu ceilalți și să le acorde 

sprijin și că ar trebui acordată o atenție deosebită tinerilor care riscă să fie 

marginalizați pe baza potențialelor surse de discriminare, cum ar fi originea etnică, 

genul, orientarea sexuală, handicapul, religia, convingerile sau opinia politică ale 

acestora.  

Au fost definite 11 obiective europene pentru tineret care prezintă o viziune 

pentru o Europă care le permite tinerilor să își realizeze pe deplin potențialul și 

identifică domenii intersectoriale care afectează viețile tinerilor și indică care sunt 

provocările care trebuie abordate:  

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

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

• #3 – Societăți incluzive / Inclusive Societies  

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

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

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

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

• #8 – Învățământ de calitate / Quality Learning  

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

All  

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

• #11 – Organizații de / pentru tineret și programe europene / Youth 

Organisations and European Programmes  

 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Politica de 

Coeziune a Uniunii Europene propune 5 priorități investiționale:  

 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  
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 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.  

La nivel național, România a realizat primele analize pe baza Raportului de 

Țară 2019 – Anexa D: Orientări în materie de investiții privind finanțarea politicii de 

coeziune în perioada 2021-2027, pe marginea cărora au fost trasate și prioritățile 

naționale pentru finanțarea din Fondurile Europene post 2020. 

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 include 17 

obiective de dezvoltare durabilă, cu ținte clare pentru 2030: 

 
 

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și 

Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare 

Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU, în 

cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile 

Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: 

răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic 

asumat de statele membre ale UE privind implementarea Agendei 2030 pentru 

Dezvoltare Durabilă. 

Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv 

economic, social și de mediu. Strategia este orientată către cetățean și se centrează 

pe inovație, optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui 
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cetățean, într-un mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și 

integrat. 

Dezvoltarea Durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării unui 

echilibru, o sinteză între aspirațiile cetățeanului născut liber, societatea de care 

depinde și prin care se definește și contextul care permite realizarea de sine. Acest 

echilibru pornește de la om, actor central care caută un echilibru individual și condiții 

favorabile pentru a se realiza. Condițiile favorabile sunt influențate de societatea care 

trebuie să îl susțină și să îl motiveze și de mediul prin care se regăsește și își poate găsi 

echilibrul. Rolul statului în contextul dezvoltării durabile este să ajute la realizarea 

acestui echilibru, nu doar pentru cetățenii de acum, dar și pentru generațiile viitoare. 

Dacă în ultimii zece ani țintele României erau stabilite în raport cu evoluția 

economiei mondiale și în concordanță cu politicile UE, acum atât România, cât și UE 

trebuie să-și reproiecteze prioritățile pe termen mediu și lung pentru atingerea 

obiectivelor din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, adoptată în cadrul Summit-

ului Organizației Națiunilor Unite, în septembrie 2015. Aceasta este o cale sigură prin 

care se poate realiza un viitor mai bun generațiilor viitoare. 

România, alături de alte 192 de state, și-a asumat stabilirea cadrului național 

pentru susținerea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, care include un set de 17 

Obiective de Dezvoltare Durabilă și Agenda de Acțiune de la Addis-Abeba. Planul de 

acțiune global, pe care România alege să-l susțină în următorii ani, se adresează 

ameliorării sărăciei, combaterii inegalităților, injustiției sociale și protejării planetei 

până în anul 2030. Este un plan de acțiune pentru oameni, planetă și prosperitate, prin 

care se urmărește consolidarea unui climat de siguranță și libertate, în care „nimeni nu 

va fi lăsat în urmă”. 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a rezultat în urma unui proces 

internațional îndelungat de analiză, care recunoaște că problemele globale se pot 

rezolva doar prin soluții la nivel global. Modificarea percepției și conștientizarea 

evoluției fără precedent a societății, creșterea natalității la scară globală, a accelerării 

economiilor țărilor în curs de dezvoltare și a disparităților sociale au pus în evidență 

limitele creșterii planetare. 

Cei trei piloni prin care Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă se structurează 

au fost definiți în Raportul Comisiei Brundtland (1987): 

1. ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă 

posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de 

muncă, alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării; 

2. CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a 

se apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate; 

3. MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătății baza de resurse disponibile 

prin schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite 

tehnologiile. 
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Cele 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă (ODD) cuprinse în Agenda 2030 sunt: 

    Obiectivul 1: Fără sărăcie 

Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 

Strategia își propune reducerea numărului cetățenilor care 

trăiesc în sărăcie severă și relativă în toate dimensiunile 

acesteia, potrivit definițiilor naționale. Documentul  are în 

vedere diminuarea numărului de persoane care trăiesc sub 

pragul de sărăcie, stimularea participării pe piața muncii a 

persoanelor apte de muncă, dezvoltarea sistemului de protecție 

și asistență socială. 

           Potrivit documentului, România înregistrează o pondere 

ridicată a persoanelor care suferă de deprivare materială severă, raportată la media 

UE. Conform datelor INS din 2016, procentajul de persoane încadrate în această 

categorie era de 23,8%. Rata sărăciei relative în perioada 2007-2016 (stabilită la nivelul 

de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent) a fost evaluată de INS 

la 24,6%-25,3%, față de nivelul mediu din UE de 16,6%-17,3%. Conform Eurostat, în 2016, 

49,2% dintre copiii din România, cu vârste cuprinse între de 0 și 17 ani, prezentau risc 

de excluziune socială, comparativ cu media UE de 26,4%, țara noastră înregistrând cel 

mai mare număr de astfel de cazuri. Coeficientul GINI, care măsoară gradul inegalității 

în societate, a fost, de asemenea, în creștere în România. 

 

Ținte 2030: ▪ Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii;  

        ▪ Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în 

sărăcie relativă;  

        ▪ Consolidarea sistemului național unitar al serviciilor de intervenție de 

urgență, reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, 

accidente industriale sau evenimente climatice extreme. 

 

    Obiectivul 2: Foamete zero 

Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea 

nutriției și promovarea unei agriculturi sustenabile 

Strategia vizează dezvoltarea unui sector agroalimentar durabil 

și competitiv pentru îmbunătățirea calității vieții și asigurării 

unor condiții de viață în mediul rural apropiate de cele din 

mediul urban, promovarea producției autohtone și ecologice și 

valorificarea produselor tradiționale și montane cu valoare 

adăugată. 
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Ținte 2030: ▪ Finalizarea cadastrului agricol;  

        ▪ Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018;  

        ▪ Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de 

valorificare a plantelor medicinale și fructelor de pădure în zona montană. Menținerea 

tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice în ceea 

ce privește originea geografică. 

 

    Obiectivul 3: Sănătate și bunăstare 

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice 

vârstă 

 

Strategia are în vedere reducerea ratei mortalității materne și 

infantile, diminuarea incidenței îmbolnăvirilor de boli 

infecțioase și cronice, respectiv prevenirea și tratarea abuzului 

de substanțe nocive și a bolilor mintale. 

 

 

 

    Obiectivul 4: Educație de calitate 

Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de 

învățare de-a lungul vieții pentru toți 

Strategia se adresează, în principal, următoarelor 

domenii: accesul tuturor copiilor la educație timpurie, 

învățământ primar și secundar echitabil și calitativ, care să 

conducă la rezultate relevante și eficiente, creșterea 

substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin 

competențe profesionale relevante, care să faciliteze angajarea 

la locuri de muncă decente și antreprenoriatul. Asigură faptul că 

toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare 

pentru promovarea dezvoltării durabile. 

 

Ținte 2030: ▪ Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional;  

        ▪ Învățământ axat pe competențe și centrat pe nevoile elevului, căruia să 

îi fie oferită o mai mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum 

creșterea ponderii de materii opționale;  

        ▪ Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special 

amenajate și dotate; pregătirea personalului didactic bine calificat; ▪ Creșterea 

nivelului de educație financiară a cetățenilor. 
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    Obiectivul 5: Egalitate de gen 

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

societate 

Strategia își propune prevenirea și combaterea violenței 

împotriva femeilor și fetelor, în sfera publică și cea privată, 

asigurarea participării echilibrate și efective a femeilor și a 

egalității de șanse la ocuparea posturilor de conducere la toate 

nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și 

publică. 

 

 

    Obiectivul 6: Apă curată și sanitație 

Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru 

toți 

Strategia vizează creșterea calității vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii de apă și canalizare și a serviciilor publice, 

alinierea României la cerințele și standardele UE privind 

gestionarea apei potabile, apelor uzate, deșeurilor și creșterea 

eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele. 

 

 

Ținte 2030: ▪ Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, 

comerciale și agricole; extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în 

perspectiva atingerii obiectivelor economiei circulare;  

      ▪ Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la 

rețeaua de apă potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90%. 

 

    Obiectivul 7: Energie curată și la prețuri accesibile 

Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod 

sigur, durabil și modern. 

 

Pentru a susține pe termen lung așteptările consumatorilor, 

sectorul energetic românesc trebuie să devină mai robust din 

punct de vedere economic, mai avansat și mai flexibil din punct 

de vedere tehnologic și mai puțin poluant. 
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Ținte 2030: ▪ Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a 

rețelelor de producție, transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale;  

         ▪ Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și 

de degradare a mediului prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu 

minimum 27% comparativ cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU 

ETS în condiții de piață previzibile și stabile;  

       ▪ Creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu 

conținut scăzut de carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv 

combustibili alternativi. 

 

    Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economică 

Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, 

a ocupării depline și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă 

decente pentru toți. 

Strategia urmărește susținerea creșterii economice pe locuitor și 

promovarea sectoarelor productive și diverificarea produselor cu 

valoare adăugată, crearea locurilor de muncă decente, 

antreprenoriatul, creșterea întreprinderilor micro, mici și 

mijlocii, modernizarea tehnologică și inovarea, asigurarea 

muncii decente pentru toți cetățenii, inclusiv pentru tineri și 

persoanele cu dizabilități, renumerarea egală pentru munca de 

valoare egală, accesul la finanțare. Se susține un turism durabil 

care creează locuri de muncă și promovează diversitatea culturală, produsele locale și 

respectul pentru tradiții și mediul în care trăim. 

 

Ținte 2030: ▪ Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media 

UE pentru a susține efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările europene 

avansate, paralel cu aplicarea principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea 

constantă a nivelului de trai al populației;  

       ▪ Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile 

productive, crearea locurilor de muncă decente, antreprenorialul prin start-up, 

creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor 

micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare. 

 

    Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură 

Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării 

durabile și încurajarea inovației  
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Strategia propune dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, 

sigure și durabile, pentru a sprijini dezvoltarea economică și 

bunăstarea pentru toți, integrarea întreprinderilor mici și mijlocii 

în lanțuri valorice și pe piețe externe, modernizarea 

infrastructurii și reabilitarea durabilă a industriilor pentru 

utilizarea eficientă a resurselor, prin adoptarea tehnologiilor și 

proceselor industriale curate și ecologice, întărirea cercetării 

științifice și colaborarea cu mediul privat, modernizarea 

capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale, încurajarea inovațiilor și creșterea 

semnificativă a numărului de angajați în cercetare și dezvoltare. 

Ținte 2030: ▪ Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în 

utilizarea resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate 

și ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale 

acestora;  

                   ▪ Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale 

care se situează în zona mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele 

eforturilor naționale de cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe 

stabile și în creștere. 

 

    Obiectivul 10: Inegalități reduse 

Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări 

 

Strategia propune reducerea decalajelor, eliminarea 

discriminărilor de orice fel și politici de realizare progresivă a 

unei egalități sporite, în special fiscale, salariale, educaționale și 

de protecție socială. 

Coeficientul GINI este indicatorul care măsoară gradul de 

inegalitate a veniturilor disponibile ale unei populații – când este 

0% reprezintă egalitate deplină și când este 100% reprezintă 

inegalitate absolută. Conform Eurostat, în anul 2008, acest coeficient a fost de 35,9% 

pentru România, comparativ cu 31,0% media UE, iar în 2016 a fost de 34,7%, comparativ 

cu 30,8%. 

În ceea ce privește inegalitățile între rural și urban, conform INS, 46,2% din 

cetățenii României trăiau în mediu rural în 2015. Potrivit Eurostat, media UE era de 

28%. Pentru decalajul socio-economic dintre mediul urban și rural, indicatorul 

reprezentativ este „riscul sărăciei sau a excluziunii sociale”. Eurostat subliniază faptul 

că, în 2016, în România, în mediul urban, rata riscului de sărăcie era de 24,3%, în timp 

ce în mediul rural era la 51,7%. Media UE era de 23,6% în mediul urban și 25,5% în 

mediul rural. 
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    Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile 

Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise 

tuturor, sigure, reziliente și durabile 

 

Strategia vizează asigurarea condițiilor pentru o viață 

demnă a cetățenilor din comunitățile urbane și rurale prin 

accesul la locuințe și servicii de bază adecvate, sigure și la 

prețuri accesibile; accesul la transport public eficient, la prețuri 

echitabile și accesibile pentru toți; promovarea conceptului de 

smart-city; consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a 

patrimoniului cultural; reducerea impactului negativ asupra 

mediului în orașe, inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și 

mediului în general. 

 

Ținte 2030: ▪ Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații 

și alunecările de teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de 

adaptare și revenire la nivel funcțional în cel mai scurt timp după producerea 

evenimentului, reducerea impactului inundațiilor sau a poluărilor generate de inundații 

și ale alunecărilor de teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă 

a cadrului legislativ;  

▪ Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare 

spațială și amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național 

prin aplicarea conceptului de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să 

susțină coeziunea teritorială;   

▪ Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic. 

 

    Obiectivul 12: Consum și producție responsabile 

Asigurarea unor modele de consum și producție durabile 

 

Strategia propune trecerea etapizată la un nou model de 

dezvoltare prin introducerea unor elemente ale economiei 

circulare, creșterea productivități resurselor, reducerea risipei 

de alimente și a deșeurilor, prin: diminuarea generării, de 

consumuri la toate nivelurile sale; reciclare și reutilizare; 

încurajarea companiilor să adopte practici durabile și să 

integreze informațiile privind durabilitatea activităților lor în 

ciclul de raportare; promovarea practicilor durabile de achiziții publice; 

conștientizarea cetățenilor asupra a ce înseamnă un stil de viață în armonie cu natura. 
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Ținte 2030: ▪ Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare 

cu amănuntul și de consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor 

de producție și de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare;  

     ▪ Reciclarea în proporție de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% 

până în 2030;  

     ▪ Reciclarea în proporție de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 

(materiale plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie 

și carton 75%) și 70% până în 2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 

80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie și carton 85%);  

    ▪ Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a 

deșeurilor biologice până în 2023 și materialele textile până în 2025. 

 

 

    Obiectivul 13: Acțiune în domeniul schimbărilor climatice 

Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a 

impactului lor 

Strategia vizează consolidarea capacității de adaptare și 

reziliență a României pentru a combate pericolele legate de 

schimbările climatice și dezastrele naturale prin integrarea 

măsurilor de diminuare și de adaptare la acestea atât în 

strategiile, cât și în politicile naționale și în planificarea și 

creșterea nivelului de educație și conștientizare. 

 

 

    Obiectivul 14: Viață acvatică 

Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor 

marine pentru o dezvoltare durabilă 

 

Strategia își propune prevenirea și reducerea poluării marine, 

gestionarea și protecția durabilă a ecosistemelor marine, 

conservarea zonelor costiere și asigurarea unui pescuit durabil. 

 

 

 

 

    Obiectivul 15: Viața terestră 

Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor 

terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și 

repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate 
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Strategia are în vedere conservarea și utilizarea durabilă 

a ecosistemelor terestre, managementul durabil al pădurilor, 

combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor 

degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, 

secetă și inundații, dezvoltarea infrastructurii verzi, conservarea 

și protejarea zonelor umede, asigurarea conservării 

ecosistemelor montane, susținerea cercetării în domeniu, 

gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea defrișărilor abuzive și a tăierilor rase, 

tranziția către o economie circulară. 

 

    Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții eficiente 

Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, 

a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile 

și incluzive la toate nivelurile 

 

Strategia are în vedere dezvoltarea capitalui social, 

promovarea toleranței, eradicarea violenței asupra copiilor și 

reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență, 

diminuarea corupției, dezvoltarea instituțiilor eficiente și 

transparente la toate nivelurile, asigurarea procesului decizional 

receptiv, inclusiv participarea și reprezentarea cetățenilor la 

toate nivelurile și asigurarea accesului public la informații și 

protejarea libertăților fundamentale. 

 

    Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor 

Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului 

global pentru dezvoltare durabilă 

 

În vederea sprijinirii acestui obiectiv, prin strategie, 

România înțelege să-și susțină angajamentele internaționale, 

aderarea la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația 

pentru Dezvoltare și Cooperare Economică și să joace un rol 

proactiv pe plan european și internațional. 

Pentru ca dezvoltarea durabilă să reușească în România 

și, prin urmare Agenda 2030, împreună cu angajamentele Uniunii 

Europene, această strategie este construită în jurul cetățeanului  

și nevoilor generațiilor viitoare. 
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PE PLAN ECONOMIC este nevoie de garantarea unei creșteri economice pe 

termen lung de care să beneficieze cetățenii României. Deși economia unei țări 

adeseori se măsoară prin cifre, care nu iau în considerare potențialul cetățeanului, 

transformarea economiei într-una durabilă și competitivă necesită un nou mod de 

acțiune care să se centreze pe inovație, optimism și reziliența cetățenilor. O asemenea 

abordare va crea o cultură a antreprenoriatului în care cetățeanul se poate realiza 

material și aspirațional. 

SUB ASPECT SOCIAL este nevoie de o societate coezivă, care să beneficieze de 

îmbunătățirea sistemului de educație și sănătate, de reducerea inegalităților dintre 

bărbați și femei, dintre mediul urban și rural, care să conducă la promovarea unei 

societăți deschise, în care cetățenii se pot simți apreciați și sprijiniți. E nevoie de 

cultivarea rezilienței populației, în așa fel încât cetățeanul, într-un cadru instituțional 

echitabil, să își poată realiza visurile acasă. În același timp, statul trebuie să ajute la 

sporirea potențialului cetățeanului prin abordarea problemelor legate de sănătate, de 

educație și de limitele pieței libere, probleme la care se poate răspunde prin politici 

publice, rezultatul fiind un nivel de trai cât mai ridicat pentru toți cetățenii. Sporirea 

capitalului social – crearea unui simț civic definit prin încredere între cetățeni - va 

conduce la deblocarea potențialului cetățenilor români pentru a se realiza prin forțe 

proprii, asigurând totodată și dezvoltarea durabilă a comunităților lor. 

CONȘTIENTIZAREA IMPORTANȚEI MEDIULUI a crescut semnificativ în ultimii ani, 

atât în ceea ce privește mediul natural, cât și la cel antropic. Protejarea naturii este 

responsabilitatea tuturor datorită impactului biunivoc om – mediu, dar și o oportunitate 

a cetățenilor de a se uni într-un scop nobil, prin conștientizarea acestei 

responsabilități. Realizarea unui mediu antropic durabil poate fi atins prin cultivarea 

unui sentiment de apartenență și de comunitate, care să elimine simțul singurătății 

cetățeanului, factor de risc în realizarea potențialului personal și, în ultimă instanță, a 

funcționării comunitare. 

POLITICA DE LA NIVEL EUROPEAN 

Uniunea Europeană este una dintre cele mai prospere zone din lume din punct de 

vedere economic şi una dintre cele mai competitive. Cu toate acestea, existenţa unor 

disparităţi semnificative privind prosperitatea şi productivitatea între statele membre 

şi între regiunile acestora determină slăbiciuni structurale majore. 

Obiectivele principale de dezvoltare, la nivel european, pentru perioada 2021-

2027 

OP 1 „O Europă mai inteligentă”  

OP 2 „O Europă mai verde”  

OP 3 „O Europă mai conectată 

OP 4 „O Europă mai socială” 

OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
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Implementarea politicii de coeziune 2021 - 2027 în România se desfășoară sub 

egida celor 5 priorități investiționale stabilite la nivelul UE ce vor viza: 

 

o O EUROPĂ MAI INTELIGENTĂ 

„O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente” („OP 1”) prin: 

a. dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate; 

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

guvernelor; 

c. impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor; 

d. dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 

antreprenoriat; 

 

o O EUROPĂ MAI VERDE 

„O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției 

către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei 

circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor” 

(„OP 2”) prin: 

a. promovarea măsurilor de eficiență energetică; 
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b. promovarea energiei din surse regenerabile; 

c. dezvoltarea la nivel local a unor sisteme energetice, rețelele și sisteme de stocare 

inteligente; 

d. promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței 

în urma dezastrelor; 

e. promovarea gestionării durabile a apelor; 

f. promovarea tranziției la o economie circulară; 

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

poluării; 

 

o O EUROPĂ MAI CONECTATĂ 

„O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC 

regionale” („OP 3) prin: 

a. îmbunătățirea conectivității digitale; 

b. dezvoltarea unei rețele TEN-T durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, 

inteligente, sigure și intermodale; 

c. dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața 

schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului 

la TEN-T și a mobilității transfrontaliere; 

d. promovarea mobilității urbane multimodale durabile; 

 

o  O EUROPĂ MAI SOCIALĂ 

„O Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale” 

(„OP 4”) prin: 

a. sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de 

muncă de calitate prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale; 

b. îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în 

educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 

c. îmbunătățirea integrării socio-economice a comunităților marginalizate, a 

migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă 

asigurarea de locuințe și servicii sociale; 

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

inclusiv la asistență medicală primară; 

 

o O EUROPĂ MAI APROPIATĂ DE CETĂȚENII SĂI 

„O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate 

a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale” („OP 5”) prin: 

a. promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a 

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

nivel local, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă 

și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității. 

POLITICA DE LA NIVEL NAŢIONAL 

 La nivel naţional, Orizontul 2030 vizează “Apropierea semnificativă a României de 

nivelul mediu din acel an al ţărilor UE” 

Prin  îndeplinirea acestui obiectiv strategic se va asigura, pe termen mediu şi lung, 

o creştere economică ridicată şi, în consecinţă, o reducere semnificativă a decalajelor 

economico-sociale dintre România şi celelalte state membre ale UE.  

 Aşadar, Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă A României 2030 îşi 

propune apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor UE. 

 

1.5 Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est – orizont 2020-2027 

 

Arhitectura programelor operaționale prin intermediul cărora va fi administrat 

bugetul alocat României în perioada 2021 – 2027 este semnificativ modificată față de 

sistemul aplicat în exercitiul 2013-2020.  

În cadrul politicii de coeziune vor opera 9 tipuri de programe, Programul 

Operațional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul Agențiilor de 

Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării:   

Trebuie avut în vedere că Planul Naţional de Dezvoltare Rurală va fi abandonat, 

ca şi concept, în exerciţiul 2021-2027, în condiţiile în care va exista un nou concept al 

Politicii Agricole Comune (PAC). Se păstrează cei doi piloni, plăţile directe şi cel de 

dezvoltare rurală, dar se topesc într-un nou concept anume acela de 'Plan Strategic 

Naţional', care va aduna la un loc cele două culoare de alimentare europeană, 

înţelegând FEGA şi FEADR.  

Obiectivele specifice, comune ale PAC sunt: 

✓ Creșterea competitivității; 

✓ Reechilibrarea lanțului alimentar; 

✓ Venituri echitabile pentru fermieri; 

✓ Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor; 

✓ Dezvoltarea zonelor rurale; 

✓ Sprijinirea reînnoirii generaționale; 

✓ Conservarea peisajelor și a biodiversității; 

✓ Combaterea schimbarilor climatice; 

✓ Managementul durabil al resurselor; 
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Principalul obiectiv urmărit pentru noua Politică Agricolă Comună este trecerea 

de la conformitate la performanţă.  

Pentru perioada 2021-2027 atenția va fi îndreptată spre dezvoltarea serviciilor 

oferite populației. Ca o consecinţă directă a înfăptuirii acestui deziderent, comunitatea 

locală va dispune de servicii publice de calitate, va avea acces la utilităţile publice de 

bază şi la o infrastructură modernizată. 

În acelaşi timp se doreşte orientarea atenţiei înspre sprijinirea inițiativelor locale 

în vederea creșterii economice durabile. În acest sens prioritare vor fi îmbunătăţirea 

competitivității sectorului agricol, diversificarea structurală în cadrul sistemelor 

agricole şi non-agricole, îmbunătăţirea condiţiilor pentru fermele mici şi dezvoltarea 

pieţelor locale. 

La nivelul judeţului, Strategia de Dezvoltare Economică şi Socială are drept 

orizont de timp anul 2020, neexistând documente strategice finalizate pentru 

programarea actuală. 

Strategia de dezvoltare a Comunei Hărmănești se raportează la documentele 

regionale similare și contribuie la consolidarea strategiei de la nivelul regiunii de nord-

est.  

Strategia de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027 își propune Derularea în 

Regiunea Nord-Est a unui proces de creştere economică durabilă, favorabil creşterii 

competitivităţii economice şi incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare a 

decalajelor existente faţă de celelalte regiuni ale României. 

Priorităţile de dezvoltare de la nivelul regiunii sunt: 

▪ Prioritatea 1 – Dezvoltarea unei economii competitive 

▪ Prioritatea 2 – Dezvoltarea capitalului uman  

▪ Prioritatea 3 – Protejarea mediului si optimizarea utilizarii resurselor 

▪ Prioritatea 4 - Dezvoltarea unei infrastructuri modern, inteligente reziliente si 

durabile 

 

 

 

 

 

 Nota: Având în vedere că în perioada curentă sunt în curs de elaborare sau 

de aprobare o serie de strategii sectoriale sau regionale, se recomadă actualizarea 

Strategiei de dezvoltare locală, pentru asigurarea intercorelării cu noile strategii. 
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Capitolul 2. 

DESCRIEREA REGIUNII  

 

❖ Nord-Est este o regiune de dezvoltare a României, creată în 1998. 

Regiunile de dezvoltare din România nu sunt unităţi administrativ-teritoriale şi 

nu au personalitate juridică. Regiunile, judeţele şi/sau localităţile din judeţe care fac 

parte din regiuni diferite se pot asocia în scopul realizării unor obiective de interes 

comun, interregionale şi/sau interjudeţene. 

Din punct de vedere teritorial – administrativ, Regiunea Nord-Est se învecinează 

la nord cu Ucraina, la est cu Republica Moldova, la sud cu Regiunea Sud-Est (judeţele 

Vrancea şi Galaţi), la vest cu Regiunea Centru (judeţele Covasna, Harghita şi Mureş) şi 

Regiunea Nord-Vest (judeţele Bistriţa Năsăud şi Maramureş). 

Regiunea Nord-Est este cea mai întinsă regiune de dezvoltare a României, o 

unitate teritorial-statistică de nivelul al doilea (NUTS 2), conform clasificării 

EUROSTAT. Grupează 6 judeţe - unităţi administrativ teritoriale de nivelul al treilea 

(NUTS 3): Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava şi Vaslui. 

Are o suprafaţă de 36.850 kmp, reprezentând 15,46% din suprafaţa totală a ţării, 

iar graniţele externe ale regiunii sunt cu Ucraina şi Republica Moldova. 

In regiune exista un singur punct rutier de trecere a frontierei catre Ucraina, 

Siret (SV) si unul feroviar, Vicsani (SV). Catre Republica Moldova exista patru puncte 

rutiere de trecere a frontierei: Radauti-Prut (BT), Stanca (BT), Sculeni (IS) si Albita (VS) 

si doua feroviare - Ungheni (IS) si Falciu (VS), ultimul fiind momentan neoperational. 

Transportul feroviar în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est se desfăşoară pe căi 

feroviare simple sau duble, electrificate sau neelectrificate, asigurând transportul de 

pasageri şi mărfuri pe magistralele principale: Bucureşti – Bacău – Roman – Suceava - 

Ucraina – magistrala principală 500 şi Bucureşti – Bârlad – Vaslui – Iaşi – Ungheni - 

Republica Moldova – magistrala principală 600.  

Accesul aerian în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est este asigurat de 

aeroporturile internaţionale Bacău şi Iaşi şi aeroportul Suceava. 

 

Euroregiuni  

Județele Suceava și Botoșani fac parte din Euroregiunea Carpatica, care include 

unități administrative din Polonia, Slovacia, Ungaria, Ucraina și România. Aceste două 

județe se invecinează la nord cu orașul Chernivtsi (Cernauți) din Ucraina. Celelalte 

județe din România care fac parte din această euroregiune sunt Bihor, Sălaj, Satu Mare, 

Maramureș și Harghita. Totodată, județele Suceava și Botoșani fac parte și din 

Euroregiunea Prutul de Sus alături de 7 raioane și municipiul Bălti din Republica 

Moldova, orașul Chernivtsi (Cernauti) și Ivano-Frankivsk din Ucraina. Județele Iași și 
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Vaslui fac parte din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru alături de 21 de raioane din 

Republica Moldova. 

 

 
Cooperările dintre Regiunea Nord-Est și tările cu care se învecinează constituie 

un prim pas important în dezvoltarea relațiilor de schimb și a legaturilor culturale și 

economice cu acestea. Ținand cont de faptul că atât Republica Moldova, cât și Ucraina 

au semnat Acordul de asociere cu Uniunea Europeană, poziția regiunii Nord-Est 

reprezintă un factor decisiv în sprijinirea dezvoltarii transfrontaliere și înlesnirea 

parcursului pe care tările vecine îl au de străbătut spre integrarea europeană. 

 

Aspecte cheie 

• Tările vecine (Ucraina și Republica Moldova) nu fac parte din Uniunea Europeană, 

fapt care îngreunează dezvoltarea unor axe de transport coerente la nivel European, 

cu implicații negative pentru Regiunea Nord-Est; 

•  Absența unei conexiuni rutiere între Romania și Republica Moldova în dreptul 

orașului Ungheni; 

• Regiunea Nord-Est se află amplasată pe granita de est a Uniunii Europene, 184,2 

km reprezentând granița cu Ucraina (terestră și fluvială) și 562,3 km graniță cu 
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Republica Moldova (în întregime fluvială – formată de râul Prut), existând relații 

culturale și istorice cu țarile vecine; 

• În regiune există un punct de trecere a frontierei rutier și unul feroviar spre 

Ucraina și 4 puncte de trecere a frontierei rutiere și unul feroviar spre Republica 

Moldova; 

• Cel mai apropiat oraș de dimensiuni mai mari aflat la mai puțin de 50 de km de 

graniță este Cernauti (236 mii locuitori), iar orașele de peste 500 mii locuitori aflate în 

vecinătatea regiunii sunt: Chișinău (690 mii) – 130 km, București (1,9 mil.) – 230 km, 

Odesa (1 mil.) – 270 km, Lviv (717 mii) – 300 km;  

• Patru dintre județele regiunii fac parte din trei Euroregiuni transfrontaliere; 

• Programele Operationale Comune cu Ucraina și Republica Moldova au inclus în 

perioada de programare 2014-2020, în aria de eligibilitate 4 județe din Regiunea Nord-

Est. 

 

2.1 Prezentarea generală a regiunii de Nord-Est 

Regiunea Nord-Est este regiunea de dezvoltare cu cea mai mare suprafaţă din 

România, fiind amplasată în partea de nord-est a ţării. 

În cadrul Uniunii Europene, Regiunea de Dezvoltare Nord-Est reprezintă una din 

regiunile situate la limita estică ale acesteia, alături de Regiunea Sud-Est şi alte regiuni 

de dezvoltare din alte state.  

Ca întindere, regiunea acoperă o suprafață de 36.850 km2 (15,46% din suprafața 

totală a țării), cele mai întinse județe fiind Suceava, cu o suprafață de 8553 km2 și 

Bacău cu 6621 km2 .  

 

Harta Regiunii Nord-Est 
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Analizând formele majore de relief, constatam că regiunea este împărțită în 3 

zone:  

 zona montană carpatică în vest, ocupând 28% din teritoriu, 

 zona subcarpatică în partea mediana spre sud, cu 12% din teritoriu  

 zona de podis și campie în est, ocupând cea mai mare suprafată – 60% din 

teritoriu. 

Județele Botoșani, Iași și Vaslui se află integral în aceasta ultimă zonă. 

Relieful bogat oferă zone de deal şi câmpie care sunt adecvate unei game largi 

de culture agricole, iar zonele de munte cu peisaje spectaculoase sunt favorabile 

dezvoltării turismului. 

Judeţele din vestul regiunii dispun de o gamă mult mai variată de resurse 

naturale. 

Pe ansamblul Regiunii Nord – Est sunt evidente discrepanţele ca nivel dar şi ca 

potenţial de dezvoltare între vestul mai dezvoltat al Regiunii şi estul mult rămas în 

urmă (judeţele Botoşani, Vaslui, Iaşi). 

Cele mai importante resurse naturale din regiune sunt: materiale de construcţii, 

gaze naturale, sare, turbă, mangan, sulfuri polimetalice, ape minerale carbogazoase, 

ape minerale etc.  

Regiunea Nord-Est dispune atât de potenţial în producerea de energie solară, cât 

şi de potenţial în producerea de energie eoliană şi biomasă. 

Judeţele cu cel mai ridicat potenţial în energia solară şi biomasă sunt cele din 

partea de est: Vaslui, Iaşi,Botoşani. 

Regiunea Nord-Est înregistrează un nivel ridicat în ceea ce privește independența 

energetică, inclusiv utilizarea surselor regenerabile de energie, însă eficiența 

energetică (utilizarea rațională a energiei) este o zonă unde sunt necesare măsuri de 

ameliorare. 

Diferitele tipuri de relief creează zone climatice cu diferențe semnificative între 

cele muntoase și cele de deal și de câmpie. 

Regiunea este străbătută de opt cursuri importante de apa, care drenează 

teritoriul pe direcția Nord-Sud, întreaga hidrografie aparținând bazinelor hidrografice 

a Siretului (42.890 kmp) și Prutului (10.990 kmp). Acesta din urmă, reprezintă granița 

naturală cu Republica Moldova, pe o distanta de cca. 562,3 km. 

Apele subterane sunt cantonate la diferite adâncimi în scoarța superficială în 

funcție de condițiile de geneză , fiind întâlnite ape freatice și ape de adâncime. 

Din punct de vedere biogeografic, fauna și flora regiunii de Nord-Est fac parte 

din:  

• regiunea alpină în partea de vest (vestul județelor Suceava, Neamț și Bacău); 

• regiunea continentală în partea centrală și de nord-est (estul județelor Suceava, 

Neamț și Bacău, județele Botoșani, Iași și parțial județul Vaslui);  

• regiunea stepică în estul și sudul județului Vaslui. 
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Analizele climatice asupra României din ultimii 40 de ani, pun în evidență 

scăderea cantităților anuale de precipitații, mai ales în zonele sudice și sud-estice ale 

țării, arii cu risc mare pentru fenomenul de secetă datorită și temperaturilor mai 

ridicate. Această tendintă manifestă o creștere în vestul și nordul Moldovei. 

Un aspect important este faptul că zona montană, care prezintă în mod normal 

un bilanț puternic pozitiv al apei, a înregistrat, în ultimii ani valori neobisnuit de 

coborâte ale cantitatilor de precipitatii. Acest lucru are un impact negativ nu numai pe 

plan local, ci si la nivel de tara, unde influentele economice si sociale sunt legate, 

îndeosebi, de producția de energie electrică, de irigații. 

În ceea ce privește riscul de cutremur în regiunea Nord-Est, cel mai afectate de 

un cutremur puternic ar putea fi județele Vaslui, Bacău și Iași, unda seismică 

diminuandu-se spre nord-vest, partea montană a județului Suceava având cel mai puțin 

de suferit. 

În regiunea Nord-Est, zonele cu cea mai mare susceptibilitate la alunecări de 

teren sunt Colinele Tutovei (Bacău și Vaslui), Obcina Mestecaniș (Suceava) și 

aliniamente din munții Trascău, Gosmanu, Nemira și Vrancei.  

 

Regiunea Nord-Est este organizată în 6 judeţe, 17 municipii, 29 oraşe și 112 localităţi 

componente ale muncipiilor şi oraşelor. 

 

Principalele orase 

Iași, puternic centru industrial și totodată unul dintre cele mai importante centre 

universitare, de cultură, artă, tradiție și spiritualitate din Romania, a fost vreme de 

secole capitala Moldovei. 

 

Bacău, renumit în Evul Mediu ca punct vamal și centru comercial, în prezent este de 

asemenea un important centru industrial și universitar, cu o economie puternică, 

dimanică și cu numeroase investiții străine. 

 

Suceava și Piatra Neamț, orașe care nu și-au pierdut din farmecul istoric, au devenit 

centrele unei industrii turistice în dezvoltare și importante puncte de plecare în 

călătoria spirituală de vizitare a mânăstirilor sau pentru plimbarile montane pe care le 

oferă Carpații. 

 

Botoșani și Vaslui, vechi centre comerciale și agricole, aceste orașe au fost martori ai 

unor importante evenimente istorice și loc de origine pentru artiști, scriitori și 

muzicieni români celebri. În prezent Botoșani și Vaslui sunt centre importante pentru 

dezvoltarea regională, în ceea ce priveste industria textilă și prelucratoare. 

 

Mediul rural al acestei regiuni este format din 506 comune şi 2.414 sate. 
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Din tabelul de mai jos se observă faptul că în judeţul Suceava sunt cele mai multe 

centre urbane, adică 16, urmat de judeţul Bacău cu 8 centre urbane, 7 în judeţul 

Botoşani şi câte 5 centre urbane în judeţele Iaşi, Neamţ şi Vaslui. 

 

Organizarea administrativă a teritoriului 

Unitate 
teritorială 

Suprafaţă 
totală(ha)  

Număr 
municipii 

Număr 
oraşe 

Localităţi 
componente 
ale municipiilor 

şi oraselor 

Număr 
comune 

Număr 
sate 

Bacău 662.052 3 5 19 85 491 

Botoșani 498.569 2 5 17 71 333 

Iași 547.558 2 3 11 93 418 

Neamț 589.614 2 3 16 78 344 

Suceava 855.350 5 11 33 98 379 

Vaslui 531.840 3 2 16 81 449 

Regiunea N-E 3.684.983 17 29 112 506 2.414 

 

Conform Strategiei de dezvoltare teritorială a Romaniei 2030, la nivel național, 

o serie de teritorii pot fi încadrate în categoria axelor de dezvoltare (definite ca fașii, 

culoare sau coridoare care concentrează asezări umane, activitați antropice sau fluxuri 

de materie, energie și informație), datorat avantajului competitiv câștigat de pe urma 

unei accesibilități ridicate fată de ariile învecinate.  

Dintre acestea menționam pe cele care figurează și în regiune: 

 - Axe cu potențial de dezvoltare interregionale: Iași – Bacău – Brasov;  

- Axe cu potential de dezvoltare la nivel intraregional: în lungul coridoarelor 

hidrografice - Văile Siretului, Bistriței sau Trotușului; în lungul coridoarelor 

geomorfologice, așa cum este cazul culoarului depresiunilor intramontane din Carpații 

Orientali: aliniamentul Vatra Dornei – Campulung Moldovenesc – Gura Humorului. 

 

Datorită costurilor scăzute și a forței de munca bine calificate, Regiunea Nord-

Est este una din cele mai avantajoase zone pentru investiții din Europa. 

 

Conform datelor statistice existente în baza de date Tempo Online, la 1 ianuarie 

2019, Regiunea NordEst avea o populație rezidentă de 3.198.564 locuitori, 

reprezentând 16,48% din populația totală a țării. Sub acest aspect, dintre cele opt 

regiuni de dezvoltare, Regiunea Nord-Est are cel mai mare număr de locuitori, cu o 

densitate medie a populației de 88 locuitori/kmp. 

În comparație cu datele publicate în urma Recensământului Populației din 2011, 

populația regiunii a scăzut cu 3,14%.  
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În graficul următor este prezentată evoluția populației în perioada 2012-2019 la 

nivel național, respectiv regional, pe total și pe medii de rezidență conform datelor 

statistice. 

 
Rata de creștere a populației în România și în Regiunea Nord-Est, pe medii de 

rezidență, 2012-2019, % 

 

Analizând populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale, se 

observă că învățământul și sănătatea (inclusiv serviciile sociale) sunt activități în care 

județe din Regiunea Nord-Est se afla în prima jumătate a clasamentului la nivel 

național, astfel:  

- în ceea ce privește învățământul, Iașul se află pe locul II, iar Suceava și Bacău 

pe locul VI, respectiv VII; 

- în ceea ce privește sănătatea și asistența socială, Iașul se află pe locul I, iar 

Bacău și Suceava pe locul XI, respectiv XII. 

La nivelul Regiunii Nord-Est, în anul 2018, rata de ocupare a tinerilor (15-24 de 

ani) atinge un nivel care o plasează în fruntea clasamentului (35,4%), depășind și media 

națională.  

Însă regiunea înregistrează 11,25% din numărul mediu de salariați existenți la 

nivel național și un salariu nominal mediu net lunar ce o plasează pe penultimul loc la 

nivel național.  

Regiunea Nord-Est rămâne cea mai săracă regiune din România, înregistrând un 

PIB/cap de locuitor care o plasează printre regiunile cu venituri mici din Uniunea 

Europeană. 

Totodata, deşi numeroase zone dispun de oportunităţi (energii regenerabile, 

potențial agricol şi zootehnic ridicat), datorită gradului redus de atractivitate nu 

reuşesc să atragă investiţiile necesare care să valorifice aceste oportunităţi şi implicit 

să contribuie la relansarea economică. 
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Cele mai multe din oraşele mici şi mijlocii ale regiunii se confruntă cu un nivel 

scazut de atractivitate datorat unei complex de factori economici, sociali, de mediu. 

Mai mult, fenomenul migratoriu are loc şi în rândul tinerilor absolvenţi de liceu care 

deţin o calificare – mulţi fiind plecaţi în căutarea unui loc de muncă în alte State 

Membre ale Uniunii Europene. 

Cele 6 judeţe care compun Regiunea Nord-Est au o contribuţie diferită la 

formarea PIB-ului regional, astfel că, în anul 2017, doar 2 dintre acestea înregistrează 

performanţe economice semnificative în acest sens. 

Este vorba despre judeţele Iași și Bacău, ale căror rezultate sunt net superioare 

celorlalte 4 județe: Suceava, Neamț, Botoșani și Vaslui. 

Regiunea Nord-Est este strabatută de o serie de coridoare rutiere europene, după 

cum urmează:  

• București – Bacău – Roman – Suceava - Siret (punct de control și trecere a frontierei) 

– E 85  

• Suceava - Vatra Dornei – Cluj Napoca (E 576) care face legatura cu E 60: Cluj Napoca-

Oradea  

• Bacău – Brașov – Pitești - E 574 (care face legatura cu E 70: Craiova – Vidin - Skopje)  

• Bucuresti – Bârlad – Albița (punct de trecere a frontierei) – Chișinău – E 581 care 

străbate județul Vaslui  

• Roman- Târgu Frumos cu ramificație către Botoșani (E 58) și Iași – Sculeni (punct de 

trecere a frontierei) (E 583) 

Sub aspect calitativ, cel mai important indicator îl constituie ponderea 

drumurilor modernizate în total drumuri publice. La nivel regional, ponderea este de 

42,8% fiind apropiată de cea națională (44,2%). Pe categorii de drumuri, ponderea 

drumurilor modernizate (nivel regional) este de 39,2% pentru drumurile naționale, 44% 

pentru drumurile județene și numai 22,1% pentru cele comunale. 

Regiunea Nord-Est are un potențial turistic ridicat datorită condițiilor favorabile 

de care dispune, a frumuseții locurilor, purității aerului, apelor, zonelor montane din 

județele Bacău, Neamț și Suceava, precum și a inestimabilului patrimoniu cultural și 

religios existent. 

Regiunea de Dezvoltare Nord - Est din punct de vedere turistic este cunoscută prin:  

- patrimoniul cultural – religios din nordul regiunii inclus în UNESCO;  

- centrele vechi şi patrimoniul cultural din Iaşi; 

- patrimoniul religios din zona Neamţ;  

- podgoriile Cotnari şi Huşi;  

- staţiunile Vatra Dornei, Gura Humorului, Slănic Moldova, Târgu Ocna, 

Câmpulung Moldovenesc, Piatra Neamţ, Târgu Neamţ;  

- zonele montane Ceahlău, Rarău, Călimani;  

- gastronomia şi ospitalitatea zonei;  

- tradiţiile şi meşteşugurile. 
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O importanță deosebită pentru eficientizarea sectorului agricol o prezintă 

Grupurile de Acțiune Locale (GAL), în Regiunea Nord Est există 47 GAL-uri. 

Acestea sunt structuri parteneriale de tip public-privat, care își propun ca în 

baza unei strategii de dezvoltare locală să dezvolte zona în care au fost instituite. 

 

 
 

2.2 Prioritățile și măsurile strategice pentru Regiunea Nord-Est 

în perioada 2021-2027 

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabile a Muncipiului Iași și implicit a 

comunelor aparținătoare, apare ca o necesitate în contextul noului cadru financiar 

multianual al Uniunii Europene. De altfel, noua perioadă de programare a generat 

actualizarea strategiilor de dezvoltare la nivel european, naţional, regional şi judeţean.  
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Ţinând cont de faptul că o abordare integrată a planificării urbane este posibilă 

doar în contextul mai amplu al liniilor directoare trasate la niveluri administrative 

superioare, au fost luate în calcul următoarele demersuri strategice:  

 

✓ Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 a Uniunii Europene, Mecanismele 

financiare asociate sau partenere Uniunii Europene;  

✓ Politica de coeziune 2021 – 2027 a Uniunii Europene;  

✓ Strategia Europa  adoptată în cadrul Consiliului European;  

✓ Acordul de Parteneriat 2021 – 2027 cu România, adoptat de Comisia Europeană;  

✓ Programele de finanţare ale Guvernului României;  

✓ Strategia de Dezvoltare Teritorială a României, emisă de Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice;  

✓ Master Planul General de Transport al României, emis de Guvernul României şi 

Ministerul Transporturilor; 

✓ Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, ale cărui secţiuni sunt aprobate prin 

lege de către Parlamentul României;  

✓ Planul de Dezvoltare Regională 2014 – 2020 al Regiunii Nord - Est;  

✓ Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Iași;  

✓ Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Iași.  

Obiectivele strategice ale judeţului Iași pentru următoarea perioadă se clasifică 

în obiective strategice verticale şi orizontale.  

 

Obiectivele strategice verticale vizează:  

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

rurală  

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

industrial  

3. Valorificarea resurselor energetice regenerabile  

4. Promovarea convergenţei economice şi creşterea incluziunii sociale  

 

Obiectivele strategice orizontale vizează:  

1. Creşterea productivităţii economiei prin dezvoltarea resurselor umane  

2. Extinderea capacităţii infrastructurii de a sprijini economia cu scopul îmbunătăţirii 

calităţii vieţii în judeţul Iași 

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

judeţului  

4. Îmbunătăţirea serviciilor de sănătate şi educaţie  

5. Protejarea mediului şi asigurarea dezvoltării durabile. 
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 La conturarea obiectivelor de dezvoltare și ulterior, la identificarea resurselor și 

conturarea proiectelor în vederea dezvoltării regiunii, se ține cont de provocările reale 

și nevoile resursei umane, astfel: 

 

Prioritate 
strategică 

Măsuri strategice Obiective 

Dezvoltarea 
resurselor 
umane 

1. Îmbunătățirea deprinderilor 
practice ale elevilor 

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

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

4. Dezvoltarea spiritului 
antreprenorial și îmbunătățirea 
managementului în regiune 

5. Instruire specifică a 
comunităților rurale 

6. Instruire spcifică pentru turism 
7. Instruire privind conservarea și 

ocrotirea mediului 

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

- Dezvoltarea spritilui 
antreprenorial și 
îmbunătățirea calității 
managementului în regiune; 

- Dezvoltarea resurselor în 
mediul rural; 

- Pregătirea resurselor uamne 
pentru meserii specifice, 
cerute pe piața muncii. 
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Dezvoltarea 
IMM-urilor 

1. Sprijinirea și promovarea IMM-
urilor prin activități specifice 

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

3. Rețele de informații pentru 
afaceri 

- Identificarea priorităților de 
dezvoltare și alocare 
eficientă a resurselor; 

- Sprijinirea programelor de 
modernizare și 
retehnologizare 

- Crearea de parcuri 
industriale și tehnologice; 

- Asistență tehnică și sprijin 
financiar pentru 
introducerea de tehnologii 
noi pe infrastructurile 
existente; 

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

Mediu 1. Reducerea efectului negativ a 
activităților industriale asupra 
mediului 

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

3. Reabilitarea zonelor afectate 
de calamități naturale 

4. Reconstrucția capitalului 
natural în zonele deteriorate 

- Scăderea nivelului emisiilor 
de poluanți în mediu; 

- Reducerea numărului de 
accidente ecologice; 

- Protecția terenurilor; 
- Îmbunătățirea deversărilor 
prin sistemul de canalizare; 

- Creșterea gradului de 
revalorificare a deșeurilor 
folosite 

Dezvoltarea 
zonelor 
rurale 

1. Dezvoltarea infrastructurii de 
utilități în mediul rural 

2. Dezvoltarea activităților 
economice în mediul rural 

- Creșterea confortului și 
îmbunătățirea condițiilor 
de viață; 

- Atragerea de noi investitori; 
- Crearea de noi locuri de 

muncă în mediul 
rural/regiune; 

- Eliminarea disparităților 
dintre mediul rural șu urban 

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

2. Promovarea potențialului 
turistic al zonei 

3. Dezvoltarea agroturismului 

-  Creșterea numărului de 
vizitatori au regiunii Nord-
Est; 

- Creșterea volumului 
învestițiilor în infrastructura 
turistică; 
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-  Lărgirea gamei de servicii 
oferite; 

- Valorificarea turistică a unor 
obiective greu accesibile sau 
chiar inaccesibile (schituri 
vechi, așezări istorice); 

Servicii 
sociale 

1. Dezvoltarea de programe în 
scopul ocrotirii minorilor și 
bătrânilor 

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

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

4. Dezvoltarea de programe 
pentru alte grupuri 
defavorizate 

- Înființarea unor centre de 
asistență și consiliere; 

- Sprijinirea înființării unor 
cabinete de planning 
familial; 

- Crearea de oportunități 
pentru persoanele 
defavorizate; 

- Crearea de oportunități 
pentru femeile rămase fără 
loc de muncă în scopul 
reintegrării lor pe piața 
muncii. 

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

2. Dezvoltarea infrastructurii în 
domeniul cercetării și 
societății informaționale 

3. Dezvoltarea infrastructurii de 
afaceri 

4. Dezvoltarea infrastructurii de 
utilități în mediul urban 

5. Investiții strategice 

- Reabilitarea/modernizarea 
infrastructurii de transport; 

- Crearea de siteme/rețele 
de servicii de consultanță 
pentru IMM-uri; 

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

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

 

2.3 Prezentarea generală a județului Iași 

Situat în nord-estul României, județul Iași face parte din Regiunea de dezvoltare 

Nord-Est, alături de județele Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău și Vaslui. 

Delimitat la est de râul Prut și de granița României cu Republica Moldova, județul 

Iași asigură o importantă punte de legătură funcțională, economică dar și socială între 

țara noastră și spațiul estic, extracomunitar. 

Totodată, această poziționare geografică „la est de vest, la vest de est” îi 

conferă o serie de caracteristici distincte, care decurg direct din situarea în cea mai 
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săracă regiune a României și a Uniunii Europene, la interferența cu influențele culturale 

venite din zona estică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţul Iaşi se întinde pe o suprafaţă de 5.476 km2, ocupând 2,3 % din suprafaţa 
României. 

Judeţul Iaşi este traversat de drumul European E 583 şi se află la o distanţă de 

400 km de Bucureşti, capitala României, la 150 km distanţă de Chişinău, capitala 

Republicii Moldova şi la 600 km distanţă faţă de Kiev, capitala Republicii Ucraina. 

Componenţa administrativă a judeţului Iaşi cuprinde: 

● 2 municipii: Iaşi şi Paşcani; 
● 3 oraşe: Târgu Frumos, Hârlău şi Podu Iloaiei; 
● 93 de comune; 
● 418 sate. 
Municipiul Iași este cel mai important oraș din Moldova și unul dintre cele mai 

importante centre culturale din România. Are cea mai veche universitate (1860) din 

țară și până la Unirea Principatelor Române, în 1859, avea aceeași importanță ca și 

Bucureștiul. 

Ca mărime, județul Iași este al 23-lea județ ca mărime din România. 

Suprafața totală a județului Iași este de 5.475,58 km2, reprezentând 2,3% din 

terioriul țării și 14,86% din suprafața totală a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, din care:   

 69,45% suprafață agricolă; 

 17,82% suprafață cu păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră; 
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  2, 54% suprafață cu apă și bălți; 

  10,19% terenuri cu altă destinație. 

Din punct de vedere hidrografic, Judeţul Iaşi este acoperit de 2 bazine 

hidrografice – Prut şi Siret; toate datele legate de aceste bazine sunt raportate Direcţiei 

Apelor Siret-Bacău şi Direcţiei Apelor Prut-Iaşi.  

Lungimea reţelei hidrografice din judeţul Iaşi este de 2.322 km, iar densitatea 

medie a reţelei hidrografice este de 0,42km/km2. Din densitatea totală a arterelor 

hidrografice de 1,5 km/km2 numai 30% au o scurgere permanentă, celelalte fiind 

semipermanente şi intermitente. Pe teritoriul Iaşi, bazinele hidrografice ale râurilor 

Prut, Bârlad şi Siret ocupă suprafeţele de 3. 551 km2, respectiv 1.031 km2 şi 912 km2. 

Din punct de vedere climatologic, teritoriul Iaşi aparţine în cea mai mare parte 

sectorului cu climă continentală şi parţial districetelor de nor şi sud ale ţinutului 

climatic al podişului Moldovei şi al depresiunii Jijia.  

 Dintre componentele peisajului geografic, relieful de dealuri, de podiş, ariile 

depresionare, incliv culoarele de văi principale, joacă un rol deosebit în crearea de 

diferenţieri în câmpul de repartiţie teritorială a caracteristicilor climatice.  

Regimul climatic are o pronunţată nuanţă de continentalitate influenţată iarna 

de anticiclonul continental termic eurasiatic, iar în perioada caldă de anticiclonul 

dinamic al Azorelor. Vara predomină timpul secetos cu temperaturi ridicate, iar iarna 

se simte din plin efectul maselor de aer venite dinspre nord-est şi nord. Secetele, 

brumele târzii de primăvară şi timpurii de toamnă, aversele de ploaie însoţite de căderi 

de grindină, completează trăsăturile regimului climatic continental. Trăsăturile 

circulaţiei generale a atmosferei sunt condiţionate de advecţia aerului maritim din 

vest, care este continentalizat, şi a celui continental de nord-est, est şi nord. Sunt 

frecvente pătrunderile de aer din părţile posterioare ale ciclonilor care se deplasează 

din vestul Europei.  

Datorită caracteristicilor condiţiilor naturale, fondul pedologic agricol este 

afectat de o serie de factori limitativi: eroziuni, alunecări de teren, exces de umiditate, 

aciditate, inundabilitate, tasare.  

La nivelul judeţului Iaşi se constată o deterioare a tuturor factorilor de degradare 

a solului, fenomenele de eroziune şi alunecările de tern accentuându-se faţă de 

fenomenele de defrişare. 

Resursele naturale ale judeţului sunt de interes local (nisipuri, pietrişuri, argile, 

ape minerale etc.). Vegetaţia naturală este specifică silvo – stepei, iar cea silvică este 

reprezentată de păduri de foioase.  

Fauna include specii de interes cinegetic: capra roşie, mistreţul, lupul, vulpea, 

iepurele, păsări de penaj ş.a.  

Localizarea principalelor resurse naturale este următoarea:  

- ape minerale sulfuroase şi feruginoase: Strunga, Nicolina;  

- calcare: Bărbăteşti, Costeşti, Ipatele, Păun, Schitu Duca, Deleni, Strunga;  

- argile: Vlădiceni;  
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Bogăţia solului este dată de existenţa a peste 380,3 mii ha teren agricol, din 

care: 67,2% teren arabil (255,7 mii ha); 28,3 % păşuni şi fâneţe (107,8 mii ha) ha; 4,4 

% vii şi livezi (16, 8 mii ha). Pădurile şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră însumează 

aproximativ 99.000 ha, apele 12,6 mii ha, drumuri şi clădiri 27,8 mii ha (statistică 

2009 )  

Structura populaţiei : 

 Conform INS - Direcția județeană de statistica Iași, după mediul de locuire, 

populația județului Iași, este astfel structurată: 

Sursa: Institutul Naţional de statistică,Direcţia Judeţeană de statistică Iaşi – 
Statistici judetene  https://iasi.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/  

 

Se remarcă faptul ca județul Iași deține cel mai mare număr de monumente 

istorice din Regiunea Nord-Est, reprezentând 41% din totalul monumentelor. La nivel 

național, județul Iași ocupa locul 3 (1.634 monumente), după București (2.651) și 

județul Cluj (1.791). 

Municipiul Iaşi este polul de creștere al Regiunii Nord-Est și cel mai bine dezvoltat 

municipiu din regiune. Totodată, este motorul economic al judeţului Iași. 

La nivel de judet, se disting trei paliere de dezvoltare principale, fiecare cu 

propriul său parcurs de dezvoltare:  

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000

2016
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2018

Structura populației județului Iași pe medii de locuire

rural urban total

https://iasi.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/
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❖ Municipiul Iași și zona sa de influență – forță motrice a dezvoltării și generator 

de dezvoltare, trebuie sprijinit astfel încât beneficiile de natură economică și socială 

concentrate în mod natural în această zonă să se propage în restul județului, pentru a 

îmbunătăți semnificativ economia locală, inclusiv în mediul rural, nivelul de trai al 

locuitorilor și calitatea mediului natural și construit din tot județul. 

❖ Orașele din județul Iași (Pașcani, Hîrlău, Târgu Frumos, Podu Iloaiei) – poli 

urbani esențiali pentru o dezvoltare echilibrată, trebuie sprijiniți pentru a le facilita 

regenerarea economică și revitalizarea urbană, cu scopul de a crea oportunități și de a 

dinamiza inițiativa antreprenorială locală, și de a crește accesul locuitorilor județului 

la servicii publice de bază calitative. 

❖ Spațiul rural – zonă de intervenție cu nevoi specifice, transcende limitele 

granițelor administrative ale județului Iași și trebuie văzută în manieră integrată cu 

teritoriile județelor vecine, în acțiuni comune, concertate. Trebuie sprijinită în special 

pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, formalizarea și diversificarea 

activităților economice, încurajarea asociativității și crearea de oportunități de muncă, 

valorificarea sustenabilă a potențialului agricol și a mediului natural.  

Domeniile de excelenţă ale regiunii, care se disting prin potenţialul lor inovativ, 

„dezvoltare tehnologică” şi poziţionarea pe pieţele europene a produselor regionale 

sunt: agricultura, industria farmaceutică, industria alimentară şi a bunurilor de consum 

(confecţii), turismul şi IT&C.  

Regiunea dispune de un valoros capital uman, sistemele de educaţie ale 

adulţilor, de formare continuă a adulţilor şi învăţământul universitar fiind recunoscute 

la nivel național şi internaţional. 

Județul este privilegiat de statutul de capitală a Moldovei, precum și de legături 

consistente la nivel transfrontalier, în special cu Republica Moldova, oportunități de 

creștere economică pe baza resurselor umane înalt calificate și de un patrimoniu 

cultural extrem de valoros. În oglindă, se înregistrează un grad scăzut de accesibilitate 

la nivel județean, o infrastructură de utilități corespunzătoare și o dinamică moderată 

a mediului de afaceri. 

O privire de ansamblu a distribuţiei bugetelor alocate aparatului central şi 

instituţiilor aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Iaşi reflectă faptul că cea mai 

mare parte a fondurilor disponibile sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de 

funcţionare şi mai puţin pentru finanţarea unor investiţii. 

Pentru suplimentarea fondurilor disponibile pentru investiţii, Fondurile 

Structurale şi de Investiții aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii 

Europene 2014-2020 au reprezentat o oportunitate importantă pentru autorităţile 

locale. 
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Principalele priorităţi strategice naţionale incluse spre finanţare din Fondurile 

Structurale şi de Investiţii au fost depuse pe urmatoarele programe operaţionale: 

 

Iar din fonduri guvernamentale autoritățile locale și județene din județ au 

semnat, până acum, 201 de contracte de finanțare în cadrul Programului Național de 

Dezvoltare Locală (PNDL). Programul vizează investiții în special în infrastructură, 

sisteme de alimentare cu apă, construirea sau reabilitarea de unități școlare, dotarea 

de dispensare, înființarea de rețele de canalizare etc.  
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Capitolul 3.  

PROFILUL COMUNITĂȚII 

3.1 Localizarea comunei Hărmănești 

Comuna Hărmănești face parte din Regiunea de Nord-Est, fiind aşezată în 

partea estică a României, în nord-vestul judeţului Iaşi, având o suprafaţă de 3.080 ha. 

 

Așezarea comunei Hărmănești în cadrul județului Iași 

Comuna Hărmănești este străbătută de paralela 47°27’ latitudine N şi de 

meridianul de 26°8’ longitudine E. 

În ceea ce priveşte regiunea de Nord-Est, este important de specificat că 

populaţia acesteia este localizată cu precădere în mediul rural (56,6%). Regiunea se 

caracterizează printr-o îmbinare armonioasă între toate formele de relief, 30% munţi, 

30% relieful subcarpatic, 40% podişului. Relieful bogat oferă zone de deal şi câmpie care 

sunt adecvate unei game largi de culturi agricole, iar zonele de munte cu peisaje 

spectaculoase sunt favorabile dezvoltării turismului. 

Comuna Hărmănești este străbătută de drumul judeţean DJ 281C care 

traversează: Blăgeşti (DN 28A) – Hărmăneştii Noi – Hărmăneştii Vechi – Boldeşti – 

Todireşti – Stroeşti – Băiceni – Coasta Măgurii – Cârjoaia – Cotnari (DN 28B) drum asfaltat. 

Comuna Hărmănești se află la marginea sudică a zonei de influenţă a municipiului 

Paşcani. 

Comuna Hărmăneşti este situată în partea vestică a teritoriului administrativ al 

judeţului Iaşi, plasându-se la 70 km de municipiul Iaşi pe DJ 281 C şi DN 28 A la o 

distanţă de 25 km de E 583 şi se învecinează:  

 la nord – comunele Vânători şi Todireşti; 

 la est – comuna Ruginoasa; 
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 la sud – Ruginoasa; 

 la vest – municipiul Paşcani.  

Comuna Hărmăneşti se întinde pe o suprafaţă de 3.080 ha, din care 337 ha este 

cuprinsă în intravilan. 

Comuna Hărmăneşti are în componența sa 3 sate:  

✓ Hărmăneştii Vechi, Hărmăneştii Noi și Boldeşti.  

Hărmănești Vechi - este centrul de comună fiind situat la 10 Km Est de Paşcani, 

pe şoseaua spre Cotnari. Satul a fost moşie a Mănăstirii Rişca şi se spune că Mitropolitul 

Veniamin Costachi ar fi reconstruit satul și biserica peste vechile ruine (1500–1550). 

 

Hărmăneștii Noi – satul este aşezat la 5 km Sud-Vest de centrul de comună 

Hărmăneștii Vechi.  
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Boldești - satul este aşezat la 4 km est de centrul de comună Hărmăneștii Vechi. 

 

 
Distribuția satelor componente pe teritoriul comunei 
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3.2 Repere istorice și demografice 

Localitatea Hărmăneşti este amintită documentar în anul 1522. Numele aşezării 

vine de la moşia boierului Herman. Până în secolul al XVIII-lea, teritoriul comunei şi 

locuitorii au făcut parte din diferite domenii nobiliare. 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea este amintită prima şcoală românească (1858). 

Satul Boldeşti este înfiinţat în anul 1599, numele lui provenind de la Boldea 

(situat pe valea pârâului, într-o zonă de dealuri şi păduri). Satul Hărmăneştii Noi, aşezat 

pe valea pârâului cu acelaşi nume, este o aşezare nouă, înfiinţată în anul 1864 pe moşia 

Hărmăneşti. Satul Hărmăneştii Vechi, situat pe valea superioară a pârâului cu acelaşi 

nume este înfiinţat în anul 1551, numele provenind de la numele boierului Hărman sau 

Herman Din anul 1925 face parte din plasa Paşcani,  în anul 1968 este desfiinţată şi 

reînfiinţată în anul 2004. 

În comuna Hărmănești au fost descoperite resturi ceramice din sec. al XIII – lea 

şi începutul sec. al – XIV - lea. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta denumirea de Văscani făcea parte 

din plasa Siretul de Sus a județului Suceava și era formată din satele Vascani, Boldești, 

Hărmănești, Todirești-Bălușești, Stroești și Laiu, având în total 2720 de locuitori. 

Existau în comună trei școli mixte, cinci biserici ortodoxe românești și una 

lipovenească.  În anul 1871 include şi satele Ciumalul şi Drăgoteni. 

Anuarul Socec din 1925 consemnează separarea unor sate care au format comuna 

Stroești, comuna Vascani rămânând cu satele Boldești, Hărmăneștii Noi, Hărmăneștii 

Vechi și Vașcani, care făcea parte din plasa Lespezi a aceluiași județ și în care trăiau 

3258 de locuitori. 

Odată cu inaugurarea căii ferate Iţcani-Paşcani-Roman, în decembrie 1869, s-a 

dat în folosinţă şi staţia din Pașcani, care a însemnat un moment important în 

dezvoltarea târgului Hărmănești. 

În 1931, comuna a primit denumirea de Hărmănești; ea făcea parte din județul 

Baia. 

În 1950, comuna a fost arondată raionului Pașcani din regiunea Iași.  

În 1968, ea a trecut la județul Iași și a fost imediat desființată, satele ei trecând 

la comuna Todirești, cu excepția satului Vascani, care a trecut la comuna Ruginoasa. 

Comuna a fost reînființată în 2004, când satele ei actuale s-au desprins din 

comuna Todirești. 

 

3.3 Elementele cadrului natural 
Sub raportul reliefului, teritoriul comunei Hărmănești face parte din unitatea 

geografică a Podişului Moldovenesc. În general acest teritoriu aparţine părţii de sud-est 

a subunităţii geomorfologice a Podişului Sucevei. Această subunitate este reprezentată 
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printr-o porţiune din partea sudică a Dealului Mare Hârlau şi o mică parte din Interfluviul 

Moldova-Siret, despărţite de valea-Siretului. 

Comuna Hărmăneşti este situată în Podişul Sucevei care este delimitat în vest, 

faţă de Carpaţi, prin seria de depresiuni de tip subcarpatic, pe aliniamentul localităţilor: 

Straja, Marginea, Solca, Cacica, Păltinoasa; spre sud, de valea Moldovei şi în continuare, 

peste Siret, de şaua Ruginoasa; către est, prin o serie de depresiuni de contact dintre 

culmea Bour – Dealul Mare şi Câmpia Moldovei, pe aliniamentul localităţilor:Tg. Frumos, 

Cotnari, Hîrlău, Flămînzi, Botoşani, Dorohoi, Pomirla, iar către nord, limita Podişului 

Sucevei coincide cu hotarul ţării. Petrografic, acest podiş este alcătuit dintr-o alternanţă 

de argile, marne, nisipuri, gresii, calcare eolitice si conglomerate, dispuse monoclinal, 

toate aparţinând sarmaţianului inferior, la nord de paralela oraşului Fălticeni şi 

sarmaţianului superior în sud. Relieful podişului înregistrează altitudini între 190 m 

(confluenţa Moldovei cu Siretul) şi 692 m (vârful Ciungilor). 

 

Peisaje comuna Hărmănești 

 

Datorită poziţiei sale geografice, caracteristicile reliefului, precum şi 

influenţelor maselor anticiclonale atlantice şi continentale, clima comunei Hărmăneşti 

are un caracter temperat-continental.  

Media anuală a precipitatiilor este de 550 mm, regimul ploilor caracterizându-se 

prin cantităţi mari în iunie (70- 80 mm în medie) şi mici iarna şi în martie (20 -30 mm în 

medie).  

Caracteristice sunt şi ploile de vară de tip aversă, când într-un interval scurt pot 

cădea cantităţi mari de precipitaţii, care pot depăşi media lunii iunie, precum şi 
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secetele, când mai multe luni cad ploi foarte puţine sau deloc.  Temperatura medie 

multianuală este de 9 – 10 grade Celsius, cu un maxim în luna iulie (media este de 25 – 

30 grade Celsius si un  minim mediu în ianuarie de -5 şi  -6 grade Celsius). Amplitudinea 

medie termica anuala este de 23-24 grade Celsius. 

Din punct de vedere seismic teritoriul comunei Hărmăneşti este situată în zona 

seismică E având coeficient de intensitate seismică KS= 0,12 şi perioada de colţ Tc = 0,7 

secunde. Adâncimea maximă de îngheţ pe teritoriul comunei Hărmăneşti este de 1,10 

m. 

Înfăţisarea generală a reliefului este dominată de prezenţa înălţimilor de pe 

stânga Siretului, cum sunt dealurile Hărmăneștilor - Dealul Mare - Deal Harmanesti (402m 

alt) și Deal Bobeica (376m) şi de terasele care apar foarte clar pe dreapta Siretului.Valea 

Siretului, în acest sector are o altitudine de 220 m şi cu versanţii înclinaţi. 

Prin amplasarea sa pe culoarul Siretului, între Paşcani și dealurile Cucuteni, 

comuna Hărmănești are un relief deluros, colinar, aluvionar şi cu terase. 

Relieful sculptural 

Acest tip de relief apare datorită factorilor externi asupra suprafeţei iniţiale a 

podişului. Factorii externi au scos la iveală în unele locuri pături mai dure, formând 

dealuri înalte ca dealurile care străjuiesc satele comunei Hărmănești: Dealul Mare - Deal 

Harmanesti (402m alt), Deal Bobeica (376m). Procesele structurale sunt strâns legate 

de reţeaua hidrografică care drenează relieful înalt formând văi adânci de peste 100 m, 

dintre care cea mai importantă este valea Siretului care străbate teritoriul de la nord 

la sud. 

Procesele geomorfologice actuale apar pe versantii vailor si pe fruntile teraselor. 

Ele sunt favorizate de pante de peste 4-5° si faciesul argilos de la partea inferioară a 

văilor şi de apariţia unor straturi acvifere de la baza calcarelor şi gresiilor sarmatice. 

Relieful de acumulare 

Este forma caracteristica pentru teritoriul comunei Hărmănești, fiind 

reprezentata de valea Siretului, care apare cu versanti in trepte, uneori destul de largi. 

Sesurile sunt utilizate in principal ca fanete si pasuni, doar sesul Siretului fiind 

utilizat partial si pentru culturi. 

Pentru ameliorarea unor fenomene nefavorabile ale cadrului natural, in teritoriu 

s-au executat lucrari de regularizari care ar trebui continuate (inclusiv continuarea 

lucrarilor de combatere a fenomenelor de alunecare). 

Clima 

Datorită poziţiei sale geografice, comuna Hărmănești are un climat temperat-

continental destul de pronunţat, integrându-se în ţinutul climatic al dealurilor înalte. 

Particularitatea climatica decurge din situarea podisului sub influenta curentilor 

de aer nord – vestici, manifestata prin vanturi dominante de nord – vest, precipitatii 
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bogate (600 – 800 mm) si temperaturi medii moderate (5 – 8oC).  Vânturile suflă 

dominant dinspre N, NV şi NE, cu o frecvenţă de 28,7%, cu o viteză de 3,5 m/s. Suma 

temperaturilor medii zilnice pozitive se cifreaza la 30 – 34oC, cea mai redusa din intreg 

Podisul Moldovei, iar numarul mediu anual de zile senine este de 80 – 100.  

Temperaturile medii de vara scad de la est (20o C) catre vest (16o C). Iarna, de 

asemenea se constata –5oC  in vest si –4oC in est, ceea ce arata rolul moderator al 

influentei nord – vestice, iar inghetul dureaza intre 140 – 180 zile. 

Hidrografia 

Comuna Hărmănești este bogată atât în ape de suprafaţă cât şi în ape subterane.  

Apele subterane, strans legate de conditiile geologice si fizico-geografice sunt 

folosite in mare masura pentru alimentarea populatiei cu apa potabila si in alte scopuri, 

ele alimentand cca. 60 de fantani. Cele mai importante strate acvifere apar in 

formatiunile sarmatice de la baza teraselor inalte. Aceste ape au debite bogate si 

calitati fizico-chimice bune. Doar cele din Hărmănești care se gasesc la adancimi de 20 

m, contin cantitati mari de calcar motiv pentru care s-a realizat un sistem centralizat 

de alimentare cu apa potabila a satului Hărmănești. 

Apele de suprafata sunt reprezentate de lacurile de acumulare de la baza 

dealurilor: lacul Hărmănești și râul Hărmănești. 

Resurse naturale 

Rezerva minerala cea mai valoroasa este nisipul cuarțos care a fost folosit pana 

in anul 1944 pentru fabricarea sticlei. De asemenea, în comuna Hărmănești se 

exploatează nisipul și prundișul din albia râului Siret atât pentru construcții la nivel 

local cât și în afara comunei. Din terasele de 20-30m si 30-60 m altitudine relativă se 

exploatează gresie calcaroasă folosită de localnici la construcția fântanilor și a 

beciurilor și din ce în ce mai puțin la construcția caselor. 

De asemenea, argila și lutul au constituit obiectul unor exploatări pentru 

ceramică. În ceea ce priveşte solurile, factorii pedoclimatici au favorizat formarea 

solurilor argiluviale podzolite şi cernozimuri levigate slab şi moderat în locurile mai 

înalte, iar pe şesul Siretului soluri aluviale şi lăcovişte, care conferă condiţii bune pentru 

culturile de grâu, porumb, sfeclă de zahăr, cartofi, plante de nutreţ şi altele.  

Solurile de platouri şi de pe pantele dealurilor permit culturi de pomi fructiferi 

şi mai puţin viţă de vie. 

Teritoriul comunei Hărmăneşti are două utilizări principale, fiind compus din 

terenul agricol și cel neagricol, fiecare categorie având mai multe feluri de folosinţe. 

Astfel, terenul agricol cuprinde terenul arabil – suportul unei largi palete de culturi 

agricole, vii, pajişti naturale. Cel neagricol cuprinde suprafeţele ocupate cu vegetaţie 

forestieră, ape, construcţii şi drumuri. 
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După studiile efectuate de O.J.S.P.A. Iaşi, teritoriul comunei se încadrează în 

următorele stări calitative: 

- zone de fertilitate: arabil III, grădini de legume şi zarzavat III; 

- zone de favorabilitate: vii IV, livezi IV, fâneţe IV; 

Structura geologică a zonei, formată din depozitele sarmaţianului inferior şi 

mediu (marne, gresii, argile şi nisipuri) sunt exploatate mai mult local. Doar nisipurile 

aluvionare şi pietrişurile din Valea Siretului sunt folosite în construcţii. Luturile 

loessoide care altă dată erau folosite la olărit, la fabicarea cărămizilor şi teracotei, în 

prezent sunt folosite doar la prepararea chirpicilor. 

Apele subterane asigură populaţia cu apă potabilă, alimentând fântânile.  

Solurile fertile au o bogată vegetaţie de ierburi, în parte înlocuită de culturi de 

cereale și plante de nutreţ. 

Comuna are zone afectate de alunecări de teren datorită neexploatării acestor 

terase cu plantații specifice: vie, salcâm. 

- Suprafaţa teritoriului pe care se desfăşoară comuna  

La nivelul anului 2018, suprafaţa comunei Hărmănești se prezintă astfel: 

 Suprafața: 3080 ha  
 Intravilan: 337 ha  
 Extravilan: 2743 ha  
 Nr. locuințe: 877 

 

În creștere față de anul 2011 când înregistrate erau 802 locuințe. 

Activitatea de bază specifică zonei este agricultura, fiind ocupaţia de bază a locuitorilor 
comunei. 
 

Totalul suprafeței agricole a comunei Hărmănești este de 1790 ha astfel: 

❖ Suprafaţa arabilă (ha) în comună- 1476 ha 
❖ Suprafaţa pomicolă şi viticolă (ha) în comună- 55 ha 
❖ Păşuni şi fâneţe (ha) în comună- 259 ha 

 
Dintre plantele de cultură primul loc îl ocupă porumbul şi grâul cu 70% din terenul 

arabil. 

Cu toate că există condiţii prielnice pentru cultivarea legumelor şi sfeclei de 

zahăr, acestea ocupă suprafeţe nesemnificative, din cauza slabei preocupări pentru 

aceste culturi care ar putea aduce venituri importante locuitorilor comunei şi implicit 

bugetului local. 

 

 Producţie vegetală 

Pentru majoritatea culturilor de câmp potenţialul productiv al pământului exprimat 

în note de bonitate este peste media pe judeţ cu până la 36%. La păşuni şi fâneţe 

potenţialul este de 37 de puncte. 
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 Zootehnia 

Producţia agricolă animalieră a înregistrat o diminuare după 1990, mai ales în ceea 

ce priveşte bovinele. Efectivele de ovine şi porcine au înregistrat creşteri, însă în cazul 

acestora se consideră că producţia este asigurată doar pentru nevoile gospodăriei şi mai 

puţin pentru comercializare. 

 Piscicultura 

Zona este favorabilă pentru dezvoltarea pisciculturii, element ce poate contribui 

şi la dezvoltarea turismului în zonă. 

Activităţile neagricole şi industriale sunt slab reprezentate în economia comunei. 

Cele mai dezvoltate sunt cele legate de procesarea producţiei agricole şi prelucrarea 

unor resurse locale: 

- în localitatea Hărmăneştii Vechi: moară de porumb 

- în localitatea Hărmăneştii Noi: moară de capacitate mică     

În comună funcţioneză o farmacie care asigură necesarul de medicamente pentru 

populaţie.  

Activităţile de poştă şi telecomunicaţii sunt asigurate de Ghişeul de poştă 

Hărmăneşti şi reţeaua telefonică fixă şi mobilă. 

Serviciile pentru transportul de călători sunt asigurate de firme private de 

transport auto.  

De–a lungul timpului au fost înfiinţate pe teritoriul comunei numeroase societăţi 

comerciale având obiecte de activitate destul de diversificate, între acestea  

predominând activitatea de comerţ și mecanică. 

După cum se poate observa, mediul de afaceri local este dominat de comerţ, dar 

la fel de bine reprezentate sunt şi activităţile agricole, iar domeniile precum producție 

și servicii sunt slab reprezentate.  

 

Având în vedere așezarea geografică a comunei trebuie să amintim că aceasta 

face parte din Grupul de Acțiune Locală (GAL) SIRET –MOLDOVA alături de comunele: 

Ceplenița, Cotnari, Lespezi, Valea Seacă, Todirești și Vânători. 

 

 

 
 

Harta teritoriului GAL 
SIRET-MOLDOVA 
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Capitolul 4.  

POPULAŢIA, OCUPAREA ŞI NEVOILE SOCIALE 

4.1 Populaţia comunei Hărmănești  

Comuna are în componență următoarele sate:  

• Hărmăneștii Vechi 

• Hărmaneștii Noi 

• Boldești  

 Conform Recensământului realizat în 2011 și a datelor publicate pe 

www.innsse.ro populația totală a comunei este de 2183 locuitori, din care 1122 de sex 

masculin și 1061 de sex feminin.  

Structura populaţiei poate fi privită din mai multe puncte de vedere: pe sexe, 

pe categorii de vârstă, pe naţionalitate, după ocupaţii etc. 

Conform https://iasi.insse.ro/-AnuarIasi 2019 la 1 iulie 2018 populatia 

comunei Hărmănești este in creștere față de 2011, respectiv 2554 locuitori. 

În ceea ce priveşte numărul de locuitori, Hărmănești este una dintre cele mai 

mici comune din judeţul Iaşi, ocupând locul al 82 lea din 93 de comune, cea mai mare 

fiind Holboca iar cea mai mică Cucuteni. 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă 

Acest tip de structură este important atât din punct de vedere demografic cât şi 

economic. 

Structura pe grupe de vârstă a populaţiei comunei Hărmănești, la recensământul 

din 2011 se prezenta astfel: 

 

După cum se poate observa, ponderea cea mai mare în totalul populaţiei o deţine 

populaţia de vârstă medie, putându-se considera că Hărmănești se caracterizează ca o 

comună cu o populaţie matură. Procentul de 25 % al populatiei cu vârstă peste 60 de 

ani evidenţiază o problema majoră a comunei Hărmănești şi anume îmbătrânirea 

demografică, care în timp poate duce la depopulare.  

637, 29%

993, 46%

553, 25%

Grupa de vârstă

0-19 ani

20-59 ani

peste 60 ani

http://www.innsse.ro/
https://iasi.insse.ro/
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Structura populaţiei pe sexe 

La nivelul anului 2018 conform https://iasi.insse.ro/-AnuarIasi 2019 structura pe 

sexe a populaţiei comunei este una echilibrată, respectiv populaţia masculină înregistra 

un număr de 1330 iar cea feminină de 1224. 

Structura etnică 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Hărmănești se 

ridică la 2183 de locuitori majoritatea de naționalitate română, 95,74 % respectiv 2090 

de persoane, restul de 4,26% respectiv 93 de persoane fiind de apartenență etnică 

necunoscută. 

Structura populaţiei în funcţie de apartenenţa confesională 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși: 2.007 

persoane (91,93%), cu o minoritate de ortodocși de rit vechi 5 persoane (0,23%). Alte 

apartenența confesională: 1,19% penticostali, 0,32% greco-catolici, 0.60% adventiști de 

ziua a șaptea și 1,09% martori ai lui Iehova. 

În tabelul următor se prezintă populaţia comunei Hărmănești pe categorie de 

vârstă şi sexe conform datelor INS de la recensământul din anul 2011 şi observăm că 

segmentul predominant este cel cu vârsta până la 44 ani, iar segmentul cu cea mai mică 

populaţie este cel cu vârsta peste 85 de ani.  

  
Ambele 

sexe 
Masculin Feminin 

2183 1122 1061 

GRUPA DE 
VÂRSTĂ 

(ani) 

Sub 5 132 64 68 

 5 - 9 175 93 82 

 10 - 14 164 85 79 

15 - 19 166 92 74 

20 - 24 118 75 43 

25 - 29 108 60 48 

30 - 34 118 59 59 

35 - 39 135 76 59 

40 - 44 170 84 86 

45 - 49 117 61 56 

50 - 54 125 74 51 

55 - 59 102 54 48 

60 - 64 115 50 65 

65 - 69 84 40 44 

70 - 74 133 57 76 

75-79 106 50 56 

80-84 71 30 41 

85 ani 44 18 26 

Populația stabilă pe sexe si grupe de varsta 

 

https://iasi.insse.ro/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_%28Rom%C3%A2nia%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rus%C4%83_de_Rit_Vechi_din_Rom%C3%A2nia
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Starea civilă a populaţiei 

La nivelul anului 2011,tendința în comuna Hărmănești păstrează linia situației 

naționale în ceea ce privește starea civilă a populației, care are o tendinţa de 

oficializare a a căsătoriilor tot mai rară şi o rată a divorţurilor tot mai ridicată. Astfel 

procentul cel mai ridicat a fost înregistrat în cazul personelor căsătorite respectiv, 

46,59%, în timp ce procentul divorţurilor a fost unul nesemnificativ, de 2,47%. Procentul 

celor necăsătoriți este ridicat, 40,86% iar a celor văduvi de 10,03%. 
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Forţa de muncă 

La finalul anului 2018, situaţia şomerilor înregistraţi la nivelul comunei 

Hărmănești se prezenta astfel: 

148
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4.2 Educație, sănătate și servicii sociale. 

 
Într-o perioadă plină de semne de întrebare există o certitudine - avem nevoie 

de educaţie, pentru prezentul nostru şi pentru viitorul urmaşilor noştri. 

Educația viitorului nu se poate alimenta din experiența trecutului. Viitorul 

oricărei societăți depinde de capacitatea generațiilor actuale de a se îngriji de 

sănătatea și bunăstarea următoarei generații. Copii de azi sunt cetățenii, angajații și 

părinții de mâine. Dacă investim în mod înțelept în copii și familie, răsplata generației 

de mâine va fi capacitatea de a trai ca adulți productivi și responsabili. Dacă nu reușim 

să oferim copiilor ceea ce au nevoie pentru a pune bazele solide ale unei vieți 

sănătoase, punem în joc siguranța și prosperitatea noastră.  

 

Reţeaua sistemului educaţional în comuna Hărmănești în anul 2020 acoperă 

învățământul preuniversitar: grădinițe și o scoală cu clasele CP și I-VIII. 

La nivelul comunei Hărmănești funcţionează unitatea de învățământ cu 

personalitate juridică, ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂRMĂNEȘTII VECHI -Clasele CP-VIII situată 

în satul Hărmăneștii Vechi căruia îi sunt arondate grădinițele cu program normal:   

- GRĂDINIȚA HĂRMĂNEȘTII VECHI 

- GRĂDINIȚA HĂRMĂNEȘTII NOI. 

 

 GRĂDINIȚA HĂRMĂNEȘTII VECHI 

 

Grădiniţă sat Hărmăneştii Vechi 
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 GRĂDINIȚA HĂRMĂNEȘTII NOI 

 
Grădiniţă sat Hărmăneştii Noi 

 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂRMĂNEȘTII VECHI- asigura invățamântul preuniversitar 

clasa pregatitoare-clasele I-VIII de pe raza întregii comune. 
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În ceea ce privește evoluția populației școlare din 2014 până în 2020, se observă 

o scădere cu a populației școlare. 

 
 

Deşi destui dintre copii sunt nevoiţi să facă naveta zilnic pentru a ajunge la şcoală 

şi grădiniţe, transportul este asigurat și ce e, poate, cel mai important este că aceste 

unităţi de învăţământ întrunesc standarde civilizate de desfăşurare a activităţii, fiind 

dotate cu apă, centrală termică, toalete, mobilier şi material didactic. 

Comuna Hărmănești deține un teren de fotbal în satul Hărmăneștii vechi și o bază 

sportiva în construcție în satul Boldești. 

 
Bază sportivă sat Boldeşti 

 

Prin eforturile comunității, pentru renovarea și dotarea unităților de învățământ  

au fost depuse proiecte obținându-se fonduri europene și guvernamentale: 
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 Reabilitare și modernizare Scoală Gimnazială Hărmăneștii Vechi, comuna 

Hărmănești, jud. Iași. 

Proiect finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală - etapa II- 

finalizat la 28.05.2020 prin care a fost reabilitată, modernizată și dotată scoala în 

suprafață de 731 mp cu regim de înălțime parter. 

 

 
Școala Gimnazială Hărmăneștii Vechi 

 

 Înlocuire sistem clasic de încalzire cu pompe de caldură sol-apa și panouri 

solare pentru preparare apă caldă menajeră, Grădinița localitate Hărmăneștii 

Vechi, com. Hărmănești, jud. Iași    - puțuri de mare adâncime, serpentine de sol cu 

2 circuite/ puț, conducte de distribuție tur-retur, cămin de vane și instalații termo -

mecanice.         

Proiect finanțat din fonduri guvernamentale prin Administrația Fondului pentru 

Mediu, finalizat la 30.12.2014. 
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 Reabilitare Grădinița cu program normal din localitatea Hărmăneștii Noi, 

com. Hărmănești, jud. Iași –  

Proiect finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală - etapa I- 

finalizat la 28.03.2019 prin care a fost reabilitată și modernizată grădinița din sat 

Hărmăneștii Noi în suprafață de 526,25 mp cu regim de înălțime parter. 

Reabilitarea și dotarea grădiniței constă în lucrări de consolidare și modernizare a 
imobilului: sălii de grupă spațioase, dotarea cu mobilier specific gradiniței, băi pentru 
preșcolari și cadre didactice, vestiar, spațiu polivalent, cabinet medical, centrală 
termică, instalații de încălzire. 

Clădirea este dotată cu instalație de detectare, semnalizare și avertizare incediu. 
 

 

  
Grădinița Hărmăneștii Noi 
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 Achiziție echipamente necesare desfășurarii activității didactice în comuna 

Hărmănești, județul Iași. 

Proiect depus spre finantare prin Programul Operaţional Competitivitate- Axa 

prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală 

competitive, Prioritate de interveție - 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-

guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate. 

Proiectul propune dotarea cu tablete de uz scolar cu internet inclus pentru toți 
copii din comună arondați școlii Gimnaziale Hărmaneștii Vechi și laptopuri pentru 
profesori în vederea bunei desfășurări a activității didactice asigurând accesul la 
procesul de învațare în mediul on-line. 

 
 Achiziție microbuz transport persoane 

Microbuzul va fi achiziționat din bugetul local. 
Proiectul presupune achiziționarea unui microbuz transport persoane cu 19+1+1 

locuri ce va deservi în principal transportul elevilor. 
 

 Construire sală de sport în sat Hărmăneștii Vechi, comuna Hărmănești, 
județul Iași. 

 A fost depusă solicitarea de includere în Programul National de Constructii de 

Interes Public sau Social, Subprogramul “Sali de sport”- Compania Naționlă de 

Investiții S.A.( CNI), proiectul fiind inclus în Lista de sinteză. 

 
Sănătate și servicii sociale 

Traversăm o perioadă în care ne confruntăm cu creşterea costurilor serviciilor 

medicale şi creşterea impactului bolilor asupra întregii populaţii a ţării. Deşi sloganul 

„este mai ieftin să previi decât să tratezi” poate părea demodat, noi credem că este 

mai adevărat decât oricând. Este necesar să facem educaţie pentru sănătate şi să 

promovăm sănătatea în România în concordanţă cu standardele internaţionale, în 

special ale Uniunii Europene. 

Până în 1990, promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate erau asimilate 

cu „educaţia sanitară”. 

Educarea cetăţenilor, ca mijloc de dezvoltare a cunoştinţelor şi schimbarea 

comportamentului într-un stil de viaţă nou, favorabil sănătăţii este unul dintre 

scopurile principale ale programului naţional de educaţie pentru sănătate.  

În abordarea acestui domeniu, România ia în considerare legislaţia EU, conform 

căreia „scopul promovării sănătăţii este de a îmbunătăţi standardele generale de 

sănătate în comunitate prin îmbunătăţirea cunoştinţelor despre factorii de risc şi 

încurajarea populaţiei să adopte comportamente şi stiluri de viaţă sănătoase. Acestea 

se vor face prin măsuri de informare, educaţie şi pregătire profesională, în domeniile:  
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nutriţie, consumul de alcool, tutun şi droguri, exerciţiul fizic, sănătate mintală, 

comportamentul sexual şi folosirea medicamentelor”. 

Promovarea sănătăţii este un termen care presupune o abordare 

multidimensională de îmbunătăţire a stării de sănătate, care include activităţi de 

educaţie, activităţi de promovare a unor schimbări comportamentale şi de stil de viaţă, 

politici şi măsuri legislative. 

 

Din punctul de vedere al unităților sanitare, în centrul de comuna, satul  

Hărmănești Vechi funcționează un cabinet medical în care își desfașoară activitatea 

cadre medicale specializate, pe lângă care funcționează o farmacie. 

 

 
Cabinet medical si Farmacie 

 

Pentru viitorul apropiat administrația locală își propune asigurarea accesului la 

servicii medicale de calitate, la un dispensar cu toate dotarile necesare funcționarii 

pentru locuitorii comunei. 
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Serviciile sociale  

Dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială, modernizarea serviciilor de educaţie 

şi de sănătate au o influenţă semnificativă asupra creşterii calităţii vieţii membrilor 

colectivităţii. 

Accentuarea problemelor economice cât şi scăderea nivelului de trai, populaţia 

în curs de îmbătrânire şi gradul ridicat de sărăcie impun creşterea capacităţii de 

furnizare a serviciilor sociale şi socio-medicale. 

În ultimii ani, la nivel naţional, domeniul asistenţei sociale s-a dezvoltat 

semnificativ, atât sub aspect cantitativ dar, mai ales, calitativ. La nivelul comunităţii, 

un grup social care necesită atenţie deosebită este format din copii şi adolescenţi, mai 

ales cei ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate. 

 

În ceea ce priveşte educaţia aceasta presupune accesul la infrastructură 

modernă, dotări corespunzătoare şi obţinerea unei susţineri în înregistrarea de 

performanţă la concursurile şi competiţiile naţionale şi internaţionale. De asemenea 

educaţia trebuie să cuprindă pe lângă educaţia tinerilor şi educaţia adulţilor în vederea 

calificării / recalificării profesionale. 

Dintre proiectele pe care comuna le are în implementare este și o construcție 

nouă cu caracter social- sunt începute lucrările de execuție cu termen de finalizare 

2021. 

        

 Construire centru îngrijire copii în satul Hărmăneștii Vechi. 
Proiect cu Finanțare europeană, FEADR, Măsura 3.2.2.-Proiect integrat privind 

realizarea investițiilor. Caracteristici constructie: regim de înalțime parter, suprafața 

436 mp. 

 

 
Lucrari - Construire centru îngrijire copii în satul Hărmăneștii Vechi 
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 4.3 Infrastructură și utilități 

 
Alimentare cu energie electrică 

Pe raza comunei Hărmănești există reţea de linii electrice aeriene de înaltă 

tensiune, tensiune medie şi joasă tensiune.  

Reţelele de joasă tensiune care asigură alimentarea consumatorilor casnici, a 

instituţiilor şi agenților economici au o lungime de circa 18 km. Gradul de electrificare 

a consumatorilor casnici este de peste 96% existând în continuare cereri de racordare 

la reţeaua electrică, de la persoanele care îşi construiesc locuinţe.  

Alimentarea cu energie electrică se face din axul LEA 20 Kw prin intermediul mai 

multor posturi de transformare. Rețeaua electrică de medie tensiune este realizată din 

linie electrică aeriană cu posturi de transformare racordate în sistem radial. 

Rețeaua de distribuție de medie tensiune – 20 Kw – este aeriană, pe stâlpi din 

beton iar în unele locuri există racorduri subterane, fiind amplasată pe marginea 

drumurilor, în cea mai mare parte, dar și trecând prin curți și terenuri cu altă 

destinație. 

Rețele de distribuție de joasă tensiune, în sistem aerian pe stâlpi, respectă 

riguros traseul de pe marginea drumurilor, reprezentând linii electrice aeriene, 

racordate la posturile de transformare.  

Pentru gospodăriile individuale, alimentarea cu energie electrică se face din 

rețeaua electrică de joasă tensiune pentru cele noi, subteran, prin montarea firidei de 

branșament la limita de proprietate. 
 

Rețeaua electrică de iluminat public este executată pe stâlpi comuni cu rețeaua 

electrică de distribuție publică și este alimentată din aceleași posturi de transformare. 

Lungimea totală a drumurilor locale deservite de iluminatul public este de 16 km. 

Este implementat un proiect privind modernizarea iluminatului public în comună, 

au fost schimbate lampile din comună cu un sistem modern, iluminat pe LED-uri. A fost 

nevoie de aproximativ 300 de lămpi pentru a moderniza acest segment în toată comuna.  

Prin acest proiect se economisesc bani la bugetul comunei din reducerea consumului la 

energie. 

 

Alimentare cu apă și canalizare 

Comuna Hărmănești are în derulare proiecte de realizare a rețelei de apă și a 

sistemului de canalizare. 

Au fost finalizare lucrările pentru sistem de canalizare și tratare a apelor uzate 

în satul Hărmăneștii Vechi și satul Boldești fiind realizate: 
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 Stație de epurare mecano-biologică de 100 mc, o stație de pompare ape uzate, 

colector principal DN 250 -1715,90 ml, colector secundar DN 200 – 4671,52 ml. 

 Extinderea sistemului de canalizare al comunei Hărmănești în localitatea 

Hărmăneștii Vechi cu lungime de 4319 m și localitatea Boldești cu lungime de 4111 m 

și 4 stații de pompare ape uzate ( 1 Boldești și 3 Hărmăneștii Vechi). 

Prin implementarea proiectului cu Finantare europeana, FEADR, Măsura 3.2.2.-

Proiect integrat privind realizarea investitiilor vor fi finalizate lucrările : 

 Alimentare cu apă în satul Hărmăneștii Noi- lucrările presupun conducta de 

aducțiune cu lungime de 650 m, conductă de transport apă cu lungime de 825 m si 

rezervor de apă 150 mc. 

 Rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate în satul Hărmăneștii Noi, s-a 

realizat extinderea sistemului de canalizare al comunei în satul Hărmăneștii Noi: rețea 

de canalizare cu lungime de 4888 ml, lungime refulare 2136 ml, o stație de pompare 

ape uzate și 142 camine. 

În prezent gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare este 

administrată de Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași (ARSACIS). 

 

Alimentarea cu gaze  

Pe teritoriul administrativ al comunei nu există un sistem centralizat de 

alimentare cu gaze naturale a comunei. Prepararea hranei se realizează cu sobe de 

lemne sau cu combustibil lichid, precum şi cu sobe tip aragaz, cu butelii de gaz 

lichefiat. 

Administrația locala va face demersurile pentru aducțiune gaz în perioada 

imediat următoare. 

 

Alimentarea cu caldură 

Energia termică este asigurată cu sobe cu  lemne și cu centrale termice 

alimentate cu combustibil solid.  

 

Gospodărire comunală 

 Această zonă este reprezentată de următoarele elemente: 

- Cimitire: cimitirele existente sunt amplasate atât lângă curtea 

bisericilor, de regulă în intravilanul localităților, sau în trupuri separate; 

- Platforme pentru colectare gunoiului: aceste dotări, acolo unde există, 

nu sunt realizăte corespunzător însă se fac eforturi pentru alinierea la 

legislația de mediu în vigoare. 

- Serviciile de salubritate nu deservesc toată populaţia, lipsesc fondurile 

şi infrastructura adecvată pentru colectarea selectivă. 
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Telefonie şi cablu TV 

Comuna Hărmănești este conectată la reţeaua telefonică. Liniile de conectare a 

localităţilor măsoara aproximativ 11,5 km. În comună circa 60% din gospodării deţin în 

medie un abonament telefonic, la reţele fixe sau mobile. În ceea ce priveşte reţeaua 

de cablu TV, acesta acoperă toate satele comunei. 

 

Infrastructura de transport 

Densitatea rețelei de drumuri publice – este un indicator de măsurare a 

accesibilității. Dezvoltarea teritorială echilibrată a economiilor și comunităților rurale 

este puternic condiționată de existența unei rețele de drumuri care să asigure un minim 

de mobilitate a populației și a resurselor, respectiv care sa asigure legatura cu mediul 

exterior localității. 

Prin drumurile şi calea ferată existente, comuna are legături directe pentru 

transport de călători şi mărfuri cu municipiul Paşcani (7 km), municipiul Iaşi, reşedinţa 

judeţului în care se află (80 km), oraşul Suceava (40 km) şi cu Bucureşti (390 km). 

Starea tehnică a reţelei de drumuri este diversă. Astfel: 

➢ Drumul judeţean DJ 281 C Pașcani-Cotnari: intersecție DN 28A (Blăgești) – 

Hărmănești -Todirești - Coasta Măgurii – Cotnari - DN 28B (Cotnari).  

Proiect finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală II- 

implementat de catre Consiliul Județean Iași- finalizat. Drumul județean a fost 

reabilitat în lungime de 25 de kilometri. Străbate comuna pe o lungime de 10 km. 
 

  

DJ 281C – strabate comuna Hărmăneşti prin toate cele 3 sate 
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➢ Drumul național 28 A Paşcani – Iaşi – este în stare bună de funcționare fiind 

reabilitat, rulează pe o distanță de 3 km pe teritoriul comunei;  

Comuna Hărmănești are o infrastructură rutieră, conform inventar (MO nr. 142 

bis din 27.02.2007), în lungime totală aproximativ 66 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rețeaua de drumuri: 

➢ drumurile comunale, vicinale şi săteşti din satele Hărmăneștii Vechi, 

Hărmăneștii Noi și Boldești sunt pietruite parțial sau din pământ, fiind greu accesibile 

pe timp nefavorabil pentru care comuna a depus și are în plan proiecte pentru obținerea 

de finanțări în vederea asfaltarii lor. 

Comuna Hărmănești implementează un proiect integrat cu finanțare 

europeana FEADR, Măsura 3.2.2 avand drept obiective: “Modernizare drumuri 

comunale în Hărmăneștii Noi; Înființare rețea alimentare cu apă în satul 

Hărmăneștii Noi, Construire centru îngrijire copii în satul Hărmaneștii Vechi, 

Reabilitare și dotare cămin cultural în satul Hărmăneștii Vechi, com. Hărmanești, 

județul Iași”. 

 Modernizare drumuri comunale în Hărmăneștii Noi 
S-au modernizat drumurile satești DS 589, DS 95, DS 590, DS 15, DS 164, DS 220 

și DS 366 din localitatea Hărmăneștii Noi cu o lungime totală de 3887 m. 

 

Drumuri Comuna Hărmănești Lungime 

DC95 Harmanestii Noi  2,20 km 

DC 1526/1 Vascani - Boldesti 5,70 km 

Total drumuri comunale  7,90 km 

DS 851 Drumuri satesti HARMANESTII  VECHI 9,50 km 

DS 589, DS 15 Drumuri satesti HARMANESTII  NOI 19,50 km 

DS 146, DS 406 Drumuri satesti BOLDESTI 12,91 km 

Total drumuri satesti/ulite/vicinale 41,91 km 

1502 Drum  de exploatare  15,76 km 

Total drumuri exploatare 15,76 km 

TOTAL retea drumuri 65,57 km 
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Drumuri Hărmăneștii Noi 

 

 Reabilitare și modernizare sistem de iluminat în com. Hărmănești. 

Proiect finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală – II. Prin 

acest proiect se economisesc bani la bugetul comunei din reducerea consumului de 

energie. Proiectul constă în înlocuirea aparatelor de iluminat existente, completarea 

cu aparate de iluminat LED 30W care au un consum mic de energie. 

 
Sistem de iluminat comuna Hărmănești 
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Din fonduri proprii -bugetul local al comunei a fost demarat proiectul: 

 Modernizare drumuri sătești: DS 851 și DS 774 în satul Hărmăneștii Vechi. 

  
Drumuri sătești- Hărmăneștii Vechi 

 

Pentru întrețirea stării drumurilor din comună, Comuna Hărmănești a derulat 

prin GAL Siret-Moldova proiectul cu titlul:  

 Achiziție buldoexcavator pentru comuna Hărmănești, județul Iași. 

Prin implementarea proiectului cu finanțare europeană, FEADR, Măsura 19.2 a 

fost achiziționat un utilaj- Buldoexcavator. 

 

 
Buldoexcavator pentru întreținerea drumurilor 
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Comuna are, de asemenea, depus spre finanțare prin Programul Național de 

Construcții de Interes Public și Social, implementat de Compania Națională de Investiții 

(CNI)- subprogramul “Lucrări de primă urgență” proiectul: 

 “Reabilitare și modernizare drumuri locale în sat Hărmăneștii Vechi, și sat 

Boldești în comuna Hărmănești, județul Iași” prin care se propune asfaltarea a 5,43 

km de drum afectat de inundații:- 3,34 km în sat Hărmăneștii Vechi și 2,09 km în sat 

Boldești. 

 

4.4 Administrația locală a comunei Hărmănești 
 

Primăria comunei Hărmăneşti este o autoritate locală cu putere executivă având 

ca scop satisfacerea cerinţelor colectivității locale. Spre deosebire de primării, care 

reprezintă o autoritate executivă, consiliile locale sunt autorităţi deliberative. Primăria 

a fost înfiinţată în anul 2004, prin desprinderea din Comuna Todirești. 

Primăria comunei Hărmăneşti este o instituţie publică finanţată din venituri 

proprii şi subvenţii de la bugetul local. 

 
Primăria Hărmănești 

 

Consiliul local al comunei Hărmănești are în subordine un Aparat permanent, 

care functioneză conform Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin 

Hotărâre a Consiliului Local; organigrama și statului de funcții pentru Aparatul 

permanent fac parte integrantă din hotărâre. 

Principalele compartimente organizatorice ale Primăriei comunei Hărmăneşti 

sunt următoarele: 

 Consiliul local 

 Primar 
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 Viceprimar 

 Secretar 

 Compartimentul juridic 

 Compartimentul de asistenta socială 

 Compartimentul de stare civilă 

 Compartimentul de registratură 

 Compartimentul agricol şi fond funciar 

 Compartimentul cultură şi educaţie 

 Compartimentul urbanism 

 Compartimentul contabilitate, buget, finante, impozite si taxe 

 Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta 

 Serviciul de gospodărire comunală 

 Compartiment achiziţii publice 

 Compartiment administrativ 

Prin Hotărâre a Consiliului Local se va stabili cooperarea sau asocierea cu alte 

autorități ale administrației publice locale din țară sau din străinătate, precum și 

aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice 

locale, în vederea promovării unor interese comune. 

Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Hărmănești este 

atestat în Anexa nr. 73, publicată în Monitorul Oficial nr. 142 bis din 27 feb. 2007. 

Bunurile aparținănd domeniului public sunt: rețeaua de drumuri comunale și 

sătești, drumuri de exploatare precum și poduri și podețe, iazuri, conducte de 

aducțiune și distribuție, cismele de apă potabilă, parcuri, terenuri de sport, precum și 

terenul aferent instituțiilor publice de pe raza comunei. 

În ceea ce privește bunurile aparținând domeniului privat, acesta se stabilește 

prin Hotărâre a Consiliului Local. 

 Potrivit legii, patrimoniul unității administrativ- teritoriale este alcătuit din 

bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea publică și în proprietatea privată ale 

acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial. Aceste bunuri se 

inventariază anual, în termen de 60 de zile de la data depunerii situațiilor financiare 

anuale. 

Primarul comunei Hărmănești asigură ordinea și liniștea publică, cu sprijinul 

lucrătoriilor Postului de Poliție Hărmănești. Activitatea Postului local de Poliție este 

analizată periodic și supusă dezbaterii Consiliului Local. 
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Sediul Poliției Locale (fosta clădire „Casa specialistului”) 

 

4.5 Politica de taxe a comunei Hărmănești 
 

Veniturile bugetului local se formează din impozite, taxe şi alte venituri stabilite 

de legea bugetară anuală. 

Impozitele (taxele) reprezintă principala formă a resurselor financiare publice, 

definindu-se ca o prelevare obligatorie, fără contraprestaţie şi nerambursabilă, 

efectuată de către contribuabil pentru satisfacerea nevoilor de interes public. 

Se asimilează la această categorie a resurselor fiscale şi taxele concretizate în 

sume de bani plătite, în temeiul unor acte normative, de către persoane fizice sau 

juridice, pentru serviciile prestate acestora de către instituţia publică sau un serviciu 

public. 

Impozitele şi taxele locale se aprobă de către Consiliul Local, în limitele şi 

condiţiile legii. 

            Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul 

Fiscal şi HG nr. 44/2004 privind normele de aplicare a legii stabilesc cadrul legal pentru 

impozitele şi taxele locale, precizează contribuabilii care trebuie să plătească aceste 

impozite şi taxe, precum şi modul de calcul şi de plată al acestora. 

Constituie integral venituri propriii ale bugetelor locale, următoarele resurse 

financiare: 

1. impozitele şi taxele locale, respectiv:  
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➢ impozitul/taxa pe clădiri; 

➢ impozitul/taxa pe teren; 

➢ impozitul pe mijloace de transport; 

➢ taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; 

➢ taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; 

➢ concesiuni; 

➢ alte taxe locale; 

2. amenzile şi penalităţile aferente impozitelor şi taxelor locale; 

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

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

modificările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

 

La stabilirea impozitelor şi taxelor locale se are în vedere respectarea 

următoarelor principii: 

a) principiul transparenţei – prin desfăşurarea acestei activităţi într-o 

manieră deschisă faţă de public; 

b) principiul aplicării unitare – care presupune organizarea executării şi 

executarea în concret, în mod unitar, a prevederilor Titlului IX din Codul Fiscal şi 

normele metodologice; 

c) principiul autonomiei locale – Consiliul Local stabileşte impozitele şi 

taxele locale în condiţiile Titlului IX din Codul fiscal şi normele metodologice. 

Calcularea impozitelor şi taxelor pentru clădiri şi terenuri se face avându-se în 

vedere ierarhizarea funcţională a localităţii, potrivit Legii nr. 2/1968 (cu modificările 

și completările ulterioare) privind organizarea administrativ teritorială a României şi 

Legii nr. 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului şi delimitare 

a zonelor şi stabilirea numărului acestora, atât în intravilanul cât şi în extravilanul 

localităţilor prin hotărâri adoptate de către Consiliul Local. 

Veniturile proprii ale bugetelor locale cuprind impozite, taxe şi vărsăminte de 

venituri de la plătitori agenţi economici şi instituţii publice şi din impozite şi taxe locale 

de la populaţie şi de la persoane juridice. Veniturile proprii se definesc ca fiind: venituri 

curente: a) fiscale, b) nefiscale.  

Veniturile curente fiscale (impozite pe clădiri, impozite pe teren, impozite pe 

mijloace de transport) reprezintă categoria cu cea mai mare pondere în cuprinsul 

bugetelor locale. Ca urmare, aceste termene de plată reprezintă, totodată, şi puncte 

culminante a încasărilor la bugetul local, deşi cheltuielile administrative sunt regulate. 
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Veniturile curente nefiscale (venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate 

potrivit dispoziţiilor legale, venituri din concesiuni şi închirieri, etc.) au pondere mai 

redusă în buget. 

Politica fiscală nu poate fi concepută decât ca un amestec între modalităţile de 

procurare a resurselor şi cele privind destinaţia ce se dă acestor resurse pentru 

îndeplinirea sarcinilor şi funcţiilor ce revin autorităţilor locale. 

Rolul esenţial în asigurarea resurselor fiscale locale îl are dezvoltarea locală, 

care este, în principiu o politică de dezvoltare economică ce îşi concretizează 

obiectivele în utilizarea şi dezvoltarea resurselor locale, crearea şi menţinerea unui 

climat de afaceri stabil şi profitabil. 

Dezvoltarea economiei locale are o influenţă categorică şi asupra creşterii 

bunăstării membrilor colectivităţii, care împreună cu agenţii economici locali 

contribuie prin impozite şi taxe locale la realizarea veniturilor fiscale ale colectivităţii 

locale. 

Pentru întreaga lume contextul economic actual este problematic, însă la sat 

el este trasat în câteva nuanţe triste, înşiruite pe principiul cauză-efect: lipsa locurilor 

de muncă, migraţia populaţiei, familii dezbinate, degradarea şcolii şi a sistemului 

sanitar, pământuri aflate în paragină şi, de cele mai multe ori, sărăcie lucie. Marea 

majoritate a localnicilor sunt agricultori. 

 Evident, şi această localitate este afectată de lipsa locurilor de muncă, de aici 

derivând multe alte probleme, însă Hărmănești se bucură de apropierea de municipiul 

Pașcani, beneficiind mai uşor decât alte comune de facilităţi, investiţii sau 

parteneriate.  

Marea majoritate a firmelor din comună au ca obiect de activitate comerţul, 

cea mai intensă activitate economică înregistrându-se în satele Hărmăneștii Vechi şi 

Hărmăneștii Noi.  

Pe teritoriul comunei Hărmănești se derulează activități economice dintre cele 

mai variate, funcționănd un număr de 15 agenți economici - de societăți cu răspundere 

limitată, persoane fizice autorizate, asociații familiale, obiectele principale de 

activitate ale acestor agenți economici fiind: comerțul, transporturi rutiere de marfuri, 

dezasamblarea mașinilor. 
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4.6 Cultură, viaţa religioasă și turismul în comuna Hărmănești. 

 
Comuna Hărmănești dispune de două cămine culturale și o bibliotecă publică. 

 
Cămin cultural sat Hărmăneştii Noi  

 
Cămin cultural sat Hărmăneştii Vechi 

 

În cadrul proiectului integrat cu finanțare europeana FEADR, Măsura 3.2.2 

implementat de catre comuna Hărmănești unul din obiectivele realizate este:  
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Reabilitare și dotare cămin cultural în satul Hărmăneștii Vechi, com. 

Hărmanești, județul Iași. 

 
Lucrări de reabilitare cămin cultural Hărmăneștii Vechi 

 

 Biblioteca comunală funcționeză în aceeasi clădire cu sediul Poliției Locale. 

 Clădirea actuală în care îşi desfăşoară activitatea Biblioteca și Poliția Locală din  

comuna Hărmăneşti este fosta clădire „Casa specialistului”(clădire construită în anul 

1969 care a fost și sediu al primăriei în anii trecuți și care funcționeză cu reparații 

minore). 

Viaţa religioasă se desfăşoară în trei biserici ortodoxe, câte una în fiecare sat:  

Populaţia Comunei Hărmănești este majoritatară de religie ortodoxă în procent 

de aproximativ 92%. 

 Biserica Hărmăneştii Vechi, construită in anii 1551 – 1600 

Hramuri: Sfântul Ierarh Nicolae, Archiepiscopul de Mira Lichiei. 

 

Biserică sat Hărmăneştii Vechi  
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 Biserica din localitatea Hărmăneştii Noi 
 

 
Biserica Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri 

sat Hărmăneștii Noi 

 

 Biserica din lemn din localitatea Boldeşti 

Hram: Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir. 

 

Biserică sat Boldeşti  
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Turismul zonei este reprezentat de turismul religios. În comună pot fi vizitate: 

Biserica Hărmăneştii Vechi, construită in anii 1551 – 1600, Biserica din lemn din 

localitatea Boldeşti,  Biserica din localitatea Hărmăneştii Noi. 

Alte obiective: Monumentului eroilor 1914 – 1918, Monumentul eroului sovietic 1944. 

 

Pe lângă cele menționate mai sus Comuna Hărmănești deţine un potenţial 

turistic ridicat care este însă insuficient exploatat. La nivelul comunei există 

posibilităţi de dezvoltare a turismului rural, şi mai ales a agroturismului, deoarece 

comuna dispune, pe lângă un cadru natural pitoresc, nepoluat şi de multiple variante 

de recreere și de cunoaștere a preparatelor gastronomice tradiționale locale. 

 

Patrimoniul cultural etnografic 

Patrimoniul cultural etnografic este bogat, iar obiceiurile şi tradiţiile străvechi 

pot fi păstrate şi promovate în rândul tinerilor prin cooperarea cu instituţiile publice și 

cu ajutorul populaţiei vârstnice. 

Etnografia cuprinde ansamblul faptelor şi fenomenelor culturii şi civilizaţiei de 

factură popular-tradiţională, referindu-se la arhitectura ţărănească, ţesutul de casă şi 

îmbrăcămintea locuitorilor, obiceiuri, ocupaţii creaţia folclorică, datini, ritualuri şi 

altele. Teritoriul comunei Hărmănești fac parte dintr-o arie etnografică cu elemente 

definite - Valea Siretului, cu elemente distincte faţă de zonele limitrofe. 
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Ansamblul „Busuiocul” Hărmănești 

 

Obiceiuri 

Dintre obiceiurile de-a lungul anului, cele mai bine păstrate sunt obiceiurile de 

iarnă, de la Sfântul Nicolae şi până la Bobotează. Locuitorii comunei Hărmănești 

respectă şi restul sărbătorilor de peste an cu ritualurile specifice. 

 
Cerbul cu roșiori - de la Hărmăneștii Vechi 

 

Creaţia populară dăinuie prin folclor literar, musical, dramatic şi coregrafic. 

Datinile legate de naştere, de nuntă, de înmormântare se întâlnesc încă în comuna 

Hărmănești. Folclorul Anului Nou este cel mai bogat şi plin de sensuri dintre toate 

manifestările de-a lungul anului, iar localitatea Hărmănești este renumită pentru 
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acestea. Cele mai vechi forme de cultură din satele Hărmăneștiului sunt creaţiile 

populare, legate de diferite obiceiuri şi mai ales de folclorul Anului Nou.  

 

Obiceiuri de Anul Nou-comuna Hărmănești 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE  LOCALĂ A COMUNEI HĂRMĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, 2021-2027               

 84 

 

Capitolul 5. ANALIZA SWOT 

5.1 Prezentarea metodologiei analizei SWOT     
 

Analiza SWOT reprezintă o analiză a punctelor tari, a punctelor slabe 

(vulnerabile), a oportunităţilor şi a ameninţărilor care a fost creată şi utilizată de 

întreprinderi ca instrument de formulare a strategiilor. 

 
Acest instrument face posibilă analizarea rapidă a punctelor strategice cheie, 

precum şi identificarea alternativelor strategice. Astăzi, analiza SWOT este aplicată în 

cadrul analizei teritoriului şi este utilizată ca instrument pentru facilitarea planificării 

în cadrul administraţiilor publice. 

Înainte de a începe o analiză SWOT este absolut necesară prezentarea unei 

descrieri a cadrului general a situaţiei existente pentru ca în cadrul discuţiilor toţi 

participanţii să aibă o „bază comună”. Această etapă preliminară reprezintă un 

element fundamental din moment ce, de cele mai multe ori, persoanele active de la 

nivel comunităţii dispun de o informare asimetrică şi au viziuni diferite asupra temelor 

de dezvoltare. 

Tehnica SWOT de discuţie/analiză şi cercetare se bazează pe metoda 

„brainstorming”-ului, care s-ar traduce printr-o discuţie între persoanele implicate în 

activitatea de elaborare a strategiei. 

Analiza SWOT se bazează pe următoarele elemente: puncte tari, puncte slabe, 

oportunităţi şi ameninţări.  

Ce înseamnă un punct tare pentru o comunitate? Aceasta este o întrebare 

fundamentală la care trebuie să se răspundă. Dintr-o analiză a indicatorilor comunităţii 

pot rezulta o întreagă gamă de puncte tari. Acestea pot fi „puncte tari-grele (hard)” şi 

„puncte tari-uşoare (soft)”. Dacă, în mod normal, primele se identifică destul de 

repede, celelalte se conturează prin discuţii ulteriore sau din activităţi de cercetare. 
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Al doilea parametru îl reprezintă punctele slabe. Aflate la polul opus faţă de 

punctele tari, acestea reprezintă slăbiciunile cadrului local. Şi în cazul analizei 

punctelor slabe este posibil să facem distincţia între „puncte slabe-grele” şi „puncte 

slabe-uşoare”. 

Al treilea parametru se referă la zona oportunităţilor. Acestea pot fi studiate şi 

discutate doar dacă o alegere preliminară a fost proiectată. În acest stadiu, se impune 

o nouă descriere, mult mai clară persoanelor implicate. Ar putea exista probleme în 

cadrul analizei dacă punctele tari şi oportunităţile se suprapun. Există o diferenţă clară 

între aceşti doi parametri. O regulă simplă, dar folositoare pentru o analiză SWOT 

corectă, este aceea de a verifica dacă există o distincţie clară între punctele tari şi 

oportunităţi. 

Ameninţările includ implicaţiile negative ale măsurilor adoptate. Analiza 

oportunităţilor şi a ameninţărilor implică un melanj al efectelor interne şi externe ale 

politicii. Efectele externe pot genera într-un fel ameninţări. 

În analiza SWOT nu exista o corespondenţă exclusivă între puncte tari şi 

oportunităţi, pe de o parte, şi puncte slabe şi ameninţări pe de altă parte. Uneori, 

unele elemente de forţă pot conduce la ameninţaţi într-un scenariu „după politică”. 

Punctele tari şi punctele slabe sunt concepte „statice”, bazate pe parametrii descriptivi 

ai unei zone, într-o perioadă determinată de timp  CEEA CE EXISTĂ. 

Oportunităţile şi ameninţările au în vedere viitorul şi se referă la alegerile pe 

care le au de făcut persoanele implicate în procesul de planificare  CEEA CE VA FI. 

Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent de 

acţiunile stabilite, procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente: 

➢ construieşte pe Punctele Tari; 

➢ elimină Punctele Slabe;  

➢ exploatează Oportunităţile; 

➢  îndepărtează Ameninţările. 

 

Ca o retrospectivă a ceea ce au însemnat până acum fondurile nerambusabile şi 

cu experianţa împlementării proiectelor, sintetizăm analiza SWOT a mediului rural 

2021-2027. 

 

Puncte tari  

Situaţia socio-economică a mediului rural  

 • Pondere ridicată a zonelor rurale în cadrul teritoriului național.  

 • Resurse naturale aflate în general în stare bună de conservare.  

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

 • Meșteșugari recunoscuţi care practică activități tradiționale și realizează produse 

locale.  
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 • Experiență în actuala perioadă de programare în ceea ce privește dezvoltarea 

rurală locală bazată pe abordarea de jos în sus, prin constituirea şi funcţionarea 

grupurilor de acțiune locală (GAL).  

 • Intensificarea participării rezidenților din zona rurală la programe de instruire 

pentru dobândirea de noi competenţe.  

 • O largă acoperire cu servicii de internet mobil în zonele rurale.  

 • Pondere ridicată a populaţiei active în mediul rural.  

 

Nivel sectorial  

 • Suprafață agricolă semnificativă cu o pondere mare a terenului arabil și potențial 

de diversificare a culturilor.  

 • Jumătate din suprafaţa agricolă este utilizată în exploatații comerciale mici și 

mijlocii, orientate către piață.  

 • Bună asimilare a tehnologiilor inovative la nivelul fermelor comerciale mari.  

 • Tradiție în domeniul creșterii animalelor, atât în fermele comerciale intensive cât 

și în fermele mici în sistem extensiv  

 • Materii prime agricole şi non-agricole de calitate.  

 • Tendinţă de creștere a sectorului de produse ecologice.  

 • Gamă variată de alimente tradiționale de calitate înregistrate la nivel naţional  

 • Dinamică pozitivă a unităţilor de procesare modernizate care respectă standardele 

europene.  

 • Interes în creștere al investitorilor în sectorul agroalimentar.  

 • Resurse diversificate de lemn de calitate.  

 • Existența unui cadru de reglementare și a unui sistem de planificare în sectorul 

forestier cu largă acoperire.  

 • Industrie de prelucrare a lemnului cu tradiție, generatoare de valoare adaugată, 

cu avantaje comparative și competitive la nivel internațional.  

 • Tradiție în activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol și silvic.  

 • Sistem de siguranță alimentară reglementat și care contribuie la respectarea 

standardelor minime obligatorii a alimentelor. 

 

Mediu şi climă  

•  Pondere ridicată a terenurilor agricole și forestiere generatoare de servicii 

ecosistemice caracterizate printr-o mare diversitate biologică, inclusiv suprafețe 

agricole semnificative cu înaltă valoare naturală gestionate în mod tradițional, care 

contribuie la conservarea biodiversităţii.  

• Utilizarea redusă a inputurilor agro-chimice (fertilizanți și pesticide) care conduce 

la atenuarea efectelor negative istorice ale utilizării acestora asupra calității solului 

și apei. 
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• Suprafaţă semnificativă a terenurilor agricole aflate sub angajamente de agro-mediu 

prin care se promovează practici agricole extensive, cu impact redus asupra 

mediului.  

•  Nivelul general scăzut al emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură.  

• Pondere relativ ridicată a pădurilor și suprafețelor care au fost desemnate a avea 

funcții de protecție, fiind administrate în baza unor concepte de gestionare durabilă 

a pădurilor compatibile cu cele recunoscute la nivel European. 

 

Puncte slabe 

Situaţia socio-economică a mediului rural  

 • Trend demografic negativ - populație rurală în scădere (în special tineri) și în curs 

de îmbătrânire.  

 • Slaba dezvoltare a activităților non-agricole generează dependența populatiei 

rurale de agricultura de subzistență.  

 • Nivel scăzut al productivității muncii.  

 • Nivel scăzut de absolvire a sistemului de învățământ primar și tentinţa crescută de 

abandon şcolar din învățământul obligatoriu, comparativ cu zonele urbane, în special 

în rândul familiilor sărace şi a minorităţii romă.  

 • Cultură antreprenorială slab dezvoltată, caracterizată de lipsa cunoştinţelor 

manageriale de bază.  

 • Nivel scăzut al venitului pe gospodărie.  

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

 • Infrastructură rurală de bază slab dezvoltată sau incompletă – infrastructura 

rutieră, de apă, canalizare, racordare la rețelele de electricitate şi de comunicaţii 

în bandă largă.  

 • Acces limitat la serviciile sociale de bază (sănătate, îngrijirea bătrânilor, 

creşe/grădiniţe etc.). 

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

socială.  

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

 • Acces scăzut la resurse financiare pentru micii antreprenori şi a noilor iniţiative de 

afaceri în mediul rural.  

 • Lipsa experienței manageriale, parteneriate public-private fragile și nivel scăzut 

de conștientizare a oportunităților din cadrul LEADER, în teritoriile satelor comunei.  

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

interesate.  

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

de dezvoltare locală.  

 • Costuri mari ale produselor de creditare. 
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Nivel sectorial  

•  Număr mare de ferme mici (de subzistență și semisubzistență) care utilizează o 

mare parte din forţă de muncă.  

• Nivel mare de fărâmițare a terenurilor agricole și forestiere.  

• Procent mare al fermierilor în vârstă.  

• Productivitate agricolă scăzută.  

• Inexistența sistemelor publice de conservare a potențialului genetic autohton. 

• Diminuarea efectivelor de animale – în special bovine și porcine.  

• Scăderea suprafeţelor şi îmbătrânirea plantaţiilor pomicole.  

• Nivel scăzut de pregătire profesională de bază și de competenţe profesionale în 

rândul fermierilor și deţinătorilor de păduri.  

• Programe insuficiente de pregătire profesională (pe tot parcursul vieții) pentru 

fermieri, deţinătorii de păduri și pentru populația din zona rurală în general.  

•  Slaba adaptare a specializărilor universităţilor de profil la cerinţele pieţei 

muncii. 

• Calitatea slabă a cursurilor de formare profesională și curricule neadaptate la 

cerințele sectorului, pentru fermieri şi deţinătorii de păduri.  

• Sistem public de consultanță actualmente în tranziție și capacități globale de 

consultanță inadecvate în raport cu cerințele pieței.  

• Structuri şi sisteme slab dezvoltate pentru transferul de cunoștințe și inovare. 

• Capacitate redusă a activităților de cercetare de a răspunde nevoilor sectorului 

agro-alimentar.  

• Dotări tehnice deficitare şi insuficiente în agricultură şi silvicultură.  

• Utilizarea resurselor necesare în vederea limitării efectelor schimbărilor 

climatice este ineficientă și costisitoare pentru fermieri din zonele cu risc ridicat. 

• Dificultăți în adaptarea la tehnologii noi pentru micii fermieri şi procesatori din 

cauza accesului redus la surse de finanţare.  

• Înregistrarea scăzută în registrul de carte funciară a terenurilor agricole.  

• Succes limitat al politicii de stimulare a cooperării între fermieri, reflectat într-

un grad scăzut de asociere cu implicaţii în viabilitatea exploatațiilor.  

• Tratament inegal din punct de vedere al obligaţiilor fiscale față de grupurile de 

producători și membrii acestora, în raport cu producătorii individuali neasociați.  

• Menţinerea unui procent mare de produse neprocesate la export.  

• Sisteme de colectare şi depozitare slab dezvoltate.  

• Sisteme și servicii inadecvate de gestionare a riscurilor prin care să se aplaneze 

potențialele riscuri agricole.  

• Ponderea suprafeței împădurite este inferioară mediei UE și sub pragul minim 

recomandat de comunitatea științifică și academică din România.  
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• Slaba adaptare a fermelor comerciale în gestionarea riscurilor asociate cu 

condițiile adverse de mediu. 

 

Mediu şi climă  

• Slaba eficienţă economică a practicilor agricole tradiţionale.  

• Abandonul activităţilor agricole datorat în special reducerii numărului de 

animale pe suprafeţele de pajişti naturale şi seminaturale situate în zone afectate 

de constrângeri naturale.  

• Insuficienta corelare a sectorului de cercetare agricolă (inclusiv cea relevantă 

pentru provocările specifice legate de diminuarea efectelor schimbărilor climatice 

și adaptarea la acestea) cu practica agricolă.  

• Insuficienţa personalului angrenat în administrarea schemelor de sprijin adresate 

utilizării durabile a resurselor naturale, în raport cu complexitatea implementării 

măsurii de agro-mediu şi climă. 

• Accentuarea fenomenelor de degradare a solului (eroziune, alunecări de teren și 

deșertificare) care afectează suprafețe agricole semnificative.  

• Nivelul de producere şi utilizare a resurselor de energie regenerabilă în sectorul 

agricol şi silvic este scăzut.  

• Gradul de accesibilitate al pădurilor este redus ca urmare a unei densități 

scăzute a rețelei de drumuri forestiere.  

• Facilitățile și echipamentele utilizate în ferme pentru depozitarea și aplicarea 

gunoiului de grajd și a nămolurilor de epurare sunt inadecvate contribuind la riscul 

apariție emisiilor de gaz.  

• În multe comunități rurale, calitatea apei din pânza freatică este în continuare 

neconformă, printre cauze aflându-se şi poluarea istorică cu nitrați. 

 

Oportunităţi 

Situaţia socio-economică a mediului rural  

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

UE. 

• Crearea de noi IMM-uri cu activităţi non-agricole, culturale, creative și de 

cooperare în zonele rurale, pentru crearea de noi locuri de muncă. 

• Continuarea sprijinului pentru investiții în activități agricole și non-agricole 

locale și pentru servicii rurale.  

• Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de bază ca precondiție pentru creșterea 

nivelului de atractivitate a zonelor rurale.  

• Utilizarea abilităților și activelor de capital de către persoanele care au activat 

pe pieţe de muncă externe în domeniul agricol.  
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• Continuarea şi consolidarea programelor de instruire de bază, a programelor de 

învățare pe tot parcursul vieții și de dezvoltare a abilităților antreprenoriale.  

• Potențialul tehnologiei informaționale și al mijloacelor media de a sprijini 

dezvoltarea rurală.  

• Continuarea sprijinului financiar pentru protejarea, conservarea şi valorificarea 

resurselor locale (moștenire culturală, patrimoniu natural) ca bază pentru o 

dezvoltarea rurală sustenabilă.  

• Promovarea identităţii locale.  

• Dezvoltarea pachetelor de instrumente financiare pentru sprijinirea micilor 

afaceri.  

• Consolidarea parteneriatelor ca bază pentru întărirea strategiilor locale care pot 

facilita inovarea, promovarea cooperării și creșterea economică locală.  

• Creşterea accesului populaţiei la tehnologia informaţiei şi serviciile de 

comunicaţii pentru a conecta societatea rurală la progresele globale, facilitând o 

mai bună participare la creșterea economică.  

 

Nivel sectorial  

• Creșterea permanentă a cererii de alimente de calitate pe piețele naționale și 

internaționale, inclusiv a cererii de alimente ecologice certificate.  

• Sprijin financiar pentru reîntinerirea generațiilor în ferme.  

• Înființarea de parteneriate care să promoveze transferul de cunoștințe și inovarea.  

• Sporirea nivelului de conștientizare cu privire la beneficiile practicilor prietenoase 

cu mediul înconjurător și la gestionarea durabilă a resurselor naturale, pentru 

fermieri și pentru deţinătorii de păduri.  

• Servicii de consultanță îmbunătățite pentru creşterea performanței sectoarelor 

agricol și silvic.  

• Creşterea valorii adăugate a produselor alimentare cu semne de calitate.  

• Creşterea valorii adaugate prin diversificarea ofertei de produse din lemn de 

calitate  

• Dezvoltarea teritorială echilibrată asigurată de măsuri care să reducă decalajele şi 

dezavantajele dintre zonele afectate de constrangeri naturale (în special zonele 

montane) şi celelalte zone.  

• Neutralizarea efectelor schimbărilor climatice, prin folosirea de tehnologii 

inovative care să asigure un management eficient al resurselor naturale.  

• Înființarea și dezvoltarea de lanțuri locale de aprovizionare cu produse agro-

alimentare și de rețele de desfacere care să conecteze producătorii și consumatorii, 

inclusiv să asigure o legatură mai bună între zonele rurale și urbane.  

• O Rețea Națională de Dezvoltare Rurală care să faciliteze diseminarea de 

informații, să încurajeze cooperarea transnațională și inter-regională și asimilarea 

de cele mai bune practici inovative.  
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• Posibilitatea de utilizare a instrumentelor de gestionare a riscurilor în agricultură 

(asigurarea recoltelor, animalelor și plantelor, înființarea de fonduri mutuale, 

stabilizarea veniturilor). 

 

Mediu şi climă  

• Creşterea atractivităţii zonelor rurale printr-o creştere a gradului de conştientizare 

a consumatorilor în ceea ce priveşte produsele locale de o valoare ridicată şi a 

faptului că un consum ridicat al acestor produse constituie o investiţie în serviciile 

publice oferite de agricultura extensivă, adresate întregii societăţi.  

• Stimularea gestionării durabile a resurselor naturale.  

• Atingerea unor obiective mai ambiţioase cu privire la protecţia mediului prin 

crearea unor pachete de agro-mediu şi climă.  

• Creşterea suprafețelor de teren agricol împădurite – în special terenurile cu 

productivitate scăzută sau cele afectate de fenomene de degradare, cum ar fi 

eroziunea solului, alunecări de teren sau deșertificare.  

• Adaptarea la efectele schimbărilor climatice prin înfiinţarea perdelelor forestiere.  

• Integrarea acţiunilor care să contribuie la atingerea obiectivelor de mediu 

identificate la nivel local în strategiile de dezvoltare locală. 

 

Ameninţări  

Situaţia socio-economică a mediului rural  

• Scăderea populației rurale, în special în rândul tinerilor și al persoanelor calificate, 

îndeosebi în zonele montane.  

• Adâncirea disparităților dintre zonele rurale și urbane, din cauza slabei capacităţi 

în asigurarea infrastructurii și a serviciilor de bază.  

• Menţinerea gradului ridicat de ocupare în sectorul agricol faţă de celelalte sectoare 

ale economiei rurale 

• Resurse financiare limitate ale comunităţilor locale necesare întreţinerii 

infrastructurii de bază.  

• Pierderi materiale şi umane datorate vulnerabilităţii comunităților rurale în fața 

manifestării, din ce în ce mai frecvente, a efectelor schimbărilor climatice şi a 

fenomenelor meteorologice extreme.  

    • Alterarea și pierderea moștenirii culturale și a tradițiilor rurale.  

• Eșecul în formarea de parteneriate locale puternice și în promovarea potențialului 

endogen al regiunilor. 

 

Nivel sectorial  

• Menţinerea tendinței descendente a numărului de cercetători și a centrelor de 

cercetare.  

• Mentinerea unui nivel scăzut de calitate al consultanței, ca sprijin pentru fermieri.  
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• Creșterea concurenţei produselor cu valoare adăugată mare provenite din alte 

piețe și a presiunii exercitate asupra sectorului de vânzare cu amănuntul.  

• Volatilitatea prețurilor pentru produse agricole. 

• Creşterea ponderii suprafeţelor ocupate de livezile îmbătrânite, slab productive.  

• Destabilizarea pieţei lemnului şi afectarea sănataţii pădurilor, ca urmare a 

manifestării fenomenelor climatice extreme cu frecvenţă şi intensitate crescută 

(secetă, vânt puternic).  

• Menţinerea unui grad mare de fărâmiţare a exploataţiilor agricole, cu implicaţii în 

performanţa la nivelul fermelor şi în viabilitatea acestora. 

 

 

Mediu şi climă  

• Creşterea impactului negativ asupra mediului a activităţilor agricole (degradarea 

solurilor, poluarea apelor, afectarea biodiversității și creșterea emisiilor GES) ca 

rezultat al intensivizării agriculturii în urma creşterii cererii globale de produse 

alimentare (în special pe terenurile agricole cele mai productive).  

• Abandonul activităţilor agricole cu influenţe negative în conservarea 

biodiversităţii, calitatea solului, starea peisajelor, în special în zonele afectate de 

constrângeri naturale.  

• Exploatarea suprafețelor împădurite în afara cadrului legal, cu consecințe 

ulterioare în ceea ce privește diminuarea funcțiilor de protecție a mediului.  

• Accentuarea efectelor negative, în special asupra resurselor de apă, rezultate în 

urma utilizării unor tehnologii neperformate cu scopul limitării efectelor 

schimbărilor climatic. 
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5.2 Analiza SWOT a comunei Hărmănești. 

 

 
 

 

 

Aspecte generale  
- Poziţionarea geografică avantajoasă a 
comunei Hărmănești în apropierea 
municipiului Pașcani;  
- Traversarea comunei de către drumul 
județean DJ 281C; 
- Relief favorabil și variat;  
- Existența unor soluri fertile ce permit 
dezvoltarea agriculturii;  
- Densitatea populaţiei scăzută și 
funcționalitatea agricolă a localității; 
- Grad ridicat de accesibilitate față de 
orașele cele mai importante: 10 km față de 
Pașcani și 80 km față de Iași. 
 

Aspecte generale  
- Existența procesului de eroziune a solului; 
-Suprafețe afectate de alunecări de teren;  
-Nevalorificarea corespunzătoare a 
resurselor antropice locale;  
- În comună nu este rețea de alimentare cu 
gaze naturale; 
- Lipsa diversităţii activităţilor economice 
locale;  
- În comuna nu sunt spații verzi amenajate; 
- În comună nu există nici o structură de 
cazare; 
- Investiții ineficiente în agricultură; 

Dezvoltare economică  
- Potenţial agricol local ridicat (soluri 
calitative/fertile);  
- Forţa de muncă disponibilă pentru 
activităţi agricole; 
- Ponderea ridicată a fondului agricol în 
totalul fondului funciar; 
- Productivitate agricolă ridicată, 
comparativ cu alte comune din județ;  
- Existența unui centru de colectare a 
laptelui; 
- Linie de cale ferată apropiată, în Mun. 
Pașcani; 
- Din dorința de a avea un stil de viață mai 
sanatos, populația ce provine din mediul 
urban tinde să își mute domiciliul în mediul 
rural din apropiere; 

Dezvoltare economică  
- Spiritul antreprenorial scăzut; 
- Lipsa promovării produselor locale; 
- Lipsa de preocupare a populației pentru 
recalificare; 
- Fragmentarea suprafețelor agricole; 
- Legumicultura foarte slab dezvoltată; 
- Productivitate scăzută a agenţilor 
economici locali activi;  
- Lipsa de interes a sătenilor în informare 
asupra implementării unor metode 
moderne în agricultură; 
- Rata şomajului ridicată, la nivel local;  
-Evoluţia slabă a sectorului 
imobiliar/rezidenţial local;  
-Infrastructură turistică aproape 
inexistentă;  
- Accesul limitat al populației la diverse 
servicii și activități recreaționale; 
- Lipsa unor centre de colectare a 
produselor; 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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Conectivitate  
- Accesibilitate rutieră facilă a comunei  - 
traversarea comunei de către un drum 
județean DJ 281C și un drum național DN 
28 A – reabilitate recent. 
- Accesibilitate aeriană facilă prin 
localizarea Aeroportului Internaţional Iași;  
- Existența rețelei electrice cu acoperire 
pe toată suprafața comunei; 
- Acoperire bună a localităţi cu servicii de 
telefonie, internet şi TV. 
- Existența retelei de apa și de canalizare 
în comună; 

Conectivitate  
- Starea precară a infrastructurii rutiere şi 
necesitatea modernizării şi reabilitării 
drumurilor săteşti din comună;  
- Nu toate gospodăriile comunei sunt 
racordate la rețea de apă și canalizare; 
- Nu sunt în comună spații de joacă pentru 
copii; 
 

Domeniul social  
- Evoluţia pozitivă a efectivului populaţiei;  
- Spor migrator pozitiv (stabiliri de 
domiciliu, inclusiv migraţia externă);  
- Condiţii de locuire bune (suprafață 
locuibilă per locuință şi per locuitor 
ridicate). 

Domeniul social  
- Populaţie în curs de îmbătrânire din punct 
de vedere demografic;  
- Ponderea ridicată a pensionarilor în 
raport cu populaţia stabilă;  
- Plecarea la muncă în străinătate a 
locuitorilor; 

Servicii publice  
- Existenţa reţelei de distribuţie a apei 
potabile;  
- Existenţa serviciilor de salubrizare în 
comună;  
- Existenţa infrastructurii şi activităților 
culturale în comună. 
- Existența de gradinițe și scoală cu 
dotările necesare funcționării. 

Servicii publice  
- Acoperirea slabă a reţelei de distribuţie a 
apei potabile în comună și a reţelei de 
canalizare din comună;  
- Lipsa reţelei de furnizare a gazelor 
naturale în comună;  
- Scăderea numărului populației şcolare;  
 

Mediu şi eficienţă energetică  
- Calitatea ridicată a terenurilor agricole  
- Existența unui fond forestier, a unui iaz; 

Mediu şi eficienţă energetică  
- Existenţa terenurilor neagricole; 

Capacitate administrativă  
- Experiență în derularea de proiecte cu 
finanțare din fonduri naționale și 
europene;  
- Interesul crescut al administraţiei publice 
în dezvoltarea şi implementarea de 
proiecte pentru dezvoltarea comunei;  
- Existenta de cămine culturale; 
- Comuna dispune de o bibliotecă publică; 
 

Capacitate administrativă  
- Servicii comunitare insuficient dezvoltate 
pentru persoane vârsnice, tinere, pentru 
victime ale violenței domestice; 
- Necesitatea formării şi instruirii resurselor 
umane;  
- Insuficienţa echipamentelor / soluţiilor 
IT;  
- resurse financiare insuficiente pentru 
susținerea investițiilor; 
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 Accesarea fondurilor europene şi 

guvernamentale pentru modernizarea şi 

reabilitarea drumurilor săteşti din comună; 

 Disponibilitatea fondurilor europene 

pentru dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare; 

 Accesarea de fonduri europene și a 

programelor naționale în domeniul 

asistenței sociale; 

 Accesarea fondurilor 

nerambursabile destinate îmbunătățirii 

serviciilor publice; 

 Proiecte de dezvoltare ale 

infrastructurii pentru creșterea 

accesibilității zonei; 

 Realizarea de lucrări de îmbunătățiri 

funciare; 

 Existența fondurilor europene 

pentru finanțarea agriculturii; 

 Atragerea investitorilor care să 

valorifice terenurile; 

 Valorificarea produselor specifice 

locale, valorificarea mai eficientă a 

resurselor naturale de care dispune 

comuna Hărmănești în vederea dezvoltării 

agriculturii și zootehniei; 

 Asocierea în domeniu agricol şi 

atragerea fondurilor în agricultură;  

 Evoluţia pozitivă a consumului de 

produse agricole ecologice; 

 Preocupările existente atât la nivel 

județean cât și la nivel național și european 

pentru reducerea disparităților între 

mediul rural și cel urban în privința calității 

vieții; 

 Existența unor zone cu risc de 

inundații și alunecări; 

 Schimbarea factorilor climatici 

(temperaturi, precipitații);  

 Neîmpădurirea zonelor cu alunecări 

de teren; 

 Accentuarea poluării apelor; 

 Creşterea preţurilor la energie şi 

combustibil;  

 Declinul demografic și îmbătrânirea 

populației comunității; 

 Scăderea ratei natalității; 

 Reducerea populației stabile a 

comunei Hărmănești; 

 Migrarea populației tinere înspre 

centrele urbane; 

 Resurse financiare insuficiente 

pentru finanțarea și co-finanțarea 

proiectelor propuse; 

 Fonduri insuficiente alocate la nivel 

național pentru dezvoltarea drumurilor; 

 Cunoștințe insuficiente legate de 

elaborarea și administrarea proiectelor 

finanțate din fonduri nerambursabile; 

 Modificarea normelor şi legislaţiei 

din domeniul agro-alimentar în defavoarea 

comercializării produselor agricole locale; 

 Întârzierea alinierii la standardele 

UE de către producătorii agricoli;  

 Menţinerea sistemului agriculturii 

tradiţionale cu slabă productivitate – 

ferme de subzistenţă;  

 Atractivitatea scăzută a mediului 

rural pentru forţa de muncă specializată; 

OPORTUNITATI AMENINTARI 



  
 

 
 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE  LOCALĂ A COMUNEI HĂRMĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, 2021-2027               

 96 

 Creșterea numărului de agenți 

economici; 

 Diversificarea activității economice; 

 Apropierea de municipiul Pașcani 

crește oportunitățile oferite pe piața 

muncii pentru locuitorii comunei 

Hărmănești; 

 Posibilitatea obținerii unor venituri 

alternative provenite din comercializarea 

produselor artizanale și tradiționale; 

 Investiţii în infrastructura turistică 

locală (construcţii structuri de primire 

turistică – pensiune); 

 Preocupări la nivel național pentru 

stimularea turismului, mai ales a turismului 

rural și ecoturismului, precum și existența 

programelor pentru 

construirea/dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii  turistice, dar și pentru 

promovarea zonelor în scop turistic; 

 Protejarea mediului prin acțiuni de 

igienizare a împrejurimilor, pădurilor, 

stabilizarea versanților; 

 Dezvoltarea rețelelor de transport; 

 Existența interesului față de 

moștenirea istorică, culturală și de 

tradiție; 

 Sprijinul autorităților județene; 

 

 Faptul că refacerea și extinderea 

sistemelor de irigații, care implică costuri 

ridicate, nu reprezintă o prioritate la nivel 

național; 

 Posibilitatea producerii de 

calamități naturale; 

 Accentuarea fenomenelor sociale 

negative; 

 Migrarea tineretului spre mediul 

urban sau spre alte țări; 

 Instabilitate politică și lipsa de 

continuare a politicilor publice; 

 Accentuarea problemelor economice 

și scăderea nivelului de trai; 

 Creșterea ratei șomajului ce poate 

determina majorarea ponderei persoanelor 

ce necesită asistență socială; 

 Deprecierea calității vieții 

populației poate duce la creșterea ratei 

infracționalității; 

 Presiuni asupra sistemului social prin 

îmbătrânirea populaţiei;  

 Situaţia sistemului sanitar naţional – 

starea infrastructurii de sănătate;  

 Schimbările continue ale sistemului 

de învăţământ;  

 Legislația instabilă ce dezarmeză 

inițiative private; 

 Costul mare al creditelor bancare 

pentru acoperirea cofinanțării raportat la 

puterea de cumpărare locală; 
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Capitolul 6.  

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI 

HĂRMĂNEȘTI 

 

6.1 Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Hărmănești 
Strategia de dezvoltare locală a comunei Hărmănești 2021-2027 reprezintă 

cadrul pentru o viziune pe termen lung asupra dezvoltării durabile, în ceea ce priveşte 

creşterea economică, coeziunea socială şi protecţia mediului ce se completează şi se 

determină reciproc. 

Astfel, elementul definitoriu al acestei strategii este racordarea comunei 

Hărmănești la o filosofie a dezvoltării, proprie Uniunii Europene şi larg împărtăşită pe 

plan mondial – cea a dezvoltării durabile. 

Prezentul document este realizat la solicitarea reprezentanţilor Primăriei 

Hărmănești, judeţul Iași şi reflectă atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatea de 

dezvoltare a Administraţiei Locale pe următorii şase ani.  

Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană este necesar să ajungem la un 

nivel de trai similar celorlalte ţări integrate, prin atingerea unui produs intern brut (PIB 

- indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piaţă a tuturor mărfurilor şi 

serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul 

unui stat în decurs de un an) de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv, România va 

beneficia în continuare, în perioada 2021 – 2027 de finanţări pe diverse domenii. 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Hărmănești reprezintă instrumentul 

de lucru al administraţiei publice locale şi este agreat de întreaga comunitate locală. 

Astfel se va orienta gândirea, decizia şi acţiunea către obiective superioare sau către 

premisele obiectivelor. Totodată prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate 

urgenţelor, avantajelor şi dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente. În 

aceste condiţii, toţi factorii interesaţi de progresul economico-social al comunei vor 

beneficia de acest ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care 

se indică atât direcţiile de dezvoltare specifice, cât şi acţiunile punctuale ce se vor 

constitui ca viitoare proiecte ale administraţiei publice locale.  

Strategia de Dezvoltare Locală trebuie să fie în consens cu aspiraţiile locuitorilor 

comunei Hărmănești.  Importanţa acestui aspect este dată atât de certitudinea 

implicării viitoare a comunităţii în implementarea strategiei de dezvoltare locală,  cât 

şi de posibilitatea asumării depline şi conştiente a acesteia. 

 

Metodologic, prezenta strategie are la bază şi se fundamentează pe următoarele 

instrumente şi proceduri de lucru: 
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➢ analiza de conţinut; 

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

➢ comparaţii de date statistice înseriate şi pe scale evolutive; 

➢ interviuri în profunzime cu factori decizionali şi de opinie din structura domeniilor 

cheie analizate în cadrul studiului; 

➢ analiza SWOT; 

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

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

 

La fel de importantă în procesul de cercetare este validitatea internă şi externă 

pentru că se prezintă concluziile din datele colectate şi se preocupă de ideea dacă 

fenomenul cercetat este reprezentativ. 

Viziunea de dezvoltare a comunei Hărmănești evidenţiază parcursul de dezvoltare 

al comunei până în anul 2027, iar obiectivul general şi obiectivele strategice relevă 

paşii de urmat în vederea împlinirii acestui deziderat.  

Astfel, obiectivul general al prezentei strategii care reprezintă şi misiunea ei este 

de a realiza o dezvoltare economică şi socială durabilă a comunei Hărmănești în vederea 

creşterii calităţii vieţii locuitorilor comunei. 

Această viziune va fi transpusă prin intermediul planurilor de acţiuni pentru 

perioada 2021-2027. 

Aşadar, comuna Hărmănești trebuie să-şi valorifice avantajele pe care le are şi 

să-şi consolideze rolul la nivel local şi regional. În vederea atingerii viziunii de 

dezvoltare, trebuie asigurată îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare şi a 

infrastructurii rutiere, creşterea eficienţei serviciilor publice, calităţii şi protecţiei 

mediului, prin îmbunătăţirea funcţionalităţii şi aspectului comunei. 

Concluzionând, viziunea comunei Hărmănești pentru anul 2027 este cea a 

dezvoltării de ansamblu, prin îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi acces la servicii 

publice de calitate.  
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6.2 Obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală 
 

Strategia de dezvoltare economică durabilă reprezintă cadrul pentru o viziune 

pe termen lung asupra dezvoltării durabile, în care creşterea economică, coeziunea 

socială şi protecţia mediului merg mână în mână şi se sprijină reciproc. Strategia de 

dezvoltare economică durabilă a judeţului Iași reprezintă un demers pe termen lung, 

un instrument care urmăreşte stabilirea într-o manieră unitară a principalele obiective 

de dezvoltare la nivel judeţean, acţiunile prioritare pentru atingerea acestora şi 

principalii actori şi rolurile acestora. Abordarea integrată a acestor aspecte va conduce 

la o mai bună coordonare a actorilor locali şi intervenţiilor acestora şi rezolvarea mai 

eficientă a problemelor de dezvoltare economico-sociale. 

Principalele probleme cu care se confruntă judeţul Iași sunt reprezentate de 

către disparităţile de dezvoltare socio-economică dintre mediul urban şi cel rural 

distribuţia teritorială a centrelor urbane, respectiv concentrarea acestora în zona 

centrală şi vestică precum şi declinul sectorului industrial care a afectat în mod grav 

anumite zone. Pe de altă parte, judeţul Iași dispune de resurse naturale şi antropice 

variate şi bogate. 

Ţinând cont de aceste aspecte, dezvoltarea viitoare a judeţului se va baza pe 

valorificarea superioară resurselor locale; susţinerea, dezvoltarea şi afirmarea rolului 

de catalizator al dezvoltării socio-economice al centrelor urbane şi pe regenerarea 

zonelor industriale şi valorificarea tradiţiei în domeniu.  

În cazul strategiilor pe termen lung trebuie să se ia în considerare, cu foarte 

mare atenţie, viitoarele rezultate trebuie luat în calcul şi faptul că rezultatul real nu 

poate fi prevăzut deoarece situaţiile neprevazute pot şi ele să exercite o influenţă 

importantă asupra lor.  

Obiectivele de dezvoltare ale comunei Hărmănești se pot realiza numai în 

condiţiile unei strategii care să stabilească cu claritate alternativele de dezvoltare ale 

comunei, în funcţie de aceasta, să se stabilească şi structura cursurilor de calificare: 

Durabilitate - condiţii mai bune de trai pentru toţi locuitorii comunei dar, în 

special, pentru persoanele defavorizate, precum şi un minim de condiţii necesare 

pentru un trai decent, sănătatea şi bunăstarea tuturor. 

Competitivitate - permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, 

naţional şi chiar internaţional, promovarea unui sector privat productiv şi competitiv. 

Sprijin financiar - să poată facilita accesul la o varietate de surse financiare 

pentru a satisface nevoile de investiţii şi dezvoltare. 

O bună administrare - reacţia eficientă şi efectivă la problemele comunităţii 

prin responsabilizarea autorităţilor locale şi parteneriatul cu societatea civilă. 
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Principalele obiectivele ale strategiei de dezvoltare durabilă, sunt: 

✓ orientarea comunei spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe 

locuri de muncă; 

✓ dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru a stabili priorităţile 

comunităţii, strategia şi acţiunile sale; 

✓ sprijinirea autorităţilor publice locale în prezentarea strategiilor financiare şi de 

investiţii; 

✓ să determine eficientizarea managementului. 

Realizarea obiectivelor de dezvoltare economico - socială durabilă va lua în 

considerare următoarele criterii:  

- coeziunea şi solidaritatea cetăţenilor; 

- puterea comunei; 

- dezvoltarea durabilă; 

- obiective de calitate globale locale – integrare. 

 

Alternativele de optimizare ale proceselor Strategiei de Dezvoltare Locală sunt 

legate de adoptarea unui anumit model de funcţionare, care să poată fi luat ca sistem 

de referinţă în evaluarea continuă a rezultatelor, astfel încat procesul de implementare 

a acesteia să poată fi monitorizat şi evaluat de către toţi partenerii implicaţi: 

-   cetăţenii şi societatea civilă; 

- comunitatea economică şi componentele ei majore (administraţia, 

infrastructuri urbane, sisteme financiar-bancare, etc.); 

-    tehnocraţii (experti, evaluatori, auditori, tehnologi).  

Cele trei procese de bază principale: social, economic și mediu vor fi completate 

de alte procese caracteristice comunei Hărmănești, procesele de urbanism şi 

infrastructura, conturând un proces comunitar integrat, alcătuit din procesele paralele 

realizând un ansamblu funcţional, cu o viziune unitară integrată. Acestea corespund 

domeniilor şi sectoarelor definite încă din faza de evaluare a situaţiei existente şi a 

potenţialului local. 

Capacitatea strategiei şi a planurilor de acţiune de a răspunde nevoilor actuale, 

utilizând eficient resursele existente şi adaptându-se viziunii generaţiilor tinere 

reprezintă, de asemenea, un criteriu fundamental de realizare a obiectivelor majore 

descrise în acest capitol.  

Pentru fiecare domeniu planificarea strategica se face pe 3 niveluri: 

- nivel strategic - pe termen lung; 

- nivel tactic - pe termen mediu; 

- nivel de proiecte - pe termen scurt, esalonat. 
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În acest fel se acoperă complet aria de dezvoltare strategică a comunei şi se 

prefigurează tendinţele pentru perioada următoare.  

Această strategie se adresează, în special, comunităţii locale, care şi-a arătat 

interesul pentru obiectivele ei şi pe care le susţinem, aşa cum reiese din consultarea 

locuitorilor comunei. 

Principalele obiective ale dezvoltării durabile ale comunei Hărmănești constau 

în: 

 dezvoltarea infrastructurii de bază a comunei;  

 protecţia mediului;  

 întărirea coeziunii sociale şi reducerea sărăciei;  

 regenerare rurală. 

 

Redactarea strategiei porneşte de la următoarele premise: 

➢ imbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei comunei (locuinţe şi locuri de muncă 

la standarde europene);  

➢ ridicarea standardului calitativ al designului comunei, al construcţiilor, serviciilor şi 

al imaginii în general;  

➢ oferirea de oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat în operatiunile comunei, 

fie sub forma investiţiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor 

sau consultărilor permanente între parteneri;  

➢ adaptarea la inevitabilele schimbări ce au loc în comună. De aceea, procesul de 

planificare trebuie să fie creativ, participativ şi anticipativ. 

Conform premiselor de formulare a strategiei şi a perspectivelor de dezvoltare a 

comunei Hărmănești, conceptul strategic trebuie formulat astfel încât transpunerea sa 

într-un plan strategic să asigure un pachet de acţiuni ce vor duce la creşterea 

economică, creşterea bazei de impozitare, crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţirea 

calităţii mediului de viaţă al comunităţii. 

Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare 

economică datorată poziţiei geostrategice a comunei, determinată de atragerea de 

firme/activităţi economice/investiţii. In acest sens, trebuie urmate două puncte 

prioritare: creşterea gradului de atractivitate a comunei (prin îmbunătăţirea imaginii, 

a calităţii vieţii, prin revitalizare rurală) şi facilităţi de atragere a firmelor private 

(prin investitii în infrastructură, oferta de terenuri şi clădiri, servicii strategice, 

facilităţi fiscale, etc.) 

Luând în considerare faptul că o comună nu este un sistem închis, iar realizarea 

obiectivelor generale se întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la 

dezvoltare şi/sau regenerare rurală, politicile, planificarea strategică rurală, precum 

şi realizarea programelor şi proiectelor se vor face cu respectarea următoarelor 

principii: 
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 dezvoltarea durabilă, în aşa fel încât pe termen lung să se producă schimbări 

majore de cultură şi atitudine în ceea ce priveşte utilizarea resurselor de către 

populaţie şi operatorilor de piaţă; 

 întărirea capacităţii instituţionale: prin management eficient, definirea 

serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele 

dezvoltării durabile, precum şi cu cerinţele populaţiei;  

 realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat;  

 realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza; 

 integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic 

simultan între sectoare, cât şi pe verticală, având în vedere corelarea şi 

integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale 

judeţului Iași şi ale regiunii din care face parte;  

 managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse 

energetice, materiale, financiare şi umane, precum şi integrarea fluxurilor de 

resurse energetice şi materiale într-un ciclu natural; 

 utilizarea mecanismelor de piaţă pentru a atinge ţinta durabilităţii, respectiv 

emiterea de reglementări pentru eco-taxe şi funcţionarea utilităţilor publice în 

sistem de piaţă, evaluarea investiţiilor după criterii de mediu, luarea în 

considerare a problemelor de mediu la întocmirea bugetului local; 

 descentralizarea managementului în sectorul energetic;  

 design-ul durabil arhitectonic în temeiul căruia se stabilesc reguli privitoare la 

materialele de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, densitatea 

clădirilor într-un areal, orientarea spaţială a clădirilor, "structuri verzi" în jurul 

clădirilor, microclimat, eficienţa energetică;  

 realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei comunităţi, ori 

pentru a recupera moştenirea culturală a unei comunităţi şi/sau tradiţiile întregii 

comunităţi locale; 

 evitarea multiplicării serviciilor publice, care nu servesc unei nevoi locale; 

 fixarea regulilor de utilizare raţională a terenurilor pentru toate proiectele de 

dezvoltare în baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare 

spaţială;  

 analiza capacităţii tehnice de execuţie; 

 evaluarea eficienţei utilizării resurselor financiare şi umane; 

 evaluarea viabilităţii financiare a unui program sau proiect prin prisma 

veniturilor fiscale obţinute; 

 identificarea nevoilor comunităţii locale şi a priorităţilor acesteia;  

 corespondenţa între lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunităţii; 

 evaluarea nevoilor comunităţilor sărace şi a capacităţii municipalităţii de a 

asigura accesul acestora la locuinţa, locuri de muncă şi serviciile publice de bază; 

 protecţia mediului; 
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 realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori 

realizarea unui program sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera 

costurile unei investiţii, dacă există oportunitatea de a obţine profituri viitoare; 

 asigurarea publicităţii informaţiilor cu impact în investiţii (informaţii 

topografice, informaţii statistice privind economia locală şi regională, 

regulamentul de urbanism, planul de urbanism general şi planurile de urbanism 

zonal). 

 

Obiectivul general strategic de dezvoltare durabilă este transformarea 

sustenabilă a comunei şi creşterea capacităţii sale economice, astfel încât acesta să 

devină un centru de referinţă în domeniile economice şi de investiţii din punct de 

vedere ecologic. 

 

          PRINCIPALELE OBIECTIVE ale strategiei de dezvoltare locala a comunei 

Hărmănești sunt: 

 

Obiectiv strategic 

1. Construirea unui mediu favorabil dezvoltării economice, agriculturii, 

întreprinderilor mici și mijlocii. 

.ituirea unuiinderilor mici şi mijlocii. 

Direcții de acțiune: 

1.1 Dezvoltarea infrastructurii existente, eficientizarea reţelei de transport, înființare 

sistem de distribuție gaze naturale inclusiv pentru crearea condițiilor de dezvoltare 

antreprenorială; 

1.2 Constituirea unui mediu favorabil dezvoltării asociaţiilor agricole, întreprinderilor 

mici şi mijlocii; 

 

Obiectiv strategic 

2. Îmbunătățirea serviciilor sociale prin crearea, reabilitarea și 

modernizarea infrastructurii aferente, în vederea asigurării unui standard de 

viată sporit al populației. 

rea serviciilor sociale prin crearea, reabilitarea şi 

Direcții de acțiune: 

2.1 Reabilitarea, modernizarea  infrastructurii de educație, sănătate şi sociale în scopul 

asigurării accesului populației la unități modernizate şi dotate conform standardelor; 

2.2 Crearea şi dezvoltarea de noi servicii şi îmbunătățirea calității serviciilor sociale 

existente, care să răspundă nevoilor în creştere a populației; 

ui standard deață sporit al populației. 
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Obiectiv strategic 

3.  Valorificarea patrimoniului cultural-istoric și natural în vederea 

valorificării   potențialului turistic. 

carea patrimoniul cultural – istoric şi natural învalorificării potențialului turistic. 

Direcții de acțiune: 

3.1 Reabilitarea şi conservarea patrimoniului cultural – istoric în vederea creşterii 

gradului de atractivitate al acestuia; 

3.2 Valorificarea potențialului turistic natural al comunei şi dezvoltarea de servicii 

specifice; 

 

Obiectiv strategic 

4. Asigurarea protecției și calității mediului în vederea creșteri standardului 

de viață al locuitorilor. 

 

Direcții de acțiune: 

4.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructură - apă şi canalizare; 

4.2 Crearea şi dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al deşeurilor 

la nivelul comunității; 

5. Creşterea capacității administraţiei publice locale de a implementa 

r Obiectiv strategic 

5. Creșterea capacității administrației publice locale de a implementa reforma 

administrativă și integrarea comunei în ansamblul regional. 

eforma administrativă şi integrarea comunei în ansamblul regional. 

Direcții de acțiune: 

5.1 Dezvoltare unor structuri parteneriale între entități publice și private; 

5.2 Dezvoltarea spiritului civic și participarea activă a cetăţenilor la viața comunității; 
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6.3 Direcții strategice de dezvoltare pentru perioada 2021-2027. 
OBIECTIV 

1. Construirea unui mediu favorabil dezvoltării economice-agriculturii, 
întreprinderilor mici și mijlocii 

Direcții de acțiuni Proiecte/Măsuri 

1.1 Dezvoltarea infrastructurii 
existente, eficientizarea reţelei de 
transport, înființare sistem de 
distribuție gaze naturale inclusiv 
pentru crearea condițiilor de 
dezvoltare antreprenorială; 

 
1.2 Constituirea unui mediu 
favorabil dezvoltării asociaţiilor 
agricole, întreprinderilor mici şi 
mijlocii. 
 

• Realizarea lucrărilor de infrastructură 
pentru reabilitarea şi modernizarea drumurilor 
săteşti și comunale din satele Hărmăneștii 
Vechi, Hărmăneștii Noi și Boldești; 

• Reabilitare și construire de poduri și 
podețe; 

• Reabilitarea drumurilor agricole; 

• Înființare sistem de distribuție gaze 
naturale; 

• Achiziționarea și instalarea unui sistem 
de supraveghere modern în vederea creșterii 
siguranței cetățenilor; 

• Investiţii în sistem de irigaţii; 

• Stimularea asocierii agricultorilor; 

• Stimularea agriculturii ecologice; 

• Încurajarea înfiinţării unor miniferme 
zootehnice; 

• Dezvoltarea reţelei de colectare a 
produselor animaliere şi agricole; 

• Realizare piață de desfacere 
agroalimentară în comuna Hărmănești; 

• Dezvoltare sector IMM care să valorifice 
resurse locale (ferme piscicole, ferme agro-
zootehnice, etc.); 

•  Acordarea de facilităţi, conform legilor 
în vigoare, investitorilor; 

• Sprijinirea dezvoltării micilor 
producători locali; 

• Susţinerea parteneriatelor de tip public 
privat; 

• Elaborarea unei strategii de atragere 
investitori în comuna Hărmănești; 

• Susţinerea activităţilor de promovare a 
produselor şi serviciilor agenţilor economici 
locali; 
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• Facilitarea accesului agenţilor 
economici la informaţii şi consultanţă de 
specialitate în vederea dezvoltării unei 
afaceri; 

• Sprijinirea tinerilor fermieri; 

• Stimularea procesului de asociere a 
producătorilor agricoli şi crescătorilor de 
animale pentru creşterea competitivităţii 
acestor activităţi economice; 

• Susţinerea implementării unor forme de 
agricultură ecologică; 

• Înfiinţarea de unităţi de prelucrare a 
produselor agricole de bază; 

• Înființarea unor puncte de colectare a 
laptelui și a produselor agricole; 

• Dezvoltarea facilităţilor de depozitare şi 
desfacere a produselor agro-alimentare; 

• Stimularea modernizării exploataţiilor 
agricole prin achiziţionarea de utilaje şi 
echipamente performante; 

• Dezvoltarea de parteneriate publice-
private în vederea demarării de activităti non 
agricole la nivelul comunei. 

• Derularea unor programe de promovare 
a metodelor și tehnologiilor agricole moderne; 
 

OBIECTIV 
2. Îmbunătățirea serviciilor sociale prin crearea, reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii aferente, în vederea asigurării unui standard de viată sporit 
al populației 

Direcții de acțiuni Proiecte/Măsuri 

2.1 Reabilitarea, modernizarea 
infrastructurii de educație, 
sănătate şi sociale în scopul 
asigurării accesului populației la 
unități modernizate şi dotate 
conform standardelor; 

 
 
 
 
 
 

• Construire sală de sport în satul 
Hărmăneștii Vechi; 

• Amenajare teren de fotbal în satul 
Hărmăneștii Vechi; 

• Finalizare sală de sport Boldești; 

• Îmbunătățirea/dotarea bazei materiale 
a unităților de învățământ din comună; 

• Program de crestere a fondului de carte 
al bibliotecii; 

• Amenajare și dotare spatii de joaca 
pentru copii in satele Hărmăneștii Vechi si 
Hărmăneștii Noi ; 
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2.2 Crearea şi dezvoltarea de noi 
servicii şi îmbunătățirea calității 
serviciilor sociale existente, care să 
răspundă nevoilor în creştere a 
populației; 

 

• Amenajare parc în sat Hărmăneștii Noi; 

• Reabilitarea si dotarea Dispensarului 
Uman din satul Hărmăneștii Vechi; 

• Îmbunătățirea serviciilor medicale în 
unitățile de învățământ; 

• Reabilitarea, modernizarea si dotarea 
cladirilor publice(primarie, politie, bibliotecă, 
postă, scoli etc.); 

• Îmbunătățirea serviciilor ce asigură 
siguranța cetățeanului: informatizarea, 
dotarea sediului Poliției Rurale; 

• Identificare posibilități de exploatare a 
terenurilor aflate în proprietatea 
administrației locale; 

• Sprijinirea demersurilor de formare 
continuă ale cadrelor didactice; 

• Susţinerea participării elevilor la 
competiţii naţionale şi internaţionale; 

• Acordarea de burse de sprijin pentru 
elevii care provin din medii defavorizate; 

• Sprijinirea activităţilor extracuriculare, 
sportive şi culturale; 

• Derularea de programe de consiliere și 
orientare scolară în vederea diminuării 
fenomenului de abandon școlar; 

• Susţinerea înfiinţării unor forme de 
învǎțǎmȃnt profesional, şcoli de arte şi 

meserii; 

• Implementarea unor programe de tip 
“after school”; 

• Amenajarea de spaţii de agrement şi 
petrecere a timpului liber; 

• Construirea camin de bătrâni  în 
comuna; 

• Modernizarea serviciilor de ordine 
publică; 

• Stimularea dezvoltării sectorului de 
servicii turistice şi de agrement; 

•  Implementarea unor programe de 
consiliere, orientare şi reorientare a carierei 
pentru tineri şi adulţi; 
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• Consultarea reprezentaţilor mediului de 
afaceri pentru corelarea ofertei de formare cu 
cerinţele specifice de pe piaţa muncii; 

• Sprijinirea acţiunilor de promovare a 
sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate; 

 
 

OBIECTIV 
3. Valorificarea patrimoniului cultural-istoric și natural în vederea 

valorificării   potențialului turistic 
Direcții de acțiuni Proiecte/Măsuri 

3.1 Reabilitarea şi conservarea 
patrimoniului cultural – istoric în 
vederea creşterii gradului de 
atractivitate al acestuia; 

 
3.2 Valorificarea potențialului 
turistic natural al comunei şi 
dezvoltarea de servicii specific; 
 

• Reabilitarea/restaurarea clădirilor cu 
valoare istorică din comuna Hărmănești; 

• Consolidarea și amenajarea lăcașelor de 
cult din comuna Hărmănești; 

• Reabilitare și modernizare cămin 
cultural sat Hărmăneștii Noi; 

• Sprijinirea înființării de facilități de 
cazare capabile să asigure un minim de spații 
de cazare în zonă; 

• Susţinerea de activităţi de informare şi 
instruire în vederea dezvoltării unei culturi 
antreprenoriale în rândul agenţilor economici 
locali; 

• Promovarea formelor de turism cultural, 
ecologic şi a agroturismului; 

• Promovarea imaginii comunei 
Hărmănești; 

• Organizarea de evenimente cultural-
artistice şi sportive cu impact regional, 
naţional şi internaţional; 

• Susţinerea iniţiativelor de afaceri vizând 
accesul la modalităţi alternative de agrement 
şi petrecere a timpului liber. 

 
OBIECTIV 

4. Asigurarea protecției și calității mediului în vederea creșteri 
standardului de viață al locuitorilor 

Direcții de acțiuni Proiecte/Măsuri 

4.1 Dezvoltarea sistemelor integrate 
de infrastructură - apă şi canalizare; 
 

• Extinderea rețelei de alimentare cu apă 
potabilă și a rețelei de canalizare în toate  
satele componente ale comunei Hărmănești; 
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4.2 Crearea şi dezvoltarea unui 
sistem integrat eficient de 
management al deşeurilor la nivelul 
comunității; 

• Diminuarea eroziunii solului prin lucrări 
de apărare a malurilor împotriva eroziunii în 
zonele afectate și acțiuni de împădurire în 
zonele inundabile; 

• Ecologizarea terenurilor afectate de 
depozitarea ilegală a deşeurilor menajere şi 
din construcţii; 

• Construire platforme de stocare; 

• Derularea de campanii de informare şi 
conştientizare a populaţiei privind importanţa 
colectării selective a deşeurilor; 

• Îmbunătățirea sistemului de colectare 
selectivă a deșeurilor la nivelul comunei sau în 
parteneriat cu comunele învecinate; 

• Reabilitarea termică şi creşterea 
gradului de independenţă energetică a 
clădirilor publice; 

• Facilitarea accesului populaţiei, inclusiv 
prin activităţi de informare, la programe şi 
finanţări prin care se susţin investiţiile 
individuale/de mica anvergură în echipamente 
de producere a energiei electrice/termice din 
surse curate; 

•  Promovarea utilizării de surse 
nepoluante; 

 
 

OBIECTIV 
5. Creșterea capacității administrației publice locale de a implementa 

reforma administrative și integrarea comunei în ansamblul regional 
Direcții de acțiuni Proiecte/Măsuri 

5.1 Dezvoltare unor structuri 
parteneriale între entități publice și 
private; 
 
5.2 Dezvoltarea spiritului civic și 
participarea activă a cetăţenilor la 
viața comunității; 

• Extinderea reţelei informatice, dotarea 
cu programe de specialitate și dezvoltarea 
sistemului de comunicare; 

• Instituirea unui sistem eficient de 
emitere a certificatelor, autorizațiilor și a 
altor premise de funcționare; 

• Realizarea unor schimburi de experienţă 
cu alte comunităţi rurale din judeţ, ţară şi 
străinătate; 

• Organizare programe de reconversie 
profesională, recalificare şi perfecţionare; 
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• Informarea şi consultarea cetăţenilor 
privind tot ce privește viața comunității; 

• Achiziţionarea de utilaje și echipamente 
pentru serviciul public de gospodărire 
comunală şi pentru serviciul de situaţii de 
urgenţă; 

• Înfiinţarea unui birou special de 
accesare programe cu finanţare externă; 

• Oferirea de facilități ONG-urilor pentru 
atragerea lor în comună în vederea dezvoltării 
de parteneriate cu scopul promovării 
proiectelor comunitare; 

• Organizarea și promovarea unor 
activități culturale de interes pentru 
comunitate; 

 
Implementarea efectivă a strategiei de dezvoltare propusă depinde în mod 

fundamental de capacitatea administraţiei locale de a atrage fondurile europene 

pentru a finanța acțiunile selectate şi de a gestiona judicios fondurile de la bugetul 

local.  

Absorbţia fondurilor disponibile depinde însă, alături de eligibilitatea acțiunilor, 

de capacitatea instituţională de a iniţia proiecte şi de a lucra în parteneriat pentru 

atingerea scopurilor strategice.  

Strategia de dezvoltare a comunei Hărmănești 2021-2027 reprezintă un 

document cu caracter normativ şi prospectiv şi angajează la o permanentă reevaluare 

şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare a comunei pentru a le adecva evoluţiei 

realităţilor economice şi sociale.  

 

Etapele implementării strategiei de dezvoltare sunt:  

1. Adoptarea strategiei prin hotărâre de consiliul local. 

2. Implementarea prin realizarea acţiunilor, activităţilor, măsurilor şi proiectelor 

concrete de dezvoltare. 

3. Monitorizarea strategiei de către primar şi angajaţii primăriei.  

4. Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor prevăzuţi în strategie.  

5. Analiza impactului prin care se apreciază daca proiectul răspunde politicilor 

formulate şi cum influenţează criteriile de performanta privind dezvoltarea 

eficienta a localităţii.  

 

Odată aprobată în şedinţă de consiliu, strategia exprimă opţiunea Consiliului 

Local de a aborda integrat fenomenul economic, social şi de protecţie a mediului şi de  
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a se deschide spre parteneriatul constant cu societatea civilă şi cu comunitatea 

actorilor economici.  

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, care 

necesită un management şi control adecvat, realizat de o structură organizatorică, un 

proces unitar de implementare şi evaluare a rezultatelor obţinute.  

Strategia de dezvoltare a comunei Hărmănești, perioada 2021-2027 reprezintă 

etapa de realizare a proiectelor, a programelor şi politicilor prevăzute de strategie, de 

recoltare şi raportare a informaţiilor asupra desfăşurării proiectelor şi asupra succesului 

şi impactului acestora relativ la dezvoltarea localităţii.  

Succesul realizării strategiei depinde, în mare măsură, de participarea tuturor 

locuitorilor la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. În procesul 

implementării prezentei strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare respectând 

responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al 

proiectelor planificate. 

 

6.4 Surse de finanțare specifice identificate a fi accesate pentru 

perioada 2021-2027 

 

Pentru a putea atinge obiectivele strategice identificate mai sus este necesară 

îndeplinirea următoarele condiţii: 

• cunoaşterea oportunităţilor de finanţare nerambursabile active, destinate 

mediului rural; 

• cunoaşterea legislaţiei din domenii orizontale, precum ajutorul de stat, 

achiziţiile publice, protecţia mediului; 

• implementarea de proiecte care corespund direcţiilor şi obiectivelor propuse în 

Strategie; 

• evaluarea periodică şi actualizarea tendinţelor de dezvoltare locale, regionale, 

naţionale sau chiar europene. 

Obiectivele de dezvoltare a comunei Hărmănești, stabilite în Strategie, pot fi 

îndeplinite atât prin finanţare disponibilă la nivel local, cât şi prin accesarea de 

finanţări nerambursabile naţionale şi europene, pe baza unor proiecte concrete. 

Arhitectura programelor operaționale prin intermediul cărora va fi administrat 

bugetul alocat României în perioada 2021–2027 este semnificativ modificată față de 

sistemul aplicat în exercitiul 2013-2020.  

În cadrul politicii de coeziune, conform propunerilor Romaniei, vor opera 9 tipuri 

de programe, Programul Operațional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la 

nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării:   
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 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

 Programul Operațional Transport (POT) 

 Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID) 

 Programul Național de Sănătate (multifond) (PNS) 

 Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

 Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 

 Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI) 

 Programele Operaționale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

 Programul Operațional Asistență Tehnică (multifond) (P.O.A.T.)  

 

Propunerea Comisiei privind Cadrul Financiar Multianual (C.F.M.) pentru perioada 

2021-2027 a stabilit viitorul buget pentru agricultură. În timp ce Uniunea continuă să 

consacre o parte semnificativă a bugetului său pentru agricultură (28,5 % din bugetul 

total se constată reduceri semnificative în termeni reali (-15 %), ca urmare a ieșirii 

Regatului Unit din Uniune (contribuitor net la buget) și a nevoilor de finanțare care 

rezultă din noile priorități ale Uniunii (pandemie, migrație, frontiere externe, frontiere 

digitale, transport).  

 

PROPUNERI LEGISLATIVE UE 

În perioada 29 – 30 mai 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea 

privind pachetul legislativ privind Politica de Coeziune (PC) 2012-2027. Acesta 

cuprinde: 

• Regulamentul privind prevederile comune (CPR)  

• Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul 

de coeziune (FC)  

• Regulamentul privind cooperarea teritorială; 

• Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră; 

• Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+). 

 

Regulamentul privind prevederile comune conține un set unic de norme pentru 7 

fonduri UE implementate în gestiune partajată, respectiv: Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european+, Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), Fondul pentru azil și migrație (FAMI), 

Fondul pentru securitate internă (ISF) și Instrumentul pentru frontiere externe și vize 

(IBMF).  

 

https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en
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Comparativ cu actuala perioadă de programare, CPR nu mai acoperă  Fondul 

european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR). 

Dacă ne referim la România, în perioada de programare 2021-2027 alocarea celor 

31 de miliarde de euro din viitoarea perioadă de programare este împărțită astfel: 

⦁    19 miliarde de euro (55% din buget) provin din Fondul European de Dezvoltare 

Regională (FEDR), fiind dedicate în special digitalizării, dezvoltării durabile, 

incluziunii sociale ori sănătății;                                         ; 

⦁    6,07 miliarde (26%) reprezintă Fondul Social European (FSE+), prin care  vor fi 

sprijinite incluziunea socială, sănătatea, educația și ocuparea forței de muncă. 

⦁    4,49 miliarde de euro (14% din buget) provin din Fondul de Coeziune și sunt 

alocați pentru a dezvolta domeniul transportului și va sprijini dezvoltarea 

durabilă; 

⦁    1,76 miliarde euro (5%) vor fi alocați pentru Fondul European Tranziție Justă 

pentru a sprijini diversificarea economică a celor mai afectate regiuni. 

 

Concentrarea tematică la nivel național, conform pachetului legislativ, 

presupune ca:  

✓ 25% din total alocare FEDR este pentru Obiectivul de Politică 1 (o Europă 

mai inteligentă)  

✓ 30% din total alocare FEDR este pentru Obiectivul de Politică 2 (O Europă 

mai ecologică)  

✓ 30% din total alocare FEDR este pentru intervenții care vor contribui la 

îndeplinirea obiectivelor climatice  

✓ 37% din total alocare FC este pentru intervenții care vor contribui la 

îndeplinirea obiectivelor climatice  

✓ 6% din total alocare FEDR este pentru intervenții care vor contribui la 

dezvoltarea urbană durabilă  

✓ 25% din total alocare FSE+ este pentru obiectivele specifice privind 

incluziunea socială  

✓ 2% din total alocare FSE+ este pentru obiectivele specifice privind ajutorarea 

celor mai defavorizate persoane  

✓ 10% din total alocare FSE+ este pentru sprijinirea ocupării tinerilor care nu au 

un loc de muncă sau nu sunt integrați într-un program de educație sau formare 

(NEETs)  
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Conform propunerii pachetului legislativ care va guverna politica de coeziune în 

perioada de programare financiară 2021-2027, statele membre au la dispoziție o serie 

de prevederi care permit sau impun transferi între fonduri, astfel:  

- statele membre pot solicita transferul de până la 20% din alocările financiare 

ale unui program, de la oricare fond către oricare alt fond aflat în gestiune partajată 

sau către orice instrument cu gestiune directă sau indirectă. Acest lucru a fost propus 

pentru a facilita, pe parcursul implementării programelor, atingerea obiectivelor 

stabilite pentru fonduri.  

- transferuri obligatorii către Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ) din alocările 

naționale FEDR și FSE+, de minim 1,5 și maxim 3 ori mai mari decât suma alocată la 

nivel național pentru FTJ.  

Pe lângă fondurile alocate/susținute de Uniunea Europeană, nu trebuie să 

neglijăm nici sursele de finanțare naționlă acordate prin Compania Națională de 

Investiții (CNI), prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), și, mai recente 

și adaptate situației globale actuale, programele de sprijin pentru tineri, pentru 

diaspora, IMM Invest, sau programul Casa verde. 

 

 PROGRAMUL NAȚIONAL DE CONSTRUCȚII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL, 

finanțat prin CNI 

Compania Națională de Investiții S.A. (CNI) derulează Programul Național de 

Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) prin care se pot realiza obiective de 

investiții în conformitate cu prevederile Anexei 3 din OG 25/2001 cu modificările și 

completările ulterioare așa cum sunt 

acestea definite în cadrul art. 1, alin (2), lit. a) – n), din Anexa 3 a actului normativ 

menționat anterior. 

Subprogramele din cadrul PNCIPS sunt următoarele: 

 

1. SUBPROGRAMUL ”SĂLI DE SPORT” 

2. SUBPROGRAMUL ”BAZINE DE ÎNOT” 

3. SUBPROGRAMUL ”COMPLEXURI SPORTIVE” 

4. SUBPROGRAMUL ”AȘEZĂMINTE CULTURALE”  

5. SUBPROGRAMUL ”UNITĂȚI ȘI INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT”  

6. SUBPROGRAMUL ”PATINOARE ARTIFICIALE”  

7. SUBPROGRAMUL ”UNITĂȚI SANITARE”  

8. SUBPROGRAMUL ”SĂLI DE CINEMA”  

9. SUBPROGRAMUL ”LUCRĂRI ÎN PRIMĂ URGENȚĂ”  
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10. SUBPROGRAMUL ”REABILITARE BLOCURI DE LOCUINȚE SITUATE ÎN LOCALITĂȚI DIN 

ZONE DEFAVORIZATE”  

11. SUBPROGRAMUL ”DRUMURI DE INTERES LOCAL ȘI DRUMURI DE INTERES JUDEȚEAN”  

12. SUBPROGRAMUL ”FOSE SEPTICE, MICROSTAȚII DE EPURARE ȘI SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APĂ”  

13. SUBPROGRAMUL ”ALTE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL ÎN DOMENIUL 

CONSTRUCȚIILOR”  

 

Cine poate fi beneficiar în cadrul programului național de construcții de interes 

public sau social : 

Conform Art. 1, alin. 2, lit. k din OG 25/2001 cu modificările și completările 

ulterioare prin beneficiari se înțelege statul, prin autoritățile administrației publice 

centrale, autoritățile administrației publice locale, precum și alte instituții publice și 

instituții de interes public și persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică 

în condițiile legii, precum și alte entități ce funcționează în baza unor legi speciale, 

inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului ”Lucrări în primă urgență”. 

 

De asemenea, antreprenorii români vor avea la dispoziție 3 miliarde de euro, 

pentru a fi accesați în mod direct din fondurile de coeziune în viitoarea perioadă 

de programare 2021-2027, printre altele urmând să fie create și 4 linii de finanțare 

a startup-urilor, în mediul rural și urban, conform unui document de negociere, 

intrat în posesia StartupCafe.ro. 

 

În perioada de programare 2014-2020, au fost doar 1,5 miliarde de euro pentru 

oamenii de afaceri (dintr-un total de 22,5 miliarde de euro, cât a însemnat alocarea 

de fonduri europene structurale și de investiții pentru România, de la UE). 

În prezentare apar fonduri pentru startup-uri și alte firme mici și mijlocii (IMM) 

la 2 obiective majore de politică urmărite de UE și asumate de România pentru 2021-

2027: 

1. Obiectivul de Politică 4: Fonduri pentru startup-uri în 4 apeluri 

Conform negocierilor România-Comisia Europeană din acest moment, la  Obiectivul de 

Politică (OP) 4: O Europă mai socială, derulat prin Fondul Social European (FSE), vor fi 

4 linii de finanțare pentru „Încurajarea antreprenoriatului”: 

 StartUp Student 

 StartUp Diaspora 

 StartUp Rural 

 StartUp Restart. 
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La acest obiectiv se vor mai aloca bani europeni și pentru: 

• Instrumente financiare - Credite de lucru care ajută afacerile nou înființate să 

funcționeze, oferind dobânzi subvenționate. 

• Un Program pilot în Valea Jiului, cu regătire profesională și 

antreprenorială.  Persoanele disponibilizate care nu vor să devină antreprenori se pot 

recalifica. 

• Calificarea angajaților - consolidarea participării populației în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții și de reconversie profesională pentru facilitarea 

tranzițiilor și a mobilității de pe piața muncii. 

 

2. Obiectivul de Politică 1: bani pentru IMM, startup-uri și scale-up pe 

tehnologie 

Un alt punct relevant pentru oamenii de afaceri este Obiectivul de Politică 1: O 

Europă mai inteligentă. Aici se vor pune la bătaie 6 miliarde de euro (adică 35% din 

toți banii care revin României din Fondul European de Dezvoltare Regională  - FEDR).  

Evident, nu toți banii vor fi pentru antreprenori, ceie mai mari sume ducându-

se la beneficiari de stat. 

Din acești bani se vor aloca resurse pentru: 

 Consolidarea competitivității economiei românești: 

• investiții în noi tehnologii (Internetul lucrurilor - IoT, Automatizare, Robotică, 

Inteligență Artificială) 

• investiții pentru adoptarea de către IMM-uri a tehnologiilor în domeniul 

tehnologia informației și a comunicațiilor (digitalizarea proceselor de producție) 

• investiții pentru clustere în vederea integrării acestora în lanțurile de valoare 

europene 

• Internaționalizare. 

 Crearea de noi firme și creșterea ratei de supraviețuire a lor 

• crearea de noi întreprinderi 

• sprijin pentru trecerea de la start-up la scale–up pentru întreprinderile cu 

potențial mare de creștere. 

 Facilitarea accesului la finanțare pentru IMM-uri, inclusiv prin încurajarea 

finanțării inițiale și timpurii a startup-urilor. Aici vor fi instrumente 

financiare de tip: 

• credite, 

• equity (fonduri de investiții care acordă fnanțări în schimbul unor părți sociale), 

• garanții publice la credite bancare în condiții avantajoase. 
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De aici vor fi finanțate și investiții de stat foarte utile, cum ar fi obținerea 

vaccinului tetravalent (cu patru tulpini) la Institutul Cantacuzino sau înființarea unui 

institut de cercetare în medicină genetică. 

Dar vor fi „tocați” bani europeni cu crearea de institute de stat în domeniul 

tehnologiei, în condițiile în care firme private românești fac cercetare-dezvoltare de 

calitate în România și au nevoie de fonduri. Astfel, statul român propune: 

• Înființarea unui Institut de Inteligență Artificială pentru zona de robotică, 

automatizări industriale și IT 

• Institutul pentru Tehnologiile Viitorului (nanotehnologii, microelectronică, 

fotonică, materiale și tehnologii de fabricație avansate). 

Toți acești bani vor fi atrași de către beneficiarii din România în principal prin 2 

tipuri de programe operaționale: 

- cele 8 Programe Operaționale Regionale. Reamintim că Guvernul actual vrea 

să spargă Programul Operațional Regional (POR), gestionat acum de Ministerul 

Lucărilor Publice, în 8 POR-uri mai mici, de sine stătătoare, câte unu pe fiecare 

regiune de dezvoltare, cu câte o autoritate de management. 

 

Aici vor intra investiții în digitalizarea serviciilor publice locale, smart city; Smart 

specialization și transfer tehnologic, inovare, parcuri smart; IMM, robotică, 

digitalizare. 

- Programul Operațional Creștere inteligentă și digitalizare. Aici se vor face 

proiecte de specializare inteligentă la nivel național, în sinergie cu programul UE 

Horizon, care este accesat direct de la Comisia Europeană de către beneficiari din UE 

și din state partenere (cum este Israelul, de exemplu). 

Tot la acest program operațional vor intra și proiecte de internaționalizare, 

tranziție industrială, nanotehnologii, roboticaă, infrastructură de cercetare-

dezvoltare-inovare, precum și instrumente financiare pentru finanțarea firmelor. 

 

În viitoarea Politică Agricolă Comună 2012-2027 se va pune accent pe 

susținerea formelor asociative din sectorul agricol în principal organizațiile de 

producători. 

Interesul României este ca PAC să continue să fie o politică puternică, bazată pe 

cei doi piloni, cu o alocare bugetară la fel de consistentă ca până în prezent, care să 

poată răspunde provocărilor economice, de mediu și sociale. 

Alocări financiare pentru plăţi directe și măsuri de piață – Pilonul I al PAC, 

finanțat din FEGA. 

 



  
 

 
 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE  LOCALĂ A COMUNEI HĂRMĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, 2021-2027               

 118 

 

Plăţi directe 

Conform anexei lV a proiectului de Regulament privind Planurile Strategice, 

România va avea în perioada 2021-2027 o alocare financiară totală pentru plățile 

directe de 13,5 miliarde euro, mai mare cu 1,252 miliarde euro față de perioada 2014-

2020, reprezentând o creştere de 10,2% . 

Sectorul vitivinicol 

Conform anexei V a proiectului de Regulament privind Planurile Strategice, 

România va avea, în perioada 2021-2027, o alocare financiară anuală de 45.844.000 

euro pentru intervenții în sectorul vitivinicol. În perioada 2014-2020, România are o 

alocare financiară pentru intervenții în sectorul vitivinicol de 47.700.000 euro anual, 

potrivit anexei VI la Regulamentul UE 1308/2013. 

Sectorul apiculturii 

Conform anexei V a proiectului de Regulament privind Planurile Strategice, 

România va avea în perioada 2021-2027 o alocare financiară anuală de 6.081.630 euro 

pentru intervenții în sectorul apiculturii. 

 

Viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC) va continua să asigure accesul la 

alimente de calitate superioară și un sprijin puternic pentru modelul european de 

agricultură, care este unic. 

Cele 9 obiective ale viitoarei PAC sunt: 

• să le asigure fermierilor un venit echitabil, 

• să amelioreze competitivitatea, 

• să restabilească echilibrul de putere în lanțul alimentar, 

• să combată schimbările climatice, 

• să protejeze mediul, 

• să conserve peisajele și biodiversitatea, 

• să sprijine reînnoirea generațională, 

• să ajute la dinamizarea zonelor rurale, 

• să protejeze calitatea alimentelor și sănătatea. 

 

Implementarea politicii de coeziune 2021 - 2027 în România se desfășoară sub 

egida celor 5 priorități investiționale stabilite la nivelul UE ce vor viza: 
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o O EUROPĂ MAI INTELIGENTĂ: 

Componenta de Cercetare și Inovare 

va fi în continuare o prioritate de finanțare ce 

va presupune dezvoltarea și consolidarea 

capacităților de cercetare și inovare a 

organizațiilor prin crearea unor sisteme 

atractive de inovare (de ex. Sisteme SMART în 

Sanatate) și adaptarea tehnologiilor avansate 

pentru crearea unui sistem antreprenorial 

solid. 

Dacă vom discuta despre Competitivitate, Autoritatile anunță că se dorește și în 

perioada următoare facilitarea accesului la finanțare a IMM-uri, sprijinirea acestora 

pentru internaționalizare și pentru investiții în noi tehnologii. 

Digitalizarea va fi și ea un obiectiv ce va veni în beneficiul cetățenilor, a 

companiilor și autorităților statului. 

În contextul unei economii bazată pe cunoaștere, vor fi dezvoltate la nivelul 

IMM-urilor competențele pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 

antreprenoriat, inclusiv organizarea de stagii de pregătire practică, formare pentru 

implementarea standardului - sistem de Management a Inovării în companii.  

Totodată, vor fi dezvoltate și capacitățile administrative ale actorilor implicați 

în implementarea, monitorizarea, revizuirea strategiilor de specializare inteligentă. 

 

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei 

transformări economice inovatoare și inteligente 

România va contribui la acest obiectiv prin sprijinirea creșterii gradului de 

integrare a sistemului Cercetare, Dezvoltare și Inovare din România în European 

Research Area, întărirea cooperării dintre organizațiile CDI și întreprinderi, creșterii 

nivelului de investiții în CDI, digitalizării serviciilor publice prin modernizarea și 

simplificarea procedurilor administrației publice locale și centrale, dezvoltării unor 

competențe profesionale adaptate la economia cunoașterii în ceea ce privește 

procesul de descoperire antreprenorială la nivel național și regional.  

România își propune să aloce fonduri europene atât pentru infrastructura de 

cercetare-dezvoltare, cât și pentru măsuri de consolidare a legăturilor dintre mediul 

academic și industrie. Astfel, sunt avute în vedere intervenții la nivelul dezvoltării 

facilităților pentru cercetare, în domenii relevante, conectate cu piața, având un 

efect de multiplicare asupra activităților de inovare, cu impact economic direct.  
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Cercetarea pe teme de interes național, în domenii precum inteligență 

artificială, tehnologii avansate, resurse și combustibili alternativi, microbiologie, 

genetică și tratarea cancerului este sustinută prin dezvoltarea unor proiecte 

strategice. 

Vor fi susținute întreprinderile inovatoare și creative, spin-off-urile și start-

up-urile din domeniile de specializare inteligentă. Mai mult, este încurajată 

promovarea inovării prin cercetare aplicată, dezvoltare experimentală și transfer 

tehnologic, precum și inițiativele de îmbunătățire a capacității de inovare în 

întreprinderi. O componentă esențială a acestor acțiuni va consta în concentrarea 

eforturilor asupra proceselor inovative și a transferului de tehnologii vizând adaptarea 

la schimbările climatice, reducerea emisiilor și economia circulară. Totodată, este 

necesară dezvoltarea unor mecanisme suport pentru facilitarea participării entităților 

CDI din România la rețele, consorții și proiectele europene / internaționale în 

domeniile de mare viitor.  

Datorită expertizei deținute, institutele de învățământ superior joacă un rol 

important în dezvoltarea facilităților pentru cercetare, formare și educație, urmând a 

servi ca pepinieră de tineri cercetători, antreprenori și inovatori, și vor contribui la 

dezvoltarea proiectelor de cercetare la nivel regional și național. Totodată sunt 

sprijinite Institutele Naționale de Cercetare și Dezvoltare și Institutele de cercetare 

ale Academiei Române, dar și cooperarea între întreprinderile mari și IMM-uri.  

România digitală presupune automatizarea proceselor, dar în același timp 

înseamnă și procese sigure, clare, ușoare și precise. Fondurile europene urmăresc 

finanțarea infrastructurilor critice necesare asigurării unor servicii publice esențiale și 

digitalizării principalelor evenimente de viață. Pot fi propuse și implementate proiecte 

care vizează procesul de luare a deciziilor în administrație sau întreprinderi bazat pe 

sisteme și soluții complexe, inclusiv măsuri de securitate a sistemelor de informații și 

răspuns adecvat la amenințările cibernetice în creștere.  

Măsurile propuse mediului privat menite să stimuleze, cu ajutorul fondurilor 

europene, creșterea competitivității economice vizează accesul la finanțare și crearea 

condițiilor pentru funcționarea mai flexibilă a sectorului întreprinderilor pe piață, 

diseminarea de noi modele de afaceri și extinderea capacităților de producție, 

dezvoltarea antreprenoriatului și apariția de noi întreprinderi.  

De asemenea, creșterea activității internaționale și accederea pe noi piețe a 

firmelor românești va fi susținută prin încurajarea participării în consorții și 

parteneriate europene, precum și prin inițiative de tipul identificarea potențialilor 

parteneri comerciali, pregătirea ofertelor și negocierea contractelor, dezvoltarea 

brand, misiuni economice, evenimente între companii.  
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Infrastructurile de suport pentru afaceri, de tipul incubatoare, acceleratoare, 

hub-uri, parcuri științifice și tehnologice, spațiile de co-working, dincolo de investițiile 

în infrastructură, trebuie să propună servicii noi, mai avansate.  

Smart city - orașul inteligent este laboratorul de mâine, prin testarea și 

dezvoltarea tehnologiilor pentru promovarea și susținerea durabilității, securității și, 

în general, a unui stil de viață mai sănătos. Chiar dacă nu toate orașele din România 

sunt hub-uri dinamice, mare parte au cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimii ani. 

 

Astfel, sunt avute in vedere acțiuni referitoare la:  

 Dezvoltarea capacităților de cercetare, dezvoltare și inovare atât in 

organizațiile de cercetare (institute de cercetare si insitute de învățământ 

superior), cat si in întreprinderi  

 Creșterea capacității organizațiilor CDI românești de a se integra în Spațiul 

European de Cercetare, creșterea participării românești la programele europene, 

precum și parteneriate si proiecte de cooperare interregionale si internaționale, 

aliniate domeniilor RIS3;  

 Crearea unui sistem atractiv de inovare în economie, pentru toate tipurile de 

inovare, prin creșterea gradului de colaborare dintre organizațiile CDI și 

întreprinderi la nivel național și regional, inclusiv prin investiții in infrastructurile 

proprii ale organizațiilor de CDI/ întreprinderilor din domenii de specializare 

inteligenta, pentru a dezvolta nișe de specializare inteligentă a nivel național; 

 Îmbunătățirea procesului de transfer tehnologic de la organizațiile de CDI către IMM-

uri prin consolidarea capacității CDI, inclusiv a întreprinderilor și promovarea 

colaborării între Institutele Naționale CDI/ insitute de învățământ superior și mediul 

de afaceri (pentru trecerea de la idee la piață), dar și între întreprinderile mari și 

IMM-uri, precum și prin crearea/dezvoltarea structurilor de transfer tehnologic și 

serviciilor;  

 Continuarea dezvoltării și utilizării de infrastructuri mari CDI, de relevanță la nivel 

european și global, ca instrumente pentru transfer tehnologic; 

 Dezvoltarea oportunităților de afaceri prin utilizarea rezultatelor din cercetare și 

creșterea numărului de întreprinderi inovatoare, creşterea numărului de 

cercetători și investiții pentru trecerea de la concept la produs, sprijinirea 

dezvoltării și utilizării clusterelor cu accent pe exploatarea inovativa si completarea 

verigilor lipsa din cadrul lanțului de valoare;  

 Creșterea succesului și performanței proiectelor prin identificarea mix-ului de 

intervenții, a necesarului de formare asociat specializărilor inteligente și 

dezvoltarea capacităților administrative; 
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 Susținerea implementării mecanismelor de economie circulara in companiile 

românești; 

 Utilizarea digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor; 

 Creșterea gradului de digitalizare al proceselor, produselor și serviciilor publice prin 

continuarea digitalizării proceselor și serviciilor publice aferente infrastructurilor 

critice (cum ar fi fiscalitate, pensii), evenimentelor de viață (EV) rămase 

neacoperite din perioada 2014-2020) şa, asigurarea interoperabilităţii şi a 

securităţii cibernetice, precum și prin creșterea gradului de digitalizare în 

domeniile educație, cultură si ocupare;  

 Digitalizarea în educație prin creșterea gradul de digitalizare în domeniu atât în 

ceea ce privește evenimentele de viață aferente, cât și în ceea ce privește utilizarea 

digitalizării ca instrument pentru învățare și creștere a gradului de cultură;  

 Îmbunătățirea procesului guvernamental de luare a deciziilor prin sisteme și soluții 

informatice complexe prin ameliorarea cadrului de interoperabilitate la nivelul 

serviciilor publice;  

 Digitalizarea administrației si serviciilor publice la nivel local (siguranța publică, 

servicii și utilități publice, monitorizare energie, mediu, iluminat public, sisteme 

GIS - intervenții de tip smart-city); 

 Transformarea digitala a companiilor prin adoptarea tehnologiilor si instrumentelor 

digitale care conduc noi modele de afaceri, sprijin pentru dezvoltarea Hub-urilor 

Inovative Digitale (DIH); 

 Digitalizarea in învățământul preuniversitar, profesional si tehnic/dual si universitar 

prin crearea și dezvoltarea unor platforme digitale, baze de date și biblioteci 

virtuale pentru studenți, live streaming etc; 

 Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor;  

 Introducerea investițiilor tehnologice (inclusiv tehnologii IT&C, IoT, automatizare, 

robotică, inteligență artificiala), a investițiilor pentru servicii si echipamente 

necesare pentru transformarea digitala a IMM-urilor, precum şi susţinerea la nivel 

regional a Hub-urilor Inovative Digitale;  

 Suport pentru dezvoltarea și implementarea de noi modele de afaceri pentru IMM-

uri, în special pentru internaționalizare, sprijinirea clusterelor, sprijin pentru 

crearea de noi întreprinderi şi trecerea de la stadiul de start-up la cel de scale-up;  

 Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor 

Financiare;  

 Intervenții în cercetarea din domeniul medical;  

 Actiuni dedicate cercetării și/sau utilizării clinice: ex. producție de plasmă sau 

derivate, producție de vaccinuri; 
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 Cercetare în domeniul bolilor transmisibile/ netransmisibile; 

 Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul genomicii; 

 Intervenții pentru digitalizare în domeniul medical; 

 Refacere și modernizare sistem informatic (CNAS), Observatorul național pentru 

date în sănătate, soluții digitale în infrastructura din sănătate (ex.: digitizare 

internă și externă a instituțiilor medicale), uniformizarea fluxurilor informaționale.  

 

COMPLEMENTARITĂȚI ÎNTRE PROGRAME 

In ceea ce privește domeniul cercetare/ dezvoltare/inovare, există 

complementarități între POR-uri, POCIDIF, POEO, POTJ și POS.  

Astfel, prin POR-uri se au în vedere investiții care vizează în principal IMM-urile 

în domenii de specializare inteligentă: dezvoltarea conexiunilor și sinergiilor pentru 

integrarea în structuri și rețele aliniate domeniilor RIS3, cooperarea între 

întreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare și sectorul învățământului superior; 

dezvoltarea structurilor CDI în folosul întreprinderilor și sprijinirea transferului 

tehnologic;; dezvoltarea capacitații ecosistemului antreprenorial de inovare pentru 

crearea, maturizarea si internaționalizarea start-up / spin-off in domenii RIS3.  

Prin POCIDIF se au în vedere investiții în domeniile de specializare inteligentă 

identificate la nivel național pentru creșterea competitivității economice prin 

cercetare și inovare și prin utilizarea/dezvoltarea de mari infrastructuri de CDI.  

Totodată, prin POEO sunt propuse spre finanțare adaptarea ofertei de educație 

și formare profesională la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și 

progresului tehnologic.  

Cercetarea și inovarea este avută în vedere și în POS, unde sunt propuse spre 

finanțare infrastructuri privind cercetarea din domeniul medical și măsuri de tip FSE+ 

care susțin cercetarea în sănătate. Totodată, finanțarea unor activități privind 

cercetarea și inovarea de promovare a transferului de tehnologii avansate si sprijinirea 

cooperării dintre industrie și cercetători sunt avute în vedere și în POTJ în măsura în 

care planurile pentru tranziție Justă vor identifica acest tip de investiții ca fiind 

prioritare.  

Tot în cadrul OP 1, domeniul digitalizare este vizat de mai multe programe, 

respectiv POR-uri, POCIDIF, POTJ și POS. 

Astfel, prin POR-uri se vor susține acțiuni de tip smart city (siguranța publică, 

servicii și utilități publice, monitorizare energie, mediu, rețele de trafic si transport 

public, iluminat public, sisteme GIS, baze de date urbane etc.), creșterea eficienței 

administrației publice ca urmare a digitalizării, precum și transformarea digitala a 
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companiilor prin adoptarea tehnologiilor si instrumentelor digitale care conduc la noi 

modele de afaceri.  

Prin POCIDIF este avută în vedere dezvoltarea competitivității economice prin 

digitalizare fiind vizate investiții în creșterea nivelului de interoperabilitate al 

sistemelor informatice din administrația publică centrală pentru crearea unui sistem 

standardizat, interconectat și digital, încurajând reutilizarea informațiilor și a 

serviciilor care există deja și care sunt disponibile prin diferite surse. 

Prin POS se va asigura finanțarea infrastructurii de informatizare a sistemului 

medical și măsuri FSE+ care susțin informatizarea și utilizarea metodelor moderne de 

investigare, intervenție, tratament.  

Totodată, prin POTJ vor fi avute în vedere investiții în digitalizare si competențe 

digitale avansate în administrația publică locală și întreprinderi, pentru zonele vizate 

de acest program, în măsura în care aceste domenii vor fi identificate ca priorități în 

planurile de tranziție Justă.  

În domeniul competitivitate/antreprenoriat, în procesul de programare s-a 

avut în vedere complementaritatea între POR-uri, POCIDIF, POEO și POTJ.  

Astfel, prin POR-uri se are în vedere finanțarea sub formă de grant a 

antreprenoriatului și infrastructurii suport pentru afaceri și stimularea activităților 

inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor, iar prin POCIDIF se va oferi sprijin 

prin instrumente financiare pentru întreprinderi, inclusiv in domeniile de specializare 

inteligentă la nivel național, pe baza Evaluării ex-ante pentru instrumente financiare, 

care va fi elaborată, conform cerințelor Regulamentului.  

Totodată, prin POEO va fi asigurată adaptarea ofertei de educație și formare 

profesională la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului 

tehnologic, creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 

profesional și tehnic, precum și acțiuni de antreprenoriat și economie socială.  

Prin POTJ vor fi finanțate investiții pentru crearea de noi întreprinderi, inclusiv 

susținerea acestora prin incubatoare de afaceri și servicii de consultanță, precum și 

investiții productive in IMM-uri, inclusiv in întreprinderi nou înființate, care conduc la 

diversificare și reconversie economică a zonelor vizate de acest program. 

 

COMPLEMENTARITATEA ÎNTRE FONDURI 

Pe domeniul cercetare/inovare/dezvoltare, complementaritatea între fonduri 

este realizată între FEDR, FSE+ și FTJ. Din FEDR se va finanța dezvoltarea 

infrastructurilor de cercetare (inclusiv în domeniul medical) și competitivitatea, din 

FSE se va finanța adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica 

pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic (inclusiv în sănătate).  
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Totodată, prin FTJ se au în vedere investiții care vor viza transferul de 

tehnologii avansate și sprijinirea cooperării dintre industrie și cercetători.  

În ceea ce privește digitalizarea, complementaritatea se va realiza intre 

aceleași fonduri, investițiile din FEDR vizând infrastructura de digitalizare (inclusiv în 

domeniul medical), cele din FTJ digitalizarea si competențele digitale avansate în 

administrația publică locală și întreprinderi, iar cele din FSE vor susține informatizarea 

și utilizare metodelor moderne de investigare, intervenție și tratament în domeniul 

sănătății, precum și creșterea competențelor digitale și utilizarea resurselor 

educaționale deschise.  

În ceea ce privește antreprenoriatul, complementaritatea este realizată tot 

între FEDR, FSE+ și FTJ. Astfel, din FEDR se va asigura finanțarea acestui domeniu 

pentru infrastructuri suport pentru afaceri, stimularea activităților inovatoare și 

creșterea competitivității IMM-urilor, în timp ce din FSE se vor finanța măsuri privind 

adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii și la 

provocările inovării și progresului tehnologic; creșterea accesibilității, atractivității și 

calității învățământului profesional și tehnic, precum și măsuri care vizează direct 

antreprenoriatul și economie socială. Totodată, din FTJ, în zonele vizate de planurile 

de tranziție Justă se are în vedere finanțarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin 

incubatoare de afaceri și servicii de consultanță, precum și investiții productive in 

IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou înființate, care conduc la diversificare și 

reconversie economică. 

 

COMPLEMENTARITĂȚI ȘI SINERGII CU ALTE INSTRUMENTE ALE UNIUNII EUROPENE 

Orizont Europa  

Sinergia între fonduri și Orizont Europa va fi asigurată prin Strategia Națională 

de Specializare Inteligenta 2021-2027. Monitorizarea și stimularea participării 

beneficiarilor români la Orizont Europa se va asigura de către Ministerul Educației și 

Cercetării, care este Punct Național de Contact pentru Orizont Europa.  

În cadrul OP 1, POCIDIF va sprijini proiecte care contribuie direct la întărirea 

capacității administrative a entităților din domeniul CDI din România de a realiza 

aplicații pentru proiecte și apeluri la nivel european și mondial. Componenta CDI a 

POCIDIF va fi dezvoltată în condiții de sinergie și complementaritate cu Planul Național 

de Cercetare, Dezvoltare și Inovare IV (2021-2027) și, de asemenea, în sinergie cu 

programul Orizont Europa. La nivel regional, este susținută participarea la 

implementarea unor proiecte interregionale și atragerea de noi resurse pentru 

cercetare-inovare, intensificarea schimbului de cunoștințe si valorifica 

infrastructurii/competențelor de cercetare regionale.  
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De asemenea, POS va lua in considerare realizarea de sinergii, in domeniul sau 

de intervenție, prin acțiunile de cercetare medicala sprijinite, atât cu PNCDI IV, cat si 

cu Programul Orizont Europa.  

În complementaritate cu FEDR, programul Europa digitală va contribui la 

asigurarea faptului că beneficiile transformării digitale vor ajunge la toți cetățenii și 

la toate întreprinderile. Programul va oferi finanțare pentru proiecte în cinci domenii, 

respectiv: competențe digitale avansate, inteligența artificială (IA), supercomputerul, 

securitatea și apărarea cibernetică și asigurarea utilizării pe scară largă a tehnologiilor 

digitale în întreaga economie și societate.  

Sinergiile dintre programe vor permite realizarea unor economii de scară și a 

unor investiții mai coerente și obținerea unei valori adăugate pentru cetățeni și actorii 

economici. Ele vor amplifica impactul pe teren al investițiilor digitale la nivelul UE, în 

timp ce investițiile digitale naționale și regionale vor fi mai în măsură să completeze 

acțiunea la nivelul UE. 

Programul privind piața unică promovează sinergii și complementarități 

menite să sprijine IMM-urile și antreprenoriatul în cadrul fondului InvestEU. Programul 

vine în completarea sprijinului acordat IMM-urilor și antreprenoriatului în cadrul FEDR. 

Programul urmărește sinergii cu programul „Orizont Europa” și cu Programul spațial în 

ceea ce privește încurajarea IMM-urilor să profite de soluții de inovare revoluționare 

și de alte soluții elaborate în cadrul acestor programe.  

Programul Cooperarea în domeniul vamal (CUSTOMS) continuă și în perioada 

2021-2027 să faciliteze coordonarea între autoritățile statelor membre și consolidarea 

capacității, inclusiv formarea și schimbul de bune practici, pentru a asigura o aplicare 

uniformă a legislației vamale a UE, alături de digitalizarea și modernizarea uniunii 

vamale. Din această perspectivă, un obiectiv principal al programului CUSTOMS va fi 

dezvoltarea, operarea și întreținerea în continuare a infrastructurii vamale IT. 

Alături de celelalte fonduri (FEDR, FSE+, Fondul pentru gestionarea integrată a 

frontierelor), Programul Cooperarea în domeniul fiscal (Fiscalis) contribuie la 

activitatea de îmbunătățire a cooperării fiscale în UE prin: dezvoltarea și menținerea 

unor soluții informatice interoperabile și eficiente pentru a sprijini autoritățile fiscale 

în aplicarea legislației UE.  

Programul Spațial European urmărește dezvoltarea unui sector manufacturier 

și al serviciilor inovativ și competitiv, care va include întreprinderile mici și mijlocii și 

start-up-urile, fapt ce va conduce la sinergii și complementarități cu acțiunea FEDR și 

a programului Orizont Europa în cadrul activităților de dezvoltare tehnologică și de 

cercetare ale Uniunii. În cadrul programului, vor fi încurajate progresele tehnice și 

științifice, vor fi sprijinite competitivitatea și capacitatea de inovare a industriilor din 
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sectorul spațial al Uniunii, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, a 

întreprinderilor nou-înființate și a întreprinderilor inovatoare. În complementaritate 

cu celelalte fonduri dedicate consolidării competitivității, Programul Spațial European 

va sprijini competențele și capacitatea de a inova ale persoanelor juridice și fizice din 

Uniune care activează sau doresc să activeze în acest sector, ținând seama în special 

de poziția și de necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii și ale întreprinderilor nou-

înființate. 

o O EUROPĂ MAI VERDE 

Daca ne gândim la proiectele din Energie, ca și 

obiective specifice propuse menționăm promovarea 

eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră, promovarea energiei din surse 

regenerabile și dezvoltarea de sisteme inteligente de 

energie, rețele și stocare în afara TEN-E (Rețele 

Transeuropene de Energie).  

Având în vedere că trăim într-o perioadă în care 

consecințele schimbărilor climatice și criza apei 

sunt principalele riscuri, Comisia sprijină finanțarea 

proiectelor care promovează adaptarea la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor 

și a rezilienței în urma dezastrelor și care promovează gestionarea sustenabilă a apei. 

Pentru promovarea tranziției către o economie circulară, se vor face investitii 

pentru extinderea si îmbunătățirea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor, 

pentru a crește reutilizarea și reciclarea acestora, pentru a preveni generarea 

deșeurilor și devierea de la depozitele de deșeuri. 

Protecția naturii și a Biodiversității vor fi îmbunătățite prin dezvoltarea 

infrastructurii verzi (în special în mediul urban) și prin reducerea poluării. 

În ceea ce priveste obiectivul mobilității Urbane, vor fi selectate acele proiecte prin 

care se va facilita accesul mai rapid și mai ieftin al populației în zona urbană.  

 

Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin 

promovarea tranziției către o energie nepoluantă și Justă, a investițiilor verzi și 

albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii 

și gestionării riscurilor 

România va contribui la acest obiectiv prin finanțarea nevoilor de dezvoltare 

din următoarele sectoare: adaptarea la schimbările climatice prin creșterea eficienței 

energetice și dezvoltarea sistemelor inteligente de energie, a soluțiilor de stocare și  
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a adecvanței sistemului energetic, prevenirea şi gestionarea riscurilor, infrastructura 

de apă și apă uzată, economia circulară, conservarea biodiversităţii, calitatea aerului, 

decontaminarea siturilor poluate, regenerare urbană, mobilitate urbană, termoficare, 

pescuit și acvacultură.  

Accelerarea investițiilor în eficiență energetică în clădiri, măsurile de 

consolidare și de utilizare a unor surse de energie alternativă pot fi luate în calcul 

pentru a reduce emisiile de carbon și pentru a face față mai bine unui climat în 

schimbare. România se confruntă cu o provocare majoră pentru renovarea fondului 

său de construcții și atingerea obiectivelor de emisii de carbon. Sunt încurajate măsuri 

de creștere a performanței energetice a clădirilor rezidențiale și publice, inclusiv 

clădiri de patrimoniu, care în final vor permite importante economisiri de energie şi 

reducerea vizibilă a gazelor cu efect de seră.  

La nivelul energiei, pot fi avut în vedere proiecte de modernizare și 

eficientizare a producției, inclusiv din surse alternative, alături de inițiative în 

domeniul transportului, distribuției și stocării. De asemenea, vor fi finanțate 

echipamente și sisteme inteligente pentru asigurarea calității energiei electrice, vor 

fi implementate soluții digitale pentru izolarea defectelor și realimentarea cu energie 

în mediul rural și urban și vor fi adresate măsuri de creștere a adecvanței rețelei 

naționale de energie electrică. Totodată, pot fi susținute proiecte demonstrative în 

întreprinderi, precum și măsuri de sprijin adiacente, inclusiv creșterea eficienței 

energetice a proceselor tehnologice. 

Infrastructura de apă și apă uzată reprezintă una dintre cerințele primare 

pentru asigurarea adecvată a calității vieții. În România, gradul de acoperire cu 

această infrastructură este insuficientă și inadecvată în raport cu cerințele de 

conformare cu directivele de mediu. Pentru perioada 2021-2027, investițiile care 

vizează sectorul apă – apă uzată vor fi realizate conform Master Planurilor Județene 

urmând a continua politica de regionalizare în sector, demarată în perioadele 

anterioare de programare. Astfel, se are în vedere finalizarea implementării 

proiectelor începute în perioada 2014-2020, precum și dezvoltarea de noi proiecte prin 

care se urmărește conformarea cu prevederile directivelor în ceea ce privește 

colectarea și epurarea apelor uzate, precum și asigurarea accesului populației la apă 

potabilă. Totodată, aceste proiecte vor avea o componentă de management al 

nămolului rezultat în urma epurării.  

Politica națională în domeniul gestionării deșeurilor se subscrie politicii 

europene în materie de prevenire a generării deșeurilor și urmărește reducerea 

consumului de resurse și punerea în practică a ierarhiei deșeurilor. Investițiile în 

domeniul deșeurilor vor viza în primul rând prevenirea sau reducerea cantităților de 
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deșeuri generate, reutilizarea și valorificarea deșeurilor prin reciclare sau alte 

operațiuni, precum și sistarea activității și reabilitarea depozitelor neconforme, astfel 

încât valoarea produselor, a materialelor și a resurselor să fie menținută în economie 

cât mai mult timp posibil. Prioritară va fi reciclarea deșeurilor municipale, respectiv 

pregătirea pentru reutilizare și reciclarea a 65% din masa deșeurilor municipale până 

în 2035. Proiectele promovate vor viza adaptarea sistemelor integrate de management 

al deșeurilor, precum și creșterea capacității actorilor din sector pentru asigurarea 

unui management durabil al deșeurilor.  

Rețeaua Natura 2000 este instrumentul principal pentru conservarea 

patrimoniul natural pe teritoriul Uniunii Europene. 18% din teritoriul Uniunii Europene 

este parte a acestei rețele. România nu face excepție, peste 20% din teritoriul său 

fiind declarat sit Natura 2000.  

Investițiile pentru conservarea biodiversității urmăresc asigurarea unui 

management eficient al ariilor naturale protejate, protecția diversității biologice, 

inclusiv refacerea ecosistemelor protejate degradate. Astfel, vor fi sprijinite 

elaborarea şi implementarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 și 

ariile naturale protejate, dezvoltarea de măsuri generale de cunoaștere (inclusiv 

studii), monitorizare și conservare a diversității biologice, precum și acțiuni de 

reconstrucție ecologică a ecosistemelor degradate.  

Premisele pentru protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg sunt create 

inclusiv prin monitorizarea și evaluarea calității aerului, precum și prin monitorizarea 

și reducerea emisiilor de poluanți atmosferici. Investițiile demarate în actuala 

perioadă de programare privind dotarea sistemului naţional de evaluare şi 

monitorizare a calităţii aerului în vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii Evaluării 

Naţionale a Calităţii Aerului vor fi continuate și diversificate astfel încât România să 

respecte cerințele de asigurare și control al calității datelor și de raportare a RO către 

CE. De asemenea, la nivel local va fi monitorizată constant calitatea aerului.  

S-au identificat nevoile de investiții prioritare pentru a promova un răspuns flexibil în 

materie de schimbări climatice, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență și de 

criză, inclusiv a impactului riscurilor naturale și antropice (inundații, secetă, incendii 

forestiere, alunecări de teren, cutremure), conform priorităților stabilite la nivel 

național și în cadrul coordonării și cooperării transfrontaliere și transnaționale. 

În ceea ce privește siturile contaminate, Strategia Naționala și Planul Național 

pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România (HG nr. 683/2015) au 

inventariat 1393 situri contaminate, dintre care 210 situri contaminate istoric şi 1183 

situri Potenţial contaminate, ca urmare a desfăşurării activităţilor economice. Aceste 

situri reprezintă zone în care s-au desfăşurat în principal activităţi miniere şi 

metalurgice, petroliere, chimice, alte activităţi industriale, prezentând posibil impact  
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semnificativ asupra sănătăţii umane, a calităţii solurilor, apelor subterane şi apelor de 

suprafaţă, ecosistemelor etc. Inventarul siturilor poluate /contaminate s-a realizat 

fără a se cunoaşte însă gradul de poluare şi fără a exista o ierarhizare din perspectiva 

riscurilor pe care acestea le incumbă asupra stării de sănătate a populaţiei și, prin 

urmare, au fost identificate nevoile de finanțare în domeniu.  

Prioritățile naționale pentru dezvoltarea urbană aferente perioadei 2021-2027 

se grupează în jurul a trei piloni principali: conectivitate - rețele digitale, mobilitate 

urbană; atractivitate - locuire, spații publice, acces la servicii de calitate, 

infrastructură verde; competitivitate – mediu de afaceri dinamic, locuri de muncă, 

educație și competențe, tehnologie. Acestora li se adaugă dimensiunea identității 

locale și consolidarea comunității - oportunități egale, valorizarea patrimoniului, 

valorificarea oportunităților turistice. 

Analiza sectorului pescuit și acvacultură a evidențiat starea de fapt a 

întregului sector prin identificarea problemelor, realităților și necesitaților cu care se 

confruntă toți actorii în vederea transpunerii acestora în intervenții și direcții 

prioritare de dezvoltare în cadrul strategiei sectorului pentru perioada post 2020 în 

corelare cu obiectivele PCP. Astfel, este necesară sprijinirea pescuitului durabil și 

conservarea resurselor biologice acvactice, precum și sprijinirea activităților de 

acvacultură și procesare durabile și comercializarea produselor din pescuit și din 

acvacultură. Intervențiile acestea vor contribui la realizarea de investiții albastre, 

economie durabilă și adaptare la schimbările climatice.  

 

Astfel, sunt avute in vedere acțiuni referitoare la:  

❖ eficiență energetică; 

 sprijinirea marilor întreprinderi, respectiv a IMM-urilor, în acțiunile de 

îmbunătățire a eficienței lor energetice, prin proiecte demonstrative și de 

eficientă energetică în IMM-uri și măsuri de sprijin adiacente și proiecte de 

eficiență energetică în intreprinderile mari și măsuri de sprijin adiacente;  

 îmbunătățirea eficienței energetice in cladiri publice si rezidențiale, inclusiv 

prin utilizarea unor surse alternative de energie, precum si consolidarea 

cladirilor, în funcție de riscurile identificate;  

 Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul încălzirii centralizate pe baza 

de combustili alternativi/SACET de condominiu; 

 sisteme și rețele inteligente de energie;  

 promovarea utilizării de echipamente şi sisteme inteligente pentru asigurarea 

calității energiei electrice;  
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 implementarea de soluții digitale pentru localizarea/izolarea defectelor și 

realimentarea cu energie în mediul rural și urban;  

 digitalizarea stațiilor de transformare şi soluții privind controlul rețelei de la 

distanță;  

 măsuri de creștere a adecvanței SEN prin investiții în solutții de flexibilitate;  

 implementarea de solutii privind stocarea energiei “behind the meter”;  

 apă și apă uzată;  

 acțiuni integrate de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată regionale, 

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., inclusiv soluții pentru un 

management adecvat pentru tratarea nămolurilor rezultat în cadrul procesului 

de epurare a apelor uzate; sisteme individuale adecvate de tratare a apelor 

uzate pot fi finantate, in cadrul proiectelor regionale integrate de apă uzată, 

ca soluții tehnice aplicate punctual și justificat, la nivelul anumitor aglomerări, 

ulterior stabilirii și implementarii cadrului legal și metodologic de către 

autoritățile responsabile la nivel național; 

✓ construirea și reabilitarea și de sisteme de captare si aducțiune, stații de 

tratare, rețele de transport și distribuire a apei destinate consumului uman in 

contextul proiectelor integrate de apă si apă uzată;  

✓ măsuri necesare pentru eficientizarea proiectelor si sustenabilitatea 

investițiilor (automatizari, SCADA, GIS, contorizari, masuri privind 

implementarea managamnetului activelor etc );  

 acțiuni de pregătirea și gestionarea proiectelor de investiții de apă și apă 

uzată; 

 acțiuni de consolidare a capacității actorilor implicați în sector;  

 economia circulară;  

 îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor municipale in vedere 

asigurării tranziției spre economia circulara, respectiv:  

 Investiții în extinderea sistemelor de colectare separată atât în ceea ce 

privește colectarea din poartă în poartă a deșeurile reciclabile și a biodeșeurile, 

dar și colectarea deșeurile textile și deșeurile periculoase menajere 

(echipamente mobile de colectare, mașini pentru colectarea separată, 

infrastructura suport pentru colectarea, transportul deșeurilor și stocarea 

temporară, inclusiv centre de colectare prin aport voluntar);  
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 Investiții privind valorificarea materiala a deșeurilor (stații de sortare, 

stații de compostare și instalații de digestie anaerobă); 

 Investiții privind instalații de tratare a deșeurilor reziduale, inclusiv 

îmbunătățirea instalațiilor TMB existente; 

 investiții individuale suplimentare pentru închiderea depozitelor de deșeuri 

neconforme;  

 întărirea capacității instituționale a actorilor din sector (MMAP, ANPM, UAT, 

ADI-uri, ANRSC) in vederea accelerarii tranzitiei spre economia circulara;  

 biodiversitate;  

 îmbunătăţirea accesului administratorilor/custozilor siturilor Natura 2000 la 

servicii de asistenţă tehnică specializată pentru elaborarea sau revizuirea 

Planurilor de management a siturilor Natura 2000/ Planuri de acțiune pentru 

specii, pentru toate tipurile de habitate (inclusiv cele din mediu marin), 

prioritate la finanțare având planurile de management ale siturilor aflate în 

arealul proiectelor de infrastructură;  

 mentinerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor prin 

măsuri de conservare specifice prevăzute în planurile de management al 

siturilor Natura 2000, planuri de actiune pentru specii, și după caz a 

ecosistemelor degradate și a serviciilor furnizate în afara ariilor naturale 

protejate; 

 facilitarea accesului autorităților si entităților cu rol in managementul 

biodiversității la servicii de asistenţă tehnică, cercetare şi echipamente pentru 

îmbunătăţirea nivelului de cunoaștere a biodiversității și a ecosistemelor (ex. 

realizarea de studii științifice) şi consolidarea capacitații de management al 

rețelei Natura 2000 si al altor arii naturale protejate de interes național;  

 calitatea aerului; 

 dotarea Reţelei Naționale de Monitorizare a Calităţii Aerului cu echipamente 

noi, prin înlocuirea sau up-datarea 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, conform prevederilor directivelor europene; 

 managementul riscurilor;  

 amenajarea complexă a bazinelor hidrografice prin utilizarea infrastructurii 

verzi sau prin adaptarea, construirea ori reabilitarea infrastructurii existente 

de gospodărire a apelor și îmbunătățiri funciare adaptate la noile practici UE, 

inclusiv cele privind asigurarea conectivităţii laterale şi/sau transversale a 

râului;  
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 dezvoltarea infrastructurii de monitorizare, avertizare şi alarmare a 

fenomenelor hidro-meteorologice severe (inundații și secetă) pentru evaluarea 

și gestionarea durabilă a resurselor naturale, inclusiv activităţi în scopul 

conştientizării publice;  

 consolidarea capacității adminsitrative pentru asigurarea implementării 

directivelor europene în domeniu.  

 continuarea măsurilor de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere  

 sprijinirea măsurilor pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv 

creșterea rezilienței la nivel național și adaptarea continuă la realitatea 

operațională;  

 situri contaminate;  

 sprijinirea procesului de inventariere și investigare preliminară și detaliată a 

siturilor Potenţial contaminate, (în principal prin dezvoltarea unei baze de date 

şi a unei platforme GIS care să permită actualizarea permanentă);  

 remedierea siturilor contaminate orfane aflate in proprietatea autoritatilor 

publice sau puse la dispoziţia acestora de către proprietar, asigurarea calitatii 

factorilor de mediu, în vederea protejării sănătăţii umane și mediului, inclusiv 

monitorizare postremediere a acestora.  

 

❖ regenerare urbană  

 regenerarea spațiilor urbane degradate prin investiţii in infrastructura verde în 

zonele urbane si/sau reconversia funcțională a acestora; 

 mobilitate urbană; 

 dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport, ciclism, 

material rulant, combustibili alternativi);  

 dezvoltarea unor culoare de mobilitate;  

 realizarea de infrastructuri specifice pentru combustibili alternativi; 

 dezvoltarea si modernizarea rețelei de transport public; 

 dezvoltarea transportului metropolitan precum si îmbunătățirea calității 

serviciilor pe calea ferata prin asigurarea unor mijloace de transport ecologice 

pentru transportul calatorilor, precum si infrastructură pentru transportul public, 

sisteme inteligente de transport pentru transport public, ciclism și infrastructură 

de transport pietonal, dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public, 

inclusiv: modernizarea, extinderea liniilor de tramvai, achiziționare, modernizare 

material rulant (tramvaie), achiziționare troleibuze, autobuze, modernizare, 

echipare depou, e-ticketing; 
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 pescuit și acvacultură;  

 sprijinirea activităților de pescuit durabile din punct de vedere economic, social 

și al mediului;  

 promovarea activităților sustenabile de acvacultură;  

 promovarea marketingului, calității și valorii adăugate a produselor din pescuit și 

din acvacultură, precum și procesarea acestor produse; 

 

COMPLEMENTARITĂȚI ÎNTRE PROGRAME 

Complementaritățile între POR-uri și programele naționale vizează în principal 

domeniile eficiență energetică, riscuri, economie circulară, infrastructură verde, 

situri poluate și mobilitate urbană.  

În ceea ce privește eficiența energetică, prin POR-uri se va finanța eficiența 

energetică în clădiri publice și locuințe (luând în considerare riscul la cutremur), 

precum și încălzire centralizată pe baza de combustibili alternativi/SACET de 

condominiu, iar prin PODD se va finanța eficiența energetică în IMM și întreprinderi 

mari. Totodată, prin POTJ sunt avute în vedere finanțări privind dezvoltarea de 

tehnologii și infrastructuri pentru o energie curată la prețuri accesibile și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în eficiența energetică și energia din surse 

regenerabile pentru IMM-uri și întreprinderi mari.  

Din perspectiva riscurilor, prin POR-uri se va finanța riscul la cutremure în 

contextul investițiilor în clădiri prin prisma eficienței energetice. Prin PODD se va 

finanța riscul la inundații, secetă, eroziune costieră și sistemul de management al 

riscurilor.  

Referitor la economia circulară, prin POR-uri și POTJ se va acorda sprijin pentru 

IMM-urile care prin activitatea lor contribuie la acțiunile de prevenire a generării de 

deșeuri și reducerea cantității acestora, precum și acțiuni de creștere a reutilizării 

eficiente și reciclării acestora.. Prin PODD se va acorda finanțare pentru autoritățile 

publice în vederea sprijinirii măsurilor pentru îndeplinirea obiectivelor de reciclare și 

depozitare a deșeurilor prevăzute în Pachetul privind economia circulară și 

îndeplinirea angajamentelor luate privind închiderea depozitelor de deșeuri. 

În ceea ce privește infrastructura verde, prin POR-uri se are în vedere 

finanțarea regenerării spațiilor urbane degradate, inclusiv prin promovarea 

investiţiilor ce promovează infrastructura verde în zonele urbane, iar prin PODD 

finanțarea conservării biodiversităţii în ariile Natura 2000 și prin POTJ sunt vizate 

investiții în proiecte de restaurare a terenurilor și de reconversie în măsura în care 

acestea vor fi identificate ca prioritare prin planurile de tranziție Justă.  
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De menționat este faptul că pentru toate proiectele de infrastructură de 

transport din POT/POR-uri menţinerea şi refacerea infrastructurii verzi va reprezenta 

o preocupare majoră.  

Referitor la siturile poluate, complementaritatea este asigurată între POR-uri, 

PODD și POTJ. Astfel, prin POR-uri se urmărește finanțarea reconversiei funcționale a 

terenurilor virane degradate/neutilizate/abandonate din zona urbană, în timp ce prin 

PODD este avută în vedere inventarierea și investigare preliminară și detaliată a 

siturilor potenţial contaminateşi remedierea acestora. Totodată, prin POTJ sunt avute 

în vedere investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor poluate, în funcție de 

prioritățile identificate în planurile de tranziție Justă.  

În ceea ce privește mobilitatea urbană, există complementaritate între POR-

uri și POT, respectiv între finanțările urbane din POR privind creșterea utilizării 

transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice, dezvoltarea 

infrastructurii urbane curate și infrastructura pentru combustibili alternativi și cele 

din POT privind trenurile metropolitane, metroul și materialul rulant. 

 

COMPLEMENTARITATEA ÎNTRE FONDURI 

La nivelul OP 2 – o Europă mai verde, referitor la eficiența energetică, 

fondurile vor avea o abordare complementară în ceea ce privește FEDR/FC și FTJ. Prin 

FEDR /FC se va finanța eficiența energetică în clădiri publice și locuințe, încălzirea 

centralizată și în mediul privat, în timp ce din FTJ, în teritoriul pre-identificat, se au 

în vedere finanțări ce vizează dezvoltarea de tehnologii și infrastructuri pentru o 

energie curată la prețuri accesibile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și 

producerea energiei din surse regenerabile pentru mediul privat. De precizat este 

faptul că FC va finanța eficiența energetică în regiunea București-Ilfov.  

Similar, in ceea ce privește apa/apa uzată se va asigura complementaritatea între 

FEDR și FC, din FC finanțându-se acest sector în regiunea București-Ilfov.  

Referitor la economia circulară, se asigură complementaritatea între FEDR, FC și FTJ. 

Din FEDR se vor asigura investițiile în mediul privat care vizează măsurile pentru IMM-

uri care prin activitatea loc contribuie la îndeplinirea obiectivelor de reciclare, în timp 

ce din FC se asigură finanțare pentru autoritățile locale pentru îndeplinirea 

obiectivelor de reciclare și depozitare a deșeurilor prevăzute în Pachetul privind 

economia circulară. De asemenea, din FTJ se are in vedere finanțarea acțiunilor 

IMMurilor care contribuie la reducerea cantităților de deșeuri și consolidarea 

economiei circulare la nivel județean, funcție de prioritățile identificate în planurile 

de tranziție Justă.  
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În ceea ce privește biodiversitatea și infrastructura verde, 

complementaritatea este asigurată între FEDR și FC în sensul că FEDR vizează investiții 

în conservarea biodiversităţii în ariile Natura 2000, iar prin ambele se vor implementa 

proiecte care vor avea în vedere realizarea infrastructurii verzi. Totodată, prin FTJ 

vor fi investiții în proiecte de restaurare și de reconversie a terenurilor. 

Referitor la domeniul mobilitate urbană, se va realiza complementaritatea 

între FEDR și FC, în sensul că din FC se va finanța dezvoltarea infrastructurii de metrou 

în regiunea București-Ilfov, iar din FEDR restul investițiilor care contribuie la 

îmbunătățirea mobilității urbane, respectiv a transportului public urban și a altor 

forme de mobilitate urbană ecologică, a infrastructurii urbane curate și pentru 

combustibili alternativi, precum și a trenurilor metropolitane și materialului rulant.  

 

COMPLEMENTARITĂȚI ȘI SINERGII CU ALTE INSTRUMENTE ALE UNIUNII EUROPENE 

Programul LIFE va contribui la: tranziția către o economie circulară, eficientă 

din punct de vedere al resurselor și al energiei, cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

și rezistentă la schimbările climatice, protecția și îmbunătățirea calității mediului și 

la conservarea naturii și oprirea și inversarea tendinței de declin al biodiversității. 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor acționează în calitate de punct de contact 

pentru programul LIFE. Programul cuprinde două domenii de acțiune principale: 

Mediu: natură și biodiversitate și economia circulară și calitatea vieții;  

Politici climatice: atenuare și adaptare și tranziția către o energie curată. 

Componenta de granturi și achiziții publice din cadrul programului LIFE va fi în 

continuare gestionată direct de către Comisie, cu sprijinul unei agenții executive.  

Se vor dezvolta sinergii în special cu FEDR, care în cadrul proiectelor 

demonstrative și de eficientă energetică în IMM-uri va finanța acțiuni de promovare a 

reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Totodată, FEDR va sprijini intervențiile 

vizând îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi, în 

special în mediul urban, și reducerea poluării și va realiza investiții în rețeaua Natura 

2000.  

În ceea ce privește complementaritatea cu FSE+, programul LIFE va asigura 

finanțare pentru acțiuni de inovare, adaptare socială și responsabilizare a 

întreprinderilor, lucrătorilor și cetățenilor, astfel încât aceștia să își dezvolte 

capacitățile și competențele de care au nevoie pentru a contribui la combaterea 

schimbărilor climatice.  

În cadrul clusterului „Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și 

mediu”, activitățile programului Orizont Europa vor permite crearea unei baze de 

cunoștințe și găsirea de soluții pentru: protecția, gestionarea și utilizarea durabilă a 
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resurselor naturale terestre și marine, precum și consolidarea rolului sistemelor 

terestre și acvatice ca absorbanți de carbon; protecția biodiversității, securizarea 

serviciilor ecosistemice și garantarea securității alimentare și nutriționale, asigurând 

regimuri alimentare sigure, sănătoase și nutritive; accelerarea tranziției de la o 

economie liniară bazată pe combustibilii fosili la o economie circulară eficientă din 

punctul de vedere al utilizării resurselor, rezilientă, cu emisii scăzute, inclusiv de 

carbon, precum și sprijinirea dezvoltării unei bioeconomii durabile și a economiei 

albastre și dezvoltarea unor zone rurale, montane, costiere și urbane reziliente și 

dinamice. 

Aceste activități vor fi complementare intervențiilor finanțate din FEDR în ceea 

ce privește creșterea reutilizării și reciclării deșeurilor și promovarea tranziției către 

o economie circulară. În același timp, complementar acțiunii FEDR, Orizont Europa va 

sprijini cercetarea și inovația în cadrul diferitelor sectoare cu emisii reduse de carbon, 

în special în domenii precum: energie regenerabilă, sisteme energetice inteligente, 

eficiență energetică, soluții integrate de stocare a energiei etc.  

Mecanismul pentru interconectarea Europei sprijină investițiile în 

infrastructurile transfrontaliere din sectorul energiei, fiind complementar acțiunilor 

întreprinse în domeniul energiei din cadrul PODD. MIE va completa investițiile realizate 

din FEDR în domeniul energetic prin dezvoltarea de proiecte având ca obiectiv o mai 

bună integrare a pieței interne a energiei, interoperabilitatea rețelelor 

transfrontaliere și transsectoriale, facilitarea decarbonizării și securitatea 

aprovizionării.  

Obiectivul general al Mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene 

este consolidarea cooperării dintre statele membre ale UE în domeniul protecției 

civile, în vederea îmbunătățirii prevenirii, pregătirii și reacției la dezastre. Când scara 

de urgență copleșește capacitățile de răspuns ale unei țări, aceasta poate solicita 

asistență prin intermediul Mecanismului.  

În complementaritate cu FSE+, cu scopul de a consolida prevenirea, pregătirea și 

răspunsul eficace la dezastre, Mecanismul de protecție civilă al UE va putea finanța 

acțiuni de informare, educare și sensibilizare a publicului, precum și acțiuni asociate 

de diseminare, în scopul implicării cetățenilor în prevenirea și reducerea la minimum 

a efectelor produse de dezastre în Uniune și pentru a ajuta cetățenii Uniunii să se 

protejeze ei înșiși cu mai multă eficacitate și în mod durabil. 
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o O EUROPĂ CONECTATĂ 

O parte din finanțarea alocată 

României pentru această etapă (aprox. 30,6 

mld. euro), va fi destinată obiectivului 

conectivitate, adică acelor investiții prin 

care se va facilita dezvoltarea unei rețele 

TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor 

climatice, inteligentă, sigură și intermodală. 

Totodată, se vor avea în vedere si investițiile 

în infrastructură de bandă largă, de foarte 

mare capacitate, de tip Broadband. 

 

Obiectivul politic 3 - O Europă mai conectată prin creșterea mobilității și 

conectivitatea TIC regională 

 

O Europă mai interconectată poate fi realizată prin creșterea conectivității 

transportului, dezvoltarea rețelelor TEN-T durabile, inteligente, sigure și intermodale, 

rezistente la schimbările climatice, durabile, inteligente și intermodale la nivel 

național, regional și local inclusiv printr-un acces mai bun la rețeaua TEN-T și 

mobilitatea transfrontalieră.  

Un transport sustenabil și eficient este important pentru a asigura legătura între 

regiuni și țări, conectând astfel piețe și persoane și contribuind la activitatea 

economică, la dezvoltare și la creștere. Pentru a asigura coeziunea și 

competitivitatea, sunt necesare, de asemenea, conexiuni fluide între toate statele 

membre ale UE.  

În cadrul acestui acest obiectiv de politica, Romania își propune finalizarea unor 

tronsoane ale rețelei TEN-T principală și anumite părți ale rețelei TEN-T globale, 

transportul fiind un factor important al dezvoltării economiei.  

Astfel, prioritatea pentru România rămâne dezvoltarea infrastructurii de 

transport in special pe rețeaua principală, precum si conexiunea regiunilor la rețeaua 

TEN-T prin realizarea variantelor ocolitoare si a racordurilor lipsa, care va permite o 

mai bună interconectare a regiunilor dar si a României cu alte state membre.  

Pentru România rămân vitale investițiile în toate modurile de transport. Astfel, 

fondurile UE vor continua să se concentreze pe optimizarea conectivității atât pe plan 

intern, cât și internațional, și dezvoltarea unui transport durabil. 

Sunt necesare investiții prioritare pentru continuarea dezvoltării rețelelor TEN-

T, inclusiv pentru îmbunătățirea legăturilor la acestea, pentru creșterea mobilității 
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naționale, regionale și transfrontaliere. Creșterea numărului de pasageri, optimizarea 

traficului, siguranța pasagerilor și a mărfurilor și calitatea în ansamblu a serviciului 

oferit sunt aspecte care vor face obiectul viitoarelor intervenții.  

Atât Programul Operațional Transport cât si Programele Operaționale Regionale 

reprezintă instrumentele de finanțare care vin sa servească obiectivului de politica 3 

- O Europa mai conectata, sa finanțeze intervențiile in infrastructuri de transport care 

urmăresc reducerea decalajelor de dezvoltare, reducerea blocajelor și a timpilor de 

călătorie, și creșterea competitivității regiunilor.  

Drumurile joacă un rol semnificativ în acest sens, întrucât transportul rutier 

reprezintă soluția de transport cea mai utilizată în UE atât din punct de vedere al 

mărfurilor transportate cat si din punct de vedere al traficului de calatori.  

În ceea ce privește modul de transport rutier, va fi tratata cu prioritate rețeaua 

primară la nivelul României care este întinsă în preponderență pe aliniamentul rețelei 

TEN-T Centrale și TEN-T Globale. Rețeaua primară reflectă la nivel național conceptul 

politicii UE de focalizare a principalelor investiții pe o rețea compactă ce reprezintă 

coloana vertebrală a sistemului de transport. Rețeaua primară rutieră va reprezenta 

baza de la care România va aborda procesul investițional post 2020. Complementar 

rețelei primare sunt avute in vedere intervențiile la nivelul rețelei secundare de 

transport având rolul de a asigura accesibilitatea regională și urbană a rețelei primare 

de transport în mod eficient, sigur și cu impact redus asupra mediului. Fără o 

accesibilitate crescută a regiunilor și centrelor urbane la rețeaua primară vor fi 

afectate accesul la piața unică și locurile de muncă, se reduc oportunitățile de 

investiții și scade gradul de satisfacție socială.  

În domeniul infrastructurii feroviare intervențiile se vor focaliza asupra 

continuării modernizării rețelei primare de cale ferată a României pentru secțiunile 

situate predominant pe rețeaua TEN-T Centrală. Acțiunile susținute au in vedere 

achiziții de mijloacele de lucru (trenuri de lucru și echipamente) pentru asigurarea 

proceselor de modernizare a infrastructurilor feroviare precum şi conformarea cu 

parametrii tehnici, inclusiv în ceea ce privește sistemul ERTMS.  

Pentru a asigura beneficiile economice, sociale și de mediu aduse de 

modernizarea rețelei feroviare de cale ferată este necesar ca serviciile de transport 

să fie la calitatea solicitată de utilizatori, completate şi de măsurile de facilitare a 

eficienței transportului feroviar public de călători (optimizarea mersului trenurilor – 

graficului de călătorii, sistemele de ticketing, măsuri de creștere a accesibilității 

persoanelor cu deficiențe de deplasare și alte măsuri similare).  

Un sistem de transport eficient trebuie să asigure traseul neîntrerupt al călătorilor și 

al mărfurilor le destinațiile solicitate. Un sistem de transport multimodal asigură 

acest deziderat prin utilizarea a mai mult de un mod de transport.  
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În România în cadrul principalelor orașe este necesară asigurarea atât a terminalelor 

de transport intermodal, cât și a legăturilor acestora cu principalele huburi modale.  

Transportul naval este considerat alături de transportul feroviar un mod de 

transport mai prietenos cu mediu și astfel participă la implementarea strategiei 

europene Green Deal şi contribuie la obținerea dezideratului de neutralitate a 

emisiilor de carbon. Transportul naval este susținut în sinergie și de Mecanismul 

Interconectarea Europei 2021-2027 cu accent deosebit pe modernizarea căilor 

navigabile. 

Având in vedere datele statistice referitoare la rata accidentelor rutiere in 

Romania, siguranța rutieră este printre cele mai scăzute dintre statele UE. Prioritățile 

propuse spre finanțare au in vedere operațiuni care să contribuie la îmbunătăţirea 

siguranței circulației rutiere, reducerea numărului de accidente rutiere, în particular 

a accidentelor fatale în scopul contribuției la „Viziunea 0” a Comisiei Europene, 

precum și minimizarea efectelor economice cauzate de aceste accidente.  

 

Astfel, sunt avute in vedere acțiuni referitoare la:  

 creşterea accesibilităţii regiunilor și populației prin construcția/ modernizarea 

rețelei rutiere si feroviare, la standarde europene, în special la nivelul rețelei 

TEN-T;  

 finalizarea tronsoanelor rutiere iniţiate anterior și continuarea investițiilor în 

dezvoltarea rețelei TEN-T centrale și globale pentru asigurarea accesibilității la 

piețele internaționale;  

 reabilitarea și modernizarea drumurilor naţionale care asigură conectivitatea 

zonelor cu o accesibilitate redusă;  

 realizarea de legături rutiere secundare reabilitate si nou construite către 

rețeaua rutieră și nodurile TEN-T (drumuri județene inclusiv de tip descărcări 

autostradă;  

 îmbunătăţirea sistemului de management al infrastructurii rutiere şi a 

condiţiilor de siguranţă;  

 finalizarea investițiilor inițiate pe tronsoanele feroviare care asigură 

conectivitatea cu pieţele internaţionale, în coordonare cu proiectele propuse 

spre finanțare in CEF, îmbunătăţirea condiţiilor de management şi control al 

traficului feroviar; implementarea unui mixt de măsuri de reformă și optimizare 

a serviciilor; 

 creşterea atractivității transportului naval prin îmbunătăţirea condiţiilor de 

navigație prin investiţii în infrastructura portuară și prin investiții în căi 

navigabile; 
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 creşterea atractivității transportului intermodal pentru atragerea unui volum 

crescut de mărfuri manipulat în terminale intermodale (inclusiv în porturi); 

 

COMPLEMENTARITĂȚI ÎNTRE PROGRAME 

Complementaritățile între programe în cadrul OP 3 sunt asigurate între POR-uri 

și POT.  

Astfel, prin POR se va finanța creșterea gradului de accesibilitate prin investiții în 

legături rutiere secundare conectate cu infrastructura TEN-T și soluții pentru 

decongestionarea/fluidizarea traficului, iar prin POT se va finanța TEN-T rutier, 

infrastructura rutieră națională, TEN-T feroviar, infrastructura feroviară națională, 

îmbunătățirea mobilității naționale, transport multimodal, căi navigabile și porturi și 

siguranța rutieră. 

 

COMPLEMENTARITATEA ÎNTRE FONDURI 

În cadrul OP 3 – o Europă mai conectată, complementaritatea va fi realizată în 

domeniul transporturi între FEDR și FC, ca și în cazul mobilității urbane. Din FEDR se 

vor finanța investițiile în legături rutiere secundare conectate cu infrastructura TEN-

T, TEN-T rutier și feroviar, precum și infrastructura rutieră și feroviară națională și 

siguranța rutiera. Din FC se va finanța TEN-T rutier și feroviar, transportul multimodal, 

caile navigabile și porturile. Mecanismul de finanțare între FEDR și FC privind TEN-T 

rutier și feroviar urmează a fi stabilit la nivel de program.  

 

 

 

COMPLEMENTARITĂȚI ȘI SINERGII CU ALTE INSTRUMENTE ALE UNIUNII EUROPENE  

Proiectele de rețele de transport transeuropene vor continua să fie finanțate 

atât prin gestiune partajată, din Fondul de Coeziune, cât și prin gestiune directă, în 

cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE).  

Ca in perioada 2014-2020, cea mai mare parte a alocării MIE va fi destinată 

finanțării rețelei de căi ferate si sectorului naval.  

Astfel, MIE va finanța intervenții similare cu cele prevăzute in POT. Data fiind 

nevoie uriașa de investiții la nivelul sectorului rutier si feroviar, pentru dezvoltarea 

rețelei TEN-T, nu exista elemente de suprapunere, ci din contra de complementaritate 

fiind avuta in vedere următoarea abordare care creează un echilibru investițional la 

nivelul surselor/instrumentelor de finanțare, respectiv o puternica preferință pentru 

finanțarea infrastructurii feroviare din CEF, in timp ce POT se va axa pe concentrarea 

investițiilor la nivelul sectorului rutier. 
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o  O EUROPĂ MAI SOCIALĂ 

Prin aceasta operațiune, se dorește 

să fie implementat Pilonul european al 

drepturilor sociale, adică se vor urmări 

investiții pentru a îmbunătăți accesul la 

piața muncii prin politici active în 

domeniul pieței forței de muncă (ocupare), 

prin anticiparea nevoilor în materie de 

competențe și prin sprijinirea tranzițiilor și 

a mobilității pe piața muncii. De asemenea, 

vor fi analizate investițiile care vor îmbunătăți calitatea, eficacitatea și relevanța 

pieței forței de muncă, prin crearea unor sisteme de educație și formare 

performante. Și nu în ultimul rând, pentru realizarea acestui obiectiv, menționăm 

investițiile care vor favoriza incluziunea activă, pentru promovarea integrarii 

socioeconomice a comunităților marginalizate, pentru consolidarea accesului la 

servicii de calitate, pentru abordarea problemei deprivării materiale și pentru a investi 

în locuințe, în asistență medicală și în infrastructura de îngrijire pe termen lung. 

 

Obiectivul de Politica 4 – O Europă mai socială prin implementarea Pilonului 

european al drepturilor sociale 

 

Prin intervențiile vizate la nivelul Obiectivului de Politică 4, România are în 

vedere crearea acelor pârghii fundamentale dezvoltării tuturor sectoarelor 

economice, respectiv investițiile în oameni. În acest context, intervențiile vizate au 

în vedere patru aspecte majore:  

 

A) asigurarea unei educații de calitate incluzive la toate nivelurile, 

B) adaptarea resursei umane la dinamica pieței muncii și a progresului 

tehnologic,  

C) combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale prin măsuri 

personalizate,  

D) asigurarea unor servicii de sănătate de calitate și accesibile tuturor . 

 

În ceea ce privește educația, prin intervențiile avute în vedere, România își 

propune să adreseze cele mai stringente probleme cu care sistemul educațional se 

confruntă: reducerea părăsirii timpurii a școlii, un fenomen care a luat amploare în 

ultimii ani, prin măsuri atât la nivel de sistem educațional cât și prin măsuri centrate 

pe elev și familie; creșterea participării copiilor cu dizabilități/ cerințe educaționale 
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speciale prin individualizarea învățării și adaptarea tehnicilor de predare la nevoile 

specifice acestor și accesibilizarea educației; încurajarea participării la educație de la 

cele mai fragede vârste până la învățământul terțiar, în special a copiilor/ tinerilor 

care provin din grupuri vulnerabile, inclusiv prin măsuri care se adresează părinților/ 

tutorilor; corelarea sistemului de educație cu cerințele/ competențele solicitate pe 

piața muncii. 

În vederea soluționării deficitului de forță de muncă, sunt propuse o serie de 

măsuri prin care este vizată includerea pe piața muncii a unor grupuri cu o participare 

mai redusă, precum femeile care au în îngrijire copii, dar și activarea unor grupuri 

dezavantajate, precum șomerii, șomerii de lungă durată, inactivii, NEETs etc. În acest 

sens au fost prevăzute pachete integrate care să răspundă nevoilor complexe cu care 

aceștia se confruntă. Se au în vedere de asemenea, măsuri în sfera anteprenoriatului 

prin care se încurajează deschiderea de noi afaceri, dar și dezvoltarea sectorului 

economiei sociale. În contextul schimbărilor structurale pe piața muncii determinate 

de progresul tehnologic sau fenomene atipice precum epidemiile, sunt necesare 

măsuri de adaptabilitate a lucrătorilor și a întreprinderilor precum 

reconversie/formare profesională, flexibilizarea formelor de muncă, asigurarea 

sănătății și securității la locul de muncă.  

În vederea combaterii saraciei, sprijinirii incluziunii și promovării dreptului la 

demnitate socială, România își propune următoarele obiective generale: creșterea 

accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabila, cu precădere din mediul rural 

prin înființarea si dezvoltarea de servicii sociale la nivel local, creșterea calității 

serviciilor sociale destinate persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile prin 

asigurarea cu personal de specialitate bine pregătit la nivel local si infrastructura 

adecvata, reducerea gradului de excluziune sociala pentru grupurile vulnerabile prin 

oferirea de suport si servicii accesibile pentru depășirea situațiilor de dificultate in 

care se afla, creșterea capacității sistemului național de asistență socială de a 

răspunde la nevoile populației vulnerabile prin dezvoltarea capacității furnizorilor de 

servicii sociale publici si privați la nivel local, crestarea capacității autorităților locale 

de a identifica si evalua nevoile sociale ale comunității intru-un mod participativ si de 

a elabora planuri de acțiune adecvate.  

Accelerarea remedierii principalelor probleme identificate în domeniul 

sănătății necesită o abordare integrată care să țină cont de: nevoia de a îmbunătăți 

serviciile de diagnostic și tratament necesar bolnavilor existenți concomitent cu 

nevoia de a investi în programe preventive de sănătate publică care să reducă în mod 

eficace povara bolilor în populație; necesitatea de a evita ca sectorul curativ al 

sistemului de sănătate să intre în competiție pentru resurse cu cel preventiv, precum 

și nevoia de a asigura intervențiile de sănătate de tip FSE (instruire resurse umane, 
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dezvoltare de metodologii și proceduri, elaborare criterii de asigurare și control al 

calității serviciilor medicale, etc.) integrat și coordonat cu intervenții de tip FEDR 

(investiții în infrastructura fizică a unităților sanitare, aparatură, etc.). 

 

Astfel, sunt avute in vedere acțiuni referitoare la:  

 educație;  

 investiții pentru îmbunătățirea accesibilității, calității și caracterului abordabil, 

din punctul de vedere al costurilor, ale educației și îngrijirii copiilor preșcolari, 

inclusiv ale infrastructurii aferente;  

 investiții pentru a preveni abandonul școlar timpuriu, prin introducerea: unei 

abordări centrate pe elev, pentru copiii expuși acestui risc, a unor programe „A 

doua șansă”, flexibile, dar și a unor servicii relevante de consiliere și orientare 

profesională, concomitent cu îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice, 

astfel încât să poată să acorde atenția necesară copiilor din grupurile 

vulnerabile/dezavantajate;  

 investiții pentru a ameliora calitatea educației și formării profesionale, astfel 

încât să se adapteze evoluțiilor înregistrate pe piața forței de muncă, inclusiv 

formările necesare și furnizarea de echipamente specifice;  

 investiții pentru a sprijini dezvoltarea unor metode și tehnici de predare 

inovatoare și eficace;  

 infrastructura educațională; 

 imbunatatirea accesului la educatie prin construire / reabilitare / modernizare 

/ dotare pentru toate tipurile de instituții de educație (preșcolar, învățământ 

primar, secundar, terțiar centre de educaţie şi formare profesională / 

învățământ dual, etc.);  

 acces pe piata muncii; 

 integrarea tinerilor pe piața muncii;  

 asigurarea accesului la ocupare pentru categoriile vulnerabile, inclusiv 

creșterea ocupării femeilor; 

 dezvoltarea culturii antreprenoriale, sprijinirea antreprenoriatului și a 

economiei sociale;  

 dezvoltarea mecanismelor de anticipare a competențelor și de monitorizare a 

politicilor active de ocupare; 

 dezvoltarea dialogului social și implicarea partenerilor sociali în implementarea 

politicilor de ocupare, inclusiv prin creșterea capacității acestora;  

 asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos și promovarea îmbătrânirii 

active;  
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 creșterea participării la învățarea pe parcursul întregii vieți pentru asigurarea 

tranzițiilor pe piața muncii și a mobilității profesionale a angajaților; 

 sănătate;  

 investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi 

cu impact teritorial, inclusiv: implementarea planului de tranziție, acțiuni de 

instituționalizare/ bugetare a spitalelor regionale, acțiuni de operaționalizare 

a spitalelor regionale, elaborarea și implementarea planului de formare a 

personalului;  

 dotarea și/sau modernizarea infrastructurii: cabinetelor medicilor de familie, a 

centrelor/compartimentelor unde se furnizează servicii de asistență medicală 

comunitară, în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară, inclusiv 

servicii de asistență stomatologică;  

 dotarea/extinderea/ modernizarea / reabilitarea infrastructurii publice: a 

unităților sanitare/ altor structuri publice care desfășoară activități medicale 

de tip ambulatoriu, a centrelor regionale de screening (ex. cancer mamar, 

cancer colorectal, cancer col uterin etc);  

 dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea accesibilității 

și eficacității serviciilor de asistență medicală primară și integrarea cu serviciile 

de asistență medicală comunitară;  

 servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului 

demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al 

morbidităţii;  

 investiții în infrastructură și servicii care vizeaza: unitățile sanitare dedicate 

serviciilor esențiale pentru afecțiuni complexe; structurile sanitare care au 

atribuții în prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor 

transmisibile, inclusiv în epidemii, pandemii, controlul și supravegherea 

infecțiilor asociate actului medical și a celor implicate in sănătatea publică; 

Sistemul național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii de testare a sângelui 

și/sau procesare a plasmei. 

 implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și 

tratament al stadiilor incipiente în special pentru persoane aparținând 

grupurilor vulnerabile; 

 măsuri privind diagnosticarea precoce și/ sau tratament, precum si creșterea 

capacității de îngrijire medicală a pacientului critic prenatal/ neonatal/ 

postneonatal; 

 măsuri destinate controlului infecțiilor asociate actului medical; 

 măsuri destinate creșterii eficacității serviciilor de laborator; 

 sprijinirea incluziunii și promovarea dreptului la demnitate socială;  
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 acoperirea nevoii de servicii sociale primare in mediul rural (rețele de asistenți 

sociali, servicii sociale pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, rețea de 

asistență medicală comunitară);  

 extinderea rețelei de servicii de îngrijire de zi (inclusiv servicii de recuperare 

și respiro pentru copii cu dizabilități) pentru copiii aflați in risc de separare de 

familii și pentru persoanele adulte cu dizabilități;  

 creșterea capacității serviciilor de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu 

pentru mediul urban, centrelor de găzduire si de integrare pentru migranți, 

serviciilor pentru victimele violentei domestice si ale traficului de persoane; 

 dezvoltarea unei rețele de suport pentru persoanele vârstnice izolate/fără 

susținători legali si dezvoltarea de programe de voluntariat la nivel local;  

 sprijinirea autorităților locale pentru clarificarea situației juridice a așezărilor 

informale, pentru diagnoza socială în cadrul comunitații și pentru nevoia de 

locuire în cazul calamitaților si pentru punerea in aplicare a strategiilor DLRC;  

 dezvoltarea rețelei de servicii pentru persoanele cu adicții și persoanele fara 

adapost, pentru sprijinirea persoanelor post-detenție, de suport pentru 

încadrarea persoanelor cu dizabilități, de servicii mobile de recuperare pentru 

persoanele cu dizabilități;  

 crearea serviciilor de suport pentru asistarea deciziei pentru persoanele cu 

capacitate restrânsa de exercițiu;  

 sprijinirea persoanelor cu dizabilități in accesarea echipamentelor si 

tehnologiilor asistive, a familiilor monoparentale, a participării copiilor școlari 

in tabere de creație/sportive;  

 consilierea și orientarea tinerilor în proces de dezinstituționalizare și a copiilor 

cu probleme legate de comportament;  

 asigurarea de ajutor material sub forma de alimente, produse igiena, pachet 

pentru copil si masa calda pentru persoanele dezavantajate;  

 creșterea calității serviciilor sociale prin asigurarea specializării/ perfecționării 

specialiștilor din domeniul social; 

 dezvoltarea infrastructurii de locuinte sociale in mediul urban;  

 dezvoltarea infrastructurii de servicii de recuperare pentru veterani; 

 dezvoltarea unei infrastructuri specifice pentru protejarea memoriei victimelor 

Holocaustului si promovarea nondiscriminarii.  

 

COMPLEMENTARITĂȚI ÎNTRE PROGRAME 

Referitor la complementaritățile în cadrul OP 4, acestea sunt asigurate în 

principal pentru domeniile capital uman pentru piața muncii, educație și sănătate.  
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Astfel, pentru viitoarele investiții în capital uman pentru piața muncii au fost 

stabilite complementarități numai între programele naționale, respectiv POEO, POIDS 

și POTJ. Astfel, din POEO va fi asigurat sprijin pentru valorificarea potențialului 

tinerilor pe piața muncii, creșterea accesului pe piața muncii pentru toți, 

antreprenoriat și economie socială și pentru susținerea reformelor pe piața muncii în 

acord cu dinamica pieței muncii. Din POIDS se vor asigura finanțări atât din FEDR, cât 

și din FSE, prin DLRC pentru măsuri referitoare la pieţele de muncă locale și sprijin 

pentru grupurile sociale vulnerabile, precum și pentru îmbătrânirea activă și 

facilitarea accesului vârstnicilor la servicii. Totodată, din POIDS sunt propuse măsuri 

din FSE pentru ajutorarea persoanelor dezavantajate. Din POTJ se va acorda sprijin 

conform planurilor de tranziție Justă pentru perfecționarea și recalificarea 

lucrătorilor, asistență pentru căutarea unui loc de muncă acordată persoanelor aflate 

in căutarea unui loc de muncă și incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea 

unui loc de muncă în teritoriile vizate de program.  

Referitor la educație, complementaritățile în acest domeniu sunt asigurate 

între POR-uri, POCIDIF, POEO și POIDS. Prin POR-uri se vor realiza investiții în 

infrastructuri specifice care vor asigura creșterea gradului de participare la nivelul 

educației timpurii și învățământului obligatoriu (învățământ antepreșcolar, preșcolar, 

primar), creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și 

creșterea relevanței învățământului terțiar. Prin POEO se vor asigura finanțări din FSE 

în ceea ce privește prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a 

participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională, creșterea 

calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare profesională, 

adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii și la 

provocările inovării și progresului tehnologic, creșterea accesibilității, atractivității și 

calității învățământului profesional și tehnic.   Totodată, din POIDS sunt avute în 

vedere investiții prin DLRC în ceea ce privește infrastructura educațională și măsurile 

pentru combaterea abandonului școlar al elevilor. În același program, dar în afara 

DLRC sunt propuse măsuri tip FEDR și FSE+ pentru reducerea sărăciei copiilor și 

incluziunea socială a celor mai vulnerabili dintre ei, iar din FSE ajutorarea persoanelor 

dezavantajate. 

În ceea ce privește domeniul sănătate, complementaritatea este avută în 

vedere între POS și POIDS. Astfel, complementar investițiilor în infrastructură (spitale 

regionale, județene, municipale, orășenești, alte infrastructuri, echipamente, e-

sănătate, cercetare), servicii (de asistență medicală primară, comunitară și servicii 

oferite în regim ambulatoriu; de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung) și alte 

masuri FSE vizand utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, 

tratament, precum si de formare profesională din POS, prin POIDS se vor putea asigura 
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finanțări tip FEDR și FSE+ în cadrul DLRC și vor viza integrat infrastructura de servicii 

socio-medicale, precum și măsuri tip FSE+ de sprijin a rețelei de asistență medicală 

comunitară în mediul rural.  

 

COMPLEMENTARITATEA ÎNTRE FONDURI 

În cadrul OP 4 – o Europă mai socială, în ceea privește capitalul uman pentru 

piața muncii, complementaritatea este avută în vedere pentru investițiile din FSE+ și 

FTJ. Astfel, investițiilor tip FSE în regiunile vizate de tranziția justă se adaugă cele din 

FTJ privind perfecționarea și recalificarea lucrătorilor, asistență pentru căutarea unui 

loc de muncă, incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.  

În ceea ce privește domeniul educație, complementaritatea va fi asigurată între 

FSE și FEDR. Astfel. din FEDR se vor finanța investiții în e-educație, infrastructura 

școlară pentru învățământul ante-preșcolar, preșcolar, primar, profesional și tehnic și 

învățământul terțiar, inclusiv pentru combaterea abandonului școlar și reducerea 

sărăciei copiilor și incluziunea socială a celor mai vulnerabili dintre ei. Din FSE se vor 

realiza investiții pentru grupurile țintă care vor utiliza infrastructura realizată din 

FEDR.  

De asemenea, complementaritatea între FSE+ și FEDR va fi asigurată și în ceea 

ce privește combaterea sărăciei în cadrului mecanismului DLRC.  

In domeniul sănătate, complementaritățile sunt realizate între investițiile din FEDR, 

care vizează infrastructura de sănătate (spitale regionale, județene, municipale, 

orășenești, alte infrastructuri, echipamente, infrastructura sociomedicală), și FSE, 

care vizează în principal servicii (de asistență medicală primară, comunitară și servicii 

oferite în regim ambulatoriu; de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung) și alte 

masuri FSE vizând utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, 

tratament, precum si de formare profesională. 

 

COMPLEMENTARITĂȚI ȘI SINERGII CU ALTE INSTRUMENTE ALE UNIUNII EUROPENE 

În timp ce Fondul pentru Azil și Migrație este conceput să se adreseze 

necesităților pe termen scurt privind integrarea migranților din state terțe, noua 

generație de fonduri ale Politicii de Coeziune (în special FSE+ și FEDR) asigură sprijin 

pentru integrarea pe termen mediu și lung a acestora, facilitând integrarea în piața 

muncii.  

Programul Erasmus + va oferi oportunități de învățare și mobilitate pentru 

profesori, elevi, ucenici, tineri și studenți în vederea dobândirii de care aceștia din 

urmă a aptitudinilor și competențelor relevante, precum și a capacității de inserție 

profesională, care le pot facilita tranziția de la educație la piața muncii. Erasmus+ se 

va concentra puternic pe incluziune, scopul fiind acela de a permite ca tot mai mulți 
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tineri provenind din medii defavorizate să aibă acces la acest program și va consolida 

oportunitățile de cooperare transnațională pentru universități, instituții de 

învățământ și de formare profesională.  

În vederea sprijinirii mobilității internaționale de învățare și preluare de bune 

practici se are în vedere suplimentarea din buget FSE+ a mobilităților internaționale 

care, din constrângeri bugetare, nu pot fi acoperite din buget Erasmus+. Astfel, din 

FSE+ se va susține asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de grantul 

Erasmus+ pentru elevi / studenți / instituțiile cu acreditare, cu scopul satisfacerii 

cererii de mobilitate internațională, asigurându-se astfel sinergia Erasmus+/FSE+.  

În domeniul competențelor digitale, FEDR va completa abordarea vastă a 

programului Erasmus+ în materie de competențe sprijinind dezvoltarea și dobândirea 

de competențe digitale avansate necesare pentru dezvoltarea de tehnologii de vârf, 

în cooperare cu industriile relevante. 

În timp ce prin FSE+ se va urmări creșterea accesului egal și în timp util la 

servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile, precum și îmbunătățirea 

accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de 

îngrijire pe termen lung, activitățile de cercetare și inovare din cadrul programului 

Orizont Europa vor crea legături strânse între cercetarea bazată pe descoperire, 

cercetarea clinică, epidemiologică translațională, etică, ecologică și socioeconomică, 

precum și între acestea și științele reglementării. Acestea vor aborda domenii cu nevoi 

clinice nesatisfăcute, ca, de exemplu, bolile rare sau dificil de tratat (de ex. cancerul 

pediatric și cancerul pulmonar). 

În complementaritate cu FSE+, programul Europa digitală va sprijini formarea 

competențelor digitale avansate atât pentru actuala și viitoarea forță de muncă, cât 

și pentru întreprinderile mici și mijlocii și administrația publică. Programul asigură 

tipurile de intervenții necesare pentru ca forța de muncă actuală și studenții să poată 

dobândi ușor competențe digitale avansate, în special în calculul de înaltă 

performanță, inteligența artificială și securitatea cibernetică, oferindu-le 

absolvenților și lucrătorilor existenți mijloacele necesare pentru a dobândi și de a-și 

dezvolta aceste competențe, indiferent de locul în care se află.  

Programul EU4Health 2021-2027 este răspunsul pe care Uniunea Europeană l-

a dat soluționării provocărilor legate de pandemia COVID-19, având ca obiective 

stimularea pregătirii UE pentru amenințările majore transfrontaliere pentru sănătate, 

precum și consolidarea sistemelor de sănătate, rezistente și capabile să se confrunte 

cu epidemii și provocări pe termen lung, cum ar fi îmbătrânirea populației și 

inegalitățile în starea de sănătate. Programul, cu un buget de aprox. 9,4 mld. Euro, 

asigură acțiunea sinergică și complementaritatea în domeniul sănătății cu FSE+ 

(sprijinirea dezvoltării de competențe pentru personalul medical și a accesului 
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îmbunătățit la asistență medicală), FEDR (modernizarea infrastructurii în sectoarele 

de sănătate publică și privată, investițiile în cercetare și inovare, în asimilarea de 

tehnologii avansate și soluții inovatoare), Orizont Europa (cercetarea și inovarea în 

domeniul sănătății), Europa Digitală (implementarea infrastructurii digitale în 

domeniul sănătății, inteligența artificială, valorificarea oportunităților pe care le 

oferă supercalculatoarele în ceea ce privește sănătatea), Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (finanțarea rețelor Gigabit cu grad ridicat de rezistență, 

pentru a conecta factorii socio-economici, inclusiv spitalele și centrele medicale, în 

domenii în care astfel de rețele nu există sau sunt prevăzute a fi realizate în viitorul 

apropiat), Mecanismul de Redresare și de Reziliență (sprijinirea creșterii rezilienței 

sistemelor de sănătate naționale) și Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii 

(sprijinirea eforturilor în situații de urgență, modernizarea capacităților rescEU etc.). 

Prin intervențiile pe care le susține, Programul de Sprijin pentru Reforme va 

fi coerent și complementar cu FSE+ care numără printre obiectivele sale contribuția 

la dezvoltarea capacității instituționale a tuturor instituțiilor și serviciilor pieței 

muncii, inclusiv a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, a instituțiilor de 

securitate socială, a instituțiilor de microfinanțare și a instituțiilor care oferă finanțare 

pentru întreprinderile sociale și pentru economia socială.  

Programul de Sprijin pentru Reforme este așteptat, de asemenea, să aibă un efect 

pozitiv asupra ocupării forței de muncă prin susținerea reformelor pe piața muncii, în 

special a celor care sporesc competențele și calificările forței de muncă, și prin 

adaptarea competențelor la nevoile pieței.  

Programul Corpul european de solidaritate își propune să stimuleze implicarea 

tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate, 

reprezentând o platformă unică, atât în interiorul, cât și în afara UE. Programul va 

dezvolta legături strânse și sinergii cu cadrele și cu sistemele naționale, precum 

programele de servicii civice.  

Fondul pentru justiție, drepturi și valori asigură sinergii de politică cu Fondului 

Social European+, prin promovarea egalității de gen și a egalității de șanse, a valorilor 

UE și a respectării drepturilor fundamentale. FSE+ va oferi cetățenilor sprijin prin 

investiții în capitalul uman, ocuparea forței de muncă, inovarea socială, dobândirea 

de competențe digitale de bază, incluziunea socială a persoanelor celor mai 

defavorizate. În mod complementar, programele din cadrul Fondului pentru justiție, 

drepturi și valori vor promova ocuparea forței de muncă, politicile sociale și 

educaționale prin dezvoltarea de capacități eficiente în materie de justiție și 

asigurarea respectării legii. 
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o O EUROPĂ MAI APROPIATĂ DE CETĂȚENII SĂI 

Vor fi sprijinite proiectele strategice de 

dezvoltare durabilă, care vor avea ca și scop 

investiții în turism (stațiuni turistice urbane de 

interes național),  investiții în infrastructură din 

domeniul cultural, investiții în patrimoniul 

cultural, investiții pentru regenerarea urbană și 

securitatea spațiilor publice. 

În viitoarea perioadă de programare, 2021-

2027, se anunță o abordare personalizată a 

dezvoltării regionale. Astfel, vor fi păstrate o parte din metodele de alocare a 

fondurilor (ex: PIB-ul pe cap de locuitor) și vor fi introduse noi criterii de selecție 

(șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea 

și integrarea migranților), pentru o adaptare reală  a intervențiilor la nevoile și 

specificul regional, prin descentralizarea gestiunii și implementării la nivelul 

autorităților locale. 

 

 

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea 

dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a 

inițiativelor locale 

 

Alegerea Obiectivului de Politică 5 ca direcție de acțiune se datorează modului 

integrat de abordare a problemelor teritoriale si locale, care implică autoritățile 

locale si parteneriatele, abordare pe care Romania dorește sa o utilizeze pentru 

asigurarea coeziunii economice și sociale, redresării tendinței de adâncire a 

decalajelor între regiunile și zonele mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate, dar 

și pentru reducerea decalajelor față de alte țări din UE.  

In scopul apropierii finanțărilor de realitățile locale, Romania a decis înființarea 

de programe operaționale regionale, care să permită dezvoltarea integrată a 

regiunilor, pe baza strategiilor regionale.  

In acest sens, recunoscând rolul important al orașelor ca promotori de 

dezvoltare, va fi sprijinită în continuare dezvoltarea urbană, indiferent de 

dimensiune, pe baza priorităților identificate în Strategiile Integrate de Dezvoltare 

Urbană.  
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Este avută în vedere alocarea de sume dedicate (pe baza unor algoritmi clar 

stabiliți) pentru investiții în municipiile reședință de județ, inclusiv zonele 

funcționale, cu scopul de a consolida capacitatea de planificare și coordonare pentru 

gestionarea investițiilor urbane integrate, pentru a genera creștere economică, 

inovare și productivitate, precum și pentru a asigura accesul la noi locuri de muncă și 

servicii publice de bază la nivel local, în linie cu potențialul de creștere al acestora și 

în baza unei abordări personalizate.  

Totodată, sunt avute în vedere investiții în zonele urbane de mici dimensiuni 

(municipii și orașe), inclusiv zonele funcționale, pentru asigurarea unui standard de 

viață minim acceptabil pentru toți cetățenii și creșterea rezilienței și potențialului de 

dezvoltare a acestora. In plus, sunt avute în vedere investiții în regenerarea fizică și 

securitatea spațiilor publice urbane.  

Dezvoltare urbană va fi finanțată din toate obiectivele de politică, contribuind 

astfel la îndeplinirea cerințelor de concentrare tematică. 

Romania are un potențial turistic insuficient valorificat, ca sursă de dezvoltare 

locală și națională. De aceea sunt avute în vedere investiții în infrastructura turistică, 

inclusiv in noi tehnologii, dezvoltarea unei rețele de destinații turistice competitive, 

precum şi creşterea calităţii serviciilor. Patrimoniul cultural și natural este un element 

important care contribuie în mod decisiv, atât la dezvoltarea turismului, cât și la 

dezvoltarea locală, dar care necesită ample investiții de conservare și restaurare și în 

aceste condiții intervențiile la nivel regional vor fi prioritizate în sensul concentrării 

către obiectivele cele mai reprezentative (cetăți medievale, mănăstiri și biserici, 

centre etnografice, monumente arheologice, case memoriale, alte măsuri de 

recunoaștere a valorilor naționale etc).  

Intervențiile specifice OP 5 (investiții în patrimoniul cultural, natural și 

turism), conform proiectului de regulament general, acestea pot fi sprijinite doar prin 

instrumente / strategii ITI, DLRC sau alte strategii teritoriale (strategie regionala sau 

locală) care răspund cerințelor Regulamentului general.  

In ceea ce privește implementarea dezvoltării teritoriale integrate, Romania va folosi 

ambele abordări, atât Investițiile Teritoriale Integrate, cât și Dezvoltarea Locală 

plasată sub Responsabilitatea Comunității. 

Astfel, se va continua utilizarea Investițiilor Teritoriale Integrate, cu finanțare 

din toate obiectivele de politică, atât pentru continuarea implementării Strategiei 

Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, cât și pentru Valea Jiului. Pentru ITI 

Delta Dunării, vor fi continuate investițiile nefinalizate si intervențiile care contribuie 

la implementarea direcțiilor de acțiune identificate în Strategie. Pornind de la lecțiile 

învățate din actuala perioadă vor fi luate măsuri pentru îmbunătățirea implementării 

și a guvernanței. De asemenea, se va utiliza ITI în Valea Jiului, zonă minieră aflată în 
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proces de trecere către utilizarea de energie curată. Strategia care va sta la baza 

înființării ITI este elaborată cu sprijinul unui proiect finanțat de DG Reform, care va 

furniza si propuneri de structuri de guvernantă.  

Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității va fi finanțată 

din Programul Operațional Combaterea Sărăciei, pe baza nevoilor de investiții 

identificate de Strategiile de Dezvoltare Locale elaborate în cadrul Grupurilor de 

Acțiune Locale. Finanțarea acestor strategii se va putea face atât din FEDR cât și din 

FSE pentru comunitățile urbane mai mari de 20.000 locuitori, această opțiune fiind 

stabilită pentru a nu se suprapune intervenția DLRC cu cea LEADER, din cadrul 

viitorului Plan National Strategic 2021-2027, care se desfășoară în mediul rural și în 

mediul urban, dar doar în localitățile mai mici de 20.000 locuitori.  

Utilizarea abordării integrate, bazată pe strategii teritoriale integrate, 

promovată prin OP 5 va contribui la asigurarea de condiții pentru o viață de calitate 

pentru toți cetățenii, valorificarea oportunităților de dezvoltare locală sustenabila, 

asigurarea identității locale și consolidarea comunităților, precum si valorizarea 

patrimoniului și valorificarea oportunităților turistice. De asemenea, intervențiile în 

turism si in patrimoniul cultural și natural vor avea ca efect pe lângă consolidarea 

economiei locale și sprijinirea educației tinerei generații.  

Sunt asigurate complementarități între POR-uri și POIDS în ceea ce privește investițiile 

în turism și cultură. Prin POR-uri este vizată creșterea utilizatorilor resurselor 

turistice, a securității spațiilor publice și a utilizatorilor infrastructurilor de cultură, 

în timp ce prin POIDS, prin DLRC este vizată reabilitarea unor obiective 

turistice/culturale. 

În domeniul prezervării și dezvoltării patrimoniului cultural, intervențiile finanțate din 

FEDR în cadrul Programelor Operaționale Regionale vor fi complementare acțiunilor 

sprijinite prin programul Europa Creativă, în ceea ce privește atât patrimoniul 

construit (clădiri ori construcții valoroase prin unicitate, originalitate ori vechime), 

precum și patrimoniul mobil aflat în muzee. 

 

Obiectivul Specific FTJ - A permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor 

sociale, economice și de mediu ale tranziției către o economie neutră din punct 

de vedere climatic 

 

Rezumat privind selectarea obiectivelor de politică și a rezultatelor principale 

așteptate  

Obiectivul specific al FTJ va fi realizat la nivel național prin diversificarea 

economică a teritoriilor cel mai afectate împreună cu masuri de recalificare și 

incluziune active a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 
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însă va sprijini totodată și transformarea proceselor industriale necesară pentru o 

tranziție spre o economie neutră și pentru menținerea sau creșterea numărului 

locurilor de muncă din aceste sectoare.  

Intervențiile care vor face obiectul finanțării FTJ, așa cum se prevede în Pactul 

ecologic european și în Planul de investiții pentru o Europă durabilă, vin în 

completarea celorlalte acțiuni din următorul cadru financiar multianual pentru 

perioada 2021-2027 însă din perspectiva unică de a contribui la abordarea 

consecințelor sociale și economice ale tranziției către neutralitatea climatică a Uniunii 

prin utilizarea la un loc a finanțărilor oferite în domeniul climei și al obiectivelor 

sociale la nivel regional.  

Astfel, prin Programul Operațional Tranziție Justă vor fi finanțate măsuri 

care urmăresc:  

 crearea de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri și servicii de 

consultanță care vor creste nivelul antreprenoriatului local și vor contribui la 

diversificarea economica regionala. Se are in vedere si creșterea numărului de 

angajați care urmează instruiri în abilități tehnice manageriale și 

antreprenoriale și creșterea numărului de întreprinderi care investesc în aceste 

abilități; 

 dezvoltarea mediului de cercetare și inovare de promovare a transferului de 

tehnologii avansate si sprijinirea cooperării dintre industrie și cercetători;  

 diversificare și reconversie economică prin investiții productive in IMM-uri si in 

alte intreprinderi, inclusiv in intreprinderile nou inființate.Aceste investitii vor 

creste productivitatea și rata de supraviețuirea a întreprinderilor precum si vor 

facilita accesul IMM-urilor pe piețele externe;  

 cresterea digitalizarii si a competențelor digitale avansate in administratia 

publica si intreprinderi prin acțiuni menite să reducă sarcina administrativă 

pentru cetateni si mediul de afaceri și să crească gradul de digitalizare a 

intreprinderilor si deschiderea acestora catre comertul electronic;  

 dezvoltarea de tehnologii și infrastructuri pentru o energie curată la prețuri 

accesibile;  

 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,eficiența energetică și producerea 

si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru IMM-uri si intreprinderi mari. 

Aceste investitii sunt esentiale pentru tranzitia catre neutralitatea climatica si 

asigura stabilitatea economica a teritoriilor si mentinerea sau cresterea 

numarului locurilor de muncă;  

 regenerarea și decontaminarea siturilor pentru a atenua impactul asupra 

mediului si asupra populatiei; 
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 restaurarea si reconversia terenurilor poluate industriale care să contribuie la 

economia locală prin pregătirea terenurilor (în special cele aflate în 

proximitatea rețelelor de utilități) pentru a fi incluse în oferta de terenuri 

disponibile pentru Potențiale investiții;  

 îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor in vedere asigurării tranziției 

spre economia circulara, prin colectare separata investiții privind valorificarea 

materiala a deșeurilor sau investiții privind instalații de tratare a deșeurilor 

colectate in amestec; 

 perfecționarea și recalificarea lucrătorilor; 

 asistență pentru căutarea unui loc de muncă acordată persoanelor aflate in 

căutarea unui loc de muncă;  

 incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 

 

COMPLEMENTARITĂȚI ȘI SINERGII CU ALTE INSTRUMENTE ALE UNIUNII EUROPENE 

Prin programul Life, sunt asigurate complementarități dat fiind ca acesta 

contribuie la: tranziția către o economie circulară, eficientă din punct de vedere al 

resurselor și al energiei, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la 

schimbările climatice, protecția și îmbunătățirea calității mediului și la conservarea 

naturii și oprirea și inversarea tendinței de declin al biodiversității.  

 

 

Fondul de Modernizare  

2% din cantitatea totală de certificate pentru perioada 2021 - 2030 vor fi licitate 

pentru a institui FM, conform Art. 10(d) Directiva EU ETS. României îi va reveni o cotă 

parte de 11,98%. Vor fi finanțate investițiile din următoarele domenii, definite ca fiind 

prioritare în Directiva ETS:  

 Producerea și utilizarea energiei electrice obținute din resurse regenerabile  

 Îmbunătățirea eficienței energetice (inclusiv în transport, clădiri, agricultură și 

deșeuri) cu excepția producției de energie pe bază de combustibili fosili solizi  

 Stocarea energiei   

 Modernizarea rețelelor de energie, inclusiv a țevilor din cadrul sistemelor de 

termoficare urbană, a rețelelor pentru transportul energiei electrice, creșterea 

interconexiunilor între statele membre ale UE  

 Tranziția justă în regiunile miniere, în principal, cu scopul de a sprijini 

reeducarea, dezvoltarea și reangajarea resurselor umane din regiunile respective  
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Fondul pentru inovare este instituit prin Directiva revizuită a sistemului de 

comercializare a emisiilor (ETS) 2003/87 / CE ca succesor al programului NER300. FI 

va sprijini proiecte demonstrative in tehnologii cu emisii reduse de carbon în 

industriile mari consumatoare de energie, regenerabile, stocarea de energie și 

captarea, utilizarea sau stocarea de CO2, în toate statele membre până în 2030. FI se 

va baza pe lecțiile învățate din programul NER300: de ex. condiții de investiții 

provocatoare (prețul scăzut al carbonului), lipsa finanțării publice și private în primele 

etape, proiectarea rigidă, selectarea complexă a proiectului și luarea deciziilor.  

Fondul va fi un instrument cheie pentru punerea în aplicare a strategiei pe 

termen lung a UE pentru reducerea emisiilor de GES și pentru a sprijini 

competitivitatea pe termen lung a UE. Companiile vor beneficia de sprijin simplificat, 

mai rapid și mai eficient pentru proiectele lor, iar proiectele la scară mică se vor 

bucura de condiții simplificate de finanțare.  

Sinergia între FTJ și Orizont Europa va fi asigurată prin Planurile Teritoriale de 

Tranziție Justă. Monitorizarea și stimularea participării beneficiarilor români la 

Orizont Europa se va asigura de către Ministerul Educației și Cercetării, care este Punct 

Național de Contact pentru Orizont Europa.  

Intervențiile finanțate prin FTJ vor fi, în multe cazuri, susținute de acțiunile de 

clusterele de dezvoltarea digitală, industrie și spațiu si climă, energie si mobilitate 

prevăzute de Orizont Europa – programe precum Europa digitală vor beneficia de 

avansurile excepționale și de progresele pe termen lung înregistrate de cercetare și 

inovare.  

 

Pilonii II și III ai JTM vor putea susține o gamă mai largă de investiții, atât din 

perspectivă sectorială, cât și geografică, pentru a consolida acțiunile și obiectivele 

JTF. Prin urmare, prin cei doi piloni va fi posibilă o acoperire mai largă a nevoilor de 

dezvoltare, în măsura în care de sprijinul oferit de aceștia vor beneficia nu doar 

regiunile identificate în planurile de tranziție teritoriale. 

Sprijinul acordat facilității de împrumut din sectorul public va fi, de asemenea, 

complementar cu produsele financiare oferite de schema dedicată în cadrul InvestEU 

(al doilea pilon al mecanismului de tranziție justă). Dacă pilonul II are ca scop principal 

identificarea investițiilor private și sprijinirea investițiilor publice care generează 

suficiente venituri pentru a fi viabile din punct de vedere financiar, iar facilitatea de 

împrumuturi din sectorul public ( Pilonul III) se va concentra pe investiții publice cu 

venituri insuficiente, care nu ar fi finanțate printr-un împrumut fără componenta de 

grant este logic,având în vedere diferența dintre proiecte, caracteristicile lor 

economice și beneficiarii vizați, ca intervențiile din cei trei piloni să fie 

complementare. 
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Mecanismul de asigurare a complementarităților și sinergiilor intre programe, 

fonduri și cu alte instrumente ale Uniunii Europene 

 

Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene constituie baza de instituire a celor 

8 fonduri reglementate de Regulamentul privind Dispozițiile Comune (RDC), respectiv: 

Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR), Fondul Social European+ (FSE+), 

Fondul de Coeziune (FC), FEPAM, Fondului pentru Azil și Migrație (FAMI), Fondul pentru 

Securitate Internă (FSI) și Fondul pentru Managementul Integrat al Frontierelor (IMFV), 

precum si noul Fond privind Tranziția Justă (FTJ).  

Conform RDC, statele membre trebuie sa asigure coordonarea, 

complementaritatea și coerența dintre fondurile europene si programele prin care 

acestea sunt implementate, fiind necesar sa asigure mecanisme cheie de coordonare 

între entitățile competente, pentru a evita duplicarea finanțării pe parcursul 

programării și al implementării. Evitarea duplicării în implementare va fi asigurată 

prin comitetele de monitorizare pentru fiecare program operațional, care să asigure 

gestionarea și implementarea eficientă a programelor.  

Totodată, pentru ca resursele să fie utilizate astfel încât să servească în cel mai 

bun mod intereselor României, principiul complementarității cere ca fondurile să nu 

fie utilizate izolat, ci ținând seama de alte instrumente de finanțare naționale sau 

europene.  

Acest lucru înseamnă că pentru acțiunile înrudite sau consecutive se corelează 

fonduri din mai multe surse, cu evitarea dublei finanțări sau adoptării unor scheme de 

investiții în contradicție cu obiectivele fondurilor. Investițiile din fonduri și alte 

instrumente naționale sau europene pot susține direct atingerea obiectivelor stabilite 

în domeniile de interes.  

Domeniile față de care există un puternic interes și în care se impune o abordare 

complementară atât a fondurilor europene, cat si a programelor naționale cu cele 

regionale acoperă toate obiectivele de politică și sunt legate de: cercetare/ 

dezvoltare/ inovare, digitalizare, competitivitate/ antreprenoriat, utilizarea eficienta 

resurselor prin creșterea eficientei energetice și scăderea emisiilor de gaze cu efect 

de sera, economie circulară, infrastructură verde, conectivitate, educație și aspecte 

sociale. 

Astfel, pentru a veni in întâmpinarea prevederilor RDC privind 

complementaritatea si pentru a asigura o utilizare cât mai eficientă a fondurilor 

europene, România a propus în programe o serie de intervenții concepute în mod 

integrativ pentru a aborda aspectele identificare în Recomandările Specifice de Țară 
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și a veni în întâmpinarea principalelor provocări și nevoi de dezvoltare identificate la 

nivel național.  

În conformitate cu HG 145/25.02.2020, în vederea asigurării rolului Ministerului 

Fondurilor Europene de coordonare metodologică și monitorizare a participării 

României la programele și inițiativele europene gestionate centralizat de către 

Comisia Europeană și a analizării complementarității și a sinergiilor cu programele 

subsecvente Acordului de Parteneriat, a fost creat Comitetul Interministerial pentru 

coordonarea și monitorizarea participării României la Programele și Inițiativele 

gestionate centralizat de către Comisia Europeană. 

Comitetul are rolul de a monitoriza participarea României la programele și 

inițiativele europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană, de a analiza 

complementaritatea și sinergiile dintre acestea și programele finanțate din fondurile 

europene, precum și rolul de a formula propuneri și recomandări în scopul dezvoltării 

de mecanisme de sprijin pentru îmbunătățirea accesării și creșterii participării la 

programele și inițiativele europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană.  

Comitetul este alcătuit din reprezentanți ai ministerelor la nivel de secretar de 

stat, iar în sprijinul acestuia sunt Grupuri tehnice de lucru pe domenii relevante pentru 

programele și inițiative gestionate direct de către Comisia Europeană, formate din 

reprezentanți/experți desemnați ai ministerelor, reprezentanți ai unor instituții sau 

organizații, reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai mediului economic, 

academic sau ai organizațiilor neguvernamentale, după caz, cu expertiză relevantă 

pentru subiectele în dezbatere.  

Printre domeniile acoperite se regăsesc: mediu și politici climatice, cercetare, 

dezvoltare și inovare, digitalizare, transport și energie, fiscalitate și instrumente 

financiare, piață unică și IMM, educație, justiție, egalitate, drepturi și valori, 

securitate, spațiu, acțiune externă, cultură, tineret și sport.  

Totodată, în vederea asigurării sinergiilor și complementarităților, Ministerul 

Fondurilor Europene își propune dezvoltarea unei platforme online cu rol de punct unic 

de acces. Platforma va integra informații privind fonduri din mai multe surse de 

finanțare și va facilita, într-un mod integrat și facil pentru utilizatori, conectarea cu 

portalul on-line administrat direct de către Comisia Europeană “Funding & Tenders 

portal”, precum și cu site-urile oficiale ale instituțiilor care gestionează fonduri 

europene și naționale. 

În completarea informațiilor furnizate în cadrul fiecărui Obiectiv al Politicii de 

Coeziune privind complementaritatea dintre programe și fonduri, mai jos sunt 

detaliate modalitățile privind coordonarea, demarcarea si complementaritatea 

dintre fondurile europene dedicate Afacerilor Interne, respectiv Fondul Azil, 
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Migrație și Integrare (FAMI), Fondul Securitate Internă (FSI) și Instrumentul pentru 

Managementul Frontierelor și Vize (IMFV).  

Astfel, acestea vor fi asigurate în mod integrat de către o autoritate de 

management unică multi-fond din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (AM AI), în 

cadrul a trei Programe Naționale distincte (PN FAMI, PN FSI, PN IMFV), în special prin 

corelarea și sincronizarea intervențiilor finanțate privind migrația legală, lupta 

împotriva traficului de droguri, platforme și sisteme care pot contribui la combaterea 

criminalității transfrontaliere și a terorismului. Autoritatea de Management pentru 

Afaceri interne, împreună cu celelalte Autorități de Management ale programelor 

operaționale din cadrul Acordului de Parteneriat vor avea în vedere acoperirea tuturor 

complementarităților dintre cele 8 fonduri.  

Având în vedere nivelurile ridicate ale fluxurilor de migrație către UE în ultimii 

ani și importanța asigurării coeziunii societăților europene, este crucial să fie asigurată 

în continuare sprijinirea politicilor statelor membre pentru integrarea timpurie a 

resortisanților țărilor terțe cu statut legal. În acest context, FAMI va continua să 

sprijine măsurile necesare a fi implementate în primele faze ale integrării, adaptate 

la nevoile resortisanților din țările terțe. Acțiunile de integrare pe termen scurt vor 

include instruire de bază în limbaj, cursuri de orientare civică, îndrumare 

administrativă și legală, ghișee unice pentru integrare, consultanță și asistență 

generală în domenii precum locuințe, mijloace de susținere, asistență psihologică și 

servicii de sănătate, precum și măsuri orizontale pentru dezvoltarea capacității 

administrative a autorităților naționale relevante, inclusiv pentru dezvoltarea de 

strategii de integrare, precum și pentru consolidarea schimbului, cooperării și 

promovării contactului, dialogului constructiv și acceptării dintre resortisanții țărilor 

terțe și societatea primitoare.  

Pentru a utiliza eficient toate alocările financiare din FSE+, FEDR și FAMI care 

contribuie la integrarea migranților, autoritățile de management relevante vor crea și 

vor folosi în timpul fazelor de programare și implementare a fondurilor, mecanisme 

de coordonare interinstituțională capabile să asigure un răspuns adecvat la provocările 

comune și disponibilitatea resurselor necesare pentru obiectivele de politică 

prevăzute. Un prim pas în acest sens a fost făcut prin elaborarea ordinelor comune de 

constituire a echipelor de elaborare a programelor operaționale aferente politicii de 

coeziune. 

Totodată, pentru a se debloca potențialul de multiplicare al impactului la nivel 

național, se vor crea posibile complementarități dintre acțiunile FSI și programele 

Acordului de Parteneriat, prin asigurarea sinergiilor, convergența și completarea 

finanțărilor din FSI cu intervenții din FSE+, în principal pentru acțiuni de prevenire a 

radicalizării prin incluziune socială, pentru protecția victimelor infracțiunilor și 
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consumatorilor de droguri, precum și din FEDR, în principal pentru acțiuni legate de 

protecția spațiilor publice și a infrastructurilor critice și de securitatea cibernetică. 

FEDR ar putea aborda, de asemenea, problemele de securitate cibernetică atunci când 

promovează soluții TIC guvernamentale și servicii IT (amenințări cibernetice și 

criminalitate cibernetică). Amenințările cibernetice sunt in trend ascendent, putând 

perturba furnizarea de servicii esențiale către populație.  

FSI va aborda în principal aspectele de securitate privind combaterea traficului 

de droguri și protecția victimelor infracțiunilor, iar FSE+ poate asigura resurse pentru 

aspectele privind sănătatea publică, inclusiv accesul la servicii de sănătate pentru 

consumatorii de droguri și victimelor infracțiunilor, reducerea daunelor, prevenirea 

deceselor cauzate de consumul de droguri și cercetarea aspectelor epidemiologice ale 

utilizării și abuzului de droguri.  

FEDR ar putea finanța acțiuni legate de protecția spațiilor publice cu impact la 

nivel local, regional și național, întrucât FSI poate finanța doar proiecte la scară mică, 

cum ar fi integrarea inovatoare a securității în proiectarea de noi clădiri și spații 

publice, achiziționarea de sisteme de televiziune cu circuit închis și alte echipamente 

preventive, cum ar fi sisteme informatice de securitate și de comunicații, rezistente 

la atacuri cibernetice. 

Sinergiile dintre IMFV și programele Acordului de parteneriat se vor asigura prin 

finanțarea din IMFV a operațiunilor maritime cu scopuri multiple când obiectivul 

principal este supravegherea frontierei, precum și prin completarea finanțărilor din 

IMFV cu intervenții din FEDR, prin programul Interreg, în special prin sprijinirea 

acțiunilor în domeniul mobilității și gestionării trecerii la frontieră și gestionării 

migrației, și din FSE+, care ar putea susține activități care vizează dezvoltarea 

abilităților digitale ale polițiștilor de frontieră. 

Coordonarea, demarcarea și complementaritatea dintre fondurile europene 

dedicate pescuitului (FEPAM) și cele aferente politicii de coeziune (FEDR, FC, FSE+) 

se va realiza în domeniile cercetare/ dezvoltare/ inovare, digitalizare/ informatizare, 

competitivitate, eficiență energetică, biodiversitate, capital uman pentru piața 

muncii, combaterea sărăciei.  

Astfel, în domeniul cercetare/dezvoltare/inovare, complementar cu politica de 

coeziune, politica de pescuit va finanța susținerea parteneriatelor cu institutele de 

cercetare din domeniu. În ceea ce privește digitalizarea, politica de pescuit vizează 

investiții în digitalizarea activităților de control și inspecție, colectare și prelucrare 

de date privind sectorul pescăresc pentru aplicarea Politicii Comune de Pescuit în 

România.  

Referitor la competitivitate, viitorul program privind implementarea politicii de 

pescuit va asigura sprijin pentru investițiile în dotarea ambarcațiunilor și navelor de  
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pescuit pentru creșterea performanței economice, securitatea și siguranța la bord și 

scăderea impactului de mediu, înființarea, extinderea și modernizarea fermelor de 

acvacultură, precum și pentru înființarea, extinderea și modernizarea unităților de 

prelucrare și comercializare a peștelui și/sau produselor din pește, inclusiv sprijinirea 

lanţului scurt de comercializare şi a infrastructurii necesare acestuia.  

În ceea ce privește biodiversitatea, complementaritatea din partea FEPAM va fi 

asigurată prin sprijinirea sustenabilității economice a fermelor de acvacultură care 

furnizează servicii de mediu, iar în ceea ce privește capitalul uman prin sprijinirea 

formării profesionale a pescarilor și viitorilor pescari și sprijinirea formării 

profesionale a acvacultorilor și viitorilor acvacultori.  

Referitor la combaterea sărăciei, prin FEPAM se va asigura complementaritatea 

cu politica de coeziune în funcție de abordările grupurilor locale de acțiune din zonele 

pescărești și strategiile de dezvoltarea locală. 

Parte dintre aceste domenii vor fi sprijinite și prin REACT-EU și Facilitatea 

pentru Relansare si Reziliență, respectiv: sănătate și, tranziția digitală și ecologică, 

menținerea și crearea de locuri de muncă, educație, pregătire profesională și 

dezvoltarea de competențe.  

Facilitatea de Relansare si Rezilienta, componenta a Pachetului de Redresare 

Economica Next Generation EU (NGEU) lansat de Comisia Europeana are in vedere 

sprijinirea investițiilor și reformelor esențiale pentru o relansare durabilă, 

îmbunătățirea rezilienței economice și sociale a statelor membre și sprijinirea 

tranziției către o economie verde și digitală.  

Astfel, prin intermediul Planului de Relansare si Rezilienta care va fi elaborat 

la nivel national vor fi abordate dificultățile economice și sociale întâmpinate în urma 

crizei provocate de Coronavirus, în diverse domenii, precum ocuparea forței de 

muncă, social, educație, sănătate, financiar, mediul de afaceri, dar și pentru 

reformele și investițiile care contribuie la tranziția către o economie verde și digitală. 

Pentru acțiunile înrudite sau consecutive se corelează fonduri din mai multe 

surse, cu evitarea dublei finanțări și adoptarea unor scheme de investiții care să 

corespundă nevoilor pe termen scurt (REACT-UE), mediu (facilitatea pentru relansare 

și reziliență - FRR) și lung (politica de coeziune) ale României. 
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