
 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE  
LOCALĂ A COMUNEI 
COMARNA DIN JUDEȚUL IAȘI 
ÎN ORIZONTUL DE 
PREVIZIUNE 2015-2020 

 
 



 

2 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI COMARNA IN ORIZONTUL DE 

PREVIZIUNE  2015 -2020 

CUPRINS: 

I. INTRODUCERE 
I.1. Principiile de abordare a dezvoltării economico-sociale locale- 4 
I.2. Cadrul conceptual al elaborării strategiei de dezvoltare locala -5 

II. CONTEXTUL STRATEGIC AL ELABORARII STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE  

II.1. Contexul european de dezvoltare -6 

II.1.1. Europa 2020 – O strategie europeana pentru crestere inteligenta, durabila 
si favorabila incluziunii -7 
II.1.2. Elementele cadrului strategic comun 2014-2020 -11 
II.1.3. Politica de coeziune a UE 2014-2020- 13 
II.1.3.1. Fondul European de Dezvoltare Regionala -14  
II.1.3.2. Fondul Social European- 14 
II.1.3.3. Fondul de Coeziune -15  
II.1.3.4. Facilitatea “Conectarea Europei” -16 
II.1.3.5. Cooperarea economică teritorială -16 
II.1.4. Politica Agricola Comuna (PAC)- 17 
II.1.5. Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 -19 

II.2. Contextul national de dezvoltare durabila  

II.2.1. Context macroeconomic - demersuri la nivel national pentru asigurarea 
convergentei cu strategia europeana -22 
II.2.2. Impactul aderarii la Uniunea Europeana asupra finantelor publice- 28 
II.2.3. Documente strategice si operationale privind stabilirea prioritatilor 
de dezvoltarea a Romaniei in perioada 2014-2020- 28 
II.2.3.1. Obiectivele nationale asumate in contextual strategiei Europa 2020 -28 
II.2.3.2. Acordul de parteneriat propus pentru Romania pentru 
perioada de programare 20014-2020 -31 
II.2.3.3. Strategia de dezvoltare rurală a României 2014-2020 -55 

II.3. Contextul regional de dezvoltare durabila  

Cadrul regional de dezvoltare pentru perioada 2014-2020 
la nivelul Regiunii de Nord-Est Moldova -66 
 



 

3 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI COMARNA IN ORIZONTUL DE 

PREVIZIUNE  2015 -2020 

II.4. Cadrul strategic la nivelul Zonei Metropolitane Iasi -84  

II.5. Contextul de dezvoltare durabila in cadrul GAL “Stefan cel Mare”- 92  

II.6. Contextul local de dezvoltare durabila -108 

 

III. ABORDAREA STRATEGICA PROPUSA PENTRU ORIZONTUL DE 

PREVIZIUNE 2015-2020- 131 

IV. PORTOFOLIUL DE PROIECTE -138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI COMARNA IN ORIZONTUL DE 

PREVIZIUNE  2015 -2020 

I. INTRODUCERE 
I.1. Principiile de abordare a dezvoltării 
economico-sociale locale 

Elaborarea strategiei de dezvoltare locala are ca scop identificarea, analiza si 

implementarea obiectivelor strategice de dezvoltare a comunicatii locale in 

domeniile de actiune identificate la nivel local, si integrate in cele la nivel 

judetean, regional, national si european. 

Realizarea obiectivelor strategice, in special in sfera economica au ca rezultat: 
-  dezvoltarea economica locala; 
-  cresterea calitatii vietii si a bunastarii sociale. 

Dezvoltarea economică locală este procesul prin care administraţia locală şi/sau 
comunitatea, bazată pe grupuri, administrează resursele existente şi intră într-un nou 
angajament de parteneriat, fie cu sectorul privat, fie una cu cealaltă, pentru a crea noi locuri 
de muncă şi pentru a stimula activităţile economice într-o zonă economică bine definită. 
Dezvoltarea care, îndeplinind cerinţele generaţiei actuale, facilitează generaţiilor viitoare 

îndeplinirea propriilor opţiuni, defineste dezvoltarea durabila. Dezvoltarea durabilă 
urmăreşte reconcilierea între două aspiraţii fundamentale, şi anume necesitatea dezvoltării 
economice şi sociale, dar şi protecţia şi îmbunătăţirea stării mediului. 
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In elaborarea strategiei de dezvoltare au fost prelucrate elementele cu specific local: 
date economice, 
date privind populatia, 
infrastructura, 
mediul inconjurator, 
amenajarea teritoriului, 
analiza distributiei serviciilor etc. 
 

Strategia a fost elaborata cu contributia comunitatii, a angajatilor din institutiile 
publice locale, agentilor economici, institutiilor si organizatiilor locale, prin intermediul 
consultarii comunitatii si dezbaterii publice care au reunit comunitatea intr-un exercitiu 
de democratie participativa si efort colectiv de trasare a propriului viitor. 
 
Din punct de vedere metodologic, strategia are la baza si se fundamenteaza pe 

urmatoarele instrumente si proceduri de lucru: 

analiza de continut; 
analiza de date statistice din surse organizate; 
comparatii de date statistice pe scara evolutiva; 
analiza SWOT; 
analiza si interpretarea unor studii, rapoarte, cercetari, strategii si norme 
locale, judetene, regionale, nationale si europene. 
 

I.2. Cadrul conceptual al elaborării 
strategiei de dezvoltare locala 

Conceptul de dezvoltare durabilă a comunităţilor rurale isi are originile la nivel 
mondial din anul 1992, în cadrul Conferinţei de la Rio de Janeiro: 170 de state, printre care 
şi România,au recunoscut în mod unanim şi au căzut de acord asupra nevoii urgente de a 
adopta o strategie globală pentru secolul următor, denumita „AGENDA 21”. 
Conform prevederilor stabilite în cadrul Conferinţei de la Rio, fiecare autoritate locală are 
obligaţia de a elabora propria strategie de dezvoltare durabilă.  
Agenda 21 Locală implică necesitatea ca autorităţile locale să lucreze în parteneriat cu 
toate sectoarele comunităţii respective, punând accentul pe participarea comunităţii şi pe 
democraţia locală lărgită, oferind o modalitate de integrare a problemelor sociale, 
economice şi de mediu, care să conducă, în final, la definirea de obiective, strategii, politici 
şi acţiuni la nivel local. 
Agenda 21 recunoaşte că autorităţile / municipalităţile locale au de jucat un rol crucial în 
dezvoltarea durabilă, deoarece: 
reprezintă comunitatea locală şi lucrează în numele ei; 
au un rol planificator important, deoarece desfaşoară, deleagă sau influenţează 
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multe din serviciile de care depinde calitatea vieţii; 
administrează/posedă părţi importante din patrimoniul construit sau natural; pot 
influenţa prin educaţie, sfaturi, informaţii şi exemplul propriu; 
pot cataliza parteneriate cu alte organizaţii; au un impact mare în calitate de 
consumatori, achizitori şi patroni. 
Dezvoltarea durabilă a comunităţilor are ca scop major eradicarea sărăciei la 
nivel local, punând accent pe resursele locale, care pot fi structurate în patru categorii: 
capitalul uman: cunoştinţe, abilităţi, capacităţi, creativitate, strategii de adaptare; 
capitalul fizic: clădiri, drumuri, reţele etc.; 
capitalul natural: sol, aer, apa, flora, fauna etc.; 
capitalul social: structuri de administrare şi luare a deciziilor, comunitatea, 
cultura. 

Dezvoltarea rurală poate fi considerată şi un demers de dezvoltare teritorială, 
ea incluzând aspecte economice, social-politice, culturale, ecologice etc., prin stimularea şi 
favorizarea dezvoltării interne, mobilizând, în acest sens, mijloacele umane şi financiare 
care concură la această dezvoltare şi asigurând convergenţa. 
 

II. CONTEXTUL STRATEGIC AL 
ELABORARII STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE 
II.1. Contexul european de dezvoltare 

Europa trece printr-o perioadă de transformare. 
 Criza a anulat anii de progrese economice și sociale și a pus în evidență deficiențele 

structurale ale economiei Europei. Între timp, lumea evoluează rapid, iar provocările pe 
termen lung (globalizarea, presiunea exercitată asupra resurselor, 
îmbătrânirea) se intensifică. 
Din cauza crizei, obiectivul de garantare a unei creșteri economice viitoare este mult mai 
greu de realizat. Situația încă fragilă a sistemului financiar frânează redresarea, 
având în vedere dificultățile cu care se confruntă atât întreprinderile, cât și 
gospodăriile pentru a obține credite, a cheltui și a investi. 
Europa poate reuși dacă acționează în mod colectiv, ca Uniune, trebuind sa faca fata 
urmatoarelor provocari: deficiente structurale (rata medie de crestere a Europei este net 
inferioara fata de a pricipalilor parteneri economici, ratele de ocupare a fortei de munca in 
Europa sunt inferioare cu a altor state ale lumii ca SUA sau Japonia, accelerarea 
imbatranirii populatiei), intensificarii provocarilor globale (economii globale tot mai 
interconectate, nevoia finantelor mondiale de masuri corective, provocari globale legate de 
clima), trecerea la actiune pentru evitarea declinului si iesirea din criza. 
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II.1.1. Europa 2020 – O strategie 
europeana pentru crestere inteligenta, 
durabila si favorabila incluziunii 

Incepând cu anul 2008, Uniunea Europeana a fost puternic afectata de criza 
financiara, transformata rapid într-o criza economica globala cu largi implicatii sociale si 
care a eclipsat efectele benefice aduse de Strategia Lisabona pentru crestere economica si 
locuri de munca. 
Uniunea a raspuns rapid acestei noi provocari, initial printr-un „Plan European de 
Redresare Economica“ si, ulterior, prin gândirea unei noi strategii economice mai realiste 
pentru orizontul anului 2020. 
În luna martie 2010, Comisia Europeana a lansat aceasta noua strategie prin comunicarea 

„Europa 2020 – O strategie europeana pentru crestere inteligenta, durabila si 

favorabila incluziunii“,   care încorporeaza, în chiar titlul sau, trinomul de 

prioritati ale strategiei în acest deceniu. 
 

Obiectivele strategiei Europa 2020 

Cele 5 obiective principale (concretizate în 8 tinte numerice) propuse pentru atingerea 
celor 3 prioritati, la nivelul UE, pâna în 2020 sunt: 

Ocuparea fortei de munca: rata de ocupare a fortei de munca de 75% in randul 
populatiei cu varste cuprinse intre 20 si 64 de ani. 
Cercetare si dezvoltare: alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare si dezvoltare. 

Schimbari climatice si energie: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera 
(sau chiar cu 30%, in conditii favorabile) fata de nivelurile inregistrate in 1990, cresterea 
ponderii surselor de energie regenerabile pana la 20%, cresterea cu 20% a eficientei 
energetice. 

Educatie: reducerea abandonului scolar la sub 10%, cresterea la peste 40% a ponderii 
absolventilor de studii superioare in randul populatiei cu varsta cuprinsa intre 30-34 de 
ani. 
Saracie si excluziune sociala: reducerea cu cel putin 20 de milioane a numarului 
persoanelor care sufera sau risca sa sufere de pe urma saraciei si a excluziunii sociale. 
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Prioritati strategice Europa 2020 

Cele 3 prioritati ale strategiei Europa 2020 care definesc viziunea UE asupra 
economiei sociale de piata pentru secolul XXI vizeaza: 
 
 

 
 
Aceste prioritati strategice stabilite la nivelul Uniunii Europene pentru noul orizont de 
timp, respectiv anul 2020, au la baza 7 initiative emblematice, care au drept scop 
coordonarea eforturilor tuturor autoritatilor statelor memebre, in vederea atingerii 
obiectivelor strategice la nivel european si national. 

Crestere inteligenta înseamnă consolidarea cunoașterii și inovării ca elemente 

motrice ale viitoarei creșteri. Pentru aceasta este necesara îmbunătățirea calitatii 

sistemelor de învățământ, întărirea performanței în cercetare, promovarea inovarii 

și transferul de cunoștințe în Uniune, folosirea pe deplin a tehnologiilor informației 

și comunicațiilor și asigurarea transpunerii ideilor inovatoare în noi produse și 

servicii care să genereaze creștere, locuri de muncă de calitate și care să contribuie 

la abordarea provocărilor cu care se confruntă societatea europeană și mondială. 

Cresterea inteligenta este necesara in vederea recuperarii decalajelor intre 
cresterea economica a UE si cresterea economica a celor doi mari competitori pe 
piata mondiala respectiv SUA si Japonia. 
 

1
•cresterea inteligenta, prin dezvoltarea unei economii 

bazate pe cunoastere si inovare;

2
•cresterea durabila, prin promovarea unei economii mai 

eficiente, mai ecologice si mai competitive;

3

•cresterea favorabila incluziunii prin promovarea unei 
economii cu un grad înalt de ocupare a fortei de munca 
care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala.
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Crestere durabila inseamna promovarea unei economii mai eficiente din punctul 

de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologice si mai competitive, presupune 

dezvoltarea de noi procese si tehnologii (inclusiv cele ecologice) care: 

sa accelereze dezvoltarea de retele inteligente, ce folosesc TIC; 
sa exploateze retelele de la scara UE; 
sa consolideze avantajul competitiv al mediului european de afaceri; 
sa constientizeze consumatorii in ceea ce priveste meritele utilizarii eficiente a 
resurselor; 
sa scada emisia de dioxid de carbon; 
sa previna degradarea mediului, pierderea biodiversitatii, utilizarea nedurabila a 
resurselor. 

Crestere favorabila incluziunii Statele membre trebuie sa-si îmbunatateasca 

sistemele de protectie sociala, de securitate sociala si pensii, precum si politicile de 

incluziune activa, în conditiile asigurarii sustenabilitatii financiare în scopul 

cresterii participarii cetatenilor în societate, economie si a extinderii oportunitatilor 

de angajare prin utilizarea FSE. Cresterea favorabila incluziunii inseamna 

promovarea unei economii cu o rata ridicata a ocuparii fortei de munca, care sa 

asigure coeziunea sociala si teritoriala si care presupune: 

asigurarea autonomiei cetatenilor prin rate ridicate ale ocuparii fortei de munca; 
investirea in dezvoltarea competentelor; 
combaterea saraciei; 
modernizarea pietelor muncii si a sistemelor de formare si de protectie sociala; 
consolidarea coeziunii teritoriale prin accesibilizarea beneficiilor cresterii economice in 
toate regiunile UE inclusiv in cele ultraperiferice; 
asigurarea accesului si oportunitatilor pentru toti cetatenii pe tot parcursul vietii; 
cresterea participarii fortei de munca prin asigurarea de politici de promovare a egalitatii 
de sanse intre femei si barbati. 
sa isi dezvolte sistemele de securitate sociala si de pensii pentru a asigura un nivel 
adecvat al ajutorului pentru venit si al accesului la asistenta medicala. 
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EUROPA 2020: PREZENTARE GENERALĂ 

OBIECTIVE PRINCIPALE 
 
 

Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă pentru populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani de la 
69%, cât este în prezent, la cel puțin 75%. 
Atingerea obiectivului de a investi în cercetare și dezvoltare (C-D) 3% din PIB, în special prin asigurarea 
unor condiții mai favorabile pentru investiții ale sectorului privat în C-D, și stabilirea unui nou indicator 
pentru inovare. 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20% față de nivelurile din 1990 sau cu 30% 
dacă există condiții favorabile în acest sens, creșterea cu 20% a ponderii energiilor regenerabile în consumul 
nostru final de energie și creșterea cu 20% a eficienței energetice. 
Reducerea ratei abandonului școlar timpuriu de la 15%, cât este în prezent, la 10% și creșterea 
procentului de populație cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii postuniversitare de la 31% la cel 
puțin 40%. 
Reducerea numărului cetățenilor europeni care trăiesc sub pragul sărăciei cu 25%, astfel încât 20 de 

milioane de oameni să nu mai trăiască în sărăcie. 
 
 
 

CRESTERE 
INTELIGENTA 

CRESTERE DURABILA CRESTERE FAVORABILA 
INCLUZIUNII 

 

INOVARE 
Inițiativa emblematică a 
Uniunii Europene 
 „O Uniune a inovării”, 
menită să îmbunătățească 
condițiile-cadru și accesul 
la finanțare pentru 
cercetare și inovare, astfel 
încât să se consolideze 
lanțul inovării și să se 
stimuleze nivelul 
investițiilor 
pe întreg teritoriul Uniunii. 

 
CLIMĂ, ENERGIE ȘI MOBILITATE 
Inițiativa emblematică a Uniunii 
Europene „O Europă eficientă din 
punctul de vedere al 
utilizării resurselor”, menită să 
sprijine decuplarea creșterii economice 
de utilizarea resurselor prin 
decarbonizarea economiei, sporirea 
utilizării surselor regenerabile, 
modernizarea transporturilor și 
promovarea eficienței energetice. 

LOCURI DE MUNCĂ ȘI COMPETENȚE 
Inițiativa emblematică a Uniunii 
Europene  „O agendă pentru noi 
competențe și noi locuri de 
muncă”, menită să modernizeze 
piețele muncii prin facilitarea 
mobilității forței de muncă și 
dezvoltarea competențelor de-a 
lungul întregii vieți, în vederea 
creșterii participării forței de muncă 
și a unei mai mari concordanțe între 
oferta și cererea de pe piața 
muncii. 

 

EDUCAȚIE 
Inițiativa emblematică a 
Uniunii Europene 
„Tineretul în mișcare”, 
menită să sporească 
performanțele sistemelor 
educaționale și 
atractivitatea pe plan 

COMPETITIVITATE 
Inițiativa emblematică a Uniunii 
Europene „O politică industrială 
adaptată erei globalizării”, menită să 
îmbunătățească mediul de afaceri, în 
special pentru IMM-uri, și să sprijine 
dezvoltarea unei baze industriale solide 

COMBATEREA SĂRĂCIEI 
Inițiativa emblematică a Uniunii 
Europene „O platformă europeană 
de combatere a sărăciei”, 
menită să asigure coeziunea socială 
și teritorială, 
astfel încât avantajele creșterii și ale 
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internațional a 
învățământului superior 

european. 

și sustenabile, capabilă să facă față 
concurenței globale. 

creării de locuri de muncă să fie 
accesibile pe scară largă, iar cei care 
trebuie să facă față sărăciei și 
excluziunii sociale să aibă 
posibilitatea de a avea o viață demnă 
și de a avea un rol activ în societate. 

 

 

SOCIETATEA DIGITALĂ 
Inițiativa emblematică a 
Uniunii Europene „O 
agendă digitală pentru 
Europa”, menită să 
accelereze dezvoltarea de 
rețele de internet de 
mare viteză și să permită 
gospodăriilor și 
întreprinderilor să 
beneficieze pe deplin de 

avantajele pieții unice 
digitale. 

 

II.1.2. ELEMENTELE CADRULUI 
STRATEGIC COMUN 2014-2020 

La nivel european, orientarea strategică privind utilizarea fondurilor europene este dată de 
Cadrul Strategic Comun (CSC), care acoperă cele cinci mari fonduri europene: 
 

 

· Fondul European 
pentru Dezvoltare 

Regională

· Fondul Social 
European

· Fondul de 
Coeziune

· Fondul European 
Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală

· Fondul European 
Maritim pentru 

Pescuit



 

12 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI COMARNA IN ORIZONTUL DE 

PREVIZIUNE  2015 -2020 

CSC prezinta drept scop sporirea coerenței între angajamentele politice 

asumate în contextual Strategiei Europa 2020 și investițiile de pe teren. El 

incurajeaza integrarea, definind modalitățile de colaborare între fonduri. El 

constituie o sursă de orientare strategică, care trebuie tradusă de către statele 

membre și regiuni în programarea fondurilor aparținând CSC, în contextul 

necesităților, oportunităților și provocărilor lor specifice. 

Astfel, din punct de vedere strategic, proiectele de regulamente prevăd faptul că fondurile 
CSC vor completa intervenţiile naţionale, regionale şi locale în implementarea Strategiei 
Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă (Strategia Europa 2020), luând 
în considerare contextul specific din fiecare stat membru. 
 

Obiectivele tematice prevazute in Cadrul 
Strategic Comun (CSC) 

Strategia Europa 2020 constituie cadrul politic al Uniunii Europene în actualul 

deceniu: cele cinci obiective principale ale acesteia definesc poziția pe care UE 

dorește să o atingă în 2020, iar orientările integrate stabilesc orientările de 

politică pe termen mediu. În vederea obținerii de rezultate, a fost pusă în 

aplicare o guvernanță economică mai puternică. Ea traduce prioritățile 

tematice și obiectivele strategiei Europa 2020 într-un ciclu anual de 

supraveghere multilateral axată pe rapoartele naționale și pe recomandările 

specifice pentru fiecare țară. 

Pachetul legislativ prezentat de către Comisia Europeană în octombrie 2011, prevede 
consolidarea procesului de programare strategică prin concentrarea fondurilor europene 
pe cele 11 obiective tematice (OT), corelate cu priorităţile Strategiei Europa 2020, pentru a 

maximiza impactul politicii în ceea ce privește realizarea priorităților europene, 
respectiv: 
consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării; 
imbunătăţirea accesului şi a utilizării şi creşterea calităţii tehnologiilor informaţiei şi 
comunicaţiilor; 
imbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol (în 
cazul FEADR) şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii (pentru FEMP); 
sprijinirea tranziţiei către o economie cu consum scăzut de dioxid de carbon în toate 
sectoarele; 
promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor; 
protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; 
promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 
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infrastructurilor reţelelor majore; 
promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; 
promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 
investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii; 
consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă. 
Obiectivele tematice sunt transpuse în priorităţi de investiţii specifice pentru fiecare fond 
în parte. 
 

II.1.3. Politica de coeziune a UE 2014-
2020 

Politica de coeziune – are ca obiectiv reducerea diferenţei dintre nivelurile de 

dezvoltare ale diferitelor regiuni şi state membre, pentru a consolida 

coeziunea economică şi socială. Acesta este unul dintre pilonii construcției 

europene împreună cu piața unică și uniunea monetară – este unica politică a 

Uniunii Europene care se referă explicit la inegalitățile sociale. În acest mod, 

politica implică un transfer de resurse între statele membre, prin intermediul 

bugetului U.E., în scopul sprijinirii creșterii economice și a dezvoltării 

durabile prin investiții în oameni și în mediul înconjurător. Politica de 

coeziune este o expresie importantă a solidarității cu regiunile cele mai sărace 

și mai slab dezvoltate ale UE, dar înseamnă mai mult decât atât. Unul dintre 

cele mai importante succese înregistrate de UE a fost capacitatea sa de a 

crește nivelul de trai pentru toți cetățenii săi. 

Politica de coeziune trebuie să cuprindă obiectivele de la Lisabona si de la Goteborg si să 
devină un vector important al realizării acestora prin programele de dezvoltare regională si 
natională. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană a adoptat in iulie 2004 
cadrul legislativ pentru reforma politicii de coeziune pentru perioada 2007 - 2013 pentru 
ridicarea nivelului competitivitătii si al cresterii Uniunii Europene lărgite. 

Politica de coeziune rămâne o componentă esenţială a cadrului financiar 
multianual al UE pentru perioada 2014-2020.  
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II.1.3.1. Fondul European de Dezvoltare 
Regionala 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) urmăreşte consolidarea 
coeziunii economice, sociale şi teritoriale în cadrul Uniunii Europene prin 
corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. 
FEDR sprijină dezvoltarea regională şi locală pentru a contribui la toate obiectivele 
tematice, prin stabilirea unor priorităţi detaliate în vederea unui mai mare accent pus pe: 
cercetare şi dezvoltare, precum şi inovare; 
îmbunătăţirea accesului la informaţii şi a calităţii acestora, precum şi la tehnologiile 
comunicaţiilor; 
schimbările climatice şi trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon; 
sprijinul comercial acordat IMM-urilor; 
serviciile de interes economic general; 
infrastructurile de telecomunicaţii, energie şi transport; 
consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă; 
infrastructurile de sănătate, educaţie şi sociale; şi 
dezvoltarea urbană durabilă. 
 

II.1.3.2. Fondul Social European 

În timp ce contribuie la coeziunea economică, socială şi teritorială, Fondul 

social european (FSE) reprezintă principalul instrument al Uniunii Europene 

destinat investirii în oameni. Acesta confera cetăţenilor europeni oportunităţi 

mai mari de angajare, promovează o educaţie mai bună şi îmbunătăţeşte 

situaţia persoanelor celor mai vulnerabile care se confruntă cu riscul de 

sărăcie. 

Regulamentul propune ca FSE să vizeze patru obiective tematice în întreaga Uniune: 
promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor; 
promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 
efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării competenţelor şi al învăţării pe 
tot parcursul vieţii; 
consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice. 
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II.1.3.3. Fondul de Coeziune 

Fondul de coeziune sprijină statele membre al căror venit naţional brut (VNB) 
pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media UE-27 pentru realizarea de 
investiţii în reţelele de transport TENT şi în domeniul mediului. 

Eligibilitate politica de coeziune 2014 – 2020: 

 

 

În domeniul mediului, Fondul de coeziune va sprijini investiţiile în adaptarea la 
schimbările climatice şi prevenirea riscurilor, investiţiile în sectoarele apei şi deşeurilor, 
precum şi în mediul urban. În conformitate cu propunerile Comisiei privind cadrul 
financiar multianual, investiţiile în energie sunt, de asemenea, eligibile pentru a beneficia 
de contribuţie, cu condiţia ca acestea să aibă efecte pozitive asupra mediului. 
Prin urmare, investiţiile în eficienţa energetică şi energia regenerabilă sunt, de asemenea, 
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sprijinite. În domeniul transporturilor, Fondul de coeziune va contribui la investiţiile în 
reţeaua transeuropeană de transport, precum şi la cele în sisteme de transport cu emisii 
reduse de dioxid de carbon şi în transportul urban. 
 
 
 
 

II.1.3.4. Facilitatea “Conectarea Europei” 

Comisia a propus crearea Facilității „Conectarea Europei” pentru a accelera 

dezvoltarea infrastructurii moderne și de înaltă performanță de care UE are 

nevoie, si care sa lege Europa în special în domeniul transporturilor, energiei 

și tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC). 

Facilitatea „Conectarea Europei” va contribui în mod esențial la asigurarea securității 
energetice, garantând accesul paneuropean la diferite surse și la diferiți furnizori, atât în 
interiorul, cât și în afara Uniunii. Această facilitate va contribui, de asemenea, la punerea în 
aplicare a noului concept de coeziune teritorială, introdus prin Tratatul de la Lisabona. 
Totodata, disponibilitatea la nivel european a rețelelor TIC de mare viteză și serviciile TIC 
paneuropene vor înlătura, de asemenea, fragmentarea pieței unice și vor oferi asistență 
IMMurilor în căutarea unor oportunități de creștere în afara pieței lor de origine. 
Facilitatea „Conectarea Europei” va fi gestionată la nivel central și va fi finanțată dintr-un 
buget special și prin intermediul unor sume alocate strict pentru transport în cadrul 
Fondului decoeziune. 
 

II.1.3.5. Cooperarea economică 
teritorială 

Cooperarea economică teritorială reprezintă un obiectiv al politicii de 

coeziune şi oferă un cadru pentru schimburile de experienţă între actorii de la 

nivel naţional, regional şi local din diferite state membre, precum şi o acţiune 

comună în vederea găsirii unor soluţii comune la probleme comune. 

Aceasta este cu atât mai importantă având în vedere că provocările cu care se confruntă 
statele membre şi regiunile depăşesc tot mai mult frontierele naţionale/regionale şi 
necesită acţiuni comune şi de cooperare la nivelul teritorial adecvat. Prin urmare, 
cooperarea teritorială europeană poate avea, de asemenea, o contribuţie la stimularea 
noului obiectiv de coeziune teritorială al Tratatului de la Lisabona. 
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II.1.4. Politica Agricola Comuna (PAC) 

Lansată în 1962, politica agricolă comună (PAC), ca un parteneriat între 

agricultură și societate, între Europa și agricultorii săi, aceasta acordă 

agriculturilor asistenţă financiară pentru a se asigura că aceștia continuă să 

lucreze pământul și să creeze locuri de muncă suplimentare prin 

reamenajarea satelor, protejarea peisajului sau proiecte privind patrimoniul 

cultural și multe  alte sarcini asociate în mod direct sau indirect cu agricultura 

și economia rurală. 

Obiectivele sale principale sunt: 
- consolidarea productivității agriculturii, pentru a le garanta consumatorilor o ofertă de 
alimente stabilă și accesibilă; 
- asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru agricultorii europeni. 
Cinzeci de ani mai târziu, UE trebuie să facă față unor noi provocări: 
- securitatea alimentelor: la nivel mondial, producția de alimente va trebui să se dubleze 
pentru a putea hrăni populația lumii, care se estimează că va fi de 9 miliarde în 2050; 
- schimbările climatice și gestionarea durabilă a resurselor naturale; 
- susținerea zonelor rurale din întreaga UE și menținerea vitalității economiei rurale. 

PAC este o politică adoptată de toate statele membre ale Uniunii Europene. Ea 

este gestionată și finanțată la nivel european din resursele bugetului anual al 

UE. 

Contextul actual 

Agricultura și pădurile acoperă vasta majoritate a teritoriului UE și au un rol-cheie în ceea 
ce privește sănătatea economiilor rurale și peisajul rural. Agricultorii îndeplinesc 
numeroase funcții, de la producția de produse agricole alimentare și nealimentare la 
gestionarea peisajului rural, conservarea mediului natural și turism. 
Agricultura este principala activitate economică în majoritatea zonelor rurale din UE. Cu 
toate acestea, mulţi agricultori practică activităţi suplimentare precum prelucrarea 

produselor agricole și cazare pentru turiști. Diversificarea economiei rurale este o 
sursă de vitalitate pe care UE o sprijină și o încurajează prin programele sale 
de dezvoltare rurală. 
Aproximativ jumătate din populaţia UE locuiește în zone rurale. Fără agricultură, ar exista 
puţine elemente care să păstreze vitalitatea și unitatea multor comunităţi rurale. Dacă ar 
dispărea agricultura, în multe zone terenul ar fi abandonat. Aceasta contribuie la 
prevenirea depopulării rurale, cauzată de oportunităţile limitate de ocupare a forţei de 
muncă și de rata crescută a șomajului. Serviciile publice – precum școlile și facilităţile 
medicale – sunt menţinute și îmbunătăţite, oferind oamenilor un bun motiv pentru a 
rămâne în zonele rurale și a-și crește copiii aici. 



 

18 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI COMARNA IN ORIZONTUL DE 

PREVIZIUNE  2015 -2020 

Politica agricolă comună (PAC) este una dintre puținele politici comune cu 

adevărat europene. Ea este concepută pentru a oferi o activitate agricolă 

sustenabilă în Europa, prin îmbunătățirea competitivității sale, prin 

asigurarea unei aprovizionări corespunzătoare și sigure cu produse 

alimentare, prin conservarea mediului înconjurător și a spațiului rural, 

oferind totodată un standard de viață echitabil pentru comunitatea agricolă. 

Ca atare, aceasta înlocuiește cele 27 de politici agricole naționale diferite și 

reprezintă economii pentru bugetele naționale, datorită faptului că sprijinul 

direct acordat agricultorilor este furnizat prin intermediul bugetului UE fără a 

fi nevoie de cofinanțare națională. 

În prezent, agricultura europeană trebuie să facă față mai multor provocări. În ultimii ani, 
prețurile agricole au crescut cu 50 %, dar prețurile energiei și ale îngrășămintelor au 
crescut cu 200 % și, respectiv, 150 %. Rezultatul a fost o scădere dramatică și pe termen 
lung a veniturilor agricole. Sectorul trebuie, de asemenea, să facă față provocărilor 
reprezentate de schimbările climatice și de degradarea mediului, precum și preocupărilor 
presante legate de securitatea alimentară, echilibrul teritorial și urmărirea obiectivelor de 
creștere durabilă. 
Confruntată cu aceste provocări, PAC a evoluat semnificativ în ultimii ani. Reforma viitoare 
va continua acest proces și se va concretiza în formularea unei politici mai moderne și mai 
ecologice, în măsură să contribuie activ la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 
prin stimularea potențialului economic în zonele rurale, prin dezvoltarea de piețe și locuri 
de muncă locale, prin acompanierea procesului de restructurare din agricultură și prin 
ajutorul pentru venit acordat agricultorilor, astfel încât să se mențină un sector agricol 
durabil în toată Europa. 
PAC reformată va promova o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii prin 
promovarea utilizării eficiente a resurselor pentru a menține baza de producție pentru 
produsele alimentare, hrana pentru animale și energiile regenerabile în întreaga UE; prin 
stimularea acțiunilor de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea, în 
vederea protejării ecosistemelor și a combaterii pierderii biodiversității; și prin susținerea 
diversificării activităților economice în zonele rurale pentru a promova o dezvoltare 
teritorială echilibrată în întreaga Europă. 
Astfel, modificările PAC sunt concepute astfel să conducă la un sistem mai just și mai 
echitabil de sprijin în întreaga UE, prin corelarea agriculturii cu politica de mediu în 
gestionarea durabilă a mediului rural și prin asigurarea faptului că agricultura continuă să 
contribuie la o economie rurală dinamică. 
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II.1.5. Cadrul Financiar Multianual 2014-
2020 

Cadrul financiar multianual nu reprezintă bugetul UE pentru o perioadă de 
șapte ani, ci un mecanism menit să asigure previzibilitatea cheltuielilor UE și, 
în același timp, respectarea unei discipline bugetare stricte. 
CFM definește sumele maxime („plafoanele”) pentru fiecare domeniu de cheltuieli majore 
din bugetul Uniunii. În acest context, în fiecare an, Parlamentul European și Consiliul, care 
reprezintă „autoritatea bugetară” a Uniunii, trebuie să stabilească de comun acord bugetul 
pentru anul următor. În realitate, bugetul anual adoptat se situează întotdeauna sub 
plafonul global al CFM. 
Bugetul UE transpune „politica în cifre”. Ca atare, finanțarea trebuie să reflecte cadrul de 
reglementare existent și prioritățile politice în domeniile relevante. Finanțarea trebuie să 
permit obținerea rezultatelor scontate – autoritățile publice nu au un „drept” de a primi 
fonduri pentru a le cheltui cum doresc, ci primesc finanțare din partea UE pentru a le ajuta 
să realizeze obiectivele UE stabilite de comun acord. Prin urmare, programele și 
instrumentele incluse în prezenta propunere de CFM au fost reorientate pentru a garanta 
că rezultatele și impactul acestora vor impulsiona principalele priorități politice ale UE. 
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II.2. Contextul national de dezvoltare 
durabila 

II.2.1. Context macroeconomic - demersuri la nivel national pentru 

asigurarea convergentei cu strategia europeana 
România este a șaptea țară din UE după populație (20,12 milioane conform rezultatelor 
definitive ale recensământului populației și al locuințelor din 2011 comunicate de INS) și a 
doua țară din grupul noilor state membre, după Polonia. În perioada 2001‐2008, economia 
românească a crescut cu 5‐6 % pe an, în medie, aceasta fiind una intre cele mai rapide rate 
de creștere din Uniunea Europeană. 
Programul de Convergență este realizat în concordanță cu Codul de conduită referitor 
la Specificațiile privind Implementarea Pactului de Stabilitate şi Creştere şi la Liniile 
orientative pentru formatul şi conținutul Programelor de Stabilitate şi de Convergență din 
3 septembrie 2012. Transmiterea de către statele membre şi evaluarea de către CE a 
Programului de Convergență reprezintă o componentă a „Semestrului European” care 
priveşte întărirea coordonării politicilor economice, structurale şi bugetare. Semestrul 
european este instrumentul principal pentru Strategia Europa 2020, instrumentul 
preventiv al Pactului de stabilitate şi creştere (amendat prin intrarea în vigoare, în data de 
13 decembrie 2011, a pachetului de 6 regulamente) şi al Procedurii de dezechilibre 
macroeconomice, precum şi pentru Pactul Euro Plus. 
Programul de Convergență 2013-2016 asuma capacitatea României de a se încadra din 
anul 2014 în obiectivul bugetar pe termen mediu (OTM) de 1% din PIB, ceea ce corespunde 
prevederilor Tratatului privind Stabilitatea, Coordonarea şi Guvernanța în cadrul Uniunii 
Economice şi Monetare. 

Creştere economică 

Între 2009 și 2012, PIB‐ul României a avut o tendință oscilantă. După o creștere medie 
anuală de +7,2 % în 2006‐2008, anul 2009 a adus o contracție severă de 6,6 %, din cauza 
încetinirii creșterii economice. Creșterea a revenit în 2011 (+2,5 %), dar a încetinit în 2012. 
Anul 2012 a fost afectat, pe de o parte, de seceta severă cu efecte nefavorabile asupra 
producției agricole şi de absorbția redusă a fondurilor structurale, ca urmare a întreruperii 
unor programe, iar pe de altă parte de recesiunea din zona euro care a redus cererea 
externă. În aceste condiții, creşterea produsului intern brut a fost de 0,7%. 
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Evolutia Produsului Intern Brut in ultimii 
ani 4 ani: 
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Pentru perioada 2014-2016, conform Programului de Convergenta, se estimează că 

economia românească îşi va relua creşterea mai susținută, cu un ritm apropiat de potențial, 

fiind posibilă o creştere a produsului intern brut, în medie, cu 2,5% anual. 
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Creşterea economică în această perioadă va fi susținută pe latura ofertei interne, în 

principal, de construcții şi servicii, a căror valoare adăugată brută se va majora, în medie, 

anual cu 5,2% şi respectiv cu 2,4%. Sectorul industrial va înregistra, de asemenea, o 

accelerare a dinamicii, ritmul mediu anual fiind de 2,2%, iar pentru agricultură se estimează o 

creştere care este caracteristica unei perioade climatice normale pentru România, respectiv, o 

creşterea medie anuală de 1,2%. 

 

 

Cu toate acestea, România încă se află cu mult în urma majorității țărilor 

europene din punct de vedere al dezvoltării economice. PIB‐ul pe cap de 

locuitor după standardul puterii de cumpărare (SPC) era aproape jumătate 

din media UE 27 în 2012 și doar aproximativ 70 % din PIB‐ul mediu pe cap de 

locuitor din noile state membre UE. 

 

Populația ocupată si rata somajului 

În contextul procesului de tranzitie economicã, piata muncii din România a suferit 
transformari semnificative sub aspectul volumului si structurii principalilor indicatori de 
forta de munca. Acest proces s-a caracterizatat prin reducerea populatiei active si a 
populatiei ocupate, prin mentinerea la valori relativ constante a ratei somajului. Criza 
financiara din a doua jumatate a anului 2008, a avut efecte asupra structurii fortei de 
munca, aducând concomitent cu reducerea populatiei ocupate o accentuare a fenomenului 
de somaj. 
Dacã pe parcursul ultimei jumãtãþi a anilor ’90, populatia activã se mentinuse la 
valori ridicate (de peste 11 milioane persoane), noul mileniu a debutat cu o 
scãdere importantã a valorii indicatorului. Ulterior anului 2002 populatia activã 
a oscilat în jurul valorii de 10 milioane. În anul 2013, populatia activã numãrã 
9977 mii persoane, din care 96,4% apartin grupei în vârstã de muncã (15-64 
ani). 
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Populatia ocupata s‐a majorat în anul 2012 cu 0,9% față de anul 2011, în condițiile în 
care şi salariații şi lucrătorii pe cont propriu s‐au majorat cu 1,9%. Majorări de salariați 
s‐au înregistrat în majoritatea activităților economice, cu excepția unor servicii, precum 
tranzacții imobiliare, intermedieri financiare şi administrație publică şi apărare. 
Pentru anul 2013, în condițiile accelerării creşterii economice, populația ocupată se 
aşteaptă să se majoreze cu 1,5%, iar salariații cu 1,2%; pentru perioada 2014‐2016, se 
estimeaza o crestere în medie cu 1,2% anual a populatiei ocupate, în condițiile creşterii 
numărului de salariați cu 0,9%. 
Creşterea populației ocupate se va realiza în condițiile reducerii orelor lucrate, ca efect al 
prevederilor Codului Muncii şi al Legii nr. 52/2011 care favorizează activitatea part‐time, 
precum şi al ponderii mari a muncii în timp parțial în agricultură şi construcții. 
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Rata şomajului, conform BIM (Biroul International al Muncii), a fost în anul 2012 de 7,0%. 
Rata de ocupare a populației în vârstă de 20 – 64 ani a fost de 63,8%, la o distanță de 6,2 
puncte procentuale față de ținta națională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 
2020. Pentru perioada urmatoare, rata şomajului conform BIM, se va reduce până la 6,6%, 
concomitent cu creşterea ratei de ocupare a populației de 20‐64 ani, până la 65%. 
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II.2.2. Impactul aderarii la Uniunea 
Europeana asupra finantelor publice 

Absorbția fondurilor externe nerambursabile reprezintă una dintre 

prioritățile de grad zero ale Guvernului României. Alocarea substanțială de 

fonduri din partea Uniunii Europene pentru actualul cadru financiar 

multianual (CFM) trebuie valorificată optim, ea reprezentând o resursă cheie 

pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu şi lung a economiei şi societății 

româneşti. 
 

Încă din primul an de la aderare, România a fost beneficiar net în relația financiară cu UE, 
înregistrând un sold pozitiv, așa cum se poate vedea în tabelul de mai jos. Gradul încă redus 
de absorbție în ceea ce privește politica de coeziune presupune concentrarea unor eforturi 
suplimentare din partea autorităților române, proces în care anul 2013 este esențial. 

Pentru următorul CFM ce se va desfășura tot pe o perioadă de 7 ani, respectiv 2014–2014, 

Romania înregistrează cea mai mare creştere procentuală a fondurilor alocate față de 

precedentul exercițiu bugetar (18%), alocările naționale situându‐se la 39.342 mil. euro, 

defalcate pe principalele politici. 

 

II.2.3. Documente strategice si 
operationale privind stabilirea 
prioritatilor de dezvoltare a Romaniei in 
perioada 2014-2020 

II.2.3.1. Obiectivele nationale asumate in contextual Strategiei Europa 

2020 
Strategia „Europa 2020 – O strategie europeana pentru crestere inteligenta, durabila si 
favorabila incluziunii“ fixeaza 5 obiective asumate la nivel european, concrete si 
cuantificabile în domeniile ocupare, cercetare, mediu – energie, educatie si combaterea 
saraciei – incluziune sociala. Aceste obiective sunt transpuse în tinte nationale suficient de 
ambitioase si adaptate realitatilor nationale. 
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Initiativele emblematice prevazute in strategia Europa 2020, propun actiuni concrete ce vor 

fi implementate sinergic la nivel european si national de catre Comisie si statele membre. 

Acestea din urma vor implementa strategia, la nivel national si local, prin intermediul 

Programelor Nationale de Reforma (PNR) elaborate în strânsa coordonare cu Programele de 

Stabilitate si Crestere pentru statele din zona Euro si Programele de Convergenta pentru 

statele din zona non-Euro. 

 

Programul National de Reforma 

La nivel national, au fost stabilite tintele valorice pentru toate obiectivele 

strategiei Europa 2020 => astfel a fost elaborat Programul National de 

Reforma (PNR) 2011 - 2013 în care au fost abordate: cadrul macro-economic, 

tintele nationale si principalele masuri pentru atingerea acestora, reformele 

prioritare precum si blocajele în calea cresterii economice si a ocuparii fortei 

de munca. 
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Obiective nationale si masuri prioritare 
pentru atingerea obiectivelor strategiei 
Europa 2020 
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II.2.3.2. Acordul de parteneriat propus 
pentru Romania pentru perioada de 
programare 20014-2020 

Obiectivele de dezvoltare ale României pentru perioada 2014-2020 trebuie să răspundă la 
cel puţin două cerinţe: 
Să contribuie la obiectivele de creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă ale Uniunii 
Europene, în conformitate cu cele stabilite prin Strategia Europa 2020 precum şi prin alte 
documente strategice de la nivel european. 
Să răspundă nevoilor specifice de dezvoltare a României, plecând de la avantajele 
competitive care ar trebui promovate prin investiţiile naţionale. 
In conformitate cu Memorandumul ”Aprobarea acţiunilor şi documentelor privind 
pregătireaaccesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020”, la 
nivelul fiecărui Stat Membru, documentele prevăzute de proiectele regulamentelor 
europene, sunt: 
 

1. Acordul de Parteneriat, documentul elaborat de un stat membru, în colaborare cu 
actorii socio-economici, care stabileşte strategia, priorităţile şi cadrul instituţional 
pentru implementarea fondurilor europene, şi aprobat de către Comisia Europeană în 
urma evaluării şi dialogului cu statul membru; 

2. Programele Operaţionale/ Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală. 

Provocarile de dezvoltare si obiectivele tematice selectate in Acordul de 

Parteneriat 

Cuantificarea nevoilor socio‐economice și a deficitelor structurale ale României, efectuată 
în cadrul exercițiului de analiză, arată clar că o absorbție completă a FESI (Fonduri 
Europene Structurale si de Investitii) poate satisface în perioada 2014‐ 2020 doar o parte 
dintre acestea, date fiind: 
• capacitatea limitată de absorbție a întreprinderilor și furnizorilor din domeniul 
inovării, care reflectă totuși structura sectorului și distribuția bazei economice, a 
orientării spre creștere și a locurilor de muncă; 
• măsura în care opțiunile României referitoare la investiții sunt predeterminate de 
acquis, precum și obligațiile față de instituțiile internaționale de finanțare, care necesită 
punerea unui accent puternic pe proiectele legate de transporturi și de apă. 
În plus, distribuția resurselor este condiționată, într‐o anumită măsură, de normele privind 
concentrarea tematică și de specificul fiecăruia dintre cele cinci fonduri FESI. 
Analiza mai arată că există în continuare, și în unele cazuri chiar s‐au adâncit disparitățile 
dintre România și UE. Ca atare, în perioada 2014‐2020 România va face investiții folosind 
resurse FESI în cadrul tuturor celor 11 obiective tematice ale Strategiei Europa 2020. 
Selectarea obiectivelor tematice (OT) este determinată de contribuția lor la susținerea 
principalelor provocări de dezvoltare: 
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1. Competitivitatea 

2. Oamenii si societatea 

3. Infrastructura 

4. Resursele 

5. Guvernanta 

1. Provocarea în materie de „Competitivitate” 

Conceptul de competitivitate se aplică atât la nivel național, în ceea ce privește menținerea 
sau sporirea activităților economice, cât și la nivelul întreprinderilor care funcționează în 
contextual unor piețe deschise, în scopul păstrării sau al creșterii cotei de piață, 
În vederea creării de noi locuri de muncă, sunt necesare îmbunătățirea capacității de 
stimulare a inovării, cercetării și dezvoltării în cazul produselor, serviciilor, a proceselor și 
modelelor comerciale și sociale, precum și îmbunătățirea mediului de afaceri și a capacității 
de implementare a lanțurilor valorice pe scară largă, și, prin urmare, a creării de legături în 
interiorul și în afara țării. 

Obiectivul tematic nr. 1: Consolidarea cercetării, a dezvoltării 

tehnologice și a inovării 
În cadrul acestui obiectiv tematic au fost stabilite intervenții din Fonduri ESI care să 
contribuie la atingerea principalului obiectiv – Îmbunătățirea condițiilor de cercetare și 
dezvoltare, urmărindu‐se în special ca nivelurile combinate ale investițiilor publice și 
private din acest sector să ajungă la 2% din PIB. 
a) Nevoi de dezvoltare: 

crearea unui mediu public de cercetare și dezvoltare mai compact și mai modern, care 
să se concentreze asupra nevoilor întreprinderilor, provocărilor societale și 
tehnologiilor pentru care România are potențial la nivel mondial, în concordanță cu 
principiul specializării inteligente, în scopul creșterii comercializării și al internalizării 
cercetării. 
promovarea unei culturi antreprenoriale și de inovare în cadrul sistemului de 
învățământ și al afacerilor în rețea, cu toate formele necesare de susținere financiară, 
managerială, tehnică și creativă, în scopul realizării potențialului latent al cetățenilor și 
al întreprinderilor din România. 

b) Priorități propuse pentru finanțare: 

1. Prin Programul operational Competitivate: 

sprijinirea investițiilor private CDI și a cercetării colaborative dintre întreprinderi și 
organiziații de cercetare pentru a încuraja transferul de cunoștinte, tehnologic și de 
personal cu expertiză avansată şi pentru a permite dezvoltarea de produse şi servicii 
CDI în sectoarele economice cu potenţial de creştere. 
Promovarea instrumentelor financiare menite să susțină riscul de investiţiilor 
private în cercetare și inovare şi să stimuleze start‐up‐urilor inovative şi 
spin‐off‐urilor. 
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Dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice şi private. 

2. Prin Programul Operational Regional: 

dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic în sectoarele public și privat, în 
special în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, în concordanță cu principiul 
specializării inteligente. 
 

3. Prin Programul Operational Capitalul Uman: 

dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic în sectoarele public și privat, în 
special în dezvoltarea resurselor umane ale instituțiilor publice și de învățământ 
superior din domeniul cercetării și dezvoltării; sprijinirea dezvoltării de abilități de 
nivel superior în cadrul IMM‐urilor 

4. Prin Programul National de Dezvoltare Rurala: 

crearea și oferirea de servicii de consultanță, în vederea îmbunătățirii performanței 
economice și de mediu. 
colaborarea între agricultură/industria agroalimentară, industria forestieră, pescuit 
și acvacultură și industria alimentară și sistemele de consultanță, educație și 
cercetare în contextul proiectelor pilot, al dezvoltării de produse, practici, procese și 
tehnologii noi etc. 
înființarea unor grupuri operative (fermieri, cercetători, consultanți), care vor 
participa la Parteneriatul European pentru Inovare „Productivitatea și durabilitatea 
agriculturii”. 

5. Prin Programul Operational Pescuit si Afaceri Maritime: 

crearea și oferirea de servicii de consultanță în vederea îmbunătățirii performanței 
economice și de mediu. 
colaborarea între agricultură/industria agroalimentară, industria forestieră, pescuit 
și acvacultură și industria alimentară și sistemele de consultanță, educație și 
cercetare în contextul proiectelor pilot, al dezvoltării de produse, practici, procese și 
tehnologii noi etc. 

c) Rezultate scontate: 

1. pentru FEDR: 

Un mediu public de cercetare și dezvoltare mai compact și mai modern, concentrat 
asupra nevoilor întreprinderilor, provocărilor societale și tehnologiilor pentru care 
România are potențial la nivel mondial. 
O cultură inovațională consolidată în cadrul întreprinderilor. 

2. pentru FEADR: 

Un nivel ridicat de participare la clustere și rețele agricole, alimentare și forestiere. 
Un nivel ridicat de participare în cadrul grupurilor operative (fermieri, cercetători, 
consultanți) ca parte a Parteneriatului European pentru Inovare. 
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Obiectivul tematic nr. 3: Îmbunătățirea accesului la tehnologiile 

informației și comunicațiilor, a utilizării și a calității acestora 
 

a) Nevoi de dezvoltare: 

consolidarea mediului de afaceri digital. 

b) Priorități propuse pentru finanțare: 

1. Prin Programul operational Competitivate: 

acțiuni pentru promovarea adoptării de către întreprinderi a TIC, inclusiv a 
aplicațiilor și inovațiilor comerțului electronic; 
acțiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e‐Guvernare pentru întreprinderi și 
cetățeni (e‐Guvernare 2.0); 
acțiuni pentru dezvoltarea „cloud computing”; 
acțiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care să asigure 
interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate în cadrul sectoarelor și regiunilor, 
precum și la nivel național (se va promova coordonarea și eficiența sporită a 
utilizării resurselor publice) și accesul la standarde deschise pentru creșterea 
transparenței și a eficienței administrative. 

c) Rezultate scontate: 

1. pentru FEDR: 

accesul sporit al întreprinderilor și cetățenilor la servicii publice / informații de 
interes național și local; 
utilizarea sporită a TIC în mediul de afaceri. 
 

Obiectivul tematic nr. 4: Îmbunătățirea competitivității IMM‐urilor, a 

sectorului agricol și a sectorului pescuitului și acvaculturii 
În cadrul acestui obiectiv tematic au fost stabilite intervenții din Fonduri ESI care să 
contribuie la creșterea competitivității IMM‐urilor, deoarece acestea reprezintă coloana 
vertebrală a economiei și sunt factori cheie ai dezvoltării economice, ai creării de locuri de 
muncă și ai coeziunii sociale. 

a) Nevoi de dezvoltare: 

a) extinderea și creșterea continuă, inclusiv pe piețele internaționale, ale sectoarelor 
producătoare și de servicii cu valoare adăugată mare ale României, în special în 
industria autovehiculelor, sectorul produselor și serviciilor TIC, procesarea 
produselor alimentare și a băuturilor, gestionarea energiei mediului. 
b) transformarea sectoarelor românești tradiționale, precum cele ale 
textilelor/pielăriei, lemnului/mobilierului, agriculturii, silviculturii și pescuitului, 
care prezintă potențial de creștere sau de menținere a activităților pe termen mediu 
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prin exploatarea nișelor de specialitate, sau de creștere a competitivității prin 
inovare și dezvoltare de piață. 
c) restructurarea și consolidarea exploatațiilor agricole în vederea îmbunătățirii 
competitivității și sustenabilității lor, odată cu adoptarea de către acestea a unor 
practici moderne și inovatoare de gestionare a agriculturii și terenurilor. 
d) îmbunătățirea radicală a mediului de afaceri în ceea ce privește disponibilitatea 
resurselor financiare pentru investiții, transparența și predictibilitatea politicilor și 
proporționalitatea administrației și a procesului de reglementare, inclusiv prin 
îmbunătățirea utilizării TIC de către autorități 
e) liberalizarea piețelor sectorului public și exploatarea acestora ca mijloace de 
stimulare a unor noi piețe, a unor noi întreprinderi și a economiei sociale și de 
intensificare a activităților economice, cu precădere în regiunile mai puțin dezvoltate 
ale României 
f) atragerea de investiții pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale României și pentru 
zonele sale rurale printr‐o abordare integrată care să cuprindă infrastructura, 
siturile, competențele și sprijinirea investițiilor. 

b) Priorități propuse pentru finanțare: 

1. Prin Programul Operational Regional: 

a) acțiuni pentru consolidarea culturii antreprenoriale și pentru conștientizarea 
opțiunii și a sprijinului potențial pentru crearea de întreprinderi. 
b) acțiuni pentru îmbunătățirea accesului la finanțare, inclusiv prin oferirea unei game 
adecvate de instrumente financiare. 
c) acțiuni pentru îmbunătățirea productivității IMM‐urilor și oferirea de oportunități 
de creștere, inclusiv consolidarea accesului la sprijin pentru planificarea afacerilor, 
consultanță tehnică, consultanță și sprijin pentru export. 
d) acțiuni pentru alăturarea în rețea a întreprinderilor în vederea consolidării 
schimburilor de cunoștințe și a consolidării participării acestora în cadrul lanțurilor 
de desfacere, inclusiv cele la scară internațională. 
e) acțiuni integrate – situri, competențe, sprijin pentru investiții – în vederea atragerii 
de investiții pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale României. 
f) acțiuni de raționalizare a procesului de reglementare și de reducere a poverii 
birocratice asupra întreprinderilor. 

2. Prin Programul National de Dezvoltare Rurala: 

a) acțiuni pentru îmbunătățirea performanței economice și pentru restructurarea și 
modernizarea agriculturii, în special în vederea creșterii participării și orientării 
către piețe, precum și pentru diversificarea activităților agricole. 
b) facilitarea reînnoirii generațiilor în sectorul agricol. 
c) acțiuni pentru îmbunătățirea performanței economice a producătorilor primari 
printr‐o mai bună integrare a acestora în lanțul alimentar prin programe de calitate, 
adăugând valoare produselor agricole, prin promovarea pe piețe locale prin 
dezvoltarea circuitelor scurte de aprovizionare și prin înființarea de grupuri de 
producători, etc. 
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d) acțiuni de sprijinire a activităților de prevenire și gestionare a riscurilor agricole. 

3. Prin Programul Operational Pescuit si Afaceri Maritime: 

a) investiții în sectorul acvaculturii: noi unități, modernizarea unităților existente, 
diversificarea speciilor, îmbunătățirea potențialului siturilor de acvacultură. 
b) promovarea de noi surse de venit în interiorul sectorului (activități de procesare, de 
marketing) și în afara acestuia (activități ecologice, turism, educație). 
c) investiție în porturi pescărești, adăposturi, debarcadere, centre de primă vânzare. 
d) îmbunătățirea condițiilor de muncă legate de sănătatea și siguranța la bordul 
navelor de pescuit în apele interioare și maritime. 
e) sprijin pentru înființarea, organizarea și funcționarea lanțului 
producătoriprocesatori‐ comercianți. 

c) Rezultate scontate: 

1. pentru FEDR: 

a) Extinderea și creșterea continuă, inclusiv pe piețele internaționale, a sectoarelor 
producătoare și de servicii cu valoare adăugată mare care sunt competitive în 
România. 
b) Productivitate și cote de piață crescute, precum și inovare în sectoarele economice 
românești tradiționale. 
c) Un mediu de afaceri îmbunătățit, printr‐o disponibilitate mai mare a resurselor 
financiare pentru investiții, inclusiv prin oferirea unei game adecvate de instrumente 
financiare. 
d) Investiții sporite pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale României ca urmare a 
unei abordări integrate care cuprinde infrastructură, situri, competențe și sprijin 
pentru investiții. 

2. pentru FEADR: 

a) Productivitate crescută a sectoarelor agricol, forestier și alimentar 
b) Valoare adăugată sporită în agricultură 
c) Contribuție sporită a agriculturii și silviculturii la PIB 

3. pentru FEMAP: 

a) Dezvoltarea lanțurilor producători‐procesatori‐comercianți 
 

2. Provocarea în materie de dezvoltare ‐ „Oamenii și societatea” 
În cadrul acestei provocări, se va urma o abordare multidimensională, prin intervenții în 
cadrul Obiectivelor Tematice 8, 9 și 10. Asigurarea disponibilității unei forțe „pregătită de 
muncă” pentru satisfacerea nevoilor întreprinderilor și sectoarelor în creștere, precum și 
creșterea atractivității regiunilor ca locații pentru investiții vor juca un rol important în 
promovarea antreprenoriatului / activităților independente, cu impact direct asupra 
ocupării și mobilității forței de muncă. 
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Obiectivul tematic nr. 8: Promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea 

mobilității forței de muncă 

În cadrul acestui obiectiv tematic au fost stabilite intervenții din fonduri ESI care să 
contribuie la atingerea obiectivului de creștere la 70% a ratei naționale de ocupare a forței 
de muncă, procent asumat de către România prin PNR. Acest lucru va fi realizat prin 
abordarea ocupării într‐o manieră integrată, atât din perspectiva educației și formării 
profesionale, cât și a oportunităților de angajare, precum și prin concentrarea asupra 
grupurilor țintă cele mai afectate de pe piața muncii (tinerii care nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, persoanele în 
vârstă, femeile, populația rurală), în concordanță cu principalele nevoi de dezvoltare. 

a) Nevoi de dezvoltare: 

a) Creșterea oportunităților de ocupare 
b) Integrarea susținută pe piața muncii a tinerilor care nu sunt nici angajați, nici înscriși 
în sistemul de învățământ sau formare profesională (NEETs) 
c) Acces la ocupare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru 
persoanele inactive, cu deosebire pentru femei, tineri și lucrători mai în vârstă, 
cetățeni români de etnie romă , persoane cu handicap și alte grupuri vulnerabile 
d) Abordarea disparităților specifice regionale și teritoriale și sprijinirea mobilității 
forței de muncă 
e) Alinierea învățământului, formării și serviciilor de ocupare a forței de muncă la 
nevoile în schimbare ale pieței muncii 
f) Conversia în activități non‐agricole, diversificarea economiei rurale, formarea și 
învățământul pentru populația rurală 
g) Diversificarea economiei pescuitului și acvaculturii pentru a atrage ocuparea forței 
de muncă și crearea de firme în domeniu 
h) Modernizarea sistemului SPO și consolidarea capacității sale administrative de a 
oferi măsuri active și preventive de ocupare a forței de muncă, precum și servicii de 
calitate. 

b) Priorități propuse pentru finanțare: 

1. Prin Programul Operational Capital Uman: 

a) Dezvoltarea unei abordări multi‐dimensionale pentru susținerea reintegrării 
tinerilor NEET (care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare) prin oportunități de educare, formare sau ocupare. 
b) Inițierea de acțiuni țintite și de integrare, care să îmbunătățească accesul pe piața 
muncii al femeilor, cetățeni români de etnie romă, persoanelor cu handicap, precum 
și al persoanelor cu nivel scăzut de școlarizare și calificare profesională. 
c) Stabilirea de măsuri active și preventive pe piața muncii prin luarea în considerare a 
disparităților regionale și teritoriale specifice; 
d) Creșterea mobilității forței de muncă; 
e) Susținerea acțiunilor de îmbunătățire a șanselor de angajare, precum consiliere 
individuală, formare la locul de muncă, piețe intermediare ale forței de muncă și 
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încurajarea spiritului antreprenorial, cu luarea în considerare a particularităților 
structurii ocupării în România; 
f) Susținerea măsurilor de îmbătrânire activă; formare și angajare, cu accent asupra 
competențelor necesare în sectoarele cu potențial de creștere; 
g) Încurajarea și facilitarea participării angajatorilor la dezvoltarea forței de muncă și a 
învățării pe tot parcursul vieții; 
h) Întărirea capacității administrative a sistemului de Servicii Publice de Ocupare. 

2. Prin Programul National de Dezvoltare Rurala: 

a) Crearea de noi întreprinderi mici prin acordarea de sprijin pentru demararea 
afacerilor în cazul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici din afara 
domeniului agricol, precum și dezvoltarea de activități non‐agricole în zonele rurale. 

3. Prin Programul Operational Pescuit si Acvacultura: 

a) Diversificarea pescuitului și a sectorului acvaculturii prin sprijinirea creării de noi 
întreprinderi mici și crearea de locuri de muncă în domeniu. 

c) Rezultate scontate: 

 

1. pentru FSE: 

a) Scăderea ponderii populației inactive 
b) Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă, cu accent asupra femeilor, tinerilor, 
lucrătorilor vârstnici, persoanelor cu handicap și asupra cetățenilor români de etnie 
romă 
c) Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în regiunile mai puțin dezvoltate ale 
României 
d) Scăderea migrației externe 
e) Creșterea numărului de participanți la procesul de ocupare care și‐au schimbat 
statutul din lucrători independenți în agricultura de subzistență în lucrători salariați 
f) Creșterea ratei populației în vârstă de muncă salariate. 

2. pentru FEDR: 

a) Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în cadrul regiunilor vizate din România. 

3. pentru FEADR: 

a) Descreșterea activităților independente asociate agriculturii de subzistență. 

4. pentru FEMAP: 

a) Creșterea numărului de locuri de muncă în sectorul pescuitului și acvaculturii 
(procesare, marketing) precum și în afara acestuia (turism, ecologie, activități de 
educație). 
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Obiectivul tematic nr. 9: Promovarea incluziunii sociale și combaterea 

sărăciei 
Intervențiile din fonduri ESI vor contribui la realizarea obiectivului asumat de către 
România în baza PNR referitor la reducerea cu 580 000 a numărului persoanelor cu risc de 
sărăcie sau excluziune socială față de 2008. 

a) Nevoi de dezvoltare: 

a) Descreșterea frecvenței sărăciei în rândul grupurilor vulnerabile 
b) Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate și servicii sociale 
c) Crearea mecanismului necesar pentru transformarea autorității locale în actor 
principal în eradicarea sărăciei și a consecințelor acesteia la nivel local 
d) Tranziția de la îngrijirea instituțională la servicii comunitare, inclusiv prin sprijin 
infrastructural pentru centre integrate de îngrijire comunitară. 
e) Promovarea economiei sociale și a întreprinderilor sociale. 
f) Îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate prestate populației generale, în 
particular grupurilor vulnerabile, inclusiv prin investiții în infrastructură 
g) Combaterea celor mai răspândite cinci patologii responsabile pentru 86% din rata 
morbidității în România 
h) Sprijin pentru dezvoltarea de tehnologii TIC în domeniile sănătății, asistenței sociale 
și culturii 
i) Îmbunătățirea calități vieții și a atractivității localităților rurale. 

b) Priorități propuse pentru finanțare: 

1. Prin Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane: 

a) Dezvoltarea capacității de creare a unui sistem de servicii sociale durabil și echitabil, 
care să includă dezvoltare tehnică și îmbunătățirea competențelor profesioniștilor și 
practicienilor. 
b) Sprijinirea tranziției de la modelele instituționale la îngrijirea comunitară a copiilor, 
a peroanelor cu handicap, a persoanelor cu tulburări mintale, precum și a 
vârstnicilor. 
c) Realizarea unor acțiuni specifice integrate pentru abordarea nevoilor persoanelor, 
grupurilor și comunităților vulnerabile, unde este cazul cu accent asupra 
persoanelor de etnie romă, inclusiv acțiuni de îmbunătățire a participării acestora 
abordărilor bazate pe parteneriat în abordarea sărăciei 
d) Consolidarea accesului la îngrijiri și asistență medicală de calitate, inclusiv prin 
dezvoltarea de servicii de îngrijire medicală și socială integrate, inclusiv la nivelul 
comunității, cu accent asupra serviciilor prestate în ambulatoriu și pe instruirea 
specialiștilor de medicină primară integrată, cu suportul telemedicinii. 

2. Prin Programul Operational Regional: 

a) Dezvoltarea infrastructurii comunitare 
b) Investiții pentru spitale și altă infrastructură de sănătate publică. 
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3. Prin Programul Operational Dezvoltarea Competitivitatii: 

a) Dezvoltarea sistemelor de telemedicină, digitizarea fișelor medicale și sprijinirea 
cercetării medicale prin folosirea datelor personale anonimizate 
b) Dezvoltarea culturii digitale. 

4. Prin Programul National de Dezvoltare Rurala: 

a) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale prin investiții în infrastructură la scară 
mică și prin crearea/îmbunătățirea serviciilor de bază locale pentru populația rurală 
b) Promovarea strategiilor de dezvoltare locală comunitară de tip LEADER. 

b) Rezultate scontate: 

1. pentru FSE: 

a) Descreșterea numărului de persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială, în 
particular din rândul grupurilor vulnerabile 
b) Descreșterea numărului de persoane care trăiesc în sărăcie, în special în regiunile și 
teritoriile care se confruntă cu o rată ridicată a sărăciei 
c) Creșterea calității serviciilor de prevenire, identificare, intervenție timpurie și a 
sistemelor de sesizare 
d) Creșterea calității serviciilor la nivel comunitar și reducerea implicării părților 
interesate locale 
e) Creșterea numărului de lucrători care dobândesc calificare în domeniul sănătății 
f) Creșterea ocupării forței de muncă în economia social 
g) Descreșterea numărului de persoane instituționalizate. 

2. pentru FEDR: 
 

a) Îmbunătățirea infrastructurii de sănătate 
b) Creșterea calității și a acoperirii geografice a serviciilor sociale în general 
c) Îmbunătățirea sistemului de sănătate 
d) Îmbunătățirea infrastructurii sociale și medicale la nivel comunitar (centre 
comunitare). 

3. pentru FEADR: 

a) Îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la îngrijiri și tratamente medicale 
b) Îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de bază locale pentru populația rurală. 

Obiectivul tematic nr. 10: Investițiile în educație, competențe și învățare 

pe tot parcursul vieții 
Intervențiile din FESI în cadrul acestui obiectiv tematic vor contribui la consolidarea 
competențelor și abilităților copiilor, tinerilor și adulților din România, în vederea adaptării 
continue la interesele și potențialul individual, precum și la nevoile pieței muncii. 
Obiectivele sunt destinate prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii la 11,3%, 
creșterii frecventării și absolvirii învățământului terțiar la 26,7%, precum și promovării, 
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diversificării și creșterii participării adulților în activități de învățare pe tot parcursul vieții 
până la 10%. Aceste obiective au fost asumate de România în PNR. 

a) Nevoi de dezvoltare: 

a) Îmbunătățirea accesului, participării și calității a sistemului de educație și îngrijire a 
copiilor 
b) preșcolari (EICP) 
c) Consolidarea accesului, calității și rezultatelor educaționale în cadrul învățământului 
obligatoriu 
d) Creșterea atractivității învățământului primar și secundar, inclusiv a IVET 
e) Intervenții intensive menite să răspundă nevoilor educaționale ale grupurilor aflate 
în risc de excluziune (copii din medii defavorizate din punct de vedere social și 
economic, de etnie romă, cu nevoi educaționale speciale etc.) 
f) Îmbunătățirea calității și relevanței VET (inițial și continuu) și a învățământului 
terțiar în raport 
g) cu nevoile pieței muncii 
h) Îmbunătățirea accesului și sprijinirea participării la învățământul terțiar 
i) Îmbunătățirea accesului și a calității programelor de învățământ pentru adulți, cu 
accent pe competențele de bază și transversale relevante 
j) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a învățământului profesional în 
agricultură, silvicultură și pescuit 
k) Sprijinirea dezvoltării TIC în sistemul de învățământ 
l) Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și de formare 
m) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele 
agricol, forestier și pescuit. 

b) Priorități propuse pentru finanțare: 

1. Prin Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane: 

a) Creșterea participării, accesibilității și calității serviciilor de EICP, cu accent asupra 
zonelor rurale și a implicării cetățenilor români de etnie romă; 
b) Implementarea de măsuri de prevenție, intervenție și compensatorii pentru 
reducerea părăsirii timpurii a școlii, inclusiv forme alternative de învățământ, 
precum educația și formarea pentru adulți, cu accent asupra zonelor rurale și a 
cetățenilor români de etnie romă; sprijinirea măsurilor de intervenție în abordarea 
nevoilor educaționale individuale ale grupurilor cu risc mare de părăsire timpurie a 
școlii; 
c) Creșterea atractivității învățământului și a sistemului VET, precum și sprijinirea 
familiarizării tinerilor înscriși în sistemul de învățământ obligatoriu cu viitoarele 
locuri de muncă, cu accent asupra zonelor rurale și a cetățenilor români de etnie 
romă, Sprijinirea elevilor din zonele rurale și din rândul grupurilor defavorizate, 
precum și a elevilor netradiționali, în vederea sporirii accesului, a participării și a 
gradului de școlarizare în învățământul terțiar; 
d) Îmbunătățirea guvernării și gestionării instituțiilor de învățământ superior în 
vederea îmbunătățirii calității procesului de învățământ și cercetare; creșterea 
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relevanței programelor de învățământ superior în raport cu nevoile de pe piața 
muncii și consolidarea parteneriatelor între universități, întreprinderi și cercetare; 
e) Modernizarea învățământului terțiar prin dezvoltarea studiilor aprofundate și 
sprijinirea internaționalizării învățământului superior, inclusiv a cercetării 
aprofundate și a mobilității; 
f) Sprijinirea măsurilor de promovare a calității și accesibilității VET, consolidarea 
capacității furnizorilor de învățământ profesional inițial și continuu de a oferi 
programe VET corelate cu nevoile de pe piața muncii, promovând dezvoltarea și 
integrarea serviciilor de învățare pe tot parcursul vieții la nivelul comunității, a 
competențelor esențiale și a celor transversale, a furnizării de competențe de bază, 
cu accent asupra calificării scăzute și zonelor rurale; 
g) Îmbunătățirea corelării între VET inițial și continuu și nevoile pieței muncii, 
asigurându‐se relevanța ofertei de formare, acordându‐se prioritate sectoarelor cu 
potențial viitor de creștere și promovându‐se parteneriate între personale interesate 
relevante. 

2. Prin Programul National de Dezvoltare Rurala: 

a) Sprijinirea formării profesionale și a achiziției de competențe în gestionare agricolă, 
practici agricole durabile, îmbunătățirea calității și utilizarea noilor tehnologii 
specifice agriculturii și silviculturii; 
b) Sprijinirea activităților demonstrative pentru transferul de cunoștințe referitoare la 
noile practici în domeniu; informare, schimburi pe termen scurt și vizite în interiorul 
UE în scopul promovării schimbului de bune practici; încurajarea învățării pe tot 
parcursul vieții și a formării profesionale în general în mediul rural (pe lângă 
cursurile sau formarea furnizate în mod obișnuit în sistemul de învățământ secundar 
și superior), precum formarea în gestiunea afacerilor și alte competențe necesare 
diversificării în afara sectorului agricol. 

3. Prin Programul Operational Regional: 

a) Sprijinirea infrastructurii școlare și dezvoltarea resurselor în EICP, în învățământul 
primar, secundar, terțiar și în VET, în scopul îmbunătățirii calității învățământului și 
formării precum și a relevanței acestuia pentru piața muncii. 

c) Rezultate scontate: 

1. pentru FSE: 

a) Reducerea părăsirii timpurii a școlii, inclusiv în zonele rurale 
b) Creșterea participării la învățământul terțiar, inclusiv a rezidenților din zonele 
rurale și a grupurilor defavorizate 
c) Creșterea participării la procesul învățării pe tot parcursul vieții și la formare, 
inclusiv în sectoarele agricultură, silvicultură și pescuit 
d) Creșterea participării la învățământul preșcolar, inclusiv în zonele rurale 
e) Creșterea participării la IVET 
f) Creșterea numărului de programe și măsuri alternative de prevenire a părăsirii 
timpurii a școlii, inclusiv evaluarea și certificarea educației informale și non‐formale 



 

43 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI COMARNA IN ORIZONTUL DE 

PREVIZIUNE  2015 -2020 

g) Creșterea alinierii învățământului profesional și tehnic inițial și continuu la nevoile 
angajatorilor și la cererea pieței Muncii 
h) Reducerea decalajelor de competențe, în special în sectoarele identificate ca având 
potențial de creștere 
i) Îmbunătățirea relevanței programelor de învățământ superior pentru nevoile pieței 
muncii Creșterea competențelor digitale și TIC, inclusiv în zonele rurale 
j) Creșterea accesului și accesibilității sistemului de învățământ, în special pentru 
copiii din medii socio‐economice defavorizate, copiii de etnie romă și copiii cu nevoi 
speciale de educație 
k) Creșterea competențelor personalului din sectorul învățământului 
l) Îmbunătățirea capacităților de cercetare ale studenților și formarea cercetătorilor 
m) Îmbunătățirea calității învățământului la toate nivelele. 

2. pentru FEDR: 

a) Îmbunătățirea infrastructurii școlare la toate nivelele de învățământ. 

3. pentru FEADR: 

a) Îmbunătățirea nivelelor de competență în sectoarele agricol și forestier. 
 

3. Provocarea în materie de dezvoltare – „Infrastructura” 
În cadrul acestei provocări, intervențiile se vor desfășura în cadrul obiectivelor tematice 
nr.2 și nr.7. În privința infrastructurii TIC, intervențiile din fondurile ESI vor contribui la 
atingerea obiectivului asumat de către autoritățile române în baza Agendei Digitale pentru 
România, în conformitate cu țintele privind rețelele în bandă largă din cadrul Agendei 
Digitale pentru Europa, care va asigura accesul la viteze de peste 30 Mbps pentru toți 
europenii până în anul 2020, precum și abonamente la conexiuni Internet de peste 100 
Mbps pentru 50% sau mai mult dintre gospodăriile europene. 
În cazul sectorului transport, intervenția din fonduri ESI va contribui la promovarea unui 
transport durabil, flexibil și sigur, premisă esențială pentru dezvoltarea economică a 
României. 
Îmbunătățirea legăturilor cu rețelele europene, precum și cu rețelele naționale/regionale, 
va conduce la creșterea productivității industriei și serviciilor din România, la crearea de 
locuri de muncă, la creștere economică mai mare și la standarde de viață mai ridicate. 
Dezvoltarea transportului intermodal, precum și a celui urban și a sistemelor de transport 
urbane integrate, are drept scop reducerea emisiilor de carbon și promovarea unei 
economii cu emisii scăzute de carbon. Rezolvarea acestor probleme trebuie să se bazeze pe 
o cheltuială mai eficientă a resurselor financiare. 
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Obiectivul tematic nr. 2: Îmbunătățirea accesului la tehnologiile 

informației și comunicațiilor, a utilizării și a calității acestora 

a) Nevoi de dezvoltare: 

a) depășirea eșecului pieței de a furniza o infrastructură de acces de generație 
următoare (NGA) și servicii conexe în conformitate cu Strategia Agenda Digitală 
pentru România și cu Planul Național vizând Dezvoltarea Infrastructurii de Acces de 
Generație Următoare. 

b) Priorități propuse pentru finanțare: 

1. Prin Programul Operational Competitivitate: 

a) acțiuni pentru continuarea sprijinului acordat extinderii NGA în vederea asigurării 
modernizării rețelelor în bandă largă. 

c) Rezultate scontate: 

1. pentru FEDR: 

a) Creșterea peste media UE a accesului gospodăriilor la Internet în bandă largă 
furnizat la puncte fixe 
b) Extinderea acoperirii rețelei în bandă largă rapidă de cel puțin 30 Mbps – cel mult 
100 Mbps 
c) Creșterea ratei de pătrundere a conexiunilor în bandă largă la puncte fixe 
d) Creșterea ratei de pătrundere a soluțiilor bazate pe fibră optică 
e) Creșterea acoperirii serviciilor de comunicare fixă la viteze de peste 100 Mbps. 
 

Obiectivul tematic nr. 7: Promovarea unor sisteme de transport durabile 

și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore 

a) Nevoi de dezvoltare: 

a) Îmbunătățirea accesibilității României și a regiunilor sale, precum și conectarea 
acestora la piețe, reducând în mod semnificativ obstacolele în calea dezvoltării și 
diversificarea lor în contextul MPGT 
b) Îmbunătățirea sustenabilității sistemului mixt de transport al României și a 
atractivității alternativelor la transportul rutier 
c) Îmbunătățirea și modernizarea transportului urban, vizându‐se decongestionarea 
aglomerațiilor urbane. 

b) Priorități propuse pentru finanțare: 

 

1. Prin Programul Operational Marile Proiecte: 

a) Dezvoltarea infrastructurii rutiere din cadrul rețelei TEN‐T 
b) Dezvoltarea infrastructurii feroviare din cadrul rețelei centrale TEN‐T, în special 
prin finalizarea coridoarelor TEN‐T 
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c) Sprijinirea dezvoltării unui sistem de transport durabil prin îmbunătățirea 
siguranței în trafic în cadrul rețelei TEN‐T pentru toate modurile de transport 
d) Creșterea mobilității urbane și a serviciilor pentru pasageri prin dezvoltarea 
transportului urban în Regiunea București‐Ilfov, cu accent asupra metroului 
e) Modernizarea și dezvoltarea transportului intermodal în vederea fluidizării 
traficului de mărfuri care tranzitează România, precum și a reducerii emisiilor de 
carbon în zonele urbane 
f) Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii fluviale pe Dunăre și pe canalurile 
navigabile în vederea promovării unui sistem de transport ecologic 
g) Dezvoltarea mobilității regionale prin modernizarea transportului feroviar, inclusiv 
prin investiții în infrastructură și achiziții de material rulant 
h) Dezvoltarea aeroporturilor acolo unde se justifică, în vederea îmbunătățirii 
conectivității și pentru sprijinirea mobilității regionale 
i) Îmbunătățirea infrastructurii vamale. 

2. Prin Programul Operational Regional: 

a) Creșterea accesibilității zonelor urbane localizate în vecinătatea rețelei TEN‐T, prin 
construirea și modernizarea legăturilor secundare și terțiare la rețea, inclusiv 
pasarele, în vederea eliminării blocajelor și a fluidizării traficului 
b) Reabilitarea și reînnoirea sistemelor de transport urban într‐o manieră integrată și 
sustenabilă, ceea ce va contribui la îmbunătățirea calității aerului. 

3. Prin Programul National de Dezvoltare Rurala: 

a) Dezvoltarea și modernizarea drumurilor județene și comunale în vederea creării de 
oportunități, conform priorităților stabilite în planurile de dezvoltare regional. 

c) Rezultate scontate: 

1. pentru FC: 

a) Scurtarea timpului de deplasare în București 
b) Reducerea timpului de staționare în vămi 
c) Scurtarea duratei călătoriilor pe calea ferată 
d) Creșterea proporției transportului fluvial în cadrul tuturor modurilor de transport 
e) Reducerea numărului de accidente și decese pe drumurile publice 
f) Reducerea numărului de accidente feroviare. 

2. pentru FEDR: 

a) Reducerea numărului de accidente 
b) Reducerea poluării provenind de la FEDR transportul urban în zonele urbane 
c) Creșterea intermodalității în sectorul transport. 

3. pentru FSE: 

a) Creșterea eficienței și eficacității guvernanței în sectorul transport. 
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4. Provocarea în materie de dezvoltare – „Resursele” 

Obiectivul tematic nr. 4: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de carbon în toate sectoarele 

Intervențiile din fondurile ESI vor contribui la atingerea obiectivului asumat de către 
autoritățile române în baza Planului Național de Reformă, care va asigura reducerea până 
în anul 2020 a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin +19% în comparație cu anul 
2005, creșterea ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie cu 24%, 
precum și o creștere cu 19% (10Mtoe estimate) a eficienței energetice. 

a) Nevoi de dezvoltare: 

a) Creșterea ponderii energiei generate din surse regenerabile, cu accent în principal 
asupra resurselor mai puțin folosite în prezent și care prezintă un interes 
investițional scăzut. 
b) Creșterea securității furnizării de energie prin extinderea și îmbunătățirea rețelelor 
de transport și distribuție a energiei, pentru o mai bună integrare a energiei produse 
din surse regenerabile. 
c) Reabilitarea și extinderea sistemelor moderne și eficiente de termoficare publică 
acolo unde acestea s‐au dovedit a fi sustenabile financiar. 
d) Asigurarea sechestrării carbonului, în special în agricultură și silvicultură. 
e) Creșterea eficienței energetice a fondului public și rezidențial de locuințe și a 
domeniului public, inclusiv a iluminatului public. 
f) Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului transporturilor, inclusiv a sistemelor 
de transport urban și a navelor de pescuit. 
g) Exploatarea investițiilor publice în eficiență energetică cu scopul de a crea noi piețe 
pentru IMM și întreprinderi sociale, precum și a creării de locuri de muncă 
suplimentare, mai ales în zonele mai puțin dezvoltate și zonele rurale ale României. 
h) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul agricol. 

b) Priorități propuse pentru finanțare: 

a) acțiuni de modernizare și construire de noi capacități de producere a energiei 
electrice și termice, în special pentru tipurile de energii regenerabile insuficient 
utilizate în comparație cu potențialul existent (în conformitate cu PNAER) și pentru 
care există un interes investițional scăzut, în special prin încurajarea generării 
distribuite (capacități mici și foarte mici) de către toate tipurile de beneficiari 
(publici, privați și rezidențiali). 
b) acțiuni pentru promovarea investițiilor în soluții de compensare a fluctuațiilor 
datorate producerii de energie din surse regenerabile, în special prin încurajarea 
soluțiilor de stocare a energiei 
c) acțiuni de sprijinire a măsurilor de extindere și modernizare a rețelelor de 
distribuție a energiei electrice și termice, în vederea preluării în rețea a energiei din 
surse regenerabile 
d) acțiuni de promovare a cogenerării de eficiență sporită 
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e) acțiuni de extindere și modernizare a rețelelor de transport a energiei electrice, în 
vederea preluării energiei produse din surse regenerabile și a limitării impactului 
producției necontrolabile a energiei din surse regenerabile 
f) oferirea de consultanță și, acolo unde se justifică, asistență pentru investiții în 
furnizare ecologică și în măsuri de eficientizare energetică, precum și în trecerea la o 
economie cu emisii scăzute de carbon și rezistentă la schimbările climatice, cu accent 
deosebit asupra agriculturii 
g) acțiuni de sprijinire a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul 
afacerilor, pescuitului, acvaculturii și agriculturii, mai ales prin exploatarea 
potențialului de management al terenurilor și de sechestrare a carbonului 
h) acțiuni de promovare a investițiilor în atenuarea schimbărilor 
climatice/îmbunătățirea eficienței energetice a vaselor de pescuit și a unităților de 
procesare (cu sprijin FEPAM) 
i) acțiuni de îmbunătățire a termoizolației fondului de clădiri rezidențiale și a clădirilor 
publice, prioritizate pe baza unei evaluări sistematice care ia în considerare eficiența 
costurilor ca urmare a reducerii emisiilor de gază cu efect de seră și beneficiile 
societății, printre care combaterea sărăciei energetice și crearea de locuri de muncă. 
j) acțiuni pentru reabilitarea și reînnoirea sistemului de transport în comun în cadrul 
planurilor de mobilitate urbană sustenabile, acolo unde acestea vor aduce o 
contribuție semnificativă la îmbunătățirea calității aerului și a eficienței energetice, 
în plus față de creșterea competitivității locale. 
k) acțiuni pentru înlocuirea/îmbunătățirea sistemelor de iluminat de pe domeniul 
public, mai ales în zonele urbane 
l) acțiuni de creștere a eficienței energetice prin reducerea consumului de energie 
primară în agricultură și în procesarea alimentelor 
m) facilitarea furnizării și utilizării de surse de energie regenerabile în sectorul agricol 
(produse secundare, deșeuri, reziduuri și alte materii prime nealimentare). 

c) Rezultate scontate: 

1. pentru FC: 

a) Creșterea utilizării surselor de energie regenerabile 
b) Creșterea producerii de energie regenerabilă 
c) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
d) Creșterea economisirii energetice prin reducerea consumului de energie 
e) Creșterea accesului și diversității surselor de finanțare pentru creșterea eficienței 
energetic 
f) Consumul redus de energie în cadrul serviciilor publice și private prin investiții în 
clădirile destinate prestării de servicii 
g) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor, în special al 
transportului urban. 

2. pentru FEDR: 

a) Reducerea consumului de energie în clădirile rezidențiale și nerezidențiale 
b) Reducerea consumului de energie pentru iluminatul public 
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c) Creșterea eficienței energetice a sistemelor de transport și distribuire a agentului 
termic public 
d) Creșterea randamentelor generării energiei termice publice. 

3. pentru FEADR: 

a) Creșterea utilizării energiei regenerabile prin investiții FEADR în furnizarea și 
utilizarea surselor regenerabile de energie, a produselor secundare, a deșeurilor, a 
reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în favoarea bioeconomiei 
b) Creșterea sechestrării carbonului în sectoarele agricol și forestier 
c) Scăderea intensității energetice a României prin investiții FEADR în economisirea de 
energie și eficiență energetică în agricultură și în procesarea alimentelor 
d) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în zonele din agricultură unde 
asemenea emisii au niveluri ridicate. 

4. pentru FEMAP: 

a) Creșterea eficienței energetice a navelor de pescuit și a unităților de procesare 

 

Obiectivul tematic nr. 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, a 

prevenirii și a gestionării riscurilor 
 

a) Nevoi de dezvoltare: 

b) Îmbunătățirea capacității României de anticipare, prevenire și reacție la situații de 
extremă urgență, naturale sau generate de om. 
c) Îmbunătățirea adaptabilității României și a capacității sale de rezistență la 
consecințele negative ale schimbărilor climatice, în special la incidența crescută a 
căldurilor extreme, a secetei și a inundațiilor, în cadrul Strategiei Naționale a 
României privind Schimbările Climatice. 
d) Îmbunătățirea adaptabilității României și a capacității sale de rezistență la alte 
riscuri naturale. 
e) Valorificarea investițiilor publice în adaptarea la schimbările climatice pentru a crea 
noi piețe, potențial disponibile pentru IMM‐uri și întreprinderi sociale, în special în 
regiunile mai puțin dezvoltate și în zonele rurale ale României. 

b) Priorități propuse pentru finanțare: 

1. Prin Programul Operational Infrastructura Mare: 

a) Completarea sistemului național de identificare și gestionare a riscurilor în cadrul 
Evaluării Naționale a Riscurilor 
b) Construirea unei culturi naționale de reducere a riscurilor la dezastre 
c) Crearea și îmbunătățirea sistemelor de monitorizare și prevenire a riscurilor în 
raport cu riscurile identificate: cutremure, inundații, alunecări de teren, secetă, 
incendii forestiere, eroziunea solului și eroziunea zonelor costiere. 
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2. Prin Programul National de Dezvoltare Rurala: 

a) Consolidarea serviciilor profesionale de răspuns în situații de urgență la nivel 
național, pentru a răspunde în cazul unor urgențe naționale sau internaționale 
majore, inclusiv prin cooperare transnațională în cadrul strategiilor macroregionale 
pentru Dunăre și Marea Neagră 
b) Adoptarea de măsuri structurale și non‐structurale pentru reducerea riscurilor și a 
pagubelor produse de inundații, secetă și eroziunea solului 
c) Consolidarea capacității tehnice și instituționale a SNMSU prin soluții de colaborare 
între autorități diferite Acțiunile de întreprins cu precădere în agricultură vor avea 
în vedere: 
crearea unui sistem durabil de irigații și de gestionare a apei, precum și a 
unor practici de combatere a schimbărilor climatice. 
conservarea solului și a stocului său de carbon prin practici de gestionare a 
terenurilor, precum cultivare redusă, culturi de iarnă și plantarea de păduri. 
menținerea diversității genetice prin susținerea varietăților locale de culturi 
și rase de animale. 

c) Rezultate scontate: 

1. pentru FC: 

a) Reducerea pierderilor și pagubelor produse de diferite tipuri de dezastre, inclusiv de 
inundații, incendii forestiere și secetă recurentă, prin măsuri de prevenire și 
gestionare a riscurilor 
b) Reducerea expunerii la seisme a populației și teritoriului României 
c) Reducerea expunerii la alunecări de teren a populației României 
d) Reducerea eroziunii zonei costiere 
e) Stabilirea unui nou sistem complex care să acopere toate fazele gestionării riscurilor 
f) Infrastructură și capacități de gestionare a dezastrelor pregătite pentru evaluarea și 
gestionarea unor riscuri din ce în ce mai mari. 

2. pentru FEADR: 

a) Reducerea pierderilor în agricultură cauzate de riscuri. 

 

Obiectivul tematic nr. 6 - Protecția mediului și promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

a) Nevoi de dezvoltare: 

a) Extinderea accesului public la servicii de apă și epurare a apelor uzate, în contextul 
Directivei Cadru privind Apa și a planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice 
incluse în aceasta; 
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b) Facilitarea tranziției de la gestionarea deșeurilor către un sistem condus de piață, 
bazat pe ierarhizarea deșeurilor, în contextul Directivei cadru privind deșeurile; 
c) Protejarea, conservarea, restaurarea și exploatarea rațională a patrimoniului natural 
al României, printre care peisajele, terenurile arabile, pădurile, apele interioare și de 
coastă, zonele protejate, biodiversitatea; 
d) Dezvoltarea și îmbunătățirea evaluării calității aerului; 
e) Abordarea siturilor abandonate și poluate moștenite, precum și gestionarea surselor 
curente de poluare; 
f) Valorificarea investițiilor publice în protecția mediului pentru crearea de noi piețe, 
potențial disponibile IMM‐urilor și întreprinderilor sociale, mai ales în regiunile mai 
puțin dezvoltare și în zonele rurale ale României. 
g) Exploatarea potențialului turistic și cultural. 

b) Priorități propuse pentru finanțare: 

1. Prin Programul Operational Infrastructura Mare 

a) extinderea conectării populației la sistemele de alimentare cu apă și la sistemele de 
colectare a apelor uzate, inclusiv în zonele rurale 
b) dezvoltarea infrastructurii de management al deșeurilor și a serviciilor aferente, 
bazate pe ierarhia deșeurilor – reutilizare, reciclare, valorificare energetică și 
eliminare 
c) investiții noi/actualizate în sectorul deșeurilor și al energiei; reducerea consumului 
de resurse naturale prin creșterea proporției de deșeuri reciclate, precum și prin 
promovarea unei utilizări mai eficiente a resurselor; promovarea deșeurilor ca 
materii prime/subproduse secundare 
d) protejarea biodiversității prin dezvoltarea planurilor de gestionare și investiții în 
acțiuni de restaurare și conservare 
e) dezvoltarea și îmbunătățirea evaluării calității aerului în concordanță cu dispozițiile 
Directivei 2008/50/EC și luând în considerare dispozițiile Directivei INSPIRE 
(metadate despre calitatea aerului și emisiile atmosferice). 

2. Prin Programul National de Dezvoltare Rurala: 

a) restaurarea, păstrarea și îmbogățirea ecosistemelor dependente de agricultură și 
silvicultură 
b) investiții publice în protecția mediului în vederea creării de noi piețe, potențial 
disponibile IMM‐urilor și întreprinderilor sociale, mai ales în regiunile mai puțin 
dezvoltare și în zonele rurale ale României. 

3. Prin Programul Operational Pescuit si Afaceri Maritime: 

a) restaurarea și conservarea biodiversității marine și a apelor interioare în cadrul 
pescuitului durabil, acvaculturii și activităților de colectare a datelor și de control 
promovarea activităților de pescuit durabil în apele maritime și interioare și a 
activităților durabile în cadrul fermelor de acvacultură. 
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4. Prin Programul Operational Regional: 

a) reabilitarea siturilor abandonate și poluate, inclusiv prin lucrări de decontaminare 
pentru reutilizarea lor economică 
b) protejarea și valorificarea durabilă a siturilor naturale, restaurarea și valorificarea 
patrimoniului cultural, inclusiv valorificarea potențialului turistic local specific, 
reabilitarea zonelor istorice urbane, valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
măsuri de ecologizare urbană (inclusiv reabilitarea siturilor industriale poluate). 

c) Rezultate scontate: 

1. pentru FC: 

a) Creșterea accesului populației la apă potabilă 
b) Creșterea proporției populației conectată la sistemele de canalizare 
c) Creșterea capacității instituționale în sectorul de mediu prin crearea unui sistem 
adecvat de monitorizare a micropoluanților/ micro‐contaminanților din apă, aer și 
sol 
d) Creșterea calității surselor de apă 
e) Creșterea colectării selective a deșeurilor 
f) Creșterea proporției depozitelor de deșeuri conforme ca parte a Sistemului Integrat 
de Gestionare a Deșeurilor 
g) Reducerea pierderii biodiversității 
h) Adoptarea și implementarea planurilor de management Natura 2000 
i) Reducerea numărului de puncte cu ape subterane contaminate. 

2. pentru FSE: 

a) Creșterea capacității instituționale în sectorul de mediu prin crearea unui sistem FSE 
adecvat de monitorizare a calității apei 
b) Adoptarea și implementarea planurilor de management Natura 2000. 

3. pentru FEDR: 

a) Creșterea numărului de situri industriale nefolosite rehabilitate. 

4. pentru FEADR: 

a) Restaurarea și păstrarea biodiversității pe terenurile arabile și forestiere 
b) FEADR Scăderea abandonului activităților agricole 
c) Creșterea utilizării mai eficiente a apei în agricultură. 

5. pentru FEMAP: 

a) Reducerea vulnerabilității mediului marin 
b) Creșterea diversității speciilor crescute prin activități de acvacultură. 
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5. Provocare în materie de dezvoltare – „Administrația și guvernarea” 
 

În cadrul acestei provocări, inclusă în OT 11 și OT 2, investițiile din fonduri ESI se vor  
utiliza în scopul obținerii unui mediu instituțional optim și pentru furnizarea de servicii 
publice de calitate de către administrație și sistemul judiciar, în sprijinul eforturilor 
generale de îmbunătățire a creșterii economice, a competitivității și a calității vieții. Printre 
elementele cheie pentru investițiile FESI s‐au evidențiat următoarele: transparență și 
integritate, eficiența și eficacitatea administrației și a sistemului judiciar, precum și 
orientarea către nevoile cetățenilor și ale întreprinderilor, inclusiv prin reducerea poverii 
administrative; e‐Guvernare și justiție, capacitatea de dezvoltare, coordonare și 
implementare, monitorizare și evaluare a politicilor la toate nivelele de guvernare, precum 
și profesionalismul și motivarea resurselor umane din administrație și sistemul judiciar 
(capacitate instituțională). 

Obiectivul tematic nr. 11 Consolidarea capacității instituționale și o 

administrație public eficientă 

a) Nevoi de dezvoltare: 

a) crearea unui sistem eficient de activități finanțate public de planificare, asumare și 
achiziții, inclusiv partea finanțată de FESI în vederea urmăririi obiectivelor de 
dezvoltare a României. 
b) reformarea politicilor publice, îmbunătățirea procesului de reglementare și 
guvernare, transparență și accesibilitate în administrația publică 
c) consolidarea capacității administrative și financiare la nivel național, regional și local 
pentru realizarea unor acțiuni destinate îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare ale 
României. 
d) dezvoltarea și implementarea unitară și pe termen lung a strategiilor și politicilor de 
resurse umane 
e) creșterea eficienței și transparenței și scăderea birocrației în cadrul administrației 
publice, în vederea diminuării sarcinii asupra întreprinderilor și cetățenilor și 
îmbunătățirii reputației publice. 
f) creșterea și eficientizarea cooperării și coordonării între instituțiile implicate în 
gestionarea resurselor umane de la nivel central și local 
g) îmbunătățirea serviciilor publice accesibile cetățenilor din toate grupurile sociale pe 
întreg teritoriul României 
h) creșterea eficienței, transparenței, accesibilității și consecvenței sistemului judiciar 
i) dezvoltarea sistemului de cadastru și carte funciară. 

b) Priorități propuse pentru finanțare: 

1. Prin Programul Operational Capacitate Administrativa: 

a) sprijinirea consolidării capacității și eficienței instituționale a autorităților 
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administrației publice centrale și locale, în special consolidarea capacității și 
îmbunătățirea stabilității corpului de personal implicat în gestionarea fondurilor ESI 
la nivel central și la nivelul beneficiarilor. 
b) sprijinirea consolidării accesibilității, eficienței și calității serviciilor publice, inclusiv 
prin prestarea acestora de către sectorul privat sau întreprinderile sociale 
c) sprijinirea reformării procesului de elaborare de politici publice (colectarea datelor, 
analiză, planificare strategică și monitorizare), a culturii administrative și a 
proporționalității între reglementare și guvernanță. 
d) sprijinirea consolidării profesionalismului, a integrității, a progresiei profesionale și 
a remunerației pe baza meritelor în sistemul public 
e) crearea de standarde ocupaționale pentru funcționarii publici și a unui sistem de 
salarizare echitabil 
f) dezvoltarea și implementarea unor procese și proceduri clare, transparente, 
uniforme și cuprinzătoare pentru recrutarea, selecția și evaluarea funcționarilor 
publici 
g) elaborarea, introducerea și susținerea utilizării sistemelor și instrumentelor de 
management, monitorizare și evaluare pentru îmbunătățirea performanței 
instituțiilor publice și a funcționarilor publici, precum și pentru schimbarea culturii 
organizaționale 
h) sprijin pentru consolidarea capacității administrative de gestionarea și 
implementare a unor programe și politici de formare 
i) elaborarea și implementarea de mecanisme pentru creșterea complementarității 
între instituții și eliminarea dublării competențelor în domeniul managementului 
resurselor umane 
j) sprijin pentru îmbunătățirea capacității organizaționale și administrative a 
instituțiilor judiciare, inclusiv prin aplicarea recomandărilor adecvate din cadrul 
Mecanismului de Cooperare și Verificare. 
k) dezvoltarea de instrumente și aplicații IT pentru consolidarea monitorizării și 
controlului carierei resurselor umane (la nivel administrativ central și local) și 
pentru intensificarea utilizarea acestora. 

2. Prin Programul Operational Regional: 

a) sprijinirea creării unui sistem național al cadastrului care să ofere siguranță titlului 
de proprietate, promovarea reformei funciare și gruparea eficientă a terenurilor 
pentru susținerea obiectivelor de dezvoltare a României. 

c) Rezultate scontate: 

1. pentru FSE: 

a) Consolidarea capacității administrative și financiare a instituțiilor publice prin 
politici eficiente de resurse umane, coordonare îmbunătățită a responsabilităților 
intra‐sectoriale, eficiență crescută a utilizării resurselor și sisteme îmbunătățite de 
control al achizițiilor publice 
b) Îmbunătățirea politicilor publice și a procesului de reglementare prin reformarea 
proceselor de elaborare a politicilor publice și a sistemelor de planificare strategică, 
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precum și prin asigurarea proporționalității reglementărilor 
c) Creșterea calității și accesibilității serviciilor publice prin reducerea discrepanțelor 
dintre zonele urbane și cele rurale, precum și în cazul regiunilor și zonelor mai puțin 
dezvoltate și prin reducerea sarcinii asupra sectorului întreprinderilor și asupra 
cetățenilor 
d) Consolidarea culturii organizaționale în cadrul administrațiilor publice, a eticii, a 
transparenței și a integrității. 

e) Întărirea capacității organizaționale și administrative a instituțiilor judiciare și 
dezvoltarea resurselor umane 
f) Sporirea eficienței și eficacității intervențiilor finanțate din FSE în baza PO 
Dezvoltarea Capacității Administrative (Asistență Tehnică). 

2. pentru FEDR: 

a) Sporirea eficienței și eficacității managementului fondurilor ESI în cadrul PO 
Asistență Tehnică 
b) Sporirea eficienței și eficacității intervențiilor finanțate de FEDR în cadrul 
Programului de Dezvoltare Regională (Asistență Tehnică) 
c) Dezvoltarea și funcționarea sistemului de cadastru și carte funciară. 

3. pentru FEADR: 

a) Sporirea eficienței și eficacității intervențiilor finanțate de FEDR în cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Rurală (Asistență Tehnică). 

4. pentru FEMAP: 

a) Sporirea eficienței și eficacității intervențiilor fundate de FEDR în cadrul 
Programului Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime (Asistență tehnică). 
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II.2.3.3. Strategia de dezvoltare rurală a 
României 2014-2020 

Urmând liniile trasate de această strategie ambiţioasă, Programul National de Dezvoltare 

Rurala îşi propune să răspundă obiectivelor generale ale Politicii Agricole Comune legate de 

securitatea alimentară, gestionarea durabilă a resurselor naturale şi dezvoltarea teritorială 

echilibrată, dar şi obiectivelor specifice ale dezvoltării rurale. Astfel, abordând într-un mod 

strategic toate cele şase priorităţi de dezvoltare rurală, PNDR îşi propune să sprijine într-un 

mod sustenabil şi inteligent dezvoltarea economică şi socială a zonelor rurale din România. 

România se confruntă cu provocări enorme în atingerea potenţialului său economic şi social, 

în sectorul agro – alimentar şi forestier, precum şi la nivelul zonelor rurale. PIB-ul pe cap de 

locuitor este mai mic de 50 % din media UE şi semnificativ mai mic în zonele rurale. 

Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj semnificativ faţă de 

zonele urbane şi se caracterizează prin: deficienţe structurale persistente (numărul mare al 

populaţiei ocupate în agricultură, îmbătrânirea populaţiei, un număr mare de exploataţii de 

subzistenţă etc.); valoare adăugată scăzută a produselor agro-alimentare; randamentele şi 

productivitatea muncii scăzute în special în agricultura de semisubzistenţă; spirit 

antreprenorial slab pentru dezvoltarea activităţilor economice, acces redus la credite; o piaţă 

a terenurilor nefuncţională; o modestă orientare către export; investiţii insuficiente în 

cercetare şi dezvoltare; accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma zonelor urbane; 

creşterea continuă a disparităţilor regionale; o pondere ridicată a populaţiei expuse riscului 

de sărăcie şi excluziune socială; o administraţie publică ineficientă; o serie de riscuri pentru 

oameni şi mediu exacerbate de schimbările climatice şi care reprezintă o ameninţare pentru 

zonele rurale şi, în general, a teritoriului naţional. 
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Analiza sectorului agricol romanesc 

Suprafata agricola utilizata (SAU) 
 

În Romania suprafaţa agricolă utilizată (SAU) este în scădere, tendinţă manifestată şi în 

UE27. În perioada 2005- 2010 SAU a scăzut cu 4,5 % (de la 13,9 mil. Ha la 13,3 mil. ha). În 

structura pe categorii de folosinţă cea mai mare pondere o deţin terenurile arabile (62,4 %), 

urmate de păşuni şi fâneţe (33,9%), ambele categorii având însă o tendinţe de scădere. 

Dimensiunile fizică şi economică ale exploataţiilor agricole din RO înregistrează diferenţe 

semnificative faţă de mediile europene. În 2010, pe teritoriul tarii noastre se aflau 32,1% 

(3.859.040) din totalul exploataţiilor agricole din UE27 (cu 10,0% mai puţine faţă de 2005). 

Dimensiunea medie a unei exploataţii româneşti (3,4 ha SAU/fermă), de peste 4 ori mai mică 

decât cea europeană (14,3 ha SAU), iar gradul de fragmentare este unul foarte ridicat, 

suprafața medie a parcelei fiind de 0.45 ha, fiecare fermier deținând în medie 4.8 parcele. Un 

decalaj mare faţă de UE27 există şi în cazul dimensiunii economice, care este de 9,4 ori mai 

mică în Romania (2.700,2 euro producţie standard /fermă în Romania; 25.450,0 euro /fermă 

în UE27. 

Forma juridica de organizare a exploatațiilor agricole in anul 2010 era data in proportie de 

99.2% de exploataţii agricole individuale, persoane fizice autorizate sau întreprinderi 

familial, restul de 0.8% (doar 30,6 mii) fiind exploataţii agricole cu personalitate juridică. 

Sectorul de producție 
 

Creşterea animalelor este un domeniu cu tradiţie în România, fapt confirmat de 

preponderenţa fermelor cu profil de creştere a animalelor şi mixte (68% din total). Totuşi, 

efectivele de animale au un nivel redus (4,0% din total UE 27), iar numărul acestora a scăzut 

într-un ritm mai accelerat în Romania decât în UE. În cazul Romania, tendinţe de diminuare s-

au manifestat doar la bovine şi porcine, restul efectivelor înregistrând creşteri. 

Forța de munca in agricultura la nivel national este încă supradimensionată, comparativ cu 

alte state ale UE. Astfel, in 2012 peste 28% din totalul persoanelor ocupate activau în 

agricultură, 2,1% în industria alimentară, 2,0% în turism şi 0,7%, în sectorul forestier. 

În profil regional, rata de ocupare în activităţi agricole, forestiere şi piscicole înregistrează 

cele mai mari valori în Regiunile Nord-Est (41,54%) şi Sud-Vest Oltenia (40,09%), unde şi 

caracterul rural este mai pronunţat 

In ceea ce priceste productivitatea muncii si a factorilor de producție, există decalaje 
semnificative între Romania şi UE şi în materie de productivitate a muncii în sectorul 
agricol. 
Valoarea medie a productivităţii muncii pentru anii 2010-2012 a fost de patru ori mai mică 
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decât cea înregistrată în UE (4.328,5 euro/AWU (Unitati Anuale de Munca), respectiv 
14.967,0 euro/AWU. Indicatorul a avut una dintre cele mai scăzute rate de creştere 
comparativ cu restul ţărilor europene (de doar 0,1%). Printre cauzele diferenţelor de 
productivitate se numără gradul scăzut de instruire al lucrătorilor din agricultură, sistemul 
public de consultanţă insuficient dezvoltat și diseminarea ineficientă a rezultatelor 
cercetării agricole către fermele mici și mijlocii Astfel, în 2010, doar 2,5% dintre managerii 
exploatațiilor agricole erau absolvenţi ai unei forme de învăţământ agricol (educație de 
bază sau completă) (față de 7,3% în 2005), cu mult sub nivelul European de 29,6%, iar 
97,5% aveau numai experienţă practică agricolă. 
În ceea ce privește sectorul de cercetare agricolă, rezultatele slabe se reflectă şi prin 
ponderea scăzută a IMM-urilor din sectorul agricol care desfăşoară activităţi de cercetare - 
dezvoltare, respectiv 1,2% din totalul IMM-urilor care desfășoară astfel de activități (2011). 
Cât privește sistemul de consultanţă la nivelul anului 2012, numărul total de angajaţi din 
reţeaua de consultanţă publică era de 850 persoane din care 500 în centrele locale de 
consultanţă agricolă şi 350 în camerele agricole judeţene. 
Totusi, ca efect al restructurărilor de producţie şi a alocărilor comunitare, productivitatea 
globală a factorilor din agricultură a crescut cu 13% între anii 2009-2011 faţă de 2005. 

Industrie alimentara 
După aderarea la UE numărul unităţilor din industria alimentară a scăzut cu aproximativ 
13%, fenomen cauzat în principal de ritmul lent şi/sau incapacitatea acestora de a se 
adapta la standardele europene şi de lipsa de viabilitate a lanţului de aprovizionare cu 
materii prime. 
 

In contextul în care în proporție de circa 70% se exportă încă producţie neprelucrată sau 

prelucrată primar (animale vii, cereale, oleaginoase, tutun, grăsimi şi uleiuri vegetale), 

aceasta este o industrie esențială care pune la dispoziție posibilităţi variate pentru 

valorificarea eficientă a diversităţii materiilor prime. Gradul relativ scăzut de dotare şi 

tehnologiile depăşite utilizate, în majoritatea unităţilor de profil se reflectă în nivelul redus al 

productivităţii muncii din sector, care, în 2010, se situa cu 78% sub media europeană 

(40.785euro/persoana în UE27; 9.086,3euro/persoană în Romania). 

La nivel național, există un potențial bun, dar încă nevalorificat, de recunoaștere și promovare 

a mărcilor locale prin includerea acestora în schemele de calitate din UE. Deşi, există 4180 

produse tradiţionale, la nivelul anului 2013 există un singur produs recunoscut şi protejat la 

comunitar. 

Sectorul forestier 
În 2010, dimensiunea Fondului Forestier Naţional (FFN) şi a Vegetaţiei Forestiere din Afara 
Fondului Forestier Naţional (VFAFFN) era sub pragul minim posibil pentru Romania 
(32%), dar şi sub media europeană (41,2% din suprafaţa totală). Suprafaţa FFN si a 
VFAFFN a scăzut cu 10 mii ha faţă de anul 2005. Deşi legislaţia silvică în vigoare este 
revizuită, administrarea eficientă a sectorului întâmpină o serie de impedimente. În primul 
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rând reţeaua de drumuri forestiere este slab dezvoltată (densitatea medie a drumurilor 
forestiere este de 6,3 m /ha). De asemenea dotarea tehnica a firmelor care activează în 
industria de exploatare si prelucrare primară a lemnului este insuficientă, învechită şi slab 
diversificată. 
 

Domenii prioritare ale PNDR pentru 
perioada 2014 – 2020 

 

Prioritatea 1: Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în 

agricultură, în şi în zonele rurale 

Domenii de interventie: 

1. Încurajarea inovării, a cooperării şi a creării unei baze de cunoştinţe 

în zonele rurale 

Masuri: 

1. Transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare 
a. Sprijin pentru furnizarea de instruire / dobândirea de competenţe 
b. Sprijin pentru proiectele demonstrative / actiuni de informare 
c. Sprijin pentru schimburi de experienta in gestionarea exploatatiei agricole şi 
silvice pe termen scurt, precum şi vizite in ferma şi exploatatii forestiere 
2. Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producţia alimentară şi silvicultură, pe de o 
parte, şi cercetare şi inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a 
mediului şi al unei performanţe de mediu îmbunătăţite 

Masuri: 

1. Cooperare 
a. Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale 
b. Sprijin pentru proiecte pilot 
3. Încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi a formării profesionale în sectoarele agricol 
şi forestier 
 

Masuri: 

1. Transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare 
a. Sprijin pentru furnizarea de instruire / dobândirea de competenţe 
b. Sprijin pentru proiectele demonstrative / actiuni de informare 
2. Cooperare 
a. Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale 
b. Sprijin pentru proiecte pilot 
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Prioritatea 2: Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii 

tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor 

Domenii de interventie: 

1. Imbunătăţirea performanţei economice a tuturor fermelor şi 

facilitarea restructurării şi modernizarii fermelor, în special în vederea 

creşterii participării şi orientării către piaţă, căt şi a diversificării 

agricole 

Masuri: 

1. Investiţiile în active fizice 
a) Sprijin pentru investiţii în exploataţiile agricole 
b) Sprijin pentru investiţii în infrastructura agricolă şi forestieră 
2. Cooperare 
a) Sprijin pentru dezvoltarea de noi produse, procese şi tehnologii 
2. Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificaţi corespunzător şi, în 
special, a reînnoirii generaţiilor 

Masuri: 

1. Dezvoltarea afacerilor fermei 
2. Ajutor start up pentru tinerii fermieri 
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Prioritatea 3: Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv 

procesarea şi comercializarea produselor agricole, a bunăstării 

animalelor şi a gestionării riscurilor în agricultură 

Domenii de interventie: 

1. Îmbunătăţirea competitivităţii producătorilor primari printr-o mai 

bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul 

schemelor de calitate, al creşterii valorii  adăugate a produselor agricole, 

al promovării pe pieţele locale şi în cadrul circuitelor scurte de 

aprovizionare, al grupurilor şi organizaţiilor de producători şi al 

organizaţiilor interprofesionale 

Masuri: 

1. Investiţiile în active fizice 
a) Sprijin pentru investiţii în procesare/marketing şi/sau dezvoltarea produselor 
agricole 
2. Cooperare 
a) Sprijin pentru dezvoltarea de noi produse, inclusiv procedee şi tehnologii 
b) Sprijin pentru cooperarea pe verticală şi orizontală între actorii din cadrul 
lanţului 
c) Sprijin pentru cooperarea micilor operatorii 
d) Sprijin pentru promovarea locală a lanţurilor scurte de aprovizionare şi a 
pieţelor locale 
2. Sprijinirea gestionării şi a prevenirii riscurilor la nivelul exploataţiilor 

Masuri: 

1. Managementul riscului 
a) Contribuţia financiară la fondurile mutuale 
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Prioritatea 4: Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care 

sunt legate de agricultură şi silvicultură 

Domenii de interventie: 

1. Refacerea, conservarea şi dezvoltarea biodiversităţii, inclusiv în 

zonele Natura 2000, în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale 

sau cu alte constrângeri specifice şi în cadrul activităţilor agricole de 

mare valoare naturală, precum şi a stării peisajelor europene 

Masuri: 

1. Transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare 
a) Sprijin pentru furnizarea de instruire / dobândirea de competenţe 
b) Sprijin pentru proiectele demonstrative/acţiuni de informare 
2. Agro-mediu – climă 
a) Plăţi pentru angajamente de agro-mediu-climă 
3. Agricultura Ecologică 
4. Plăţi pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri 
specifice 
a) Plăţi compensatorii pe ha SAU din zona montană 
b) Plăţi compensatorii pe ha SAU din zonele cu constrângeri naturale semnificative 
c) Plăţi compensatorii pe ha SAU din zonele cu constrângeri specifice 
5. Cooperare 
a) Sprijin pentru cooperarea micilor operatorii 
b) Sprijin pentru promovarea locală a lanţurilor scurte de aprovizionare şi a 
pieţelor locale 
c) Sprijin pentru abordări colective pentru proiecte / practici de mediu 
2. Ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea îngrăşămintelor şi a pesticidelor 

Masuri: 

1. Transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare 
2. Investiţiile în active fizice 
a) Sprijin pentru investiţii în infrastructura agricolă şi forestieră 
3. Agro-mediu – climă 
a) Plăţi pentru angajamente de agro-mediu-climă 
4. Plăţi pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri 
specifice 
a) Plăţi compensatorii pe ha SAU din zona montană 
b) Plăţi compensatorii pe ha SAU din zonele cu constrângeri naturale semnificative 
c) Plăţi compensatorii pe ha SAU din zonele cu constrângeri specifice 
 

5. Agricultura ecologică 
3. Prevenirea eroziunii solului şi ameliorarea gestionării solului 
1. Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite 
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2. Agro-mediu – climă 
3. Agricultura ecologică 
4. Plăţi pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri 
specifice 
a) Plăţi compensatorii pe ha SAU din zona montană 
b) Plăţi compensatorii pe ha SAU din zonele cu constrângeri naturale semnificative 
c) Plăţi compensatorii pe ha SAU din zonele cu constrângeri specific 
 

Prioritatea 5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea 

tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon şi rezistentă la 

schimbările climatic în sectoarele agricol, alimentar şi silvic 
 

Domenii de interventie: 

Eficientizarea utilizării apei în agricultură 
 

Masuri: 

1. Investiţiile în active fizice 
2. Agro-mediu – climă 
2. Eficientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar 

Masuri: 

1. Investiţiile în active fizice 
a) Sprijin pentru investiţii pentru eficientizarea consumului de energie în 
exploataţiile agricole şi forestiere 
b) Sprijin pentru infrastructura privind dezvoltarea şi modernizarea sau adaptarea 
activităţilor agricole şi silvice 
2. Cooperare, grupuri operaţionale şi proiecte aferente 
3. Facilitarea furnizării şi a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a 
deşeurilor, a reziduurilor şi a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei 

Masuri: 

1. Transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare 
2. Investiţiile în active fizice 
a) Sprijin pentru investiţii în exploataţiile agricole 
b) Sprijin pentru infrastructura privind dezvoltarea şi modernizarea sau adaptarea 
activităţilor agricole şi silvice 
3. Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor__ 

4. Cooperare (Art.36) (Art.61, 62, 63). Cooperarea şi Programul PEI poate fi 
construită în grupuri operaţionale pe baza următoarelor articole: 
• Transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare 



 

63 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI COMARNA IN ORIZONTUL DE 

PREVIZIUNE  2015 -2020 

• Cooperare, grupuri operaţionale şi proiecte aferente 
• Investiţiile în active fizice 
• Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală pentru activităţi de diseminare, bune 
practici 
4. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură 

Masuri: 

1. Investiţiile în active fizice 
a) Sprijin pentru investiţii în exploataţiile agricole 
2. Agro-mediu – climă 
a) Plăţi pentru angajamente de agro-mediu-climă 
5. Promovarea captării carbonului în agricultură şi silvicultură 

Masuri: 

1. Transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare 
2. Agro-mediu – climă 
a) Plăţi pentru angajamente de agro-mediu-climă 
3. Agricultura ecologică 
4. Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite 
5. Cooperare, grupuri operaţionale şi proiecte aferente 
 

Prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a 

dezvoltării economice în zonele rurale 

Domenii de interventie: 

1. Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi 

mici şi a creării de locuri de muncă 

Masuri: 

1. Investiţiile în active fizice 
a) Sprijin pentru investiţii în în prelucrarea / comercializarea produselor agricole 
2. Dezvoltarea afacerilor fermei 
a) Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţii neagricole în spaţiul rural 
2. Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

Masuri: 

1. Servicii de bază şi reînoirea satelor în zonele rurale 
a) Sprijin pentru investiţii în infrastructură la scară mică 
b) Sprijin pentru investiţii în servicii locale de bază pentru populaţia rurală 
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Obiective transversale in PNDR 2014-
2020 

Mediu şi climă 

Strategia EU 2020 impune o nouă abordare a sprijinului oferit prin PNDR şi finantat prin 
FEADR, si enumera câteva ţinte clare: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel 
puţin 20% faţă de nivelurile din 1990, sau cu 30%, dacă există condiţii favorabile în acest 
sens; creşterea la 20% a ponderii surselor regenerabile de energie în consumul final de 
energie şi o creştere cu 20% a eficienţei energetice. 
În acest scop, în elaborarea PNDR trebuie să se ţină seama de diversitatea situaţiilor care 
afectează zonele rurale cu caracteristici diferite sau diferitele categorii de beneficiari 
potenţiali, precum şi de obiectivele transversale legate de inovare, de protecţia mediului şi 
de atenuarea efectelor schimbărilor climatice şi de adaptarea la acestea. 
Toate priorităţile de dezvoltare rurală, prin domeniile de intervenţie şi măsurile ce duc la 
îndeplinirea lor contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, de 
protecţia mediului şi de atenuarea efectelor schimbărilor climatice şi de adaptarea la 
acestea. 
Astfel, cel puţin 30 % din contribuţia totală a FEADR la programul de dezvoltare rurală este 
rezervată în primul rând pentru măsuri în temeiul articolului 29 – Agromediu, 30 – 
Agricultură Ecologică, 32 – Zone afectate de constrângeri naturale şi specifice şi 23 - 
Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite, dar şi pentru anumite măsuri de investiţii 
realizate în baza articolelor 18, 20 şi 22: 
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Inovarea 

Ca şi tematicile legate de mediu şi schimbări climatice, inovarea îşi propune să răspundă la 
noile provocări apărute: o cerere tot mai mare de alimente, o presiune din ce în ce mai 
mare asupra resurselor şi mediului înconjurător. Agricultura va trebui aşadar să se 
adapteze la aceste noi coordonate şi să ţină cont atât de eficienţa utilizării materiilor prime 
cât şi de o dezvoltare sustenabilă. Conceptul de inovare devine astfel un element-cheie în 
PNDR 2014- 2020. 
Inovarea poate însemna şi transferarea de bune practici într-un nou context sau testarea şi 
adaptarea unui produs sau al unei tehnologii (practicienii pot testa idei sau rezultate ale 
cercetătorilor, iar cercetătorii pot testa idei deja implementate de către practicieni în 
vederea multiplicării şi diseminării). 
Abordarea inovării ca temă transversală care contribuie la realizarea celorlalte priorităţi de 
dezvoltare rurală va fi realizată printr-o serie de mijloace: 
a) Abordarea inovării în strânsă corelaţie cu prioritatea 1: activarea „potenţialului 
inovator” al acţiunilor de informare, formare, consultanţă şi cooperare în cadrul 
celorlalte 5 priorităţi; 
b) Încurajarea potenţialului de inovare al GAL-urilor: GAL-urile reprezintă prin natura 
lor abordare inovativă şi, mai ales, au potenţialul de a activa sinergii la nivel local; 
c) Încurajarea acţiunilor inovatoare în cadrul tutoror priorităţilor şi măsurilor; 
d) Încurajarea grupurilor operaţionale în cadrul Parteneriatului European pentru 
Inovare (PEI) privind Productivitatea şi Durabilitatea Agriculturii. 
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II.3. Contextul regional de dezvoltare 
durabila  
Cadrul regional de dezvoltare pentru 
perioada 2014-2020 
la nivelul Regiunii de Nord-Est Moldova  

Caracteristici geografice  
Cu o suprafaţă de 36.850 kmp. şi o populaţie de 3.734.546 locuitori, regiunea este cea mai 
mare dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României. Din punct de vedere geografic, se 
învecinează cu: la N – R. Ucraina, la E- R. Moldova, S- Regiunea Sud-Est(Jud. Galaţi şi 
Vrancea), V- Regiunea de Vest (Jud. Maramureş şi Bistriţa Năsăud) şi Regiunea Centrală 
(Jud.Mureş, Harghită şi Covasna).  
Beneficiind de o bogată tradiţie istorică, culturalăşi spirituală, regiunea îmbină armonios 
tradiţionalul cu modernul şi trecutul cu prezentul, potenţialul acesteia putând fi folosit 
pentru dezvoltarea infrastructurii, a zonelor rurale, a turismului şi a resurselor umane.  
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Contextul economic din Regiunea Nord-Est  

 
Regiunea de dezvoltare Nord-Est a înregistrat, în anul 2010, o valoare a Produsului 
Intern Brut (PIB) de 55.669 milioane lei, ceea ce reprezintă 10,63% din PIB-ul României şi 
doar 0,1077% din PIB-ul UE 27. În profil temporal, la nivel regional se remarcă o creștere a 
valorii acestui indicator în anul 2010 cu 44,85%, față de anul 2006. Comparativ cu 
restul regiunilor din România, creșterea este cea mai redusă, plasând 
regiunea pe ultimul loc în clasamentul național, din acest punct de vedere. În 
anul 2010, contribuția la formarea PIB-ului național plasează Regiunea Nord-Est pe locul VI 
(10,63%), fiind urmată doar de regiunile Vest (10,11%) și Sud-Vest Oltenia (8,008%).  
Comparativ cu regiunile Uniunii Europene, PIB-ul înregistrat în anul 2010 de Regiunea 

Nord-Est este comparabil cu cel al unor regiuni din Polonia, precum Voievodatul 

Subcarpatia sau din Slovacia, precum Stredné Slovensko, ce reprezintă aproximativ 0,108% 

din PIB-ul Uniunii Europene în același an de analiză. 
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Cele 6 judeţe care compun această regiune au o contribuţie diferită la 

formarea PIB-ului regional, astfel că 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. 

 

 

 

În intervalul de timp studiat 2006-2010, cea mai mare creștere a valorii PIB-

ului s-a înregistrat în județul Iași (60,57%), urmat de Botoșani și de Bacău.  

Produsul Intern Brut pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare 

standard (PPS) este considerat a fi cel mai potrivit indicator pentru evaluarea 

nivelului de dezvoltare. În anul 2010, regiunea se poziționa pe ultimul loc în 

clasamentul național din perspectiva acestui indicator, PIB-ul pe cap de 

locuitor a reprezentat doar 28,57% din media europeană (24.500 

PPS/locuitor). În context european, regiunea se află în clasamentul celor mai 

sărace 20 de regiuni din UE-27, alături de regiunile Sud-Vest, Sud-Est, Sud- 

Muntenia, Nord-Vest și Centru. 
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Pentru comparație, au fost alese regiunile Észak-Magyarország din Ungaria și 

Severozapaden din Bulgaria, datorită faptului că se află pe ultimele locuri în clasamentele 

naționale din perspectiva PIB-ului/cap de locuitor, asemenea Regiunii Nord-Est. În profil 

temporal, poate fi remarcat un punct de maxim înregistrat în anul 2008, după care se 

constată o scădere, a cărei posibilă cauză este izbucnirea crizei economice. Cu toate acestea, 

față de anul de referință valoarea acestui indicator a crescut cu 21%, iar județul cu cel 

mai ridicat nivel de dezvoltare este, și de această dată, Iași. Problemele cele mai 

grave se remarcă în județul Vaslui, care înregistrează cele mai scăzute valori ale 

indicatorului la nivel național. Conform Eurostat, în ultimul an de analiză, 2010, 

Regiunea Nord-Est a înregistrat o valoarea a PIB-ului/cap de locuitor de 3.600 

de euro, situându-se printre cele mai sărace regiuni din Europa și cea mai 

săracă din România. 

La nivelul județelor Regiunii Nord-Est, pot fi observate diferențe semnificative, fiecare 
județ având o anumită structură a economiei pe ramuri de activitate.  Astfel că județul 
Botoșani are sectorul agricol foarte bine dezvoltat (contribuie cu 17,27% la formarea VAB 
spre deosebire de Bacău, care contribuie cu doar 6,5%) și sectorul de construcții aproape 
insesizabil, județul Iași are cel mai dezvoltat sector de servicii, județul Neamț 
înregistrează valori superioare pentru sectorul industrial, iar județul Bacău pentru cel de 
construcții.  
Celelalte două județe, Vaslui și Suceava, au o structură a ramurilor economice relativ 

apropiată cu media din regiune. 
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Rata de ocupare a resurselor de muncă reprezintă, de asemenea, un indicator relevant. 
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Din graficul de mai sus, se poate observa că în toate regiunile analizate rata de 

ocupare a scăzut în intervalul de analiză. Astfel, concluzia care poate fi trasă 

se referă la scăderea populației ocupate civile în comparație cu resursele de 

muncă.  

Nivelul ratei de ocupare în Regiunea Nord-Est este cu mult mai mic în 

comparație cu media națională în toți anii analizați, iar din graficul de mai sus 

se poate observa că acest indicator este scăzut și poziționează regiunea pe 

ultimul loc în clasamentul național.  

Indicatorul ratei de ocupare trebuie surprins și din perspectiva grupelor de vârstă și a 

mediilor de rezidență. Astfel, la nivel național, în anul 2012, nivelul ratei de 
ocupare a populației în vârstă de 15-64 de ani a fost de 59,5%, o pondere cu 

aproximativ 5 puncte procentuale mai mică față de media europeană și la o distață de 
aproximativ 11 puncte procentuale față de ținta națională de 70% stabilită în 
contextul Strategiei Europa 2020.  
Regiunea Nord-Est înregistrează o pondere superioară mediei naționale și europene, iar în 
ultimii ani (începând cu anul 2008) această pondere a crescut cu 4 puncte procentuale. Cu 
toate acestea, trebuie luate măsuri prin care să se asigure un nivel mai înalt al acestui 
indicator în toate regiunile din România, întrucât ținta asumată trebuie atinsă.  
Rata de ocupare în Regiunea Nord-Est este mult mai ridicată comparativ cu cea a altor 

regiuni din Europa prezentate în tabelul de mai jos. 

 

Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) la nivelul 
Regiunii Nord-Est a avut, în tot intervalul de analiză, valori mai ridicate pentru 
bărbați (68,8 față de 60,9 pentru femei, în anul 2012) și pentru persoanele din 
mediul rural (69,9 față de 56,7 pentru persoanele din mediul urban, în anul 
2011). Această situație se mai regăsește doar în regiunile Sud-Vest Oltenia și Vest; toate 
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celelalte regiuni, înregistrează o rată de ocupare a populației mult mai ridicată în mediul 
urban decât în cel rural. Rata de ocupare a tinerilor (15-24 de ani) la nivelul 
Regiunii Nord-Est depășește media națională (23,9%) și atinge un nivel care o 
plasează în fruntea clasamentului (29,3%) din acest punct de vedere, 
începând cu anul 2010. În cazul persoanelor vârstnice (55-64 de ani) din 
Regiunea Nord-Est, rata de ocupare este cea mai ridicată (56,1%) din țară, 
depășind media națională (41,4%).  
Rata șomajului în Regiunea Nord-Est a fost, în anul 2012, de 6,2%, în creștere cu 

aproximativ un punct procentual față de anul trecut. 

 

În comparație cu celelalte regiuni ale României, Regiunea Nord-Est 

înregistrează cel mai scăzut nivel al ratei șomajului în rândul populației cu 

vârsta de peste 15 ani, începând cu anul 2007. Valoarea acestui indicator este 

mai scăzută decât media națională și europeană, după cum este surprins în 

graficul de mai sus. Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale șomajului a fost de 1,6 

puncte procentuale (5,1% pentru bărbați față de 3,5% pentru femei), în anul 2012. Rata 

șomajului în rândul populației cu vârsta de peste 15 ani este mai ridicată în mediul urban 

decât în cel rural cu aproximativ 7 puncte procentuale. 
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Județul Vaslui înregistrează în toți anii analizați valorile cele mai ridicate ale acestui 

indicator, plasându-se în fruntea clasamentului chiar și la nivel național. 

Conectivitate și accesibilitate în Regiunea Nord-Est  

Telecomunicațiile în Regiunea Nord-Est  
Conform Raportului de cercetare realizat în anul 2010 de către firma GALLUP pentru 
Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, se desprind 
următoarele concluzii pentru Regiunea Nord-Est.  
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie fixă prin linie de acces la nivel de gospodărie 
este de numai 54%, cu 23 de puncte procentuale mai puțin față de Regiunea București- 
Ilfov. Principalii furnizori de servicii de telefonie fixă sunt: Romtelecom (77%), RDS&RCS 
(22%) și UPC (3%).  
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă la nivel de gospodărie este de 82%, cu 

12 puncte procentuale mai puțin față de București-Ilfov. Dintre deținătorii de cartele SIM, 

numai 33% au abonamente (cel mai mic procent dintre toate regiunile), 55% au cartele 

preplătite, iar 12% ambele tipuri de servicii. Dintre abonați, cei mai mulți au servicii 

furnizate de Orange și Vodafone. Totodată, 92% dintre firmele și instituțiile care activează 

în regiune folosesc servicii de telefonie mobilă. 
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În ceea ce privește dotarea gospodăriilor din Regiunea Nord-Est cu 

calculatoare (PC-uri) aceasta este deficitară – doar 36% dintre acestea dețin 

un calculator, 5% un laptop, iar 5% și PC și laptop. Practic 54% dintre 

gospodari nu au niciun calculator – procent dublu față de Regiunea București-

Ilfov. Totodată, cele mai multe gospodării fără calculatoare sunt amplasate în 

mediul rural.  

Gradul de penetrare a serviciilor de internet la nivel de gospodărie este de 

numai 36%, dintre care 32% au acces la internet fix, 2% acces la internet 

mobil, 2% acces și la internet fix și internet mobil. Practic 64% dintre 

gospodării nu au acces la internet.  

În Regiunea Nord-Est, 42% din populația cu vârsta mai mare de 18 ani a utilizat internetul 
în ultimele trei luni, 6% a utilizat internetul cu mai mult de trei luni în urmă, iar 50% nu a 
utilizat niciodată internetul. Totodată, 15% din totalul populației României care a accesat 
internetul provine din Regiunea Nord-Est. Principalul motiv al celor care nu au utilizat 
niciodată internetul îl constituie lipsa nevoii folosirii acestor servicii (persoane cu acces la 
internet).  
În privința utilizării serviciilor e-commerce, în 2012, 24,8% din total persoane în vârstă de 

16-74 ani care au utilizat vreodată internetul din Regiunea Nord-Est, au comandat/ 

cumpărat bunuri pe internet, procentul, practic, dublându-se față de anul 2008. Un procent 

important (49,7%) din aceste persoane au comandat îmbrăcăminte, produse sportive, 

48,3% cărți, reviste, ziare, iar 44,4% au făcut aranjamente de călătorie și/sau cazare. 

Infrastructura de transport rutier în Regiunea Nord-Est  
 

Regiunea Nord-Est este străbătută de o serie de coridoare rutiere europene, după cum 
urmează:  
- București – Bacău – Roman – Suceava - Siret (punct de control și trecere a frontierei) – 
drumul european E85;  

- Suceava - Vatra Dornei - Cluj (E576) care face legătura cu drumul european E60 Cluj 
Napoca-Oradea;  

- Bacău – Brașov – Pitești - drumul european E574 (care face legătura cu drumul european 
E70 Craiova – Vidin - Skopje);  

- București - Bârlad – Albița (punct de trecere a frontierei) – Chișinău - drumul european 
E581 care străbate județul Vaslui;  

- Roman - Tg. Frumos cu ramificație către Botoșani (E58) și Iași – Sculeni (punct de trecere 
a frontierei) (E 583).  
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Sub aspect calitativ cel mai important indicator îl constituie ponderea 

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

este de 30%, fiind apropiată de cea națională. Pe categorii de drumuri, 

ponderea este de 90% la drumurile naționale și de numai 16% la drumurile 

județene și comunale. Ultimul procent menționat urmează să crească în 

perioada următoare, ca urmare a finalizării atât a proiectelor ce vizează 

reabilitarea/modernizarea drumurilor județene/străzilor orășenești 

(cofinanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, axa 2.1), cât și a 

celor finanțate din Programul Național pentru Dezvoltarea Infrastructurii 

(secțiunea ce vizează realizarea a 10.000 km drumuri județene) și din Planul 

Național pentru Dezvoltarea Rurală. La nivel județean, procentul drumurilor 

județene și comunale modernizate variază între numai 3% în județele Iași și 

Neamț și 34% în județul Suceava. 

Tendințe demografice  
 

Conform datelor statistice existente la 1 iulie 2011, Regiunea Nord-Est avea o 
populație stabilă de 3.695.831 locuitori, reprezentând 17,3% din populația 
totală a țării. Sub acest aspect, dintre cele opt regiuni de dezvoltare, Regiunea 
Nord-Est are cel mai mare număr de locuitori.  
Distribuția pe județe este următoarea: Bacău – 712.304 locuitori, Botoșani – 444.804, Iași – 
821.311, Neamț – 560.755, Suceava – 708.933 și Vaslui – 447.724 locuitori.  
În raport cu datele colectate și centralizate cu ocazia realizării Recensământului populației 
și locuințelor 2011 (date preliminare aug. 2012) se constata că populația totală stabilă a 
regiunii este de 3.148.577 locuitori, din care 583.590 în județul Bacău, 398.932 în județul 
Botoșani, 723.553 în județul Iași, 452.900 în județul Neamț, 614.451 în județul Suceava și 
375.151 în județul Vaslui. În comparație cu datele publicate ale Recensământului Populației 
din 2002 populația regiunii a scăzut cu 14,3%.  

Din punct de vedere etnic, populația Regiunii Nord-Est prezintă un grad înalt 

de omogenitate. Conform datelelor preliminare ale recensământului 

populației și locuințelor din 2011, din totalul populației, 97,9% este 

reprezentat de români, 0,1% de maghiari, 1,2% de romi, 0,2% de ruși-

lipoveni, iar 0,6% alte etnii.  

În graficul următor este prezentată evoluția populației în perioada 2005-2011 la nivel 

național, respectiv regional, pe total și pe medii de rezidență. 
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Pentru Regiunea Nord-Est, per total, se înregistrează un trend anual de 

descreștere ușoară a populației. Pe medii de rezidență, descreșterea este mai 

mare în mediul urban și se înregistrează în perioada 2007-2011. În mediul 

rural, în perioada 2007-2008 are loc o ușoară creștere (migrație a populației 

dinpre urban spre rural), în timp ce în 2009-2011 o ușoară scădere ca urmare 

a migrației externe. 

Comparând datele de la Recensămintele Populației din 2002 și 2011, pe medii de rezidență 
se poate observa că în mediul urban a vut loc o scădere a populației cu 14,4%, iar în mediul 
rural cu 14,2%. În anul 2011, regiunea avea o densitate medie a populației de 100,2 
locuitori/kmp, valoare ce depășește media pe țară (89,5 locuitori/kmp). Județul cu cea mai 
mare densitate este Iași cu 149,9 locuitori/kmp și cu cea mai mică densitate Suceava cu 
82,8 locuitori/kmp.  
Cele mai scăzute densități ale populației (inferioare mediei regionale), în ordine 
crescătoare se înregistrează în următoarele localități urbane:  
- județ Bacău: Slanic Moldova (42 loc/kmp);  
- județ Botoșani: Stefanesti (58 loc/kmp);  
- județ Neamț: Bicaz (60 loc/kmp);  
- județ Suceava: Frasin (74 loc/kmp), Broșteni (14 loc/kmp);  
- județ Vaslui: Murgeni (58 loc/kmp). 

4. Antreprenoriatul din Regiunea Nord-Est 

Numărul întreprinderilor reprezintă un indicator care semnalează 

intensitatea spiritului antreprenorial dintr-un anumit teritoriu. Astfel, în 

Regiunea Nord-Est existau în anul 2011, 50.432 unități locale active, 
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reprezentând 10,84% din numărul unităților locale active înregistrate la nivel 

național. Regiunea Nord-Est ocupă locul 6 la nivel național din perspectiva 

acestui indicator, fiind urmată de regiunile Vest și Sud-Vest Oltenia, valoare cu mult sub 

media națională (de 58.122,8 unități locale active). În profil temporal, între anii 2008-2011, 

se constată o scădere cu aproximativ 20 de procente a numărului unităților locale active. 

 

Din graficul de mai sus se poate observa că din anul 2008 numărul unităților locale a scăzut 

în majoritatea regiunilor, iar o explicație pentru acest trend ar viza efectele negative ale 

crizei economice care s-au resimțit în majoritatea țărilor din Europa. 

Un alt indicator care măsoară spiritul antreprenorial este numărul IMM-

urilor/1000 de locuitori. Acesta oferă posibilitatea aprecierii atractivității 

regiunii pentru investitori și spiritului de inițiativă al populației. Astfel, în 

2011, densitatea IMM-urilor în Regiunea Nord-Est a fost de 13,6 IMM-

uri/1000 locuitori , ceea ce o plasează pe ultimul loc în clasamentul național, 

sub media națională de 21 IMM-uri/1000 de locuitori și cu mult sub media 

europeană de 42 IMM-uri/1000 locuitori. 

 



 

78 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI COMARNA IN ORIZONTUL DE 

PREVIZIUNE  2015 -2020 

 

 

Din graficul de mai sus, se poate observa că județul cu cea mai mare densitate 

a IMM-urilor, în toți anii de analiză, este Iași iar cea mai scăzută densitate se 

înregistrează în județul Botoșani.  

Situația firmelor înmatriculate în Regiunea Nord-Est, la nivel județean conform statisticilor 

de la Oficiul Național al Registrului Comerțului poate fi surprinsă în tabelul de mai jos: 
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În Regiunea Nord-Est, majoritatea întreprinderilor nou create erau active în 

comerț (56,2%), în construcții (9,9%) și în transport (9,2%). Majoritatea 

problemelor cu care se confruntă întreprinzătorii din regiune vizează: lipsa de 

resurse, accesul limitat la credite și lipsa unor clienți care să plătească la timp. 

De asemenea, obstacolele precum: lipsa de tehnologie și accesul limitat la 

salariați bine pregătiți, îngreunează dezvoltarea și progresul întreprinderilor 

nou create. 

 Forța de muncă: populația ocupată, nivelul de pregătire, câștiguri 

salariale  
În anul 2011, la nivel regional, oferta potențială de forță de muncă, exprimată prin 
populația activă civilă însuma 1.192.200 persoane. Rata de activitate a populației 
(exprimată ca raportul dintre populația activă civilă și resursele de muncă), reprezenta 
52,8%, mai mică decât media națională (62,8%).  
În județul Botoșani se înregistra cea mai mare rată de activitate (54,9%), urmat de Suceava 

(54,5%) și Vaslui (54,4%). Diferențele dintre rata de activitate pe sexe este mică, pentru 

bărbați fiind de 52,4%, iar pentru femei 53,2% (nivel regional). 

La sfârșitul anului 2011, populația activă ocupată civilă a Regiunii Nord-Est era de 

1.192.800 persoane, reprezentând 32,2% din totalul populației regiunii și 14,2% în totalul 

populației active ocupate a țării. La nivel regional, cea mai mare parte a populației ocupate 

activează în servicii (41,7%) și agricultură (41,5%), în timp ce în industrie ponderea este 

de numai 16,8%. 
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În agricultură, ponderea populației ocupate este foarte mare, cu 42% mai 

mult decât cea existentă la nivel național. Acest aspect reprezintă un punct 

slab important întrucât, în populația ocupată în acest domeniu figurează în 

special lucrătorii pe cont propriu, lucrătorii familiali, cei care produc bunuri 

agricole destinate consumului propriu și/sau vânzării, practic persoane care 

practică o agricultură de subzistență și în mult mai mică măsură salariați.  

În industrie, procentul înregistrat (16,7%) este inferior celui național (21%) - cea mai mare 

parte a persoanelor ocupate (86,2%) activând în industria prelucrătoare. Și în servicii 

situația este similară cu cea din industrie, procentul populației ocupate în acest domeniu la 

nivel regional (41,5%), fiind inferior față de cel național (49,8%) – cele mai multe persoane 

activând în comerț (29%) și construcții (14%). Învățământul și sănătatea sunt singurele 

secțiuni ale serviciilor unde ponderea populației ocupate este superioară nivelului național. 

Urmărind distribuția populației ocupate pe județe se constată că cele mai mari ponderi 

sunt în județele Iași (23%), Suceava (19%), Bacău (17%), iar cele mai mici în județele 

Vaslui (11%) și Botoșani (12%). 

Cadrul regional: abordarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord Est  
 

Strategia de dezvoltare economică şi socială a judeţului Iaşi pentru perioada 2014-2020 
este formulată în acord cu și respectă cerințele Strategiei de Dezvoltare Regională 2014-
2020 a Regiunii Nord-Est.  

La nivel regional, prin amplasarea şi dotările sale infrastructurale, regiunea 

Moldovei îndeplineşte un rol strategic, de cooperare transfrontalieră cu 

Republica Moldova şi Ucraina şi se face remarcată prin bogăția patrimoniului 

cultural. 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.  
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Priorităţile- 4 identificate completează acest scop strategic:  

 Îmbunătăţirea capitalului uman prin aplicarea de măsuri orientate 

către creşterea ocupării, accesului la educaţie, instruire şi sănătate, 

promovarea incluziunii sociale  

 Dezvoltarea unei infrastructuri moderne care să asigure creşterea 

accesibilităţii, conectivităţii şi atractivității Regiunii Nord-Est  

 Sprijinirea unei economii competitive şi a dezvoltării locale  

 Optimizarea utilizării şi protejarea resurselor şi patrimoniului natural.  

 
În linie cu aceste priorităţi, precum şi cu obiectivele tematice ale Strategiei Europa 2020, 

Regiunea Nord-Est își asumă următoarele priorităţi tematice: 
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Din tabelul de mai sus reiese faptul că la nivel regional cadrul strategic este axat pe patru direcții 

majore, dintre care trei concordă cu strategiile de la nivel național sau european, excepţie făcând 

obiectivul referitor la optimizarea utilizării şi protejarea resurselor şi patrimoniului natural.  
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II.4. Cadrul strategic la nivelul Zonei 
Metropolitane Iaşi  

Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi  își propune dezvoltarea unei zone având ca 
nucleu municipiul Iaşi, ca și centru economic și universitar de tradiţie, într-o 
comunitate metropolitană dezvoltată policentric, prin crearea unui pol 
regional al cunoaşterii şi competitivităţii – articulaţie de importanţă a Uniunii 
Europene cu spaţiul extracomunitar.  
Direcțiile strategice dezvoltate sunt în mare măsură în concordanță cu cele stabilite la nivelurile 

administrative superioare – creşterea competitivităţii economice, dezvoltarea conectivităţii teritoriale, 

îmbunătăţirea serviciilor sociale, valorificarea patrimoniului cultural, asigurarea protecţiei şi calităţii 

mediului şi promovarea cooperării teritoriale şi rezolvarea unor probleme de interes comun.  

Contextul relaţiilor transfrontaliere  
În ceea ce priveşte relaţiile transfrontaliere, respectiv cu Republica Moldova şi Ucraina, județul Iaşi 

prezintă o serie de avantaje care îl poziţionează ca promotor al relaţiilor economice cu aceste state 

orientate către spaţiul european, în limitele competenţelor sale.  

Documentul strategic care guvernează colaborarea instituţională dintre România şi cele două state 

este Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova, care a 

primit finanţare europeană în perioada 2007-2013 prin intermediul Instrumentului European de 

Vecinătate şi Parteneriat. Prin intermediul acestui program, autorităţile locale şi alte organizaţii din 

zonele de frontieră au fost încurajate să colaboreze în vederea dezvoltării economiei locale, rezolvării 

anumitor probleme legate de mediul înconjurător şi pentru întărirea pregătirii pentru situaţii de 

urgenţă. Programul a promovat, de asemenea, o mai bună interacţiune între comunităţile din zonele 

de graniţă.  

Viziune, paliere de dezvoltare, obiective strategice  

Astfel, 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.  
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Viziunea strategică pentru dezvoltarea județului Iași în perioada 2014-2020 

presupune un angajament comun al actorilor de la nivelul județului de a 

sprijini crearea unui mediu economic dinamic și performant, care să reafirme 

Iașul ca motor al dezvoltării în regiunea Moldovei, să permită regenerarea și 

revigorarea sustenabilă a comunităților locale și să le asigure o viață mai bună 

locuitorilor.  
 

Paliere de dezvoltare pentru județul Iași  
 

Strategia de dezvoltare a județului Iași 2014-2020 recunoaște și ia în considerare decalajele existente 

la nivel teritorial. Astfel, se disting trei paliere de dezvoltare principale, fiecare cu propriul său 

parcurs de dezvoltare, complementar viziunii strategice.  

 

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.  

 

Viziunea strategică pentru județul Iași se concentrează pe următoarele dimensiuni sectoriale, în 

completarea palierelor de dezvoltare la nivel teritorial:  

destinate resurselor umane să conducă la atingerea maximului de utilitate pentru comunitatea locală;  

medicale, fabricarea de mașini, utilaje și echipamente, industria metalurgică, sectorul construcțiilor 
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de autovehicule și componente auto, biotehnologia, industria textilă, agricultura și industria agro-

alimentară;  

ai dezvoltării: industria IT și comunicații, industriile creative, cercetarea-dezvoltarea și inovarea, 

infrastructura de transport și serviciile de logistică, turismul și capacitate administrativă;  

Viziunea este operaționalizată cu ajutorul următoarelor obiective 

strategice:  

 

Obiectivul 1. Îmbunătățirea infrastructurii, conectivității și 
accesibilității reprezintă asigurarea accesului la servicii publice și rețele edilitare de calitate, 

dezvoltarea infrastructurii de transport și o mai bună conectivitate, atât în cadrul județului, ca măsuri 

de bază pentru sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.  

Privind spre exterior, investițiile prioritare vor viza o mai bună legătură a economiei locale cu piața 

națională, dar și cu piețele de desfacere din centrul și vestul Europei. În același timp, pornind de la 

oportunitatea creată de amplasarea strategică, județul Iași poate deveni un punct nodal în estul 

României, la granița Uniunii Europene și își poate consolida poziția de poartă de acces către 

Republica Moldova și Ucraina.  
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Măsuri prioritare privind obiectivul strategic 1: Îmbunătățirea 

infrastructurii, conectivității și accesibilității  

 

Investițiile propuse prin măsurile de mai sus se vor concentra asupra reabilitării și 

modernizării rețelei de drumuri județene și comunale, dezvoltarea infrastructurii de 

transport intermodal și promovarea metodelor de transport în comun și a mijloacelor 

alternative de transport. În paralel, extinderea și modernizarea infrastructurii edilitare 

precum și eficientizarea energetică și promovarea energiilor regenerabile sunt direcții de 

acțiune cu un mare impact asupra calității vieții locuitorilor județului.  

 

În completarea acestora Consiliul Județean Iași își asumă că:  

 Va lucra în parteneriat cu autoritățile publice locale pentru a asigura accesul la serviciile 

publice de utilități (apă, canalizare, deșeuri etc.);  

 Va continua demersurile necesare pentru atragerea finanțării privind demararea proiectului 

autostrăzii Iași-Târgu Mureș;  

 Va colabora cu instituțiile naționale privind investițiile necesare modernizării infrastructurii 

feroviare de călători și marfă;  

 Va sprijini într-un mod activ investițiile naționale de cooperare transfrontalieră cu Republica 

Moldova.  

 

Obiectivul 2. Consolidarea economiei județului prin diversificarea economică, 

dezvoltarea bazei antreprenoriale și susținerea actorilor economici, în special a întreprinderilor mici 

și mijlocii, precum și atragerea de noi investiții în județul Iași. O atenție deosebită, tradusă prin 

susținere prioritară va fi acordată însă acelor sectoare care, prin natura lor, sunt capabile să genereze 

cele mai multe beneficii economice, în termeni de locuri de muncă sustenabile și oportunități de 

investiții pe lanțul valoric, care pot acționa ca factori generatori de prosperitate locală. Aceste 

sectoare de activitate sunt reprezentate de industria farmaceutică și serviciile medicale, fabricarea de 

mașini, utilaje și echipamente, industria metalurgică, industriile creative incluzând IT și comunicații, 

sectorul construcțiilor de autovehicule și componentelor auto, industria textilă, agricultura și industria 

agro-alimentară.  
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Măsuri prioritare privind obiectivul strategic 2: Consolidarea economiei 

județului  

 
 

 Planul de acțiuni referitor la consolidarea economiei ieșene se referă la sprijinirea mediului de 

afaceri local și atragerea de noi investiții în județ. Acestea vor fi susținute prin investiții în 

infrastructura de sprijin pentru economia locală precum parcurile industriale, centre de CDI și 

incubatoare de afaceri. Atragerea investitorilor în județ este vitală pentru dezvoltarea economică 

sustenabilă și presupune implicarea activă a autorităților publice prin activități precum elaborarea de 

pachete de facilități, inventarierea terenurilor și a dotărilor deja existente (racordarea la rețelele de 

utilități publice și transport) precum și îmbunătățirea comunicării și a serviciilor publice. În același 

timp, investițiile în valorificarea ofertei turistice ieșene și proiectele ce susțin creșterea 

competitivității agriculturii județene sunt esențiale pentru a recupera decalajele de dezvoltare rural-

urban.  

În completarea acestora Consiliul Județean Iași își asumă că:  

 Va lucra în parteneriat cu autoritățile publice locale pentru a crește nivelul de atractivitate a 

județului pentru potențiali investitori, asigurând o coordonare a dezvoltării de infrastructură și 

utilități corespunzătoare;  

 Va avea un rol proactiv în a iniția contacte cu potențiali investitori și a interacționa periodic 

cu mediul de afaceri, pentru a fi la curent cu nevoile și perspectivele de dezvoltare ale 

acestora;  

 Va consolida rolul de facilitator și catalizator al interacțiunii dintre organizații cu roluri 

complementare în susținerea competitivității ieșene (activități de CDI, formare etc.);  

 Va încuraja și facilita asociativitatea sectorului IMM, fie sub forma de grupuri și asociații de 

producători pentru sectorul agro-alimentar sau a structurilor de tip cluster pentru a crește 

nivelul de competitivitate al economiei locale;  

 Va urmări corelarea investițiilor la nivel local și va promova o abordare integrată a 

proiectelor implementate prin Planul Național de Dezvoltare Rurală;  

 Va susține direcțiile deconcentrate în demersurile acestora de a oferi servicii de asistență și 

consultanță pentru micii întreprinzători din domeniul agro-alimentar;  

 Va asigura servicii de sprijin pentru tineri întreprinzători, incluzând spații de producție, 

consiliere în deschiderea unei afaceri și identificarea de finanțări și proceduri prompte și 

transparente ce țin de avize și alte obligații de raportare;  

 Va susține proiecte de amploare strategică ce țin de valorificarea resurselor de patrimoniu 

natural și construit ale județului. 
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Obiectivul 3. Creșterea calități vieții și protecția mediului înconjurător 

prin sprijinirea talentelor, a educației și excelenței, valorificarea moștenirii culturale și a 

patrimoniului de excepție, atragerea și susținerea creativității, ca factor determinant de creștere și 

conservare a mediului natural constituie elemente-cheie ale viziunii strategiei.  

Dezvoltarea sustenabilă ieșeană presupune adresarea provocărilor la nivel local în ceea ce privește 

accesul populației la servicii publice și asigurarea unui cadru optim de trai al individului, echitabil pe 

tot teritoriul județului.  

Măsuri prioritare privind obiectivul strategic 3: Creșterea calități vieții 

și protecția mediului înconjurător 

 

Proiectele ce adresează asigurarea unui nivel ridicat al calității vieții locuitorilor județului 
Iași cuprind intervenții pentru promovarea și susținerea patrimoniului cultural local prin 
asumarea unui rol activ în dezvoltarea de inițiative culturale precum festivaluri și 
manifestări culturale, dar și în conservarea și valorificarea patrimoniului cultural construit. 
În același timp, îmbunătățirea și creșterea performanței serviciilor publice adresate 
cetățenilor în domeniile sănătate, educație și servicii sociale. În ceea ce privește protecția 
mediului, investițiile vor surprinde aspecte-cheie de întărire a capacității de prevenire și 
control precum și promovarea unor practici economice și sociale sustenabile. Transversal, 
întărirea capacității administrative va contribui la o eficientizare și o creștere a calității 
actului public de guvernanță, în contextul provocărilor generate de evoluția administrației 
publice românești.  
 
În completarea acestora Consiliul Județean Iași își asumă că:  

 Va sprijini inițiativele culturale la nivel local și județean cu scopul de a promova și 
valorifica patrimoniul ieșean;  

 Va avea o politică de sprijin a grupurilor vulnerabile prin intermediul DGASPC şi 
serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul primăriilor și va susține 
parteneriatul cu organizaţiile neguvernamentale specializate în furnizarea unor 
astfel de servicii precum și dezvoltarea proiectelor de economie socială;  

 Va promova excelența în învățământ prin susținerea proiectelor de diversificare a 
ofertei educaționale și alinierea acesteia la exigențele europene;  

 Va susține sistemul de sănătate prin sprijinirea investițiilor ce poziționează 
municipiul Iași ca un centru medical regional;  
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 Va promova importanța respectării legislației de mediu și va susține în mod concret 
măsurile de supraveghere, control și asigurarea protecției mediului la nivel 
județean;  

Obiectivele, măsurile și direcțiile de acțiune se implementează prin programe 

(pachete de proiecte) și proiecte concrete, coordonate și corelate sinergic, 

astfel încât să contribuie la realizarea viziunii. 
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II.5. CONTEXTUL DE DEZVOLTARE 
DURABILA A COMUNEI COMARNA IN 
CADRUL GRUPULUI DE ACTIUNE 
LOCALA – GAL “STEFAN CEL MARE” 
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II.6. CONTEXTUL LOCAL DE 
DEZVOLTARE DURABILA  

PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI COMARNA 
 

 

 

 

 

 

       Comuna Comarna este situată în partea de S-E a judeţului Iaşi, în partea de răsărit a 
Podişului Central Moldovenesc, în subunitatea numită Crestele Prutului. 

       Suprafaţa comunei Comarna este de 4705,6569 ha si se află la 25 km de orasul Iaşi, 
reşedinţa judeţului Iaşi. 
       Vecinii comunei Comarna sunt : la nord- comunele Tomeşti şi Ţuţora, la est- comuna 
Prisăcani, la sud- comuna Costuleni, la sud şi sud-est- comuna  Schitu-Duca. 
       Poziţia geografică a comunei Comarna se încadrează în aceleaşi coordonate geografice 
în care se află situat judeţul Iaşi, adică între paralela 47°15' latitudine nordică şi 27°53' 
longitudine estică - mai exact în partea central sud-estica a Platformei Moldoveneşti. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Comarna_judetul_Iasi.jpg


 

109 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI COMARNA IN ORIZONTUL DE 

PREVIZIUNE  2015 -2020 

       Aşezarea geografică a comunei Comarna determină existenţa pe teritoriul ei a două 
medii naturale: 

o un ţinut de podiş înalt, puternic vălurit, format prin alunecări, prăbuşiri şi eroziuni 
cu altitudini cuprinse între 30- 412 m. În acest ţinut întâlnim un relief structural 
petrografic mai ales pe platourile nu prea întinse din cele mai înalte din zonă : Podiş, 
Baba Roşie, Dealul Doamnei. 

o un alt ţinut este cel de silvostepă intâlnit în zona de şes a Jijiei, dar şi pe dealurile din 
imediata apropiere (spre sud). Relieful acestui ţinut nisiposo-argilos este influenşat 
de complexitatea reţelei hidrografice care a dus la formarea de văi adânci şi de 
cruste care însă sunt de dimensiuni de până la 200m (Sărata, Andrieş, Stânca, 
Curagău, Şargu, Logofătu, Paraleu, Plopi). 

 
 

 
 
 

 Solurile intâlnite pe teritoriul Comarnei sunt: cernoziomurile levigate, podzolice 
brune de pădure, aluvio-coluviale, soluri puternic erodate. 

 Climatul comunei are caracteristicile zonei din care face parte - este temperat 
continental cu ierni reci şi precipitaţii variate de la un an la altul şi veri calde, uneori 
secetoase,  dar cu cantităţi de precipitaţii suficiente dezvoltării normale a plantelor şi 
animalelor. 
Vegetatia comunei Comarna este variată : 

- vegetaţie de silvostepă 
- vegetaţie specifică zonelor colinare 
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       Vegetaţia de silvostepă este prezentă prin suprafeţe de ierburi şi pâlcuri de păduri 
predominanâd arborii şi arbuştii. Ierburile caracteristice : panis, colilia, firuţa, pirul, coada 
vulpii, patlagina, peliniţa, tipirigul, papura, stuful.  
       Speciile de arbori intâlnite în zonă : stejarul, carpenul, teiul, frasinul. 
       Arbuşti pitici : porumbarul, maceşul, alunul, socul, cătina. 
 

 
 

 

 
  

In anul 2007, Padurea Bârnova, zonă aflată ca localizare limitrofă comunei 

Comarna este declarată ca sit de importanţă comunitară CSI (OM 1964/2007) 

şi sit de protectie avifaunistica (HG 1284/2007), parte a retelei Natura 2000. 

         Fauna este strans legata de vegetaţia celor doua medii : o fauna de câmpie şi o faună 
de deal.  Fauna de câmpie este reprezentată de păsări, peşti, iar cea de dealuri acoperite cu 
păduri prin : veveriţe, căprioare, lupi, mistreţi, vulpi şi iepuri. 
       Complexul hidrologic din comuna Comarna are ca sursă principală precipitaţiile. 
Cantitatea de apă infiltrată în sol, deşi puţină, este suficientă dezvoltarii normale a 
vegetaţiei si alimentării freaticului utilizat de om. 
       Condiţiile naturale favorabile au facut ca teritoriul comunei Comarna să fie 
locuit din cele mai vechi timpuri, ocupaţiile principale fiind agricultura şi 
creşterea animalelor.  În cadrul agriculturii, un loc aparte l-au ocupat 
pomicultura şi viticultura, îndeosebi în satul Comarna.  
         În prima jumatate a secolului al XIX-lea Comarna nu era podgoria cu livezile bogate de 
astăzi. Pământul destul de slab pentru agricultură, nu mulţumea, nici pe ţărani, şi nici pe 
stapânul moşiei. La 15 ianuarie 1831 locuitorii din Comarna adresează stapânirii o jalbă 
prin care se plâng de insuficienţa locurilor de hrană şi de boierescul prea mare pentru 
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puterile lor. Nu ştim ce rezultate a avut jalba respectivă, dar situaţia comărnenilor era din 
nou proastă în 1852 când, la 20 martie se adresează din nou stăpânirii reclamând faptul că 
arendaşul moşiei Comarna de Jos, Dimitrie Hristodor, le lăsase ca loc de hrană doar 32 de 
fălci, mai puţin de o treime din moşie, cea mai mare parte  pe huciuri şi ponoare. 
 

 

                 Din punct de vedere istoric, comuna Comarna, cu satele ce o compun, a 

cunoscut de-a lungul istoriei numeroase organizări şi reorganizări. 

       Izvoarele istorice menţionează principalele momente din evoluţia acestor aşezări 
astfel : 
   ○ cartografiile din 1772 – 1774 si 1816 – 1828 – Comarna si Osoi fac parte din ocolul 
Branişte (în general, prin branişte se inţelege un loc cu pădure rară acoperit şi cu multă 
vegetaţie ierboasă); tot şesul Jijiei de la gura acesteia până la Tomesti şi din Prut până - n 
crestele dealurilor de la apus aparţinea domniei şi se numea Braniştea domnească de la 
Bohotin.  
   ○ 1846 – recesamântul menţionează intrarea celor 2 sate în ocolul Codru ; 
   ○ Legea comunală din 10 martie 1864, sancţionată de domnitorul Al. I. Cuza la 30 martie 
1864, are drept urmare organizarea satelor Comarna şi Osoi în comune autonome ale 
judeţului Iaşi – plasa Codru ; 
       Comuna Comarna era constituită din Comarna de Jos şi Comarna de Sus, hotarul lor 
fiind « Podul lui Avram » care cu timpul s-au unit ; la mijloc se aflau biserica, şcoala, 
magazinul, fosta primărie şi alte câteva instituţii de utilitate publică. 
       Comuna Osoi îngloba cătunele Dealul Doamnei, Dealul Glodului, Mocra şi Sub Livezi. 
       În urma adoptării Legii administrative din 1871, comunele Comarna si Osoi se 
autodesfiinţeaza. Cele doua sate vor rămâne în plasa Codru, dar vor aparţine de comune 
diferite. 
       Comarna se va organiza în comună autonomă în anii 1925-1929, 1932-1943, 1945-
1968, în rest, făcând parte din comunele Tomeşti, Holboca, Comarna. 
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       Dintre satele actuale ale comunei Comarna, cel mai vechi este Comarna, 
aşa cum o dovedesc urmele vieţii materiale şi spirituale descoperite pe 
teritoriul satului, cât şi urmele scrise. 
 

 
 

       Prima atestare documentară a satului Comarna o constituie documentul din 16 martie 
1490 prin care domnitorul Ştefan cel Mare dăruieşte mănăstirii Putna o prisacă la Comarna 
care aparţinuse până la acea dat mănăstirii Moldoviţa. 
       În lucrarea ,,Aşezări din Moldova (de la paleolitic până în secolul al XVIII-lea),,  autorii   
N. Zaharia, M. Petrescu-Dâmboviţa, Em. Zaharia oferă informaţia asupra descoperirii în 
sectorul nordic al satului, pana la circa 400 de metri de acesta, şi cu deosebire pe ogorul 
locuitorului Vasile Mihai, fragmente ceramice apartinând Hallstat-ului final, precum şi 
secolelor III sau IV e.n. 
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 In zona Pădurii Musteaţă, în dreptul pepinierei şi a cantonului silvic exista o aşezare 
de tip Cucuteni B, suprapusă de o locuinţă hallstattiană din secolele VIII-X. O altă 
descoperire semnificativă o reprezintă cuţitul din silex, aflat pe malul stâng al pârâului 
Broşteni. Tot în această zonă a satului au fost aflate fragmente de amfore romane. La circa 1 
km de vest-nord-vest de aşezarea de la Puntea Tincului au fost descoperite: fragmente de 
ceramică şi resturi de lipitură de la pereţi sec. IV e.n. Pe dealul Andrieşului, în vatra satului, 
în momentul plantării viţei-de-vie, s-au descoperit vârfuri de sageţi de bronz cu trei 
aripioare, un pumnal de fier de tip akinakes, cu lama ruptă şi datat între secolele V-VI i.e.n. 
În 1951 au fost gasite monede imperiale romane. 
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       Satul Comarna este aşezat pe valea pârâului cu acelaşi nume, o vale largă, lungă de doar 
5-6 km, semănând mai mult cu un amfiteatru întrerupt de câteva vâlcele ce se adună către 
centrul acestuia. 
       Denumirea satului Comarna a fost, de-a lungul istoriei, interpretată mai mult sau mai 
puţin ştiinţific.  Merită amintite insă cele 2 lucrări ştiinţifice care încearcă să dea o 
explicaţie ştiinţifică numelui satului Comarna. 
       Gheorghe Lahovary, în lucrarea « Marele dicţionar geografic al României », susţine că 
numele Comarna este de origine antroponimică, provenind de la numele unui om – 
Comarnic. 
       Iorgu Iordan, în lucrarea « Toponimia românească», susţine că numele satului Comarna 
este de origine slavă, rădacina « comar »- tantar, si « na »- spre, aratând direcţia pârâului 
Comarna care trece prin sat şi este pomenit în mai multe documente. 
       In explicaţiile date de batrânii satului, numele satului este legat de cuvantul ‘comarnic’, 
leasă de zvântat caţul, folosită de ciobanii aşezaţi în partea de nord a satului, unde se aflau 
imense păşuni şi unde s-ar afla nucleul satului, ‘satul vechi’, celalalt nucleu al satului, numit 
Comarna de Jos, aflându-se în locul unde se păstrează, şi astăzi, rămăşiţele unui cimitir. 
       De-a lungul timpului, locuitorii s-au deplasat, asezându-se de o parte şi de alta a 
pârâului Comarna, de-a lungul drumului care astăzi leagă Comarna, Chicerea cu 
Mocra. « Podul Mocrii » este numele podului, ca şi acum trei secole, denumit astfel dupa 
numele celui care a facut podul, un anume Mocra. Este zona de la gura pârâului Comarna.  
      Atestarea existenţei satului în perioadele următoare sec. al XV-lea se va intări dând o 
imagine clară asupra evoluţiei lui din punct de vedere economic, social şi politic. 
       Al doilea sat al comunei ca vechime documentară este Osoi. Toponimia 
acestui sat este de origine slavă şi vine de la cuvântul ‘osoi’ care înseamnă deal împădurit, 
fiind vorba de dealul Osoi, devenit apoi Sărata, unde tradiţia vorbeşte că s-ar fi aflat nucleul 
satului. Documentele existente la Arhivele Statului- Iasi, mentioneaza existenta, in epoca 
medievala, de-o parte si de alta a apelor curgatoare ce strabat comuna, respectiv Tatarca -
un parau rapos ce vine din padurea de la Goruni -si Jijia, a unor prisaci ce faceau parte din 
branistile domnesti. Prisacile dovedesc faptul ca zona era plina de paduri. 
 Potrivit Repertoriului arheologic al judetului Iasi aflam ca in vatra satului cu ocazia 
construirii unei fantani in curtea locuitorului Tasmoc I. Ioan, la adancimea de 8-9 metri s-
au gasit oase mari de animale preistorice. De asemeni atunci cand s-a construit noul 
magazin (astazi dezafectat) au fost descoperite fragmente hallstattiene de tip Cozia, cu torti 
suprainaltate sau cu beton. 
 La sud-est de localitate a fost identificata o siliste cu resturi de cultura materiala, 
formate din fragmente ceramice care apartin hallstatt-ului tarziu, inceputul epocii 
migratiilor si culturii Dridu. Pe terasa de lunca din dreptul Prutului, la circa 1 km de sat s-
au descoperit fragmente ceramice din secolele VIII-IX. 
       Ca localitate constituita, satul Osoi, este pomenit in 1803 in «  Cronica Liuzilor care 
consemneaza recesamantul facut in 1803 din porunca lui Alexandru Moruzzi. Potrivit 
acestui document, Osoiul facea parte din ocolul Braniste. 
       Catagrafia tinutului Iasi din 1820 mentioneaza Osoiul ca facand parte din mosia Sfintei 
Mitropolii, avand un numar de 164 de locuitori. 
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        In 1843-1846 gasim, mosia Osoiului alaturi de cea a Comarnei arendata de tatal lui 
Vasile Pogor (tatal junimistului de mai tarziu) si de tovarasul sau, caminarul, Coste Polieni.  
          Al treilea sat al comunei, Stanca, o asezare mica la baza dealului cu acelasi nume, 
atestata pentru prima oara in 1820. In 1907-1908 devine sat autonom primind denumirea 
de « Principele Carol ». Denumirea satului se va schimba in « Satul nou », dupa 1945 a luat 
actualul nume. Satul a fost propus dezafectarii in perioada comunista. 

 In urma adoptarii « Legii administrative » din 1925, satul va intra in componenta 
Osoiului, alaturi de care va intra si in comuna Tomesti si apoi Comarna. 
         Alunecarile de teren din 1970-1971 au impus mutarea soselei asfaltate Iasi-Husi ce 
trecea prin sat.  
 Sapaturile arheologice de pe teritoriul comunei au gasit urme de locuire inca din 
neolitic. Unele morminte de incineratie carpice, o asezare dacica din sec.IV-III i.e.n si o alta 
din sec. IV e.n. toate gasite la Stanca, sunt edificatoare. Niste amfore romane, o presupusa 
cetate dacica, precum si o asezare din sec. XVI-XVII vorbesc de la sine despre continuitatea 
locuirii acestei zone. 

Curagau este al patrulea sat, in partea de vest de Comarna, in apropierea 
padurii Poienilor, intr-un hartop din Valea Comarnei care este atestat documentar la 
sfarsitul sec. al XIX-lea. Localitatea este situata pe paraul cu acelasi nume, afluent al 
paraului Comarna. In nordul satului exista dealul Curagau, la o altitudine de 250 de metri. 
Satul a fost propus dezafectarii inainte de 1989. 
       Asezarea a fost intemeiata de un grup de tigani lingurari (cinci familii) ce locuiau in 
bordeie, oameni dezrobiti si adunati acolo de prin satele vecine. Astazi satul este locuit de 
romani care si-au construit locuinte din diferite materiale de constructie. Oamenii s-au 
adaptat muncilor specifice din viile si livezile de care satul este inconjurat. 

Din punct de vedere teritorial-administrativ satele comunei au facut parte din tinutul 
Iasilor si ulterior din judetul cu acelasi nume. 

In prezent, teritoriul comunei Comarna face parte din zona preurbana a judetului Iasi, 
ceea ce determina indeplinirea de catre aceasta zona a urmatoarelor functii : 

- functia de aprovizionare cu produse agroalimentare ; 
- functia de agrement ; 
- functia de cazare. 

       Dupa anul 1990, se remarca tendinta de extindere a teritoriului intravilan existent ca 
urmare a exodului populatiei tinere de la oras la sat si a intemeierii de gospodarii. 
        In 2007, organizarea administrativa a teritoriului in judetul Iasi cuprindea un numar de 
93 de comune. 

       Comuna Comarna s-a constituit prin reunirea satelor Comarna, Osoi, Stinca 

si Curagau in anul 1968. 

        Potrivit Legii nr.351/2001 care a aprobat “Planul de amenajare a teritoriului national”, 
comuna Comarna are rang de comuna de categoria a-II-a fiind o unitate administrativa 
persoana juridica de drept public cu patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina. Ea 
poate intra in rapoarte juridice cu alte autoritati si institutii publice, cu persoane juridice 
romane sau straine, indiferent de natura acestora precum si cu persoane fizice in conditiile 
legii. 
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CONCLUZIILE ANALIZEI SOCIO-ECONOMICE A SITUAȚIEI EXISTENTE ÎN 

COMUNA COMARNA 
 

Comuna Comarna are, în prezent, un total de 4732  locuitori : 
 

- Comarna -  2414 locuitori; 
- Osoi         -   1942 locuitori; 
- Stinca      -     213  locuitori; 
- Curagau   -    163 locuitori. 

 

 

4732
locuitori

1942
locuitori

2414
locuitori

163
locuitori

213
locuitori

Comarna

Comuna Sat Osoi Sat
Comarna

Sat
Curagau

Sat
Stanca

Series2 100% 41.04% 51.02% 3.45% 4.51%
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Comuna Comarna este amplasată într-un cadru natural propice practicării 

agriculturii, beneficiind de un climat echilibrat. Suprafețele agricole extinse, cultivate în 

principal cu cereale și existența pășunilor și fânețelor favorabile creșterii animalelor, sunt 

factori atractivi pentru dezvoltarea mediului de afaceri specific agriculturii. 

 

Forța de muncă a comunei este ocupată în special în agricultură. 

Din punct de vedere al pregătirii profesionale și educaționale, majoritatea 

populației are studii sub nivelul mediu (primare și gimnaziale) remarcându-

se o plafonare la acest nivel. Ținând cont că populația îmbătrânită depășește 

ca pondere populația cu vârstă școlară, pe viitor trebuie găsite soluții pentru a 

putea susține populația vârstnică. 

La nivel social trebuie luate măsuri pentru a preîntâmpina tendința 

migratorie a populației. 

ECONOMIE 

Printre elementele reprezentative pentru comuna Comarna pot fi enumerate 

potențialul agricol ridicat, în special în domeniul culturilor cerealiere și creșterii 

animalelor.  
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În ceea ce priveşte problemele economice ale comunei, acestea sunt legate de 

faptul că agricultura este preponderent reprezentată de exploatațiile de 

subzistență sau semi-subzistență, de investițiile sărace la nivel de comună și 

de lipsa inițiativei private și a diversității economice.  

Deși la nivelul comunei Comarna suprafața agricolă este semnificativă, comunitatea locală 

nu utilizează eficient terenurile, majoritatea exploatațiilor funcționand în regim de 

subzistență, iar valorificarea pe piață a produselor obținute este deficitară.  

 

O șansă de creștere economică o reprezintă intensificarea creșterii 

animalelor, o mai bună utilizare a terenurilor și promovarea intensă a 

produselor de proveniență agricolă cu specific tradițional. 
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INFRASTRUCTURĂ 

Comuna Comarna este încă deficitară din punct de vedere al dezvoltării 

infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare.  

Lungimea totala a retelei de drumuri comunale a Comunei Comarna este 17 km. În prezent 

aceste drumuri sunt modernizate prin asfaltare pe o lungime de 6,5 Km ( DC 44 și DC 34). 

Drumurile  comunale nemodernizate totalizeaza o lungime de 10,5 km. 

Rețeaua de drumuri sătești din localitățile Comunei Comarna totalizează o lungime de 49, 

16 k m. În profil teritorial situația drumurilor publice sătești este următoarea: 

- Satul Comarna are o rețea stradală în lungime de 25, 2 km; modernizați prin 

asfaltare: 0 km; 

- Satul Osoi are o rețea stradală în lungime de 18,7 km; modernizați prin asfaltare: 0 

km; 

-    Satul Stânca are o rețea stradală în lungime de 4,5 km; modernizați prin asfaltare: 

0 km; 

- Satul Curagău are o rețea stradală în lungime de 0,76 km; modernizați prin 

asfaltare: 0 km. 
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Drumurile de exploatație din Comuna Comarna totalizează 225 km, drumuri în 

totalitate nemodernizate prin asfaltare. 

 

 

 

 

 
 

 

În orizontul de previziune 2015-2020 sunt considerate priorități de investiții 

următoarele obiective: 

- Modernizarea prin asfaltare a  drumului comunal  DC 48 pe o lungime de 4,5 km; 

- Modernizarea prin asfaltare a unor drumuri sătești din: 

 Satul Osoi : strada Gardu Țărnii, L = 2 km; drumul sătesc Osoi-Chiperești, 

L= 0,700 km); 

 Satul Stânca : strada Șoseaua Veche, L = 3,2 km; drumul sătesc Stânca –

Comarna, L=0,500 km); 

 Satul Comarna: strada Tineretului ( Pârâul Țiganului), L = 1, 4 km; strada 

Broșteni, L = 1, 2 km; DC 44 – DC 44 ( Mocani), L = 0,500 km; 

- Modernizarea prin asfaltare a drumurilor de exploatație agricolă, astfel: 

 drumul de exploatație DE Osoi-Chiperești, L = 1, 3 km; 

 drumul de exploatație DC 44 – DC 44 ( Mocani), L= 2 km; 

 drumul de exploatație DE Stânca- Comarna, L = 1,3 km 
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DOTARI TEHNICO-EDILITARE SI SERVICII PUBLICE 

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA – Satele componente ale Comunei Comarna 

sunt racordate integral la Sistemul Energetic National. 

 

ALIMENTAREA CU APA POTABILA – Comuna Comarna nu dispune inca de un sistem 

centralizat de alimentare cu apa pentru toate localitatatile arondate. Pentru alimentarea cu 

apa locuitorii comunei utilizeaza apa din fantanile special amenajate. In prezent doar in 
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localitatea Osoi se afla in implementare proiectul de construire a retelelor de alimentare cu 

apa, retea realizată în proporție de 50% . 

GAZE NATURALE – Comuna Comarna nu dispune in prezent de un sistem centralizat de 

incalzire. Locuintele si dotarile social-culturale, precum si obiectivele industriale existente 

pe teritoriul comunei utilizeaza pentru caldura surse locale de incalzire precum sobele cu 

combustibili solizi ( lemne), deseuri agricole sau carbuni.   

ILUMINAT PUBLIC – Reteaua de iluminat public acopera toate cele 4 sate componente 

ale Comunei Comarna. 

 

0% 0% 0%

100%

Chestionarul nr. 2
Care dintre cele patru sate ale comunei 

considerati ca este cel mai putin dezvoltat?

Comarna

Osoi

Stânca

Curagău
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DEMOGRAFIE SI INFRASTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA 

 

FORTA DE MUNCA – Ocupatia de baza a locuitorilor Comunei Comarna o constituie 

agricultura. La nivelul comunei, in cadrul unor proiecte europene au fost realizate cursuri 

de calificare a populatiei in domeniul agriculturii.  

Pentru a folosi resursele umane existente este necesar ca in urmatorii ani sa se dezvolte 

activitatile neagricole locale ce pot absorbi un numar mai mare de persoane din satele 

componente ale comunei. 

 

 

0%0%

100%

Chestionarul nr. 3
Care este principalul motiv al subdezvoltarii?

populatia este imbatranita

drumurile sunt anevoioase

scoala este intr-un stadiu avansat de degradare
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„In perioada 2010 -2014 s-au implementat cu sprijinul Primăriei 42 proiecte la Măsura 141 
şi 13 proiecte la Măsura 112. Este un record pentru comuna noastră şi prin aceste proiecte 
vor veni în comună sume mari de la Uniunea Europeană” - primarul Victor Banu, subliniind 
potentialul de crestere economica al Comunei Comarna. 

INDICATORII SARACIEI – Comuna Comarna are o rata a saraciei sub media celei 

inregistrate la nivelul Regiunii de Nord-Est, ceea ce inseamna că 30% dintre locuitorii 

comunei traiesc sub pragul saraciei. Gospodariile cu risc ridicat de saracie sunt cele in care 

venitul este asigurat de o singura persoana sau venitul este format doar din ajutoarele 

sociale, respectiv alocatii in cazul in care in gospodarie exista copii. In functie de statutul 

ocupational al capului gospodariei, riscul cel mai mare de saracie severa il au gospodariile 

lucratorilor pe cont propriu din agricultura, somerilor si in special cele apartinand femeilor 

casnice cu copii. 

Variabilele ce determina ca o gospodarie sa fie expusa unui grad sever de saracie sunt 

marimea gospodariei si numarul persoanelor inactive ( batrani si copii). 

La nivelul comunei nu există programe locale de calificare şi recalificare a 
forţei de muncă, ceea ce antrenează o adaptare mai lentă a populaţiei rurale mature şi 
varstnice la schimbările şi provocările lumii actuale, in general, şi la fenomenul mobilităţii 
şi reconversiei profesionale, in special. In timp, acest lucru poate determina decalaje 
economice mari, greu de recuperat. 
 

0%
20%
40%
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80%

100%

intreprinderi
- total

microintrepri
nderi ( 1-9
salariati)

intreprinderi
mici ( 10-49

salariati)

intreprinderi
mijlocii( 50-

249 salariati)

intreprinderi
mari ( peste
250 salariati)

Series2 100% 100% 0% 0% 0%

Series1 13 13 0 0 0

Intreprinderile la nivelul Comunei 
Comarna
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Menţionăm o slaba activitate in comună a sectorului ONG, care ar fi 
putut contribui, printre altele, la creşterea gradului de vizibilitate a comunei, la 
promovarea turismului rural sau la atragerea unor surse de finanţare naţionale 
sau europene. 

Principalele probleme cu care se confrunta locuitorii din satele comunei 

Comarna sunt: lipsa locurilor de munca, veniturile mici – populatia fiind 

saraca, iar resusele financiare locale insuficiente. 

 

Analizând infrastructura în domeniul sănătății, constatăm că personalul medical este 

insuficient pentru întreaga populație, iar nivelul de dotare al cabinetelor existente este 

foarte scăzut. 

MEDIU 

Comuna Comarna este beneficiară a proiectului derulat la nivel județean ce vizează 

implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor. 

Zona este recunoscută pentru caracterul preponderent agricol al activităților desfășurate și 

datorită acestui fapt nu s-au semnalat factori de poluare a mediului la nivelul comunei.  

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Primăria comunei Comarna are în componență un aparat format din mai multe 

compartimente, însă nu deține un compartiment aferent scrierii și implementării 

proiectelor cu finanțare europeană.  

 

20%

20%40%

20% 0%

Chestionarul nr. 4
Care sunt principalele probleme cu care se 

confrunta locuitorii comunei Comarna?

lipsa locurilor de munca

populatie saraca -venituri mici

resurse financiare locale insuficiente

lipsa retelei de apa-canal

lipsa retelei de gaz-metan
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80%

0%

0%
20%
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Chestionarul nr. 5

Care sunt principalele sectoare ce ar trebui 
dezvoltate cu precadere in Comuna Comarna?

infrastructura locala

economia si dezvoltarea de noi locuri de munca

agricultura

educatia si cultura

sanatatea
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ANALIZA SWOT A COMUNEI COMARNA 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

 apropierea de municipiul Iasi; 

 colectarea, depozitarea gunoiului 

menajer asigurată ; 

 comuna dispune de electricitate 

100%; 

 iluminatul stradal exista in proportie 

de 90%; 

 exista retea de alimentare cu apa in 

comuna (partial); 

 in satele Osoi si Comarna exista scoli 

si gradinite modernizate; 

 exista camine cultural; 

 exista dispensare medicale in satele 

Osoi si Comarna; 

 exista farmacii in satele Osoi si 

Comarna; 

 peste 50% din populaţia ocupată din 

mediul rural este ocupată în agricultură; 

 mai mult de jumătate din populaţia 

ocupată în sectorul primar din mediul 

rural este tânără; 

 costuri relative reduse ale muncii, 

comparativ cu alte ţări din UE; 

 
 

 lipsa infrastructurii rutiere moderne 

în interiorul comunei; 

 grad extrem de scăzut al accesării de 

fonduri europene; 

 inexistenţa unei reţele de canalizare a 

comunei; 

 servicii sociale insuficient dezvoltate; 

 inexistenţa spaţiilor de cazare a 

turiştilor; 

 rentabilitate scazută a agriculturii din 

cauza fărâmiţării terenurilor; 

 inexistenţa exploataţiilor agricole de 

mari dimensiuni; 

 imposibilitatea utilizării metodelor 

moderne de exploatare a pământului; 

 slaba irigare a terenurilor agricole; 

 inexistenţa activităţilor industriale; 

 sectorul IMM – inca slab dezvoltat; 
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 resurse mari de teren cu potenţial 

agricol ridicat; 

 existenţa practicilor agricole 

tradiţional extensive; 

 existenţa fermelor agricole 

comerciale şi a unui bun potenţial 

pentru dezvoltarea acestei categorii; 

 nivel scăzut al utilizării substanţelor 

chimice în agricultură; 

 poluare scăzută a solului şi condiţii 

relative bune de mediu; 

 existenţa resurselor naturale şi a 

produselor locale;  

 potenţial turistic ridicat 

 bogăţia moştenirii rurale (tradiţii, 

arhitectură specifică) 

 afilierea  intr-o structura asociativa 

precum GAL Stefan cel Mare care 

generează proiecte de dezvoltare 

microregională/locală; 

 situata in zona de frontiera 

 

 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 cuprinderea comunei Comarna în 

Zona Metropolitană Iasi; 

 sprijin financiar oferit de UE pentru 

renovarea satelor şi dezvoltarea 

 

 practicarea agriculturii de subzistenţă 

ca urmare a rezistenţei populaţiei la 

schimbare; 

     dezvoltarea limitată a sectorului 



 

130 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI COMARNA IN ORIZONTUL DE 

PREVIZIUNE  2015 -2020 

sectorului agricol; 

 sprijin financiar oferit de UE, prin 

Fondul Social European pentru 

pregătirea profesională a lucrătorilor 

din agricultură; 

 preocuparea tot mai crescută a 

populaţiei din mediul urban, atât din 

România cât şi din UE, pentru 

produse tradiţionale şi ecologice şi 

pentru turismul rural şi agroturism; 

 creşterea puterii de cumpărare în 

mediul urban are efecte de creştere a 

veniturilor din agroturism, turism 

rural şi a producătorilor de produse 

tradiţionale, ecologice şi bio; 

 utilizarea energiei regenerabile 

provenite din biomasă şi reziduri 

 Oportunităţi de cooperare 

transfontalieră cu Republica Moldova 

 

 

industrial autohton; 

     fenomene meteo extreme care pot 

produce alunecari de teren, eroziuni 

ale solurilor, degradări de locuinţe şi 

aşezăminte cultural-religioase;  

 îmbătrânirea accentuată a populaţiei 

comunei ca urmare a ratei scăzute a 

natalităţii şi a migraţiei;  

 persistenţa unui decalaj educaţional 

între mediul urban şi cel rural cu 

efecte negative directe asupra cifrei 

de şcolarizare; 

 creşterea competiţiei în domeniul 

produselor agricole, ce poate 

defavoriza unele sectoare tradiţionale 

care nu ating standardele de calitate 

ale pieţei unice;  

 dezechilibrele balanţei comerciale cu 

accent pe importuri de produse 

alimentare       care periclitează 

valorificarea produselor autohtone la 

preţuri eficiente (aducătoare de 

profit). 
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III. ABORDAREA STRATEGICĂ PROPUSĂ 
PENTRU ORIZONTUL DE PREVIZIUNE 
2015-2020 

 

 
Dezvoltarea armonioasă și durabilă reprezintă realizarea unei calităţi mai bune a vieţii în 

prezent, fără a compromite şansa generaţiilor viitoare la un trai cât mai bun. Aceasta 

înseamnă realizarea unui echilibru între dezvoltarea economică, cea socială şi protecţia 

mediului înconjurător. În viziunea dezvoltării durabile, progresul integrează obiective 

imediate şi pe termen lung, acţiuni locale şi globale, probleme economice şi de mediu, toate 

fiind inseparabile. Dezvoltarea durabilă urmăreşte şi încearcă să găsească un cadru teoretic 

stabil pentru luarea deciziilor în orice situaţie în care se regăseşte un raport de tipul 

om/mediu, fie că e vorba de mediul înconjurător, economic sau social. Astfel, în viziunea de 

dezvoltare a comunei Comarna ne propunem ca aceasta să devină până în anul 2020 o 

comunitate dinamică și competitivă, în care bunăstarea să fie resimțită de către toți locuitorii 

săi, iar inițiativele antreprenoriale să fie susținute de către administrația publică locală prin 

oferirea de servicii publice la standarde europene. 

 

Comuna COMARNA

Dezvoltarea armonioasă și durabilă a competitivității 
comunei
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1. Dezvoltarea infrastructurii locale și creșterea confortului locuirii 
 

 

1. Dezvoltarea infrastructurii locale și creșterea confortului locuirii 

 

Dezvoltarea infrastructurii locale (infrastructura tehnico-edilitară, de transport și de 

servicii publice) este o necesitate care influențează nivelul de trai al locuitorilor și 

potențialul economic al comunității locale. 

Trei obiective majore de dezvoltare: 

1. Dezvoltarea infrastructurii locale și creșterea confortului 
locuirii;  
2. Creșterea competitivității economice a comunei 
(dezvoltarea agriculturii și zootehniei);  
3. Dezvoltarea și modernizarea capacității administrației 
publice locale. 
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Un obiectiv principal al comunei Comarna este întreţinerea, consolidarea şi dezvoltarea 

infrastructurii, ca fundament pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi implicit a activităţilor 

economice şi sociale 

 

Prioritizarea extinderii și modernizării infrastructurii rurale reprezintă o măsură firească 

în contextul în care dezvoltarea economică a comunei Comarna este condiționată în măsură 

semnificativă de existența unei infrastructuri publice moderne, cu o răspândire uniformă și 

cu un grad ridicat de acoperire. 
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2. Creșterea competitivității economice a comunei (dezvoltarea 

agriculturii și zootehniei) 
 

Deoarece în comună principalele ramuri ale economiei sunt agricultura și zootehnia, 

menţinerea activităţilor corespunzătoare acestora şi eficientizarea lor necesită o 

intervenţie care să activeze resursele umane care desfăşoară activităţi de acest gen, cu atât 

mai mult cu cât există tradiţii seculare în acest sens şi zona dispune de resurse naturale 

bogate (terenuri fertile, păşuni, fâneţe). 

 

Modernizarea activităților agricole și zootehnice prin susținerea investițiilor în domeniu 

(achiziționare de mașini și echipamente agricole moderne, materialelor biologice de 

calitate, construcții agricole) și sprijinirea agriculturii ,,verzi” se constituie ca prioritate 

majoră a perioadei următoare. În planul de eficientizare a activităților economice trebuie 

pus accentul și pe o valorificare superioară a resurselor locale. Economia locală își poate 

mări eficiența dacă are la dispoziție forță de muncă specializată domeniilor de activitate, iar 

eforturile membrilor comunității și partenerilor implicați trebuie să se îndrepte către 

prioritizarea actului educativ centrat pe capital uman concomitent cu dezvoltarea 

activităților non agricole locale - ca factor strategic al dezvoltării viitoare.  
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3. Dezvoltarea și modernizarea capacității administrației publice 

locale 
 

Pentru atingerea standardelor europene, este necesară modernizarea și dezvoltarea 

administrației publice locale pentru a fi capabilă să ofere comunității servicii de calitate, 

eficiente, bazate pe transparență, integritate și responsabilitate. Administrația publică 

locală deține un rol cheie în dezvoltarea durabilă a regiunii pe care o administrează, 

modernizarea acesteia fiind prioritară pentru realizarea progresului economico-social al 

comunității. 
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Adoptarea unui sistem de management eficient presupune atât pregătirea funcţionarilor 

publici şi a persoanelor cu putere de decizie, care să asigure operativitatea serviciilor 
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oferite către cetăţeni precum şi a politicilor publice implementate, cât şi abordarea unor 

tehnici de management care să se bazeze pe eficienţă şi competenţă. 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE AL COMUNEI COMARNA PENTRU 

ORIZONTUL DE PREVIZIUNE 2015-2020 

                                            Proiecte realizate sau în implementare 

 

 1. Consolidare alunecare teren zona DC 44 km 2,9 

(vizavi de sediul primariei Comarna) – proiect executat în proporție de 50%, cu termen de 
finalizare septembrie 2015 

 

 

 

 

 2. Asfaltarea drumului DC 44 Chicerea-Comarna, proiect în execuție, cu un grad 
de realizare de 10% în prezent; termen de finalizare: 2016. 

 

2.  

 3. Construire Pod din beton armat peste paraul Comarna, zona Pantiru – 
proiect cu un grad de realizare de 50% 

 4.Sistem centralizat de alimentare cu apă pentru Comarna, Osoi, 
      Stânca şi Curagău, comuna Comarna (finanțare MDRT) 
       Aducțiune apă-canal sat Osoi -1.461,907 mii lei 
 
În 2013 s-a alocat 
- suma de 123,753 mii lei pentru alimentare cu apa sat Osoi, com.Comarna- sume primite de 
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la MADRP in cadrul programului PNDL pentru: 
1.Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a 
apei 
2.Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor 
uzate 
3.Reabilitare/ modernizare drumuri comunale 
Til proiectului 

 5.Modernizare teren de sport in satul Comarna – realizat în proporție de 70% 

 6.Construire/Amenajare teren de sport in satul Stanca – realizat, dar 
nerecepționat 

 7. Finalizarea DC 48 Comarna - Curagău - Schitu Duca 0+000-2+900, L= 
2,9km – realizat 100% 

Fonduri MDRT HG577/1997 în valoare de 1.154,8 mii lei 
 

 8. Modernizarea retelei electrice in diferite zone ale comunei – cu un grad de 
realizare în proporție de 60% în satul Osoi ( schimbare stâlpi, conductori, branșamente) și 
50% în  satul Comarna  

 

  9.Achizitionare microbuz scolar pentru transportul elevilor din satele 
Curagău și Stânca 

 
 
 
 

 10.Achizitionare buldoescavator prin fonduri europene în cadrul GAL  
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RRe  

 11.Colectarea selectiva a deseurilor: amenajare platforme pentru colectare 
selectiva, achiziția a 1390 europubele și a unor pubele pentru compost 

 12.Pietruirea drumurilor satesti si comunale – realizată în proporție de 80%  

 

 

 

                              Proiecte propuse pentru perioada 2015-2020 

  

1.Modernizarea prin asfaltare a  drumului comunal  DC 48 pe o lungime 
de 4,5 km; 

 2.Modernizarea prin asfaltare a unor drumuri sătești din: 
 Satul Osoi : strada Gardu Țărnii, L = 2 km; drumul sătesc Osoi-

Chiperești, L= 0,700 km); 
 Satul Stânca : strada Șoseaua Veche, L = 3,2 km; drumul sătesc 

Stânca –Comarna, L=0,500 km); 
 Satul Comarna: strada Tineretului ( Pârâul Țiganului), L = 1, 4 km; 

strada Broșteni, L = 1, 2 km; DC 44 – DC 44 ( Mocani), L = 0,500 km; 
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 3.Modernizarea prin asfaltare a drumurilor de exploatație agricolă, 
astfel: 

 drumul de exploatație DE Osoi-Chiperești, L = 1, 3 km; 
 drumul de exploatație DC 44 – DC 44 ( Mocani), L= 2 km; 
 drumul de exploatație DE Stânca- Comarna, L = 1,3 km 

 

 4.Extinderea rețelei de alimentare cu apă în toate localitățile comunei 
până în 2018 

 
Rețea aducțiune apă Stânca  - 691.000 euro  
 
Rețea aducțiune apă Comarna  - 1.789. euro 
 
Rețea aducțiune apă Curagău  - 691.000 euro 
 
Investiții programate pentru 2014-2020 la nivelul comunității. Posibilă finanțare din 
PNDR 2014-2020. Are la bază Convenția dintre Consiliul Local și ApaVital 

 5.Construirea și extinderea sistemului de canalizare la nivelul întregii 
comune până în 2018 ( finanțare MDRT)  

 
 

Rețea canalizare Osoi – 507.200 euro  
Rețea canalizare Stânca – 431.200 euro 
Rețea canalizare Comarna – 1.851.327 euro 
Rețea canalizare Curagău  – 462.000 euro 
Posibila finantare din PNDR 2014-2020 

 6.Construirea unei stații de epurare a apelor uzate – finalizare 2018 

 7.Construire baza sportivă în Comuna Comarna 

 8.Înființarea unei piețe agro-alimentară și a unui obor  
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 9.Construire școală cu clasele I-VIII în satul Comarna ( zona Comarna de 
Jos) 

 
 
 

 
 

  

10.Stimularea parteneriatelor public privat pentru înfiinţarea centrelor 
de colectare, prelucrare şi valorificare a producţiei agricole 

 11.Consilierea fermierilor pentru dezvoltarea și modernizarea 
exploatațiilor agricole  

 12.Promovarea transparenței administrației prin actualizarea 
permanentă a informațiilor paginii oficiale web a primariei și 
introducerea unor noi secțiuni (informaţii privind obţinerea de 
autorizaţii, adeverinţe, certificate, urmărirea soluţionării reclamaţiilor) 

 13.Construire grădinițe cu program prelungit în localitățile Comarna și 
Osoi 

 

 

 14.Extinderea rețelei electrice în comuna Comarna conform PUG 
actualizat 
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 15.Înființare și modernizare parcuri în Comuna Comarna 

         

 16.Achiziția de terenuri situate în intravilanul localităților arondate 
Comunei Comarna pentru realizarea obiectivelor de interes public local 

 17.Înființare rețea de distribuție a gazelor naturale catre populație și 
instituții publice în Comuna Comarna 

 18.Înființarea unui serviciu public de gospodărire comunală și dotarea 
acestuia 

  

 

 

19.Construire scoala si gradinita in satul Curagau 

 
 

 
 

20.Înființarea unei asociații cultural-sportive 
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 21.Elaborare PUZ și PUD pentru lucrări de interes public 

 22.Modernizarea și întreținerea șanțurilor și rigolelor pentru colectarea 
apelor pluviale 

 

 23.Modernizarea și refacerea marcajelor și semnalizării rutiere în 
comuna Comarna 

 24.Amenajarea malurilor râurilor pentru prevenirea colmatării și 
întreținerea digurilor existente 

 25.Susținerea unor programe de calificare și recalificare pentru 
integrarea pe piata muncii 

 26.Informare și promovare a măsurilor prin care să se valorifice legal 
produsele de natură vegetală sau animală de către persoanele neocupate  

 27.Sprijinirea dezvoltării si diversificării serviciilor în comună  

 28.Înființarea unui centru de informare pentru accesarea schemelor de 
finanțare destinate activităților non-agricole în mediul rural 

 29.Folosirea instrumentelor de  comunicare națională pentru atragerea 
investitorilor (actualizarea paginii web, broşurǎ de prezentare a comunei, 
pliante cu oportunitǎţile comunei) 
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30.Promovarea dezvoltării relatiilor cu Grupul de Acțiune Locală Stefan 
cel Mare pentru accesarea de fonduri în vederea înființării de 
microîntreprinderi de procesare a producției primare 
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 31.Dotarea primăriei cu tehnologie IT modernă și performantă  

 32.Crearea unui sistem informațional integrat pentru eficientizarea 
activității administrației 

 33.Postarea unor panouri informative în locuri cu vizibilitate maximă 
pentru afișarea informațiilor noi, de interes general pentru comunitate 

 34.Pregătirea personalului din administraţia publică în domenii 
strategice, respectiv: managementul proiectelor, achiziţii publice, 
management financiar, fonduri europene 

  

 35.Modernizarea și reabilitarea refugiilor stațiilor de autobuz din Osoi, 
Comarna, Stânca  

  

 

 

 

 

 

36.Susținerea unor programe de educație a cetățenilor pentru protecția 
mediului 
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 37.Înlocuirea tâmplăriei degradate din școli/grădinițe 

 

 38.Achiziționarea unui mijloc de transport școlari pentru satul Curagău 

 39.Modernizarea și dotarea laboratoarelor de fizică și chimie cu aparate, 
truse și echipamente 

 40.Modernizarea și dotarea sălilor de gimnastică din școlile comunei 
 

 

 41.Organizarea unor competiții sportive de interes local 

 42.Înființarea unui centru de zi pentru copiii din categoriile dezavantajate 

 43.Implicarea cadrelor medicale in organizarea si sustinerea unor 
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activitati de educatie sanitara a populație 
 

 

44.Organizarea de activități culturale prin care sunt promovate 
obiceiurile locale și portul popular (festivaluri populare, ziua 
comunei,etc) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 45.Reabilitarea căminelor culturale din Osoi și Comarna 
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 46.Sprijinirea organizării de evenimente care să promoveze schimburi de 
bune practici în afaceri 

 47.Sprijinirea persoanelor care practică agricultura de subzistență pentru 
a se asocia în grupuri de producători 

 48.Participarea funcționarilor publici la cursuri/instruiri pentru 
îmbunătățirea continuă a performanțelor profesionale 

 49.Organizarea de schimburi de experienţă cu autorităţi locale din 
România sau Uniunea Europeană 

 50.Organizarea de cursuri în domeniul procedurilor administrative legate 
de înființarea unei noi afaceri 

  
51.Achizitionarea si montarea de  sisteme de supraveghere video  
 in centrul localităților Comunei Comarna 
 

 52.Dotarea corespunzatoare a gradinitelor si a scolilor 

 53.Montarea de posturi de transformare in satele componente ale 
Comunei   Comarna in vederea imbunatatirii parametrilor curentului 
electric 

 54.Reabilitare post politie 

 55.Reabilitare si dotare corespunzatoare dispensare medicale 

 

  

56.Reabilitarea, modernizarea si dotarea corespunzatoare a bibliotecii 
comunale 
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 57.Realizare alei pietonale 

 

 

 

 
 
 

 


