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CAPITOLUL I – CONTEXTUL ELABORĂRII 

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 

ORAȘULUI ROZNOV – ORIZONT 2027 

 

Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Roznov, va reprezinta în 

perioada 2021-2027 un document cheie, al cărui scop constă în asigurarea 

unei viziuni coerente de dezvoltare transpusă într-un portofoliu de propuneri 

prioritare, ideal sprijinite de comunitate şi finanţabile de către Uniunea 

Europeană. Acest document va răspunde nevoilor locale de dezvoltare prin 

implementarea unui proces participativ în care buna guvernanţă, colaborarea 

şi implicarea comunităţii să reprezinte piloni de dezvoltare şi să asigure 

continuitatea pe termen lung a viziunii de dezvoltare. 

Elaborarea strategiei va cuprinde trei faze pricipale: o fază de început 

și fundamentare; o perioadă de derulare a procesului de activare  a planificării; 

o fază finală de implementare a SDL. 

În prima etapă ne conturăm o imagine clară asupra nivelului de 

dezvoltare a orașului Roznov; 

În cea de-a două etapă stabilim viziunea de dezvoltare a orașului 

Roznov în perioada 2021-2027 iar în cele din urmă demarăm implementarea 

strategiei și atingerea tuturor obiectivelor planificate. 

În momentul actual, dezvoltarea orașului Roznov are ca principii 

utilizarea resurselor locale în activitatea economică pentru a da plus valoare 

potențialului local.  

Politicile care urmăresc susţinerea creşterii regionale sunt susţinute  

şi fundamentate cu ajutorul teoriei dezvoltării endogene, care consideră  

progresul drept un determinant de bază al creşterii, în timp ce, schimbările  

tehnologice (aspecte cheie ale capitalului uman, efectele de scară, spillover,  

cercetare-dezvoltare, furnizarea de servicii publice etc.) pot contribui la  

atingerea unui anumit grad de convergenţă şi la creşterea cumulativă  

polarizată. Analize recente efectuate de specialişti şi concentrate pe relaţiile  

dintre creşterea economică, geografie, aglomerări şi inovare - cunoaştere, au  

demonstrat faptul că, în anumite regiuni, noile modelele de creştere sunt  

asemănătoare cu cele propuse pentru zonele de origine.   

Instrumentele specifice politicii regionale promovate cu ajutorul  

teoriei dezvoltării endogene sunt îndreptate spre creşterea nivelului  

educaţional al forţei de muncă, stimularea mediului de afaceri prin susţinerea 

apariţiei de firme noi (start-up, spin-off) şi printr-un proces susţinut de 

difuzare a cunoaşterii. 



Caracterul social pronunţat  al politicilor  regionale a determinat  unii  

specialişti să ţină  seama, atunci când sunt propuse măsuri şi acţiuni specifice, 

de capitalul  social al  regiunilor.  Capitalul social  este elementul  comun care 

uneşte comunităţile şi contribuie la atingerea unui nivel ridicat  al  bunăstării 

umane. Aceste lucruri se realizează prin: impulsionarea schimbului de  

informaţii şi diminuarea costurilor de tranzacţie,  facilitarea  adoptării de  

decizii colective (factor esenţial al coeziunii sociale),  prin  apartenenţa la 

anumite grupuri sociale etc. Frecvent  întâlnită  în  practică,  fundamentarea 

politicilor regionale pe baza teoriei capitalului social are în  centrul  atenţiei  

impactul social, cultural şi politic asupra creşterii economice, concentrându-

se pe coeziunea şi reţele sociale. 

La baza elaborării SDL ROZNOV stă descrierea amănunțită a 

principalelor domenii strategice: social-demografic, economic, geografic, 

educație, cultură/ istorie cât și administrativ, pentru a forma o imagine de 

ansamblu și a prioritiza direcțiile de dezvoltare principale pentru a reduce 

impedimentele care stau în calea dezvoltării comunității. Aceste date sunt 

corelate cu datele statistice naționale, regionale și județene. Ulterior, în urma 

analizei rezultatelor anchetei sociologice realizate în orașul Roznov se 

evidențiază principalele aspecte de care depinde în linii mari dezvoltarea 

orașului. În același timp, pentru a obține o imagine cuprinzătoare a situației 

actuale a orașului Roznov, precum și pentru a scoate în evidență tendințele de 

dezvoltare și așteptările comunității, se realizează grupuri de lucru cu 

reprezentanți ai comunității. Toate aspectele evidențiate în cadrul întâlnirilor 

de lucru precum și cele care reies din ancheta sociologică realizată în Orașul 

Roznov, vor sta la baza planului de acțiune pentru perioada 2021-2027.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL II – DEZVOLTAREA LA NIVEL 

EUROPEAN, NAȚIONAL, REGIONAL ȘI LOCAL 

 

La nivelul UE(UE) creșterea economică nu este răspândită uniform, 

anumite regiuni prosperă, în timp ce altele rămân în urmă. Acest fenomen se 

manifestă în UE la fel ca și în majoritatea celorlalte zone ale lumii, în 

ciuda eforturilor considerabile de susținere a convergenței în UE. Regiunile 

cele mai dezvoltate din Europa au, în medie, un PIB de 2,3 ori mai mare pe 

cap de locuitor decât echivalentele lor mai sărace. Această situație este 

întâlnită și în interiorul aceleiași țări. În România, de exemplu, 

regiunea București - Ilfov depășește orașe ca Madrid, Berlin sau Budapesta 

din punct de vedere al PIB-ului pe cap de locuitor, însă în aceeași țară există, 

de asemenea, 5 regiuni care se clasifică printre cele mai sărace la nivelul 

întregii Uniuni Europene.  

Orașele de la nivelul UE sunt considerate adevărate motoare 

economice deoarece acestea antrenează resursele pentru a produce bunuri și 

servicii destinate consumului larg, realizând astfel 85% din PIB-ul Europei. 

Aceste orașe însă trebuie standardizate cu scopul de a asigura echitabilitate 

între cetățenii europeni pentru a-i integra într-o societate dezvoltată cât și de 

a le oferii oportunități pentru un nivel de trai egal, iar principalele priorități 

sunt regăsite în stabilizarea: 

➢ calitatății aerului în orașe; 

➢ economiei circulare în orașe; 

➢ adaptării la schimbările climatice în orașe; 

➢ culturii în orașe; 

➢ tranziției digitale în orașe; 

➢ tranziției energetice în orașe; 

➢ locuințelor din orașe; 

➢ achizițiilor publice inovatoare și responsabile în orașe; 

➢ incluziunii migranților și a refugiaților în orașe; 

➢ locurilor de muncă și competențelor în cadrul economiei locale; 

➢ utilizării durabile a terenurilor și a soluțiilor bazate pe natură în orașe; 

➢ mobilității și accesibilității urbane; 

➢ sărăciei urbane. 

Regiunile lumii se confruntă cu mai multe provocări comune. Cu 

scopul de a aduna informaţii despre intervenţii şi experienţe, în anul 2006 UE 

a hotărât să creeze parteneriate sub formă de “memorandumuri de înţelegere”, 

cu mai multe ţări din afara UE. Au fost semnate patru memorandumuri de 

înţelegere privind cooperarea în domeniul politicii regionale cu China, Rusia, 

Brazilia şi, din iulie 2009, cu Ucraina. Acestea se bazează pe experienţa UE 

privind reducerea diferenţelor regionale, îmbunătăţirea guvernării şi crearea 

unor politici dinamice bazate pe reţele locale de informare. În mod similar, 

http://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/golden-growth
https://www.romania-insider.com/bucharest-surpasses-madrid-berlin-for-gdp-per-capita/
https://www.romania-insider.com/bucharest-surpasses-madrid-berlin-for-gdp-per-capita/
https://www.romania-insider.com/three-regions-romanian-among-last-eu-gdp-per-capita/
https://www.romania-insider.com/three-regions-romanian-among-last-eu-gdp-per-capita/


UE poartă dialoguri privind aceste aspecte şi cu alte grupuri de ţări din afara 

UE-27, cum ar fi ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est), ţările 

din America Centrală sau Uniunea Economică şi Monetară a Africii de Vest 

(acronimul în franceză - UEMOA). În mai 2009, Directoratul General pentru 

Politică Regională a organizat, sub conducerea fostului comisar pentru 

politică regională, Danuta Hübner, o conferinţă la Bruxelles, care s-a axat pe 

“Guvernarea regională în context global”. Fiind primul eveniment de acest 

tip, conferinţa a adunat împreună preşedinţii regiunilor europene şi 

reprezentanţii multor ţări din afara Europei. 

 

 
Figura 2.1: Regiunile din țările UE cu venituri reduse și o creștere 

economică redusă (Sursa: Eurostat) 

 

 După cum se poate observa în figura 2.1 la nivelul României sunt 5 

regiuni ce suferă de venituri reduse printre care și Regiunea Nord – Est de 

care aparține județul Neamț.  



Analizând figura 2.1 anumite țări din zona de est și nord-est 

înregistrează venituri reduse în timp ce în zona de sud-est, sud și sud-vest se 

observă țări ce înregistrează un nivel redus de creștere economică. 

Pentru a soluţiona problemele cu care ne confruntăm în prezent, 

trebuie să planificăm la nivel global şi să acţionăm la nivel local. Principalele 

probleme cu care se confruntă regiunile lumii au o dimensiune puternică 

“teritorială”, care necesită acţiuni la nivel local şi regional. 

Uniunea Europeană a fost interesată de menținerea acestui echilibru 

încă de câteva decenii în urmă, iar documentele esențiale care se refereau la 

amenajarea teritoriului cât și a zonelor urbane cu scopul de a diminua 

disparitatea regională sunt reprezentate de: 

1. Carta Europeană a Amenajării Teritoriului - a fost 

adoptată în data de 20 mai 1983, la Torremolinos în cadrul Conferinței 

Europene a Miniștrilor Responsabili cu Amenajarea Teritorială. Principalele 

obiective pe care le avea acest document constau în dezvoltarea socio-

economică echilibrată a regiunilor, ameliorarea calității vieții, gestionarea 

responsabilă a resurselor naturale și protecția  mediului dar și utilizarea 

națională a solului. Încă din momentul respectiv aceste priorități își aveau 

scopul realizării unei dezvoltări urbane controlate împiedicând  aspectele 

negative ale urbanizării excesive. 

2. Schema de Dezvoltare  a Spațiului Comunitar - a fost 

însușită în anul 1999 la Postdam, în cadrul Reuniunii Informale  a Miniștrilor  

Responsabili cu Amenajarea Teritoriului. Importanța acesteia a constat în  

faptul că a dat orientarea politică de dezvoltare a teritoriului în perspectiva 

extinderii Uniunii Europene. A fost ca un efect al ideei potrivit căreia, 

disparitățile regionale  europene ar putea să crească în condițiile în care zonele 

capitalelor și cele situate la frontierele occidentale ale UEau înregistrat mai 

mult timp un ritm de dezvoltare economică superioară altor regiuni. Acest 

document are la bază principiile unei dezvoltări a sistemului urban policentric 

și echilibrat și un nou parteneriat urban – rural pentru a depăși discrepanțele 

între sate și orașe, asigurarea echității în accesul la infrastructură și 

cunoaștere, dezvoltarea urbană, managementul prudent și  protejarea naturii 

și a moștenirii culturale.  

3. Principii Directoare pentru o Dezvoltare Teritorială 

Durabilă a Continentului European - a fost aprobat în anul 2000 la 

Hanovra, în cadrul Conferinței Europene a Miniștrilor Responsabili cu 

Amenajarea Teritoriului – CEMAT. 

Acest document face referire la amenajarea teritoriului, deoarece 

reflectă o viziune asupra Europei integrate și este important deoarece 

realizează o cooperare transnațională și internațională. Principiile Directoare 

se bazează de asemenea pe cooperarea internațională la nivel global, așa cum 

se realizează în cadrul Comisiei pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor 

Unite. 



 

4. Convenția Peisajului - votată de Consiliul Europei la 

Florența în anul 2002. 

 

5. Acordul privind Comunitățile Durabile – aprobat la 

Bristol 2005, în cadrul întâlnirii informale a miniștrilor Europei responsabili 

cu amenajarea teritoriului. 

6. Agenda Teritorială a UE-  votată la Leipzig pe 24 – 25 mai 

în 2007 cu prilejul reuniunii informale a miniștrilor Europeni responsabili cu 

dezvoltarea urbană și coeziune teritorială. 

Elementul care stă la baza acestui document este parteneriatul urban-

rural, o condiție de bază pentru atingerea coeziunii teritoriale. Cu ajutorul 

Agendei Teritoriale făcânu-se un apel către Statele Membre de a înțelege 

importanța că dimensiunea teritorială joacă un rol important în cadrul politicii 

de coeziune, în scopul promovării bunăstării economice și sociale. 

Aceasta își are originile primare din cadrul Schemei de Dezvoltare a 

Spațiilor Comunitare care rămâne valabilă. Documentul exemplificând 

prioritățile dezvoltării teritoriale ale UE: 

o Promovarea unor noi forme de parteneriat şi guvernanţă teritorială 

între zonele rurale şi cele urbane care ar facilita demararea 

investiţiilor concertate provenite atât din sectorul privat cât şi din cel 

public; 

o Integrarea preocupărilor pentru mediul natural ca şi cele pentru 

păstrarea moştenirilor culturale în ansamblul măsurilor de progres 

economic; 

o Consolidarea şi extinderea reţelelor transeuropene prin dezvoltarea 

sistemelor de transport multimodale atât pentru pasageri cât şi pentru 

mărfuri dar şi prin descentralizarea serviciilor de interes general, 

inclusiv în domeniul sănătăţii şi al educaţiei; 

o Consolidarea dezvoltării policentrice şi a inovării prin crearea unor 

reţele de regiuni urbane şi oraşe; 

o Gestionarea transeuropeană a riscului, inclusiv în cazul impactului 

schimbărilor climatice; 

o Încurajarea formărilor de aglomerări economice (clustere) care să 

depăşească frontierele interne, cuprinzând comunitatea de afaceri, 

instituţii din mediul academic şi administrativ şi bineînţeles centre de 

inovare. 

 

7. Carta Dezvoltării Urbane Durabile -  adoptată la Leipzig 

în mai 2007. 

Importanța acestui document este dată de misiunile specifice: 



- accentul este pus pe crearea și dezvoltarea unor spații publice de 

calitate, modernizarea rețelei de infrastructură, eficiența energetică 

cât și inovația proactivă și educațională; 

- se acordă o atenție sporită asupra zonelor defavorizate în contextul 

oraşului ca tot unitar, cu referire deosebită la urmărirea unor strategii 

de dezvoltare a mediului fizic, consolidarea economiei locale şi a 

politicii locale privind piaţa forţei de muncă, educaţia proactivă şi 

politicile de pregătire a copiilor şi tinerilor, promovarea unui 

transport urban eficient şi a preţurilor accesibile. 

Regulamentul (Uniunii Europene) nr. 1301/2013 precizează faptul că 

Fondul European de Dezvoltare Regională sprijină dezvoltarea urbană 

durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni integrate pentru a aborda 

provocări economice, sociale, climatice, demografice și de mediu care 

afectează zonele urbane și ținând seama de nevoia de a promova legăturile 

dintre zonele urbane și cele rurale. 

În acest sens, scopul dezvoltării constă în obținerea fondurilor pentru 

finanțarea proiectelor de dezvoltare în baza unor strategii integrate de 

dezvoltare urbană (SIDU), ce abordează provocările economice, de mediu, 

climatice, demografice și sociale din orașe 

Astfel,  resursele ar trebui concentrate într-un mod integrat pentru a 

viza zonele afectate de provocări urbane specifice şi, în acelaşi timp, 

proiectele de dezvoltare urbană cu finanţare FEDR ar trebui integrate în 

cadrul unor obiective mai largi ale programelor. Statele membre ale UE ar 

trebui să caute să utilizeze Fondul Social European (FSE) în sinergie cu 

FEDR, pentru a susţine măsuri în materie de ocupare a forţei de muncă, 

educaţie, incluziune socială şi capacitate instituţională, concepute şi puse în 

aplicare în cadrul strategiilor integrate. 

În ajutorul acestora mai intervin și o serie de acțiuni dezvoltate la 

nivelul Uniunii Europene, precum iniţiativele comunitare care sprijină 

dezvoltarea urbană, precum URBACT   I şi II, INTERREG sau ESPON. 

Astfel dezvoltarea unitară a zonelor urbane din cadrul spațiului 

european permite complementaritatea între oraşe şi regiuni care oferă 

avantaje competitive în sfera economică (precum transportul la mică distanţă, 

definirea zonelor rezidenţiale sau industriale comune, tratamentul deşeurilor, 

și alte numeroase legături) cu posibilităţi reale de aplicare, însă şi pentru 

infrastructura socială, cultură (gestionare comună a patrimoniului cultural şi 

a centrelor istorice şi de integrare a noilor imigranţi în societatea urbană), 

învăţământ (cooperare între universităţi şi centre de cercetare). Sporirea 

interdependenţelor între oraşe, comune situate pe suprafeţe administrativ-

teritoriale diferite, favorizează întărirea competitivităţii globale a regiunii.      

În contextul exprimării de la Leipzig în anul 2007, coeziunea 

teritorială a UEreprezintă o premisă a realizării creşterii economice durabile 

şi a coeziunii economico-sociale, adică a însuşi modelului social european.   



Documentele se îmbină în viziunea UE cuprinsă în documentele mai 

generale ce fac trimitere la amenajarea teritoriului, ca de pildă: 

- Declaraţia de la Rio şi Agenda 21 – ONU, Rio de Janeiro, iunie 1992; 

- Declaraţia de la Istanbul şi Agenda – Habitat ONU, Istanbul, iunie 

1996; 

- Strategia de la Lisabona (2000), incluzând completările Reuniunii de 

la Gotteborg (2001) şi a celei de la Rotterdam (2004), aprobat de 

Consiliul European; 

- Liniile directoare ale politicii comunitare de coeziune, adoptate de 

Consiliul European la 6 octombrie 2006. 

Toate aceste adoptări reprezintă pentru Statele Membre, inclusiv 

regiunile europene un cadru flexibil şi orientativ, care recomandă integrarea 

priorităţilor UE de amenajare teritorială în politicile de dezvoltare naţionale, 

regionale şi locale şi aplicarea sugestiilor conţinute  într-o manieră adaptată 

la necesităţile şi realităţile naţionale. 

 

Dezvoltarea la nivel național 

În ultimii ani, economia românească s-a dezvoltat rapid, fiind 

alimentată în special de consumul privat susținut de măsuri fiscale pro-ciclice. 

Acest lucru a condus la o creștere a inflației, a deficitului de cont curent și la 

deficite bugetare mai mari, având un nivel de aproximativ 4,6% în 2019. 

Datoria publică este moderată, conform standardelor regionale, fiind 

aproximativ 35% din PIB. În timp ce piața muncii a devenit mai rigidă iar 

șomajul general rămâne scăzut, emigrația și investițiile insuficiente în 

infrastructură au avut tendința de a menține diferențele semnificative la nivel 

regional. Economia românească a fost afectată în mod semnificativ de criza 

COVID-19 la începutul anului 2020 și va necesita un efort substanțial pentru 

redresare. În prezent, se află în proces de aprobare proiecte în cadrul 

Pachetului de Solidaritate 1, iar rolul Băncii se va extinde și cu Pachetul de 

Solidaritate 2, în încercarea de a furniza suport financiar pe termen scurt. 

România se confruntă cu semnificative deficite de tranziție în 

majoritatea sectoarelor economiei. Starea transporturilor și a infrastructurii 

municipale agravează disparitățile regionale și limitează lanțul valoric/ 

integrarea piețelor. Infrastructura de sănătate este sub standardele UE, din 

cauza operațiunilor și a managementului financiar ineficient, precum și a 

lipsei de investiții. Sectorul energetic a avut de câștigat de pe urma participării 

sectorului privat, dar sunt necesare investiții suplimentare pentru 

îmbunătățirea eficienței și intensificarea conexiunilor transfrontaliere. 

Restructurarea și privatizarea IS a stagnat din 2014. Legislația adoptată în 

grabă la sfârșitul anului 2018, care ar fi avut un impact negativ asupra 

sectorului bancar, energetic, al telecomunicațiilor și al pensiilor private, dacă 

nu ar fi fost îmbunătățită între timp, a afectat, totuși, încrederea investitorilor. 



Va fi nevoie de o guvernare mai bună pentru a îmbunătăți climatul de afaceri 

și pentru a soluționa deficitele de tranziție ale României.  

România are un sector privat vibrant, care este alimentat de investiții 

străine mari în sectorul auto, TIC, agroalimentar și al imobiliarelor și este 

sprijinit de o bază puternică a IMM-urilor. Cu toate acestea, nu se ridică la 

înălțimea potențialului său din cauza obstacolelor birocratice care 

îngreunează afacerile și a blocajelor provocate de infrastructura națională 

precară. Scăderea fluxurilor de ISD în ultimii ani (în special în investițiile 

greenfield) a redus transferul de abilități și procese moderne: noi investiții în 

sectoarele cu potențial ridicat și în tehnologiile eficiente din punct de vedere 

energetic al resurselor, cu un accent special pe decarbonizare, sunt extrem de 

necesare. Accesul corporațiilor și IMM-urilor la finanțare rămâne limitat din 

cauza practicilor dificile de creditare bancară, a piețelor de capital 

subdezvoltate și a surselor alternative de finanțare limitate. 

De la aderarea la UE şi până în 2016, indicele disparităţilor regionale 

faţă de nivelul naţional, între cele opt regiuni de dezvoltare ale României, a 

crescut în cinci dintre acestea. Dacă Bucureştiul şi-a majorat nivelul faţă de 

medie, patru regiuni au pierdut procente faţă de medie, în vreme ce o regiune 

– Vestul – şi-a pierdut avantajul şi a ajuns la nivelul de dezvoltare al mediei. 

Avansul puternic al Regiunii Bucureşti – Ilfov distorsionează, într-un 

fel, cifrele, dar un lucru care nu poate fi contestat este că diferenţele de 

dezvoltare între regiuni se adâncesc într-un fel care ar putea să devină foarte 

greu de gestionat în viitor, uitându-ne doar la ce se întâmplă în Spania sau 

Italia, unde diferenţele de dezvoltare între regiuni provoacă tensiuni politice 

majore. Şi în România s-a văzut, la fiecare rundă de alegeri, o împărţire a 

votului în funcţie de nivelul de dezvoltare, dar la nivel politic acest lucru nu 

a creat tensiuni, deocamdată. 

Datele Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP) privind indicii de 

disparitate regionali calculaţi prin raportarea nivelului regional la nivelul 

naţional arată că regiunea Bucureşti – Ilfov era în 2007, anul aderării la UE, 

la 217% faţă de media naţională. În datele Eurostat, pentru 2016,  Bucureştiul 

este la 238% din media naţională (237% în raportul privind disparităţile 

regionale al Comisiei Naţionale de Prognoză). Păstrând aceleaşi serii de date: 

Regiunea Nord – Est era în 2007 la 66% din media naţională şi a ajuns, în 

2016, la 60% din această medie. Regiunea Nord – Vest a scăzut de la 93% la 

88%, regiunea Vest şi-a pierdut din avantaj, scăzând de la 111% la 100%, 

regiunea Centru, care era peste medie, a căzut de la 103% la 93%, iar Sud – 

Vest Oltenia a pierdut procente însemnând, în 2016, 72% din media naţională 

faţă de 80% în 2007. 

Recuperarea este marginală. Regiunea Sud – Est a crescut de la 85% 

la 88%, iar Sud – Muntenia a stagnat la 81% (de fapt a crescut cu 0,7%). 

Acum, sigur, PIB-ul ţării creşte, la fel al regiunilor. Ceea ce reflectă acest set 

de date este însă creşterea inegală a ţării. Bucureşti – Ilfov, cea mai bogată 



regiune, a avut în 2016 un PIB/capita de 70% din media UE (30% în cazul 

României) şi un PIB/capita în PPS (paritatea puterii de cumpărare) de 139% 

din media UE, fiind singura regiune a României care, la PIB/capita în PPS, 

este peste media UE. În aceeaşi vreme, două dintre regiunile ţării sunt între 

cele mai sărace zece regiuni din UE. 

Cu un PIB/capita în PPS de doar 36% din media UE, regiunea Nord 

– Est (judeţele Iaşi, Suceava, Bacău, Neamţ, Botoşani şi Vaslui) este a cincea 

cea mai săracă regiune din UE. Cu un PIB/capita în PPS de 42% din media 

UE, regiunea Sud – Vest Oltenia (judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâl-

cea) se află pe locul şapte în acest clasament bunăstării regiunilor UE, în vre-

me ce Regiunea Sud – Muntenia (judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa, 

Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa şi Călăraşi), cu un PIB/capita în PPS de 46% 

din media UE, se află pe locul al doisprezecelea între cele mai sărace regiuni 

din Uniune. 

 
Figura 2.2: Împărțirea PIB-ului României pe regiuni și disparitatea acestora 

(Sursa: Eurostat) 

http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/1481/22466/17059932/1/3-harta.jpg


 

Strategia de dezvoltare teritorială a României reprezintă viziunea 

asumată a Guvernului şi Parlamentului României privind dezvoltarea 

teritoriului național pentru orizontul de timp 2035: România 2035, o țară cu 

un teritoriu funcțional, administrat eficient, care asigură condiții atractive de 

viață și locuire pentru cetățenii săi, cu un rol important în dezvoltarea zonei 

de sud-est a Europei. Scenariul România Policentrică urmărește dezvoltarea 

teritoriului național la nivelul unor nuclee de concentrare a resurselor umane, 

materiale, tehnologice și de capitaluri (orașe mari/medii), în perspectiva 

anului 2035 și conectarea eficientă a acestor zone de dezvoltare cu teoriile 

europene. Scenariul de dezvoltare România policentrică 2035 urmăreşte 

promovarea zonelor urbane funcționale medii/ mari la nivel național, prin 

elemente legate de creşterea conectivității şi accesibilității între marile oraşe 

şi consolidarea poziției zonelor puternic urbanizate, odată cu asigurarea unor 

servicii optime de bază care să deservească oraşele mici şi localitățile rurale, 

plecând de la următoarele ipoteze ce guvernează dezvoltarea unui teritoriu: 

❖ existența unor rețele de transport eficiente şi diversificate care să 

interconecteze oraşele mari şi piețele economice reprezintă un 

element important în dezvoltarea viitoare a teritoriului național;  

❖ dezvoltarea zonelor rurale este dependentă de asigurarea unui grad 

crescut de accesibilitate şi legături de transport diversificate către 

marile centre urbane;  

❖ oraşele din zonele transfrontraliere au o capacitate crescută de 

cooperare şi pot pune bazele unor sisteme urbane funcționale care să 

permită gestionarea eficientă a fluxurilor de oameni, mărfuri; 

❖ accesul oamenilor la oportunități reprezintă un element de 

atractivitate în configurarea spațiului urban şi rural de calitate.  

Teritoriile policentrice prezintă un potențial mai mare de asigurare a 

unui echilibru în dezvoltare în detrimentul celor mai puțin policentrice. Acest 

lucru poate fi asigurat prin susținerea dezvoltării unor centre urbane majore 

la nivelul teritoriului național şi conectarea acestora cu oraşele mici şi zonele 

rurale. 

PLANUL NAȚIONAL INTEGRAT ÎN DOMENIUL 

ENERGIEI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 2021-2030 

România își propune să aducă o contribuție echitabilă la 

realizarea țintei de decarbonare a Uniunii Europene și va urma cele mai 

bune practici de protecție a mediului. Aplicarea schemei EU-ETS (EU 

Emissions Trading System) și respectarea țintelor anuale de emisii 

pentru sectoarele non - ETS reprezintă angajamentele principale pentru 

realizarea țintelor. Pentru sectoarele care fac obiectivul schemei EU - 



ETS, obiectivul general al României de reducere a emisiilor se ridică 

la aproximativ 44% până în 2030 față de anul 2005.1 

Procesul de decarbonare va fi influențat și de îndeplinirea 

următoarelor obiective strategice aferente economiei circulare: 

▪ Creșterea ratei de reutilizare și de reciclare a deșeurilor 

municipale la minimum 70% până în 2030 (minim 50% 

până la sfărșitul anului 2025); 

▪ Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile 

municipale depozitate la 35% din cantitatea de deșeuri 

biodegradabile municipale generată în anul 1995, până 

la sfârșitul anului 2020; 

▪ Depozitatea până la finalul anului 2025 numai a 

deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare; 

▪ Creșterea ratei de reciclare a deșeurilor din ambalaje la 

80% până în 2030, având ca obiective intermediare o 

rată de 60% până în 2020 și de 70% până în 2025; 

▪ Interzicerea depozitării materialelor reciclabile precum 

mase plastice, metale, sticlă, hârtie și carton, precum și 

a deșeurilor biodegradabile până în 2025, eliminare 

completă a depozitării deșeurilor până în 2030; 

▪ Dezvoltarea piețelor de materii prime secundare de 

înaltă calitate, inclusiv prin evaluarea valorii adăugate 

aduse de criteriile de stabilire a încetării statutului de 

deșeu aplicabile anumitor materiale; 

▪ Creșterea gradului de valorificare energetică la minim 

15% până la finalul anului 2025; 

▪ Creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor 

reciclabile pe trei fracții (hârtie și carton, plastic și metal 

și sticlă) astfel încât să se atingă o rată minimă de 

capturare de 52% în fiecare județ și în municipiul 

București. 

 
1 Regulamentul nr. 2018/842/UE al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală 

obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în 
vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul 
Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului nr. 525/2013/UE   



 

STRATEGIA ENERGETICĂ A ROMÂNIEI 2020-2030, 

CU PERSPECTIVA ANULUI 2050 

Strategia Energetică a României 2020 - 2030, cu perspectiva 

anului 2050 este un document programatic care definește viziunea și 

stabilește obiectivele fundamentale ale procesului de dezvoltare a 

sectorului energetic. De asemenea, documentul indică reperele 

naționale, europene și globale care influențează și determină politicile 

și deciziile din domeniul energetic. 

Obiectivele Strategiei Energetice sunt: 

1. Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți 

consumatorii; 

2. Energie curată și eficiență energetică; 

3. Modernizarea sistemului de guvernanță corporativă și a 

capacității instituționale de reglementare; 

4. Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei 

energetice; 

5. Piețe de energie competitive, baza unei economii 

competitive; 

6. Creșterea calității învățământului în domeniul energiei și 

formarea continuă a resursei umane calificate; 

7. România, furnizor regional de securitate energetică; 

8. Creșterea aportului energetic al României pe piețele 

regionale și europene prin valorificarea resurselor energetice primare 

naționale. 

 

STRATEGIA NAŢIONALĂ DE RENOVARE PE 

TERMEN LUNG PENTRU SPRIJINIREA PARCULUI 

NAȚIONAL DE CLĂDIRI REZIDENȚIALE ȘI 

NEREZIDENȚIALE, ATÂT PUBLICE CÂT ȘI PRIVATE ÎNTR-

UN PARC MOBILIAR CU UN NIVEL RIDICAT DE 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI DECARBONAT PÂNĂ ÎN 2050 

Conform Raportului “EU Energy in Figures 2018” publicat de 

Comisia Europeană, în perioada 2010 – 2016, consumul primar de 



energie a scăzut cu 8,9%, de la 34,33 Mtep la 31,26 Mtep. Cu toate 

acestea, consumul final de energie a scăzut doar cu aproximativ 1,4%, 

de la 22,59 Mtep la 22,28 Mtep. Majoritatea sectoarelor de utilizare 

finală a energiei au înregistrat o scădere în perioada respectivă, cu 

excepția sectorului transporturilor, care a înregistrat o creștere 

semnificativă. În ceea ce privește sectorul rezidențial, consumul final 

de energie a scăzut cu 8,4%, de la 8,10 Mtep la 7,42 Mtep. În cazul 

sectorului serviciilor, care cuprinde sectorul public și sectorul 

comercial, consumul final de energie a scăzut cu 3,7 %, de la 1,88 Mtep 

la 1,81 Mtep. Deși sectorul rezidențial și cel al serviciilor nu includ 

decât clădiri, aceste valori indică reducerea consumului de energie în 

sectorul clădirilor. Raportul privind progresul realizat în îndeplinirea 

obiectivelor naționale de eficiență energetică din 2018 al Autorității 

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) din 

România indică un progres relativ similar.2 

Obiectivele principale ale strategiei sunt următoarele: 

▪ Îmbunătățirea performanței energetice a fondului existent de 

clădiri prin reducerea consumului de energie, a emisiilor de 

carbon și extinderea utilizării surselor regenerabile de energie 

la clădiri; 

▪ Crearea de beneficii suplimentare prin îmbunătățirea calității 

vieții pentru toți utilizatorii (de exemplu, un confort mai bun, 

beneficii asociate cu sănătatea, siguranța si calitatea aerului), 

reducerea nivelului sărăciei energetice; 

▪ Extinderea duratei de viață și îmbunătățirea siguranței fondului 

de clădiri. 

 

PLANUL INVESTIŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT PE PERIOADA 2020-

2030 

Investițiile în infrastructura de transport se realizează în 

corelare cu strategia de dezvoltare a sectorului.  

 
2 ANRE, Raport privind progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naționale de eficiență 
energetică, 26 aprilie 2018, pag. 11. 



Obiectivele strategice identificate pentru sectorul de transport 

rutier sunt următoarele: 

▪ Îmbunătățirea mobilității populației și a traficului 

aferent transportului de mărfuri în cadrul rețelei TEN-T 

de bază și a rețelei extinse, prin construcția unei rețele 

de autostrăzi și drumuri expres; 

▪ Asigurarea accesului pentru populație și pentru mediul 

de afaceri la rețeaua TEN-T de bază și la rețeaua extinsă, 

prin construcția coridoarelor de legătură națională; 

▪ Asigurarea unei rețele de transport rutier sigure și 

operaționale, care să contribuie la reducerea numărului 

de accidente rutiere, precum și la reducerea timpilor de 

călătorie; 

▪ Asigurarea accesului internațional prin intermediul 

legăturilor cu țările vecine; 

▪ Asigurarea unei rețele de transport propice mediului 

înconjurător, prin implementarea proiectelor de variantă 

de ocolire. 

Obiectivele generale de conectivitate rutieră  

Obiectivele de conectivitate rutieră vizează rezolvarea a patru 

mari probleme ale transportului rutier, cum ar fi:  

▪ timpi mari de întârziere în trafic;  

▪ media zilnică anuală ridicată (MZA);  

▪ accesibilitatea redusă națională și internațională;  

▪ rată mare de accidente rutiere.  

Obiectivele generale de conectivitate rutieră răspund nevoilor 

de mobilitate rutieră pentru populație și pentru mediul de afaceri, 

asigurând tranzitul pasagerilor și a mărfurilor în și între regiunile 

României, dar și în conexiune cu țările vecine, în condiții sigure și 

operaționale și în armonie cu mediul înconjurător și în concordanță cu 

politicile europene împotriva schimbărilor climatice.  

Astfel, au fost identificate patru obiective generale de 

conectivitate rutieră, care asigură conexiunea atât a provinciile istorice, 

cât și a regiunile de dezvoltare ale României și se extind natural spre 

rețelele rutiere din țările vecine:  

Obiectivul general de conectivitate 1 (OC1) – asigură 

mobilitatea populației și a mărfurilor pe direcția vest – este, între 



Europa Centrală și Marea Neagră, prin vestul și centrul țării, sudul și 

estul României. Reprezintă o veritabilă axă națională transcarpatică și 

transregională, de importanță europeană regională.  

Obiectivul general de conectivitate 2 (OC2) – asigură 

conexiunea între nordul și sudul României, reprezentând totodată și o 

axă între nordul și sudul continentului, în actualul context geopolitic.  

Obiectivul general de conectivitate 3 (OC3) – reprezintă la 

nivelul țării o legătură importantă între Moldova și Transilvania, dar și 

o axă de tranzit între țările aflate la est de România și Europa Centrală. 

Obiectivul general de conectivitate 4 (OC4) – realizează 

legătura între sudul și vestul țării, traversând Muntenia, Oltenia și 

Banat. La nivel european reprezintă o legătură facilă între sudul 

continentului și partea centrală și vestică a acestuia. 

 

STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA 

FORȚEI DE MUNCĂ (SNOFM) 2021-2027 

În anul 2027 piața muncii din România va deveni dinamică, 

sustenabilă, rezilientă, pro-activă și bazată pe inovare socială. Forța de 

muncă va fi ocupată sustenabil și va fi înzestrată cu competențe 

necesare pentru a face față schimbărilor tehnologice, digitale și 

tendințelor globale. Piața muncii va asigura o competitivitate durabilă 

și cu sisteme de protecție socială flexibile adaptate și adecvate.  

Obiectivul general al strategiei 

Creșterea ocupării de calitate, în condiții de sustenabilitate, 

astfel încât, până la sfârșitul anului 2027, rata de ocupare a populației 

20-64 ani să fie de 75%.  

Atingerea obiectivului general se va realiza prin măsuri de 

activare a persoanelor inactive apte de muncă, a șomerilor, în special a 

celor de lungă durată, a tinerilor, inclusiv NEETs, prin asigurarea unor 

tranziții rapide și de calitate în ocupare pentru tinerii absolvenți, prin 

dezvoltarea resurselor umane, prin stimularea culturii și a inițiativei 

antreprenoriale și prin stimularea creării de noi oportunități și locuri de 

muncă.  

Totodată, vor fi implementate măsuri de creștere a calității 

ocupării, promovare a unei forțe de muncă competente, calificate și 



adaptabile, avându-se în vedere combaterea excluziunii sociale și 

promovarea dialogului social pentru a crește convergența și pentru a 

îmbunătăți reziliența, dar și pentru a reduce disparitățile la nivel 

teritorial.  

Procesul de realizare a obiectivului general se va baza pe 

inovarea socială, respectiv idei, servicii și modele noi de servicii 

publice și private, inclusiv în cadrul oferit de parteneriate care să 

genereze soluții adaptate și să abordeze de o manieră cuprinzătoare 

complexitatea societală crescută a României contemporane.  

Ținta generală: Rata de ocupare a populației 20-64 ani de 75% 

la orizontul anului 2027 

Obiective specifice: 

1. Integrarea durabilă pe piața muncii a forței de muncă disponibile 

Direcția de acțiune 1:  

Promovarea de noi abordări în furnizarea măsurilor active 

pentru îmbunătățirea accesului la piața muncii pentru toate persoanele 

aflate în căutarea unui loc de muncă 

Măsuri / acțiuni:  

1) dezvoltarea serviciilor oferite persoanelor inactive apte de 

muncă și identificarea celor mai adecvate modalități de încurajare a 

participării acestora pe piața muncii;  

2) facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor din 

grupurile dezavantajate apte de muncă, prin crearea de echipe mobile 

mixte cu rol în furnizarea de servicii integrate de identificare, 

îndrumare și sprijin, precum și prin adaptarea intervențiilor 

individualizate în cadrul managementului de caz;  

3) furnizarea de pachete de servicii și măsuri adaptate 

grupurilor dezavantajate, precum persoane inactive apte de muncă, 

persoane cu dizabilități, șomeri cu un nivel redus de competențe, 

șomeri de lungă durată, persoane cu vârsta de peste 50 de ani, persoane 

reîntoarse în țară, persoane beneficiare ale unei forme de protecție 

internațională (migranți) etc.;  

4) dezvoltarea de instrumente și metodologii care să permită 

debirocratizarea și digitalizarea activității ANOFM, în vederea 

furnizării în mod integrat a serviciilor dedicate angajatorilor, precum și 

realizarea de adaptări necesare persoanelor cu dizabilități;  



5) stimularea furnizorilor de servicii de ocupare acreditați, în 

condiții de sustenabilitate, prin acordarea de mini granturi 

dimensionate în funcție de perioada pentru care persoana mediată 

rămâne ocupată pe piața muncii (pentru. 6/12 luni de la împlinirea a 12 

luni de încadrare în muncă);  

6) promovarea unor servicii dedicate persoanelor, inclusiv 

persoanelor cu dizabilități, care au un loc de muncă și doresc 

schimbarea acestuia;  

7) acordarea de granturi pentru formarea profesională a 

angajaţilor;  

8) realizarea unor evaluări aprofundate a șomajului, dar și a 

inactivității în vederea reducerii și prevenirii șomajului de lungă durată 

și a șomajului structural.  

 

Direcția de acțiune 2: 

Promovarea, dezvoltarea și consolidarea inițiativelor 

/oportunităților de antreprenoriat și economie socială vizând crearea de 

locuri de muncă de calitate 

 

Măsuri / acțiuni:  

1) Furnizarea unor programe de sprijin antreprenorial 

responsabil, adaptate la nevoile diferitelor grupuri țintă, cu accent pe 

persoanele dezavantajate, care să cuprindă măsuri de tip pre start-up și 

scheme granturi pentru start-up-uri;  

2) dezvoltarea unor instrumente și structuri colaborative/ 

participative, cu rol în monitorizarea și evaluarea evoluției economiei 

sociale în România, promovarea, sensibilizarea și conștientizarea 

asupra antreprenoriatului social și economiei sociale, sprijinirea din 

punct de vedere organizațional și tehnic a entităților de economie 

socială;  

3) scheme de antreprenoriat social, care să combine sprijinul 

antreprenorial pre start-up și acordarea de granturi pentru start-up-uri 

de economie socială, în vederea activării potențialului de dezvoltare al 

sectorului economiei sociale;  

4) asistență /consultanță în afaceri post înființare pentru 

depășirea dificultăților economice și sprijin pentru inovare și 

digitalizare al start-up-urilor sustenabile;  

5) scheme de sprijin, inclusiv financiar, în vederea îmbunătățirii 

perspectivelor de consolidare și dezvoltare sustenabilă a structurilor de 



economie socială, în special a celor cu rezultate dovedite de angajare a 

persoanelor din grupurile defavorizate;  

6) subvenționarea procesului de integrare socio-profesională a 

lucrătorilor defavorizați în cadrul întreprinderilor sociale de inserție – 

acoperirea costurilor de calificare la locul de muncă, contracte de 

muncă subvenționate pe perioade cuprinse între 6 – 24 luni, cu servicii 

de acompaniere socio-profesională și sociale; 

7) susținerea înființării de centre de inovație și antreprenoriat 

(de tipul incubatoarelor de afaceri, centrelor dedicate roboticii și 

inteligenței artificiale etc.). 

 

Direcția de acțiune 3:  

Dezvoltarea de măsuri pentru identificarea și reducerea 

deficitelor de forță de muncă, în pecial a celor de la nivel local/ regional 

Măsuri/ acțiuni:  

1) finanțarea de intervenții integrate în zone cu deficit de forță 

de muncă și migrație sezonieră, prin acordare de granturi, care să 

cuprindă printre altele și următoarele acțiuni:  

- identificarea dimensiunii fenomenului de deficit de forță de muncă, 

în special de la nivel local/regional;  

- proiectarea serviciilor suport pentru reducerea deficitelor de forță de 

muncă în parteneriat cu comunitatea locală, cu partenerii sociali și cu 

alte părți interesate (angajatori etc.);  

- acordarea serviciilor suport pentru reducerea deficitelor de forță de 

muncă în parteneriat cu comunitatea locală, cu partenerii sociali și cu 

alte părți interesate (angajatori etc.);  

2) promovarea măsurilor de reducere a deficitelor de 

competențe;  

3) reducerea ocupării în agricultura de subzistență și facilitatea 

relocării acestei resurse umane către activitățile non-agricole;  

4) finanțarea serviciilor de susținere a îmbătrânirii active prin 

implicarea lucrătorilor vârstnici de peste 60 de ani în programe de 

mentorat pentru formarea și integrarea lucrătorilor noi;  

5) cartografierea ocupațiilor și competențelor, precum și 

asigurarea corespondenței între ocupații, calificări și conținutul lor de 

competențe.  

 

Direcția de acțiune 4:  

Reducerea disparității de gen privind ocuparea forței de muncă 



Măsuri / acțiuni:  

1) promovarea formelor atipice de ocupare a forței de muncă, 

care să permită asumarea responsabilităților de îngrijire a persoanelor 

dependente, cu respectarea echilibrului dintre viața profesională și cea 

privată;  

2) furnizarea de servicii suport de integrare pe piața muncii a 

persoanelor care au calitatea de unici întreținători ai familiilor 

monoparentale și/ sau a persoanelor care au copii mai mici de 12 ani, 

în special a celor provenind din mediul rural;  

3) sprijin acordat angajatorilor/ consorțiilor de angajatori pentru 

amenajarea unor spații destinate supravegherii și îngrijirii copiilor cu 

vârstă antepreșcolară, în vederea asigurării echilibrului dintre viața 

profesională și cea de familie a femeilor angajate.  

 

Direcția de acțiune 5:  

Furnizarea unor măsuri de sprijin pentru menținerea activității 

economice în contextul COVID- 19 sau a altor situații excepționale 

 

Măsuri / acțiuni:  

1) sprijin pentru persoanele care se află în șomaj tehnic ca 

urmare a declarării situațiilor de urgență/alertă (ex. pandemia COVID 

– 19), inclusiv subvenții;  

2) sprijin pentru persoanele angajate în cadrul întreprinderilor a 

căror activitate este afectată direct/indirect ca urmare a declarării 

situațiilor de urgență/alertă (ex. pandemia COVID – 19), inclusiv 

subvenții;  

3) subvenții acordate angajatorilor pentru plata unei părți din 

salariu, în vederea menținerii locurilor de muncă, pentru angajații care 

au beneficiat de șomaj tehnic;  

4) acordare servicii de preconcediere (servicii de ocupare şi de 

formare profesională) pentru persoanele care urmează să fie 

disponibilizate;  

5) sprijin acordat angajatorilor pentru desfășurarea activității în 

regim de telemuncă sau muncă la domiciliu.  

 

2. Creșterea gradului de valorificare a potențialului economic al tinerilor 

(inclusiv a tinerilor NEET) 

 

Direcția de acțiune 1:  



Creșterea ocupării tinerilor și promovarea unei ocupări 

durabile, inclusiv prin implementarea Garanției pentru Tineret 

consolidate 

 

Măsuri/ acțiuni:  

1) dezvoltarea de sisteme de prevenție prin consolidarea 

parteneriatelor între instituții cu competențe în domeniul ocupării, 

educației și protecției sociale, precum și alte entități în vederea 

identificării tinerilor cu risc de a deveni tineri NEET;  

2) înființarea/dezvoltarea de centre/cluburi de tineret la nivel 

comunitar, cu implicarea autorităților locale și a unor entități publice 

sau private care să ofere activități specifice adaptate tinerilor și 

susținerea activităţi de promovare a acestora;  

3) realizarea de către centrele /cluburile de tineret publice sau 

private sau alte entități interesate a unor rețele de lucrători de tineret, 

identificați, selectați și activați din rândul tinerilor (în special NEETs);  

4) cartografierea, informarea, pregătirea și furnizarea ofertei 

propriu-zise (pachete integrate de măsuri de activare a tinerilor, 

inclusiv NEETs - consiliere, inclusiv antreprenorială și de 

antreprenoriat social, mediere, prime de ocupare, subvenții angajatori, 

formare profesională/ucenicii/stagii/internship-uri, evaluare de 

competențe, înscriere și susținere participare la programe de a doua 

șansă flexibile, inclusiv la module de pregătire profesională, furnizare 

servicii suport personalizate: prime de instruire destinate acoperirii 

cheltuielilor asociate instruirii - transport, masă etc., subvenționarea 

costurilor aferente obținerii permisului de șoferi (pe diverse clase, în 

funcție de necesități), stimularea tinerilor pre-ocupare prin stagii scurte 

la diferiți angajatori pentru a lua contact cu domeniul respectiv de 

activitate, stimulare angajatori post-ucenicie);  

5) îmbunătățirea monitorizării situației tinerilor NEET după 

integrarea pe piața muncii sau în sistemul de educație sau de formare 

profesională;  

6) dezvoltarea voluntariatului în rândul tinerilor, inclusiv 

NEETs, în scopul familiarizării acestora cu cerințele locurilor de 

muncă, facilitării dobândirii de noi competențe și identificării unor 

potențiale parcursuri profesionale, inclusiv antreprenoriale;  

7) asigurarea dobândirii de către tineri, inclusiv NEETs, a 

competențelor transversale, cu accent pe competențe digitale de bază, 



de management al carierei, de comunicare și muncă în echipă, precum 

și competențe de antreprenoriat social și verzi.  

 

3. Modernizarea și consolidarea instituțiilor pieței muncii în vederea 

creării unui mediu care să conducă la susținerea unei piețe a muncii 

flexibile, funcționale și reziliente 

Direcția de acțiune 1: 

Reconcilierea flexibilităţii pieţei muncii cu securitatea ocupării 

şi coeziunea socială 
 

Măsuri / acțiuni:  

1) dezvoltarea unui cadru de reglementare stimulativ pentru 

noile forme de ocupare a forței de muncă, concomitent cu asigurarea 

echilibrului între flexibilizarea pieței muncii și securitatea lucrătorilor;  

2) măsuri de sporire a nivelului de informare și conștientizare a 

angajatorilor și angajaților cu privire la noile forme de ocupare;  

3) sprijinirea întreprinderilor pentru dezvoltarea şi 

implementarea de modele organizaţionale adecvate noilor forme de 

ocupare a forței de muncă, în condiții de debirocratizare și digitalizare;  

4) completarea/modificarea cadrului legal privind munca pe 

platforme în sensul asigurării unei protecții sociale adecvate 

lucrătorilor, inclusiv a celor care desfășoară o activitate independentă;  

5) armonizarea legislației cu viziunea europeană privind 

salariul minim;  

6) stimularea negocierilor colective în vederea asigurării unor 

salarii echitabile pentru un nivel de trai decent în scopul asigurării 

convergenței cu celelalte state europene și contribuind astfel la 

reducerea impactului sărăciei în muncă;  

7) identificarea și stabilirea unor modalități de optimizare a 

sistemului de acordare a indemnizației de șomaj și a valorii acesteia;  

8) identificarea de instrumente/mecanisme care să asigure un 

nivel adecvat de protecție socială pentru toți lucrătorii, în special în 

cazul lucrătorilor sezonieri/ pe perioadă determinată și 

ocazionali/zilieri. 

 

Direcțiunea de acțiune 2:  

Crearea unui sistem de monitorizare și evaluare a politicilor 

publice și de anticipare a modificărilor de pe piața muncii în vederea 

unei mai bune corelări între cerere și ofertă 



Măsuri / acțiuni: 

1) îmbunătățirea instrumentelor, proceselor și mecanismelor de 

monitorizare a informațiilor din piața muncii, de anticipare a nevoii de 

competențe, de evaluare și monitorizare a politicilor publice privind 

măsurile active și formarea profesională, cu adăugarea de noi 

dezvoltări, care să includă previziuni periodice cu privire la dinamica 

cererii de forță de muncă pe sectoare de activitate, în profil regional și 

după mediu rezidențial, în vederea creșterii predictibilității alocărilor și 

realocărilor intra și inter sectoriale ale forței de muncă; 

2) creșterea capacității MMPS și ANOFM de a monitoriza și 

evalua politicile publice și de a utiliza sistemele informatice suport prin 

formarea de specialiști (seminarii, instruire, formare continuă); 

3) creșterea capacității de evaluare și raportare a 

transpunerii/implementării angajamentelor asumate de 

România în domeniul social și al pieței muncii. 

 

Direcțiunea de acțiune 3: 

Consolidarea dialogului social în vederea îmbunătățirii 

implicării partenerilor sociali în elaborarea și implementarea politicilor 

cu impact pe piața muncii 

Măsuri / acțiuni: 

1) dezvoltarea parteneriatelor la nivel local cu scopul generării 

oportunităților de creștere a ocupării, prin implicarea tuturor entităților 

din comunități; 

2) includerea în dialogul social a problematicii NEETs în 

vederea identificării de soluții pentru reducerea numărului tinerilor care 

nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ şi nu participă 

la activități de formare profesională; 

3) promovarea şi susţinerea negocierii colective în IMM-uri şi 

la nivel de sector de activitate; 

4) monitorizarea participării la dialogul social desfăşurat în 

diferite grupuri de lucru şi consolidarea implicării în procesul 

decizional în structurile de consultare triparită pentru fundamentarea şi 

elaborarea politicilor publice în susţinerea reformelor de pe piaţa 

muncii, în acord cu dinamica pieţei muncii; 

5) consolidarea capacităţii structurale şi de acţiune a 

organizaţiilor partenerilor sociali pentru implicarea în dialogul social 

tripartit şi autonom în plan naţional şi european în susţinerea gestionării 

schimbărilor pe piaţa muncii, a elaborării şi implementării politicilor 



cu impact asupra muncii şi a furnizării adecvate de servicii de asistenţă, 

consiliere şi instruire în sprijinul organizaţiilor membre, a lucrătorilor 

şi a firmelor. 

 

Direcția de acțiune 4:  

Transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată 

Măsuri / acțiuni: 

1) intensificarea acțiunilor de control în vederea combaterii 

muncii nedeclarate; 

2) organizarea și desfășurarea de campanii de informare privind 

drepturile și obligațiile angajatorilor și salariaților; 

3) îmbunătățirea mecanismelor de identificare a cazurilor de 

muncă nedeclarată prin implicarea în pregătirea acțiunilor de 

identificare a cazurilor de muncă nedeclarată a partenerilor sociali prin 

furnizarea de către aceștia a unor informații privind angajatorii care 

utilizează munca nedeclarată; 

4) derularea unor campanii de conștientizare a riscurilor la care 

se expun lucrătorii prin acceptarea unui loc de muncă nedeclarat. 

 

4. Consolidarea sistemului de formare profesională a adulților pentru o 

mai bună conectare la cerințele pieței muncii 

Direcția de acțiune 1:  

Promovarea formării profesionale pentru redresare economică  

Măsuri/ acțiuni: 

1) revizuirea cadrului de reglementare a formării profesionale a 

adulților și a uceniciei la locul de muncă, inclusiv a învățării la distanță, 

cu accent pe: identificarea de noi surse de finanțare sustenabile, crearea 

condițiilor necesare pentru asigurarea accesului la internet și la 

echipamentele necesare; 

2) elaborarea cadrului legislativ privind acordărea creditelor 

transferabile în sistemul de formare profesională a adulților; 

3) elaborarea cadrului legislativ privind alocarea nivelurilor de 

calificare pentru calificările de nivel 1-5 din CNC25; 

4) reglementarea și dezvoltarea sistemului de asigurare a 

calității în formarea profesională a adulților; 



5) elaborarea și actualizarea standardelor ocupaționale în 

concordanță cu noile schimbări tehnologice și cu agenda digitală. 

Direcția de acțiune 2: 

Sprijinirea participării adulților la educație și formare 

profesională de calitate, favorabilă incluziunii, atractivă, mai flexibilă 

și adecvată erei digitale și tranziției ecologice 

1) acoperirea costurilor legate de cazare, masă și transport 

pentru persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în perioada 

participării la programe de formare profesională; 

2) dezvoltarea și implementarea unui mecanism național de 

finanțare a formării profesionale a salariaților prin constituirea unui 

fond de formare profesională; 

3) campanii de promovare și conștientizare cu privire la 

beneficiile participării la formarea profesională continuă; 

4) facilitarea accesului la recunoașterea experienței 

profesionale a lucrătorilor, conform Directivei 36/2005/CE privind 

recunoașterea calificărilor profesionale; 

5) flexibilizarea rutelor de formare profesională pentru angajații 

proprii și dezvoltarea unor instrumente sectoriale de recunoaștere a 

competențelor acestora; 

6) organizarea de programe de formare profesională pentru 

angajați în vederea dezvoltării și diversificării competențelor, în 

contextul schimbărilor tehnologice și digitale de pe piața muncii; 

7) consolidarea cadrului de reglementare privind recunoașterea 

aptitudinilor și a competențelor dobândite în contexte formale, non-

formale și informale, inclusiv prin experiență practică, mobilitate și 

voluntariat; crearea și dezvoltarea unor instrumente inovative de 

evaluare a competențelor dobândite în sistem nonformal și informal. 

Direcția de acțiune 3:  

Implicarea entităților relevante pentru a oferi adulților 

oportunități de formare de calitate și pentru deblocarea investițiilor 

publice și private care să stimuleze realizarea unui echilibru dintre 

cererea și oferta de competențe 

Măsuri/acțiuni 



1) elaborarea, semnarea, implementarea și monitorizarea unui 

Pact național pentru competențe pentru a oferi adulților oportunități de 

formare mai numeroase și de mai bună calitate, dar și pentru 

identificarea investițiilor publice și private care să stimuleze realizarea 

unui echilibru dintre cererea și oferta de competențe; 

2) elaborarea, semnarea, implementarea și monitorizarea de 

Pacte regionale/sectoriale pentru competențe; 

3) elaborare de studii periodice privind nevoia de formare 

pentru regiunile care se confruntă cu deficit de forță de muncă 

calificată. 

Direcția de acțiune 4: 

Stimularea dobândirii de noi competențe în vederea ocupării 

unui loc de muncă și gestionarea cu succes a tranzițiilor profesionale 

Măsuri/acțiuni 

1) organizarea de programe de recalificare și perfecționare 

proactive pentru valorificarea beneficiilor tranziției ecologice - 

sprijinirea forței de muncă în vederea obținerii competențelor necesare 

pentru a realiza tranziția dinspre sectoarele în declin către sectoarele în 

creștere, în cadrul economiei verzi; 

2) implementarea programelor de actualizare a competențelor 

pentru adulții cu nivel scăzut de educație și calificare, inclusiv a 

programelor de ucenicie; 

3) sprijinirea formării continue a angajaților în acord cu nevoile 

identificate la nivelul angajatorilor, inclusiv prin programe de formare 

internaționale. 

Rezultatele vizate ale acțiunilor Strategiei Naționale pentru 

Ocuparea Forței de Muncă (SNOFM) 2021 – 2027 

Principalele rezultate vizate a fi obţinute prin implementarea 

SNOFM 2021 – 2027 sunt următoarele: 

- îmbunătățirea sistemului de elaborare a politicilor publice în 

domeniul ocupării și formării profesionale prin implementarea unui 

mecanism de colectare sistematică a informațiilor din piața muncii, de 

anticipare și prognozare a nevoii de competențe pe sectoare de 



activitate, în profil regional și după mediu rezidențial, de evaluare, 

monitorizare și revizuire a măsurilor implementate; 

- reducerea deficitului de forță de muncă, prin stimularea 

potențialului de ocupare a forței de muncă disponibile, ca răspuns la 

provocările pe termen mediu și lung determinate de declinul 

demografic și de migrație; 

- îmbunătățirea accesului la ocupare al persoanelor din cadrul 

grupurilor dezavantajate - persoane inactive, șomeri, inclusiv șomeri 

de lungă durată, tineri, inclusiv NEETs, femei, persoane care au 

calitatea de unici întreținători a familiilor monoparentale și/sau 

persoane care au copii mai mici de 12 ani,persoane cu dizabilități, 

persoane din zone rurale, persoane eliberate din detenție, tineri 

postinstituționalizați etc., prin reducere/eliminarea barierelor care le 

împiedică să intre sau să revină pe piața muncii, respectiv prin 

îmbunătățirea angajabilității acestora; 

- intensificarea sporirea intervențiilor de stimulare a ocupării, 

corelat cu creșterea nivelului de adaptaptabilitatea acestora, atât la 

nevoile diferitelor grupuri, cât și la cele individuale, prin 

implementarea de instrumente adecvate, bazate pe intervenții mai 

aproape de beneficiari, prin crearea de echipe mobile mixte, stabilirea 

de profiluri ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi 

evaluarea nevoilor acestora, inclusiv în ceea ce privește parcursurile 

antreprenoriale, pregătirea de pachete prestabilite de măsuri dedicate 

fiecărei categorii de persoane dezavantajate și implementarea 

managementului de caz; 

- creșterea relevanței și calității intervențiilor de formare 

profesională, prin punerea în aplicare a unor măsuri bazate pe 

anticiparea nevoilor de competențe, cu luarea în considerare a 

potențialelor transformări ale pieței muncii, determinate de fenomene 

precum: globalizarea, dezvoltarea tehnologică și tranziția la economia 

digitală; 

- eficientizarea măsurilor de activare a categoriilor sociale 

dezavantajate pe piața muncii prin evaluarea și monitorizarea atentă și 

constantă a nevoilor acestora în raport cu provocările pieței muncii; 



- sporirea gradului de acoperire, a diversității și a calității 

serviciilor de ocupare prin crearea unor parteneriate între 

instiuțiile/autoritățile publice responsabile, mediul privat, organizaţiile 

non-guvernamentale relevante, inclusiv entitățile de economie socială 

și partenerii sociali, bazate pe o colaborare intens-participativă, precum 

și prin stimularea 

furnizorilor de servicii de ocupare acreditați și a întreprinderilor sociale 

de inserție, în condiții de sustenabilitate; 

- debirocratizarea, eficientizarea și flexibilizarea activității 

serviciului public de ocupare , prin implementarea unor instrumente 

digitale moderne și prin regândirea procedurilor de lucru, așa încât să 

se asigure interacțiunea facilă și rapidă atât cu angajatorii, cât și cu 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cu focus pe mediere; 

- îmbunătățirea ocupării tinerilor NEETs prin implementarea de 

măsuri de tipul Garanției pentru tineret consolidate, structurate în patru 

faze, respectiv cartografierea, informarea, pregătirea și oferta propriu-

zisă și organizate în conformitate cu circumstanțele naționale, 

regionale și locale, acordând atenție perspectivei de gen și diversității 

tinerilor care sunt vizați de aceste scheme; 

- întărirea rolului economiei sociale în ceea ce privește ocuparea 

persoanelor dezavantajate, prin implementarea unor măsuri care să 

sprijine inclusiv procesul de integrare socio-profesională a acestora în 

cadrul întreprinderilor sociale de inserție; 

- creșterea vizibilității sectorului ecomomiei sociale pentru o 

mai mare recunoaștere din partea factorilor interesați din mediul public 

sau privat, la nivel național sau european, prin dezvoltarea unor 

instrumente și structuri colaborative/participative, cu rol de 

monitorizare, evaluare, promovare, sensibilizare, conștientizare, 

sprijinire din punct de vedere organizațional și tehnic a entităților din 

acest sector; 

- o mai bună valorificare a potențialului antreprenorial, în 

special al persoanelor subreprezentate sau dezavantajate în ecosistemul 

antreprenorial din România, și creșterea masei critice a IMM-urilor, 

prin implementarea de scheme de antreprenoriat care să asigure atât 



premisele sustenabilității start-upurilor (inclusiv de economie socială), 

cât și pe cele de depășire cu succes a potențialelor dificultăți economice 

și de dezvoltare ulterioară, prin inovare și digitalizare; 

- reducerea deficitelor de forță de muncă, prin pachete de 

măsuri adaptate nevoilor economice și sociale de la nivel 

local/regional, identificate și fundamentate pe date 

statistice/administrative robuste; 

- atentuarea efectelor negative determinate de pandemia 

COVID-19, în special a riscului de șomaj, prin măsuri de răspuns rapid, 

menite să sprijine păstrarea locurilor de muncă, tranzițiile dinspre 

inactivitate spre ocupare, precum și dezvoltarea competențelor și 

abilităților relevante pe piața muncii, a adaptabilității și rezilienței 

forței de muncă. 

 

PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST 

2021 – 2027  

Pentru perioada de programare 2021-2027 sunt avute in vedere 

urmatoarele elemente de ordin strategic: 

Viziunea pentru anul 2030: Regiunea Nord-Est va fi un spațiu 

competitiv, durabil și incluziv unde oamenii își vor dori să locuiască, 

să lucreze și să investească. 

Obiectiv general: Derularea în regiune a unei dezvoltări 

echilibrate printr-un proces de creștere economică durabil, favorabil 

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

reducerea decalalajelor de dezvoltare intra și inter regionale. 

Indicatori de monitorizare obiectiv general: PIB la nivel 

regional și județean; indicele de disparitate al PIB pe cap de locuitor la 

nivel regional și județean; indicele de dezvoltare umana la nivel local. 

Priorități tematice ale strategiei de dezvoltare regională:  

 

 

Prioritate 

 

Obiectiv 

specific 

 

Măsura 

Corelarea cu politicile 

comunitare și 

obiectivele de politică 

aferente 2021-2027 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Dezvoltare

a unei 

economii 

competitive 

1.1 

Stimularea 

capacităților 

de inovare-

cercetare și 

promovarea 

adoptării 

tehnologiilor 

avansate 

1.1.1 

Dezvoltarea 

inovării și 

promovarea 

transferului 

tehnologic 

Politica de Coeziune OP 

1 

„ O Europă mai 

inteligentă – 

transformare industrială 
inovativă și inteligentă” 

1.1.2 

Sprijinirea 

cercetării 

private și 

publice pentru 

dezvoltarea și 

fructificarea de 

soluții integrate 

Politica de Coeziune OP 

1 

„ O Europă mai 

inteligentă – 

transformare industrială 
inovativă și inteligentă” 

1.2 Sprijinirea 

înființării de 

noi firme, 

competitive și 

sustenabile, în 

domenii de 

interes local și 

regional 

1.2.1 

Sprijinirea 

tinerilor 

antreprenori și 

creșterea 

accesului 

firmelor 

înființate la 

servicii noi, de 

calitate 

Politica de Coeziune OP 

1 

„ O Europă mai 

inteligentă – 

transformare industrială 
inovativă și inteligentă” 

1.3 

Îmbunatățirea 

competitivităț

ii firmelor 

prin creșterea 

productivității 

în domenii cu 

valoare 

adaugată 

1.3.1 

Dezvoltarea 

domeniilor 

competitive, 

sistemelor 

productive 

integrate și 

internationaliza

rea acestora 

Politica de Coeziune OP 

1 

„ O Europă mai 

inteligentă – 

transformare industrială 
inovativă și inteligentă” 

1.4 

Îmbunatățirea 

competitivităț

ii prin 

creșterea 

accesului la 

serviciile 

tehnologiei 

informației și 

comunicațiilo

r 

1.4.1 Folosirea 

avantajelor 

tehnologiei 

informației și 

comunicațiilor 

în economie 

Politica de Coeziune OP 

1 

„ O Europă mai 

inteligentă – 

transformare industrială 
inovativă și inteligentă” 



1.5 Creșterea 

competitivităț

ii și 

sustenabilități

i industriilor 

culturale 

și creative 

1.5.1 Sprijin 

acordat pentru 

dezvoltarea și 

promovarea 

industriilor 

culturale și 

creative 

Politica de Coeziune OP 

1 

„ O Europă mai 

inteligentă – 

transformare industrială 
inovativă și inteligentă” 

1.6 Creșterea 

competitivităț

ii economice 

în mediul 

rural 

1.6.1 

Sprijinirea și 

dezvoltarea 

activităților 

economice 

alternative în 

mediul rural 

Politica agricolă 

comună 

1.7 Sprijinirea 

valorificării 

potențialului 

turistic 

existent 

1.7.1 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

de turism și de 

agrement 

aferentă, 

promovarea 

potențialului 

turistic 

Politica de coeziune OP 

5 

„O Europă mai aproape 

de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării 

durabile și integrate a 

zonelor urbane, rurale și 

de coastă și a 

initiațivelor locale” 

2. 

Dezvoltare

a 

capitalului 

uman 

2.1 Creșterea 

ocupării în 

rândul 

grupurilor 

vulnerabile și 

a tinerilor 

2.1.1 

Sprijinirea 

integrării pe 

piața muncii a 

grupurilor 

vulnerabile și a 

tinerilor 

NEET’s288 

Politica de coeziune OP 

4 

„O Europă mai socială – 

Implementarea 

Pilonului european al 

drepturilor sociale” 

2.2 

Îmbunatățirea 

accesului și 

participării la 

educație și 

formare de 

calitate 

2.2.1 Creșterea 

participării la 

un învățământ 

de calitate, 

modern, corelat 

la cerințele 

pieții muncii, 

inclusiv prin 

modernizarea 

infrastructurii 

aferente 

Politica de coeziune OP 

4 

„O Europă mai socială – 

Implementarea 

Pilonului european al 

drepturilor sociale” 

2.3 Creșterea 

accesului la 

un act și 

sistem 

medical de 

2.3.1 

Extinderea și 

diversificarea 

serviciilor de 

sănătate, 

Politica de coeziune OP 

4 

„O Europă mai socială – 

Implementarea 

Pilonului european al 



calitate, 

eficient, 

modern 

inclusiv prin 

modernizarea 

infrastructurii 

aferente 

drepturilor sociale” 

2.4 

Combaterea 

sărăciei și 

promovarea 

incluziunii 

sociale prin 

regenerarea 

zonelor rurale 

și urbane 

aflate în 

declin 

2.4.1 Sprijin 

adresat pentru 

integrarea 

socială și 

economică a 

comunităților 

marginalizate și 

defavorizate 

prin furnizarea 

de pachete 

integrate de 

servicii 

Politica de coeziune OP 

4 

„O Europă mai socială – 

Implementarea 

Pilonului european al 

drepturilor sociale” 

3. 

Protejarea 

mediului și 

optimizare

a utilizării 

resurselor 

3.1 Sprijinirea 

și promovarea 

eficienței 

energetice 

3.1.1 Creșterea 

eficienței 

energetice și a 

utilizării 

energiei din 

resurse 

regenerabile în 

sectorul 

rezidențial, 

infrastructura 

publică și firme 

Politica de coeziune OP 

2 

„O Europă cu emisii 

scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția 

către o energie 

nepoluantă și echitabilă, 

investiții verzi și 

albastre, economia 

circulară, adaptarea la 

schimbările climatice și 

prevenirea riscurilor 

3.2 

Promovarea 

managementu

lui durabil al 

apei 

3.2.1 

Dezvoltarea 

integrată a 

sistemelor de 

apă și apă uzată 

Politica de coeziune OP 

2 

„O Europă cu emisii 

scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția 

către o energie 

nepoluantă și echitabilă, 

investiții verzi și 

albastre, economia 

circulară, adaptarea la 

schimbările climatice și 

prevenirea riscurilor 

3.3 

Promovarea 

tranziției către 

economia 

circulară 

3.3.1 

Dezvoltarea 

sistemelor de 

management 

integrat a 

deșeurilor și 

Politica de coeziune OP 

2 

„O Europă cu emisii 

scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția 

către o energie 



stimularea 

economiei 

circulare 

nepoluantă și echitabilă, 

investiții verzi și 

albastre, economia 

circulară, adaptarea la 

schimbările climatice și 

prevenirea riscurilor 

3.4 

Promovarea 

adaptării la 

schimbările 

climatice și 

prevenirea 

riscurilor 

3.4.1 Adaptarea 

la schimbările 

climatice, 

managementul 

riscurilor legate 

de clima și 

reducerea 

poluării 

 

Politica de coeziune OP 

2 

„O Europă cu emisii 

scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția 

către o energie 

nepoluantă și echitabilă, 

investiții verzi și 

albastre, economia 

circulară, adaptarea la 

schimbările climatice și 

prevenirea riscurilor 

3.5 

Îmbunatățirea 

protecției și 

conservării 

biodiversității 

și reducerea 

poluării 

3.5.1 

Prezervarea 

biodiversității 

și dezvoltarea 

infrastructurii 

verzi 

Politica de coeziune OP 

2 „O Europă cu emisii 

scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția  

către o energie 

nepoluantă și echitabilă, 

investiții verzi și 

albastre, economia 

circulară, adaptarea la 

schimbările climatice și 

prevenirea riscurilor 

4. 

Dezvoltare

a unei 

infrastruct

uri 

moderne, 

inteligente, 

reziliente și 

durabile 

4.1 Creșterea 

accesibilității, 

conectivității 

și siguranței 

prin realizarea 

de investiții în 

infrastructura 

de transport 

4.1.1 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

de transport 

feroviar, aerian 

și rutier 

Politica de coeziune OP 

3 
„ O Europă mai 

conectată 
– Mobilitate și 

conectivitatea regională 

a tehnologiei 

informației și 

comunicațiilor” 

4.2 

Îmbunătățirea 

accesului la 

infrastructura 

de 

comunicații 

de mare 

viteză 

4.2.1 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

de comunicații, 

în special în 

zonele rurale și 

comunitățile 

izolate 

Politica de coeziune OP 

3 
„ O Europă mai 

conectată 
– Mobilitate și 

conectivitatea regională 

a tehnologiei 

informației și 

comunicațiilor” 



4.3 Reducerea 

emisiilor de 

carbon prin 

realizarea și 

implementare

a planurilor 

de mobilitate 

urbană 

4.3.1 Mobilitate 

urbană durabilă 

Politica de coeziune OP 

2 

„O Europă cu emisii 

scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția 

către o energie 

nepoluantă și echitabilă, 

investiții verzi și 

albastre, economia 

circulară, adaptarea la 

schimbările climatice și 

prevenirea riscurilor 

4.4 

Asigurarea 

condițiilor de 

dezvoltare în 

mediul urban, 

prin realizarea 

de investitii în 

infrastructura 

locală 

4.4.1 

Dezvoltarea 

durabilă a 

zonelor urbane 

funcționale 

4.4.2 Sprijin 

pentru 

revitalizarea și 

regenerarea 

orașelor mici și 

mijlocii cu 

funcțiuni socio-

economice 

reduse 

OP1+OP2+OP3+OP4+

OP5 

4.5 

Asigurarea 

condițiilor de 

dezvoltare în 

mediul rural, 

prin realizarea 

de investitii în 

infrastructura 

locală 

4.5.1 

Dezvoltare 

spațiului rural, 

inclusiv 

integrarea 

funcționala cu 

zonele urbane 

Politica agricolă 

comună 

 

 

 

  



CAPITOLUL III – CONTEXTUL ISTORIC 
 

Evoluţia istorică a judeţului Neamţ 

Cele mai vechi urme de locuire umană de pe teritoriul actual al 

judeţului Neamţ datează din paleoliticul superior (cca. 100.000 ani î.e.n.), ele 

fiind evidenţiate îndeosebi pe Valea Bistriţei, unde s-au descoperit numeroase 

situri arheologice. Tot în această zonă a ţării s-au descoperit urme certe ale 

unor civilizaţii preistorice ale Europei, cum ar fi Complexul Precucuteni-

Cucuteni – Tripolie (aprox. anii 4200 – 2600 î.e.n.), dar şi dovezi ale prosperei 

civilizaţii dacice (de ex: aşezările din zona oraşului Piatra Neamţ, cele de la 

Bâtca Doamnei, Cozla şi Calu). 

Din punct de vedere istoric, evoluţia aşezărilor rurale a dus şi în 

Neamţ la formarea, începând cu a doua jumătate a sec. al XIV-lea, a primelor 

centre cu nuanţă urbană, cum ar fi: Piatra lui Crăciun, Roman şi Neamţ. Cu 

timpul, târgul Piatra a căpătat o mai mare importanţă, aceasta şi datorită 

constituirii aici a unei Curţii Domneşti. Perioada medievală a fost, la rândul 

ei, deosebit de bine reprezentată, în acest sens fiind semnificativă Cetatea 

Neamţ. Continua creştere a producţiei de mărfuri şi a celei agricole, dar şi 

intensificarea schimburilor comerciale duc la o dezvoltare economică a 

ţinutului din ce în ce mai vizibilă. Astfel, spre sfârşitul sec. al XVIII- lea, sunt 

atestate o serie de centre de schimburi, iar odată cu începutul sec. al XIX- lea 

încep să apară şi primele fabrici. 

Revoluţia etnică, reformele de după anul 1859, cucerirea 

independenţei de stat în anul 1877 şi măsurile legislative ce au urmat au dus 

la dezvoltarea capitalismului industrial şi în această parte a ţării. Participarea 

României, începând cu anul 1916, la Primul Război Mondial a făcut însă ca 

situaţia generală a judeţului să aibă mult de suferit. În anii de după război s-a 

reuşit refacerea vieţii economice, perioada interbelică fiind o perioadă relativ 

prosperă. 

Intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial, moment ce l-

a găsit pe mareşalul Ion Antonescu la Piatra Neamţ, a determinat participarea 

nemţenilor la lupta pentru reîntregirea patriei. Evoluţia ulterioară a 

evenimentelor, mai ales după străpungerea de către armata sovietică a 

fortificaţiei Târgu Neamţ – Paşcani, a făcut ca multe dintre localităţile din 

estul judeţului să sufere mari distrugeri. Anii de după război şi schimbarea 

regimului politic în anul 1947 au determinat o nouă etapă în evoluţia istorică 

a judeţului Neamţ. 

Regiunea Piatra Neamț a fost locuită din cele mai vechi timpuri 

datorită unui mediu natural favorabil, care a contribuit la dezvoltarea unei 

civilizații prospere. 



Descoperiri arheologice de o inestimabilă valoare redau imaginea 

completă a unei populații cu un ridicat standard de viață și cu un rafinament 

artistic excepțional, care a dat naștere, cu milenii în urmă Culturii Cucuteni. 

Cea mai veche așezare descoperită pe raza orașului Piatra Neamț este 

cea de la Poiana Cireșului și care aparține mezoliticului (cca. 12.000 ani 

î.e.n.). 

Săpăturile arheologice efectuate atestă așezări străvechi, la Batca 

Doamnei, Ciritei, Lutărie, Văleni-Bolovoaia, Cozla și Dărmănești, unde au 

fost descoperite fragmente de ceramică, obiecte de piatră și silex aparținând 

civilizației Cucuteni (cca. 3600 – 2.600 ani î.e.n.), epocii bronzului (mileniul 

II î.e.n.) și civilizației geto-dacice (sec. II î.e.n. – II e.n.). În urma săpăturilor 

efectuate în anii 1950, au fost descoperite importante vestigii medievale la 

Batca Doamnei și la Curtea Domnească. 

Dacă civilizația neolitică si-a făcut simțită prezența prin frumusețea 

ornamentației ceramicii pictate și prin formele acesteia, civilizația geto-

dacică a dăruit unul dintre cele mai importante capitole ale istoriei orașului 

prin dezvoltarea pe care au cunoscut-o așezările fortificate de la Batca 

Doamnei, Cozla și Calu (sec. I î.e.n. – I e.n.). Acest fapt denotă existența unui 

puternic centru politic, economic și spiritual, Petrodava fiind înscrisă de către 

Claudiu Ptolemeu în cunoscuta sa Geographica. După cucerirea ei de către 

romani, așezarea și-a încetat existența, dar urmele descoperite atestă 

continuarea locuirii pe teritoriul municipiului. Astfel, un nivel de locuire al 

așezării de la Lutărie datează din secolele V-VI. 

Primele mențiuni scrise despre această așezare sunt datorate Cronicii 

rusești (cca. anii 1387 – 1392) și documentelor ocazionate de expediția 

regelui Sigismund de Luxemburg în Moldova în anul 1395. Dintre 

documentele interne, este menționat actul din data de 31 iulie 1431, prin care 

Alexandru cel Bun a dăruit Mănăstirii Bistrița două prisăci și „casă a lui 

Crăciun de la Piatra". 

Ca aşezare, localitatea este amintită pentru prima dată într-un act din 

timpul lui  Alexandru cel Bun, datat în data de 8 aprilie 1419, unde apare o 

menţiune la o aşezare situată în  „Câmpul lui Dragoş". Însă numele satului 

Roznov este menţionat pentru prima oară într-un  document din data de 18 

aprilie 1576, prin care Petru Şchiopul întăreşte Mănăstirii Bistriţa dreptul de  

stăpânire a mai multor sate între care şi Roznovul. Petre Şchiopul spune că le 

avea cu uric de danie de la Petru Rareş.  

Într-un document de la Ştefan Răzvan, domnul Moldovei, la data de 

1 iunie 1595, întăreşte „rugii noaste, sfintei Mănăstiri Bistriţa, un sat anume 

Roznovul, pe Bistriţa, care s-a  împreunat cu hotarul satului Area, care sat l-

a dat întâi ctitorul sfintei mănăstiri, Alexandru voievod cel prea Bun, şi apoi 

pe Ştefan Voievod cel Bătrîn şi pe toţi domnii vechi până la Ştefan Tomşovici 

voievod”.  



La sfârşitul sec al XVI-lea două documente amintesc despre o silişte 

numită Seucăuţi, pe Cracău, ceea ce înseamnă că vechea vatră de sat se 

desfiinţase, pe locul ei (sau în  imediata apropiere) ridicându-se o altă aşezare 

care de peste 120 de ani era menţionată în  documente sub numele de Roznov. 

Unul din cele două documente a fost redactat la data de 17 august 1600 la 

Alba Iulia de către Mihai Viteazul. Ceva mai târziu (20 iulie 1609) un alt act  

confirmă prezenţa în anul 1600 a oştilor lui Mihai Viteazul la Roznov.  

La data de 23.08.1616, Radu Mihnea, domnul Moldovei, întărește 

Mănăstirii Bistrița, satul  Roznov pe Bistriţa, dar până la terminarea 

procesului dădea o carte: „rugătorilor noştri,  egumenului şi întregului sobor 

de la svânta Mănăstire Bistriţa,… ca să fie ei tari şi puternici cu această carte 

a domniei mele să stăpânească un sat pentru care sat au pâră cu  cneaghina 

Bilăiasa, anume Roznovul, până când ăşi va aduce diresele şi Bilăiasa”. 

Secolul XVII este cel mai zbuciumat din toată istoria existenţei Roznovului. 

Moşia a  trecut „din mână în mână”, adică a avut mai mulţi proprietari. Pentru 

stăpânirea ei s-au purtat multe procese, s-au adus martori în faţa domnului, a 

fost confiscată pentru „hiclenie” şi făcută  danie pentru dreaptă credinţă, a 

fost schimbată cu alte sate, etc.  

Între secolele XVII – XIX Roznovul apare menţionat în foarte multe 

documente. Numele localităţii Roznov apare însă pentru prima data într-un 

material cartografic, sub denumirea de Roznou, pe „Harta Principatului 

Moldovei” întocmită de Dimitrie Cantemir între anii 1715 – 1716 şi tipărită 

în anul 1737 în Olanda. Abia pe harta lui F.C. de Bowr „Carte de la 

Moldavie",  tipărită la Amsterdam între anii 1769 – 1772, apare sub 

transcrierea de Roznov.  Pe harta lui F.C. de Bowr, tipărită la Amsterdam 

„Carte de la Moldavie” 1769 – 1772 ,  apare sub transcrierea de Roznov.  

Pe Harta Principatelor Unite din anul 1864, în timpul domniei lui Al. 

Ioan Cuza. Pe harta rusă tipărită în anul 1835, se afla înscris și numărul 

gospodăriilor pentru fiecare localitate; Roznovul apare cu 140, Slobozia cu 

210 și Chintinici cu 57 gospodării .  

În a doua jumătate a sec. al XVII-lea, Roznovul intră în stăpânirea 

familiei Ruset, care  îşi adaugă numele „Roznovanu”, de la denumirea satului 

şi a moşiei.  

Primul moșier din această familie, Iordachi Ruset, a transmis 

proprietatea urmașilor care  au continuat transmiterea moștenirii din generație 

în generație.   

Ultimul dintre proprietarii familiei Roznovanu a fost colonelul 

Gheorghe Ruset, om  politic şi fost prefect al judeţului Neamţ la sfârşitul sec. 

al XIX-lea. Acesta a ridicat aici între anii  1884 – 1892 o biserică în stil 

slavon-bizantin, monument impresionant ca stil arhitectonic şi  care se 

păstrează şi astăzi.  



Doi dintre membrii acestei familii, Anton si Iordachi Ruset, au 

domnit în Moldova  perioade scurte de timp. Familia Ruset era înrudită prin 

alianță cu Dimitrie Cantemir, în  amintirea căruia, Gheorghe Ruset 

Roznovanu, a construit biserica în stil slavon-bizantin din  localitate (1884 – 

1892), pe locul unei vechi ctitorii din anul 1759, a paharnicului Nicolae Ruset.  

După stingerea familiei Ruset, satul trece în stăpânirea unui grec, Hector 

Economus,  fost arendaș al moșiei.  

o În anul 1865 la Roznov a fost înființată prima scoală;  

o În anul 1879 a luat ființă spitalul cu o capacitate de 40 paturi;  

o În anul 1899 Roznovul avea o farmacie, un birou poștal, un post 

telefonic la primărie, o  brutărie, două cârciumi, o băcănie și o moară.  

Agricultura a constituit o ocupație străveche pe teritoriul de la 

confluența Cracăului cu  Bistrița – ca și în, întreaga depresiune subcarpatică 

bazată pe cultura plantelor și pe creșterea animalelor. În anul 1899 în 

localitatea Roznov se înregistrau 2.121 vite mari, 3.950 de oi,  442 de cai și 

289 de porci ( G. Lahovari și col. – 1902). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL IV – CONTEXTUL CULTURAL 

 

În judeţul Neamţ pot fi vizitate, conform listei monumentelor istorice 

din anul 2010 a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, 537 de astfel 

de monumente istorice, printre care se regăsesc: 35 de situri arheologice, 103  

aşezări din care 3 sunt aşezări fortificate, 9 cetăţi, 19 necropole, 80 de case, 

conace şi hanuri tradiţionale, 7 ziduri de incintă şi fortificate, 2 centre urbane 

istorice la Roman şi Târgu Neamţ, 41 de clădiri monument istoric, 36 turnuri 

şi clopotniţe. 

  În judeţ se găsesc de asemenea 54 de mănăstiri şi schituri: Mănăstirile 

Agapia, Almaş, Bisericani, Bistriţa, Bodeşti, Dumbrăvele, Durău, 

Horăicioara, Horaiţa, Muntele Ceahlău, Muntele Pietricica, Neamţ, Nechit, 

Paltin, Pângăraţi, Peștera-Gârcina, Petru Vodă, Poiana-Brusturi, Războieni, 

Secu, Sihăstria, Tarcău, Tazlău, Văratec; Schitul Agapia Veche, Bălţăteşti, 

Borleşti, Branişte, Cărbuna, Cerebuc, Cuviosul Daniil Sihastrul, Cuviosul 

Pahomie cel Mare, Cuviosul Paisie de la Neamţ, Draga-Cozla, Icoana Nouă, 

Icoana Veche, Nifon, Păstrăveni, Pocrov, Poiana lui Ioan, Poiana Maicilor 

Răpciunița, Sfânta Ana, Sfântul Daniil Sihastrul, Sfântul Ilie Tăciune, Sfântul 

Ilie Vama-Brateș, Sfântul Ioan cel Nou, Sfântul Mina Târgu Neamţ, Sihla, 

Stănile, Tarcău, Ţibucani, Urecheni, Vovidenia.  

Județul Neamț prezintă un  cadru natural variat şi generos, care 

asigură legături facile între zonele montană, subcarpatică şi de câmpie, 

teritoriul judeţului Neamţ a constituit o străveche şi permanentă vatră de 

locuire. Descoperirile arheologice ne duc în timp în perioada paleoliticului 

superior, relevând o intensă populare a acestor ţinuturi. În această evoluţie 

istorică un loc important este rezervat celei mai strălucite civilizaţii 

preistorice a Europei: Complexul Precucuteni – Cucuteni – Tripolie care îşi 

are vatra de formare în această regiune. 

Cetăţile dacice de la Piatra Şoimului, Cozla şi, mai ales, Bâtca 

Doamnei, cu zidurile şi sanctuarele lor de piatră, dovedesc că aici a locuit 

aşezarea dacică Petrodava, localizată în această zonă de Ptolemeu în secolul 

II d.Hr. (Cetatea Neamţului ridicată de Petru I Muşat şi întărită de Ştefan cel 

Mare, Cetatea Romanului edificată de Roman I, în secolul XIV, Cetatea 

domnească de la Piatra Neamţ construită de domnitorul Ştefan cel Mare în a 

doua jumătate a secolului XV). 

Judeţul Neamţ este o zonă abundentă în tradiţii culturale. În 

municipiile şi oraşele judeţului sunt prezente muzee deosebite, unele păstrând 

importante mărturii din epoca neolitică, getică şi pre-romană şi găzduiesc 

frecvent turnee ale colecţiilor de artă modernă europeană. 

Activitatea culturală a judeţului Neamţ este îmbogăţită de 

festivalurile teatrale anuale, de concertele de muzică de cele mai variate 



genuri şi de galeriile de artă care organizează expoziţii ale artiştilor locali şi 

naţionali. 

Situat pe amplasamentele unor importante situri istorice 

(descoperirile arheologice relevă urme ale civilizației mezoliticului - Poiana 

Cireșului (cca. 12.000 ani î.e.n.), la Bâtca Doamnei, Ciritei, Lutărie, Văleni- 

Bolovoaia, Cozla şi Dărmănești, unde au fost descoperite fragmente de 

ceramică, obiecte de piatră şi silex aparţinând civilizației Cucuteni (cca. 3.600 

– 2.600 ani î.e.n.), epocii bronzului (mileniul II î.e.n.) şi civilizaţiei geto-

dacice (sec. II î.e.n. – I e.n.) şi beneficiind de un cadru natural avantajos. 

Municipiul Piatra Neamț a reușit să evolueze mult de-a lungul timpului. 

Astfel, micul centru de producție agricolă și meșteșugărească de la începutul 

secolului al XVII-lea și-a diversificat producția, încât spre sfârșitul secolului 

al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea Piatra (așa cum se numea 

actualul municipiu) a devenit cel mai important centru urban și comercial al 

ținutului Neamț. Încep să apară o serie de noutăți în domeniul tehnic, precum 

„moara” de hârtie a lui Gheorghe Asachi (8 noiembrie 1841), urmată în anul 

1852 de prima fabrică de postav deținută de familia Grulich. Ulterior, apar 

diverse fabrici – de chibrituri, cherestea, săpun, bere, fapt ce impune 

necesitatea construirii căii ferate pe ruta Piatra-Neamț – Bacău (15 februarie 

1885). De asemenea, se deschide o filială locală a Băncii Naționale, iar la 

nivel educațional și cultural se înființează prima școală publică în anul 1832 

și primul teatru din Piatră în anul 1871. 

În acest context, ansamblul tuturor factorilor (naturali, sociali, istorici 

şi economici) au condus la individualizarea unui ansamblu geografic urban 

complex şi original, cu un potenţial turistic natural și antropic care poate 

constitui premisă şi factor fundamental de dezvoltare a turismului local şi 

regional. 

Biserica Sfântul Nicolae din Roznov este de departe obiectivul de 

cult emblematic pentru orașul Roznov și este situată în Parcul Roznov. 

Biserica a fost construită la sfârşitul secolului al XIX lea de renumitul 

proprietar şi om politic, colonelul Gheorghe Ruset Roznovanu. Clădirea 

bisericii impresionează prin arhitectura neobişnuită în această zonă, fiind 

desprinsă parcă din lanţul de biserici care domină Rusia. Menționăm de 

asemenea Beciurile hanului Roznovanu, datând din sec XVIII, Biserica din 

lemn „Sfântul Dumitru” din anul 1816 – Slobozia, Conacul Roznovanu, 

Muzeul Gh. Ruset Roznovanu.  

Lucrările pregătitoare, adunarea materialelor, cioplirea pietrelor şi 

zidăria au început din anul 1884 sub urmărirea atentă a lui Dimitrie Pruncu. 

Piatra necesară noii construcţii a fost adusă de către  credincioşi din Roznov 

cu carele cu boi de pe albia râului Bistriţa şi din cariera de piatră de la Piatra 

Şoimului, iar materialul lemnos de la ocolul silvic al comunei, precum şi de 

la Tazlău şi Piatra Şoimului.  



Planul bisericii din Roznov a fost conceput de Neculai Vladimirovici 

Sultanov, directorul Institutului de inginerie civilă „Împăratul Nicolae I” din 

Petrograd şi Consilier de Stat. Zidirea bisericii a fost încredinţată unei echipe 

de meşteri italieni condusă de Petro Mela, iar aplicarea planurilor a fost dată 

inginerului moldovean Ioan Bacalu.  

Orientarea şi punctul aşezării temeliei bisericii au fost săvârşite după 

îndrumarea P.S. Melchisedec Ştefănescu Episcop al Romanului şi Huşilor, 

bun prieten al ctitorului, care a venit de mai multe ori la Roznov pentru a 

vedea cum evoluează lucrările. Administraţia Casei Bisericii, în acord cu 

Epitropia bisericii „Roznovanu”, a încredinţat pictarea bisericii renumitului 

pictor român Costin Petrescu (autorul vestitelor fresce de le Ateneul Român 

din Bucureşti), profesor la Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti. Fiind 

ajutat de elevii săi, acesta a executat-o în mod desăvârşit, în tehnica al fresco, 

în cursul anilor 1913 – 1915.  

Pictura este în stil bizantin, fără o nuanţare a culorii, cu spaţii pline, 

multe brâie înflorate şi tricolore. Pictura a fost spălată şi restaurată în 

anul 1978 de domnul Avachian, fost ucenic al profesorului Costin Petrescu. 

Stilul bisericii este slavo-bizantin (rusesc), cu etaj şi cavou, din piatră cioplită, 

fiind acoperită cu tablă de cupru, ceea ce-i conferă dreptul de unicitate în ţara 

noastră. Planul bisericii este în formă de cruce greacă cu toate braţele egale. 

Catapeteasma este lucrată din bronz aurit într-un atelier din Moscova, fiind 

montată de către profesorii Şcolii de Înalte Meserii din Bucureşti, sub 

îndrumarea domnului Director Inginer-şef Panaitescu.  

Clopotniţa se înalţă deasupra pridvorului, în formă de logie, deschisă, 

acoperişul ei fiind sprijinit pe trei coloane de piatră. Clopotele sunt în număr 

de zece: șapte sunt aşezate pe latura din faţă, pe mărimi crescânde de la stânga 

la dreapta, în tonul gamei do major; două sunt pe latura sudică, de mărimi 

egale, formând partea de armonie; un clopot mare este pe centru. Toate 

clopotele sunt fixe, iar partea lor mişcătoare este legată la un pupitru comun 

pentru a putea fi acţionate de un singur om. Primele șapte clopote se trag pe 

rând, în mod uniform şi ritmic, începând de la cel mai mic la cel mai mare, 

alternând cu câte o bătaie de la cele două de armonie. La sfârşitul fiecărei 

părţi se trage o dată cel mare, astfel încât îmbinarea sunetelor să dea o melodie 

frumoasă, pătrunzătore şi unică. 



 
Imaginea 4.1: Biserica Sfântul Nicolae din Roznov 

 

Muzeul Gheorghe Ruset Roznovanu, a fost înfiinţat în anul 2002, 

la demisolul Bisericii Sfântul Nicolae din Roznov, unde colonelul Roznovanu 

a construit cripta pentru familia Ruset Roznovanu.  

 

  

Imaginea 4.2: Intrarea și interioul muzeului  

 

Muzeul adăposteşte cele mai frumoase obiecte vechi care, până în 

anul 2002, au fost păstrate în biserică. Regăsim aici, epoleţii, lancea, 

banderolele, decoraţiile de război şi toiagul de majordom ale lui Roznovanu, 

dar şi cele 11 monede primite ca urmare a participării acestuia la război. 

Alături de acestea sunt expuse şi veşminte vechi de 100 de ani, în culori 

naturale, fotografii, o copie a testamentului colonelului Roznovanu, cele două 

icoane mari care au fost aduse din biserica care a ars în anul 1944, a Maicii 

Domnului şi a Mântuitorului, dar şi cele două pisanii ale bisericii. Muzeul mai 



cuprinde şi busturile în marmură ale ctitorilor, o coroană mortuară de la 

înmormântarea lui Roznovanu, semnătura acestuia pe o Sfântă Evanghelie din 

ziua morţii fiului său. 

Alte locații culte: 

- biserica ortodoxă „Sfinții Petru și Pavel” din Roznov al cărei hram 

se sărbătorește în data de 29 iunie;  

- biserica ortodoxă „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din 

Slobozia al cărei hram se sărbătorește la 21 mai;  

- biserica ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Slobozia 

cu hramul pe data de 26 octombrie;  

- biserica ortodoxă „Sfântul Prooroc Ilie” din Chintinici cu hramul 

pe data de 20 iulie. 

 Personalități ale orașului Roznov 

 Cea mai de seamă personalitate a orașului Roznov este Gheorghe 

Ruset Roznovanu (1834 – 1904), ofițer, politician și filantrop, acesta a fondat 

prima școală din oraș (pe atunci sat), a construit linia ferată Bacău – Piatra 

Neamț și gara din Roznov. 

 Grigore Cugler (pseudonimul Apunake 1903 – 1972) a fost un 

compozitor, diplomat, grafician, memoralist, muzician, violonist clasic și 

scriitor român. 

 Constantin Limboi (1937 – 1982), pictor și sculptor. 

 Ion Rotaru (1912 – 1977), scriitor. 

Constantin Atomii (1932 - 1991), scriitor. 

Corneliu Ostahie (1951-2016), scriitor. 

Cetățeni de onoare ai orașului Roznov Profesor dr. ing. Arcadie 

Ciubotaru (n. 1948); Mihaela Ignatovici Lazăr (n. 1950); General (retragere) 

dr. Ion Magdalena (n. 1947); Profesor Vasile Pruteanu (n. 1947); Profesor 

Paul Şnaider (n. 1945);  Profesor dr. Romiţa Ţiglea-Lupaşcu (n. 1955); Preot 

dr. Iulian-Mihail Vasile (n. 1977).  

În ceea ce privește acțiunea culturală a orașului, aceasta se desfăşoară 

sub patronajul Primăriei și Consiliului Local (festivaluri, simpozioane, 

expoziţii, etc.) în colaborare cu instituţiile de cultură aflate în subordinea 

acestora, respectiv Casele de Cultură:  

- Cămin Cultural în Slobozia – nu este în stare de funcționare, va fi 

reabilitat și îi va fi schimbată destinația;  

- Club-disco cu o capacitate de 250 locuri. 

 

 

 

 



Tabel 4.1: Situația bibliotecilor și a cititorilor activi (Sursa: INSSE) 

Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Biblioteci 3 4 4 3 3 2 3 3 3 

Personal angajat 1 1 1 1 1 2 3 4 3 

Volume existente 46.354 58.799 61.454 46.350 46.409 17.274 39.216 39.462 39.738 

Volume eliberate 26.995 27.995 28.595 29.023 29.921 11.475 18.946 29.789 29.382 

Cititori activi 1.375 1.375 1.875 1.418 1.638 635 924 1.295 1.332 

 

 Numărul bibliotecilor disponibile în orașul Roznov a fost în medie de 3 biblioteci, cu schimbări în anii 2012, 2013 și 

2016, doar una dintre acestea fiind bibliotecă publică. 

 Personalul angajat înregistrat, a fost reprezentat de o singură persoană în perioada 2011 – 2015, odată cu schimbarea 

metodologiei a Institutului Național de Statistică, din anul 2016 s-a inclus și personalul bibliotecilor școlare rezultând o creștere 

a acestora. 

 Numărul volumelor existente a prezentat fluctuații anuale, în anul 2013 fiind cel mai ridicat număr înregistrat de 

61.454 volume, în anul 2019 numărul acestora s-a diminuat cu 14,28% comparativ cu anul 2011. 

 După cum se poate observa în tabel, anul 2016 a înregistrat cele mai mici valori pentru indicatorii analizați. 

 Numărul volumelor eliberat a prezentat un trend ascendent până în anul 2016, reluându-se același trend din anul 2017, 

la nivelul anul 2019 numărul volumelor eliberate a crescut cu 8,84% față de aul 2011 contrar numărului mai redus al volumelor 

disponibile. 

 Numărul cititorilor activi prezintă fluctuații de la an la an, cel mai ridicat număr al acestora fiind în anul 2013, de 

1.875 cititori, din anul 2016 până în anul 2019 trendul este unul ascendent, numărul cititorilor fiind cu 3,13% mai mic în anul 

2019 comparativ cu anul 2011.  

 În această perioadă a tehnologizării, la nivelul orașului Roznov protrivit datelor INSSE interesul populației pentru 

cărți, informații tipărite este încă ridicat, ceea ce denotă o legătură strânsă a publicului cu bibliotecile, favorizându-le față de 

ceea ce se poate găsi prin intermediul internetului. 

  



CAPITOLUL V – CONTEXTUL ADMINISTRATIV 

 

Suprafaţa judeţului Neamț este de 589.616 ha, ceea ce reprezintă 

2,5% din teritoriul ţării. Acest județ are în componenţă 2 municipii, 3 oraşe şi 

78 de comune. Teritoriile cu care se învecinează județul Neamț sunt: la nord 

şi nord-vest judeţul Suceava; la est judeţele Iași şi Vaslui; la sud judeţul 

Bacău; la vest judeţul Harghita. Harta reţelei de localităţi a judeţului Neamţ 

prezintă o densitate mai mare a localităţilor în jumătatea de est. Acest lucru 

crează o densitate crescută a populaţiei şi un grad ridicat de acces la 

oportunităţi pentru rezidenţi. Această distribuţie este un argument puternic 

pentru procesul de constituire a ariilor metropolitane în zona colinară (cu 

implicaţie directă asupra dezvoltării localităţilor rurale din proximitatea 

polilor urbani -  suburbanizare) şi pentru accesibilitatea crescută atât în judeţ 

cât şi în exteriorul acestuia, pentru rezidenţii din centrele urbane şi aria lor de 

influenţă metropolitană.  

 

 
Figura 5.1: Harta rețelei de localități a județului Neamț 

 

Localizarea centrelor urbane (Piatra Neamţ, Roman, Roznov şi Târgu 

Neamţ) în zona de deal şi podiş creează un dezechilibru în partea de N-V a 

judeţului din punct de vedere al urbanizării, aspect care reprezintă o barieră 

pentru dezvoltarea socio - economică a zonelor rurale din această arie. 

Conectivitatea redusă cu zonele metropolitane sau oraşe, defavorizează 

dezvoltarea localităţilor din multe puncte de vedere (teritorial, demografic, 

economic, servicii publice, acces la oportunităţi), creând lacune semnificative 

la nivelul indicatorilor cantitativi şi calitativi socio-economici. În concluzie, 

în aceste zone trecerea unei comune la statutul de oraş este foarte dificilă. 

 



 
Figura 5.2: Organigrama orașului Roznov pentru aparatul de specialitate al primarului – 2021 



Tabel 5.1: Componența consiliului local Roznov 

Nume și prenume Formațiunea politică Funcție 

Balașa Vasile Partidul Național Liberal Consilier local 

Stan Ciprian-Ștefan Partidul Național Liberal Consilier local 

Strofea Ioan Partidul Național Liberal Consilier local 

Ciocoiu George-Claudiu Partidul Național Liberal Consilier local 

Stahie Dumitru Partidul Național Liberal Consilier local 

Căpățînă Gheorghe 

Cătălin 
Partidul Național Liberal Consilier local 

Buruiană Corneliu Partidul Național Liberal Consilier local 

Ciubotaru Ionel Partidul Pro România Consilier local 

Stan Constantin Partidul Pro România Consilier local 

Chistol Dumitru-

Bogdănel 
Partidul Pro România Consilier local 

Popa Doru-Constantin Partidul Pro România Consilier local 

Hodor Constantin 

Alianța electorală 

„Alianța pentru Roznov 

2020” 

Consilier local 

Stănescu Octavian 

Alianța electorală 

„Alianța pentru Roznov 

2020” 

Consilier local 

Bran Neculai 

Alianța electorală 

„Alianța pentru Roznov 

2020” 

Consilier local 

Adămoae-Manole 

Andreea MIhaela 

Partidul Alianța 

Liberalilor și 

Democraților - ALDE 

Consilier local 

Mazilu Ion 
Partidul Mișcarea 

Populară 
Consilier local 

Bădîngă Cristinel-Aurel Candidat independent Consilier local 

 

 Consiliul local Roznov este alcătuit din 17 persoane, formațiunea 

politică a acestuia este diversificată. 

Atribuţiile consiliului local 

     (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în 

toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în 

competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 

     (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

     a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea 

proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 

primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor 

autonome de interes local; 



     b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a 

comunei, oraşului sau municipiului; 

     c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, oraşului sau municipiului; 

    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 

     e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi 

extern. 

     (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul 

local: 

     a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi 

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local; prin ordin al 

ministrului de resort se aprobă un model orientativ al statutului unităţii 

administrativ - teritoriale, precum şi un model orientativ al regulamentului de 

organizare şi funcţionare a consiliului local; 

     b) alege viceprimarul/ viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la 

propunerea primarului sau a consilierilor locali; 

     c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, 

organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale 

instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale 

regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau 

desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora; 

     d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate 

drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau 

regii autonome, în condiţiile legii; 

     e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, 

societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii. 

     (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul 

local: 

     a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-

teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul 

de încheiere a exerciţiului bugetar; 

     b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/ sau garantarea 

împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin 

emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în 

condiţiile legii; 

     c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii; 

     d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-

economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii; 

     e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de 

mediu a unităţii administrativ – teritoriale; 

     f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/ sau dezvoltării afacerilor, 

inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de 



noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare 

economică regională şi locală; 

     g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării 

şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate 

de stat membru al UEîn domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor 

pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 

     (5) Dacă bugetul unităţii administrativ – teritoriale, prevăzut la alin. 

(4) lit. a), nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care au loc la un 

interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfăşoară pe baza bugetului anului 

precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de 

la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

     (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul 

local: 

     a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau 

darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului 

sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în 

condiţiile legii; 

     b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în 

folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, 

oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii; 

     c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de 

amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor; 

     d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe 

şi de orice alte obiective de interes public local. 

     (7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul 

local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar 

pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

     a) educaţia; 

     b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu 

handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri 

aflate în nevoie socială; 

     c) sănătatea; 

     d) cultura; 

     e) tineretul; 

     f) sportul; 

     g) ordinea publică; 

     h) situaţiile de urgenţă; 

     i) protecţia şi refacerea mediului; 

     j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor 

istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor 

naturale; 

     k) dezvoltarea urbană; 



     l) evidenţa persoanelor; 

     m) podurile şi drumurile publice; 

     n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local; 

     o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor; 

     p) activităţile de administraţie social-comunitară; 

     q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea 

unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa; 

     r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor 

naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale; 

     s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege. 

     (8) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul 

local: 

     a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 

     b) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea 

locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în 

administrarea sa. 

     (9) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul 

local: 

     a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane 

juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor 

acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; 

     b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau 

municipiului cu unităţi administrativ – teritoriale din alte ţări; 

     c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte 

unităţi administrativ – teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi 

aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei 

publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

     (10) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), 

consiliul local: 

     a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de 

proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru 

reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea 

autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes local. 

Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii 

administrativ – teritoriale; 

     b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau 

autorităţii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, 

lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în 

proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de 

atractivitate turistică a unităţii administrativ – teritoriale, cu condiţia ca, prin 

acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile 

astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate 

pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ – teritoriale. 



     (11) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local 

poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la 

conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate 

publică de interes local. 

     (12) Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor 

facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local. 

     (13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau 

străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului 

sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se 

stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi 

parte integrantă a statutului unităţii administrativ-teritoriale. 

     (14) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile 

de interes local, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor 

autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege. 

Din punct de vedere administrativ, în componența oraşului Roznov 

intră şi satele Chintinici şi Slobozia.  

Oraşul Roznov s-a înfiinţat oficial odată cu publicarea în Monitorul 

Oficial nr.  740/22.10.2003 a Decretului 619 din data de 15 octombrie 2003 

privind promulgarea Legii nr. 408 din data de 17 octombrie pentru declararea 

ca oraş a comunei Roznov. Este cel mai „tânăr oraş" al judeţului. 

Orașul Roznov are ca vecini:  

• la nord - vest – 3 km comuna Săvinesti;   

• la nord – 5 km comuna Girov;   

• la est – 15 km comuna Mărgineni;  

• la sud-est – 2 km comuna Zănesti;   

• la sud – 5 km comuna Borlești;  

• la sud-vest – 3 km comuna Piatra Șoimului. 

Spaţiul judeţului Neamţ este influenţat de sistemul de relaţii între 

centrele urbane şi sistemul arterelor de comunicaţie şi transport.   

Oraşul Roznov este situat la 13 km de Piatra Neamţ, pe DN 15 spre 

Bacău. Accesul se poate face şi pe calea ferată 509 Bacău – Bicaz.  

Elementele de infrastructură majoră de comunicaţie şi transport sunt 

reprezentate de drumurile principale, unul naţional, două judeţene şi unul 

comunal, care străbat teritoriul oraşului şi de linia de cale ferată. Astfel, 

teritoriul oraşului este străbătut de:  

▪ DN 15 pe o lungime de 3,2 km asfaltat;  

▪ DJ 156/A Roznov – Girov 5 km asfaltat;  

▪ DJ 156/B Roznov – Tazlău 4 km asfaltat;  

▪ DC 109 Roznov – Ferma T.C.E. „Trei Brazi” 3,5 km balastat;  

▪ Linia de cale ferată 509 Bacău – Roznov – Piatra Neamţ – Bicaz. 



 

Tabel 5.2: Suprafața fondului funciar (ha) (Sursa: INSSE) 

Suprafața fondului funciar după modul 

de folosință 
2010 2011 2012 2013 2014 

Total 4.039 4.039 4.039 4.039 4.039 
Agricolă 3.541 3.541 3.350 3.350 3.350 
Arabilă 3.006 3.006 2.960 2.985 2.985 
Pășuni 491 491 356 315 315 
Fânețe 29 29 29 39 39 
Vii și pepiniere viticole 15 15 5 15 15 
Livezi și pepiniere pomicole - - - 5 5 
Terenuri neagricole total 498 498 689 689 689 
Păduri și altă vegetație forestieră 17 17 - - - 

Ocupată cu ape, bălți 83 83 105 141 141 
Ocupată cu construcții 202 202 372 428 428 
Căi de comunicații și căi ferate 128 128 142 100 100 
Terenuri degradate și neproductive 68 68 70 20 20 

 

 Conform datelor disponibile la nivelul INSSE, repartiția fondului 

funciar după modul de folosință al orașului Roznov, se poate observa faptul 

că suprafețele cele mai extinse sunt cele arabile și cele ocupate cu 

construncții. Suprafața arabilă reprezintă 73,9% din total, scăzând cu 0,7% în 

anul 2014 comparativ cu anul 2010. 

 Suprafața ocuptă cu construcții reprezintă 10,6% din totalul fondului 

funciar, această suprafață s-a majorat din anul 2010 până în anul 2014 cu 

111% rezultând un ritm ridicat de modernizare. 

 Suprafața terenurilor degradate și neproductive s-a diminuat foarte 

puternic, cu 70,59% în anul 2014 comparativ cu anul 2010, acestea primind 

noi întrebuințări pentru dezvoltarea orașului. 

Zonele funcționale ale Orașului Roznov sunt compuse din: 

Tabel 5.3: Suprafața funcțională a orașului Roznov 

Nr. Crt. Zone funcționale 
Existent 

ha % 

1 Instituţii şi servicii de interes public 21,24 4,92 

2 Locuinţe şi funcţiuni complementare 199,07 46,12 

3 Locuinţe colective 6,81 1,58 

4 Unități industriale și depozitare 30,05 6,96 

5 Zonă ape, bălţi 14,43 3,34 

6 Spații verzi, sport, agrement, turism 25,69 5,95 

7 Gospodărire comunală, cimitire 3,30 0,77 

8 Căi de comunicaţie şi transport rutier 123,80 28,69 

9 Căi de comunicaţie şi transport feroviar 7,21 1,67 

TOTAL intravilan existent ROZNOV 431,60 100 



Tabel 5.4: Suprafața funcțională a satului Slobozia 

Nr. Crt. Zone funcționale 
Existent 

ha % 

1 Instituţii şi servicii de interes public  1,90 0,32 

2 Locuinţe şi funcţiuni complementare  538,46 90,11 

3 Locuinţe colective  - - 

4 Unități industriale și depozitare  4,96 0,83 

5 Zonă ape, bălţi - - 

6 Spații verzi, sport, agrement, turism - - 

7 Gospodărire comunală, cimitire 0,74 0,12 

8 Căi de comunicaţie şi transport rutier 51,51 8,62 

9 Căi de comunicaţie şi transport feroviar - - 

TOTAL intravilan existent SLOBOZIA 597,57 100 

 

Tabel 5.5: Suprafața funcțională a satului Chintinici 

Nr. Crt. Zone funcționale 
Existent 

ha % 

1 Instituţii şi servicii de interes public  3,63 2,18 

2 Locuinţe şi funcţiuni complementare  153,65 92,45 

3 Locuinţe colective  - - 

4 Unități industriale și depozitare  3,92 2,36 

5 Zonă ape, bălţi - - 

6 Spații verzi, sport, agrement, turism - - 

7 Gospodărire comunală, cimitire 0,30 0,18 

8 Căi de comunicaţie şi transport rutier 4,69 2,83 

9 Căi de comunicaţie şi transport feroviar - - 

TOTAL intravilan existent CHINTINICI 166,19 100 

 



Tabel 5.6: Numărul locuințelor existente în orașul Roznov (Sursa: INSSE) 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Locuințe 3.236 3.541 3.551 3.568 3.579 3.595 3.603 3.609 3.610 3.614 

 

 Numărul de locuințe a înregistrat o creștere considerabilă la nivelul anului 2011 comparativ cu anul 2010, 

înregistrându-se o creștere de 9,42%. Urmând ca după anul 2011 să se mențină o creștere ușoară de la an la an, în anul 2019 

ajungându-se la 3.614 locuințe, cu 11,68% mai mult față de anul 2010. 

 

Tabel 5.7: Autorizații de construire eliberate pentru clădiri pe tipuri de construcții (Sursa: INSSE) 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Clădiri rezidențiale 29 27 23 20 8 12 8 5 2 8 

 

Autorizația de construire constituie actul de autoritate al administrației locale pe baza căruia se asigură aplicarea 

măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea construcțiilor. Autorizația de 

construire se eliberează beneficiarului lucrării, în temeiul și cu respectarea documentațiilor de urbanism și amenajare a 

teritoriului, în vederea începerii lucrărilor de construcții. Numărul autorizațiilor de construire au scăzut treptat în perioada 

2010 – 2014, urmând ca apoi să fluctueze între valori mai reduse comparativ cu prima perioadă analizată, în anul 2019 s-au 

eliberat doar 8 autorizații de construire, cu 72,42% mai puțin față de anul 2010. 

Suprafața spațiilor verzi (ha) se referă la suprafața spațiilor verzi amenajate sub forma de parcuri, grădini publice sau 

scuaruri publice, parcele cu pomi și flori, păduri, cimitire, terenurile bazelor și amenajărilor sportive în cadrul perimetrelor 

construibile ale localităților. La nivelul orașului Roznov suprafața spațiilor verzi disponibilă este de 6 hectare la nivelul anului 

2019. Lungimea străzilor orășenești este de 20 de km la nivelul anului 2019, cu un kilometru mai puțin față de anul anterior, 

iar lungimea străzilor modernizate fiind reprezentată de lungimea străzilor cu îmbrăcăminți din piatră fasonată, asfalt sau 

beton, este de 12 km la nivelul anul 2019. 



Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile era de 35,8 km la nivelul anului 2019, având o majorare 

de 6,2 km comparativ cu anul 2011. 

 

Tabel 5.8: Cantitatea de apă potabilă distribuită (Sursa: INSSE) 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 124 120 122 104 104 119 112 132 131 140 

Uz caznic 97 96 97 88 87 100 96 115 114 122 

 

 Cantitatea de apă potabilă distribuită tuturor consumatorilor este exprimată în mii m3, această prezintă fluctuații a 

valorilor analizate în perioada 2010 – 2019, astfel că în ultimii 3 ani cantitatea a fost mai ridicată comparativ cu restul perioadei. 

În anul 2019 fiind distribuiți 140 mii m3 de apă potabilă și 122 dintre aceștia au fost folosiți pentru uz caznic. 

 Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare la nivelul orașului Roznov este de 7,4 km la nivelul anul 2019, 

această lungime nu include racordurile la clădiri. 

 Conform informațiilor deținute de Institutul Național de Statistică la nivelul orașului Roznov în anul 2019 este 

disponibilă o lungime de doar 0,6 km pentru conductele de distribuție a gazelor cu o distribuție de 951 mii m3 din care doar 

210 mii m3 au fost folosiți pentru uz caznic. 

 

Tabel 5.9: Situația unităților medico-sanitare (Sursa: INSSE) 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Spitale 1 - - - - - - - - - 

Ambulatorii integrate spitalului 1 - - - - - - - - - 

Dispensare medicale - - - 1 1 1 1 1 1 - 

Cabinete medicale de familie 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Cabinete stomatologice 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

Cabinete medicale de specialitate 6 6 6 6 6 6 6 6 6 13 

Farmacii 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 



Puncte farmaceutice - 2 2 1 1 1 1 1 1 - 

Laboratoare medicale 5 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Laboratoare de tehnică dentară 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 

Alte tipuri de cabinete medicale - - - 1 1 1 1 1 1 - 

 

 Numărul cabinetelor medicale s-au păstrat în același număr pe întreaga perioadă, 2010 – 2019, în timp ce numărul 

cabinetelor stomatologice s-a diminuat în anul 2019 ajungând la 3 cabinete față de 4 unități în anii anteriori. 

 Cabinetele medicale de specialitate și-au dublat numărul în anul 2019 la 13 cabinete comparativ cu anul 2018 când se 

înregistrau 6 cabinete medicale de specialitate. 

 Laboratoarele medicale și cele de tehnică dentară s-au diminuat ca număr rămânând la nivelul anului 2019 doar câte 

un laborator. 

 

Tabel 5.10: Situația personalului medico-sanitar (Sursa: INSSE) 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Medici 23 10 10 10 10 10 10 10 10 6 

din total medici: medici de familie 9 6 6 6 6 6 6 6 6 5 

Stomatologi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Farmaciști 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 

Personal sanitar mediu 61 61 61 69 69 69 42 42 39 2 

 

 Numărul personalului medico-sanitar prezintă un trend descendent, rămânând doar 6 medici în anul 2019 din care 5 

sunt medici de familie. Se înregistrează astfel o diminuare de 75,92% a numărului medicilor. 

 Conform informațiilor disponibile pe site-ul Institutului Național de Statistică numărul stomatologilor s-a înjumătățit 

la nivelul anului 2019, fiind doar un medic stomatolog în orașul Roznov. Numărul farmaciștilor prezintă un trend ascendent, 

dublându-se numărul acestora în anul 2019 comparativ cu anul 2010. Numărul personalului sanitar mediu a prezentat o creștere 



în intervalul 2013 – 2015, urmând o scădere continuă la nivelul anului 2019 rămânând doar două persoane înregistrate ca și 

personal sanitar mediu, o scădere de 96,72% față de anului 2010. 

Ritmul de înnoire 

În ceea ce privește ritmul de înnoire în Regiunea Nord-Est, se remarcă un ritm alert pentru mediul rural, unde numărul 

de locuințe (noi) terminate este mai mare ca valoarea înregistrată pentru mediul urban, atât în anul 2019 cât și în anul 2010, 

tendință menținută și pentru județul Neamț. 

 

Tabel 5.11: Ritmul de înnoire la nivelul regiunii Nord – Est, perioada 2000 – 2019 (Sursa: INSSE) 

Macroregiuni, regiuni de 

dezvoltare și județe 

Ani  Ani Ani 

2000 2010 2019 2000 2010 2019 2000 2010 2019 

 Total Total Total Urban Urban Urban Rural Rural Rural 

TOTAL 26.376 48.862 67.488 9.222 22.786 40.564 17.154 26.076 26.924 

Regiunea NORD-EST 6.265 9.584 7.950 1.083 3.104 3.347 5.182 6.480 4.603 

Bacău 1.151 1.201 942 274 287 296 877 914 646 

Botoșani 865 728 706 145 273 276 720 455 430 

Iași 1.215 1.888 3.371 267 646 1.974 948 1.242 1.397 

Neamț 832 1.588 722 101 332 142 731 1.256 580 

Suceava 1.492 3.668 1.820 185 1.347 504 1.307 2.321 1.316 

Vaslui 710 511 389 111 219 155 599 292 234 

 

 În anul 2010 s-a înregistrat cel mai ridicat ritm de înnoire pentru ambele medii de rezidență. Județul Neamț se situează 

pe locul 4 având 722 de locuințe noi în anul 2019, 580 dintre acestea fiind în mediul rural. Regiunea Nord – Est reprezintă 

11,78% din totalul locuințelor noi la nivel național, 8,25% dintre locuințele noi din totalul celor din mediul urban sunt 

localizate în Regiunea Nord – Est, respectiv 17,1% din totalul celor din mediul rural. 



Potrivit anchetei sociologice realizată în rândul comunităţii orașului 

Roznov privind satisfacția față de rețelele edilitare, utilități/ servicii publice, 

au reieșit următoarele concluzii: 

 

 
Figura 5.3: Nivelul de satisfacție privind serviciile de transport 

 

Serviciile de transport au primit note cuprinse între 1 si 5. Cele mai 

multe voturi au fost acordate notei 1 reprezentând 41,67% din răspunsuri, 

urmând notele 3 și 2 ceea ce înseamnă că locuitorii orașului Roznov sunt 

nemulțumiți de serviciile de transport, media fiind de 2,1/ 5. Din acest punct 

reiese necesitatea unei investiții/ atragerea de investitori pentru serviciile de 

transport, îmbunătățirea/ extinderea parcului auto, reducerea timpilor de 

așteptare a autobuzelor/ microbuzelor, îmbunătățirea infrastructurii rutiere 

pentru transportul public pentru a reduce timpul petrecut în trafic. 

 

 
Figura 5.4: Nivelul de satisfacție privind serviciile de poștă și curierat 

 

Voturile acordate serviciilor poștale și de curierat evidențiază faptul 

că locuitorii orașului Roznov sunt mulțumiți de acestea. Majoritatea 

respondenților (50%) au atribuit nota 3, media acestor răspunsuri fiind de 
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2,2/5.  Sunt recomandate îmbunătățiri de modernizare/ digitalizare pentru a 

reduce timpul de livrare și creșterea gradului de precauție privind produsele 

livrate, pentru a reduce numărul pachetelor deteriorate precum și creșterea 

nivelului de acoperire pentru ca livrările să poată fi realizate pe un areal mai 

ridicat. 

 

 

 
Figura 5.5: Nivelul de satisfacție privind rețeaua de apă potabilă și canalizare 

 

Cei mai mulți respondenți au acordat nota 2 în cazul rețelei de apă 

potabilă, reprezentând 41,67% dintre respondenți, fiind urmate de o pondere 

de 25%  pentru nota 1, media răspunsurilor totale fiind de 2,3/5.  

În privința rețelei de canalizare 50% dintre respondenți au acordat 

nota 1, urmând ca restul respondenților să ofere notele 2 și 3, rezultând o 

medie a răspunsurilor totale de 1,75/5. Conform răspunsurilor oferite sunt 

necesare investiții majore pentru dezvoltarea rețelelor de apă potabilă și 

canalizare. 
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Figura 5.6: Nivelul de satisfacție privind serviciul de salubritate 

 

Pentru serviciile de salubritate, majoritatea (50%) persoanelor 

respondente au acordat nota 1, urmând ca restul respondenților să ofere notele 

2 și 3, rezultând o medie a răspunsurilor totale de 1,75/5 ceea ce rezultă o 

satisfacție scăzută la nivelul orașului Roznov. Privind acest subiect se pot 

atrage investiții pentru îmbunătățirea sistemului de salubritate, creșterea 

cantității de deșeuri reciclate, creșterea numărului de pubele, colectare 

selectivă, creșterea gradului de curățenie a orașului. 

 

 
Figura 5.7: Nivelul de satisfacție privind iluminatul public 

 

Privind iluminatul public, nota 2 a fost majoritară, reprezentând 

41,67% dintre răspunsurile respondenților, urmată de nota 4 în pondere de 

25%, media acestui indicator fiind de 2,5/5. Sunt necesare investiții pentru 

dezvoltarea sistemului de iluminat public, fiind implementat pe fiecare stradă 

a orașului Roznov și creșterea eficacității acestora, implementarea de stâlpi 

de iluminat cu panouri fotovoltaice. 
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Figura 5.8: Nivelul de satisfacție privind infrastructura rutieră 

 

Privind starea drumurilor, locuitorii respondenți ai orașului Roznov 

au acordat în proporție de 83,3% nota 1 în timp ce restul respondenților au 

oferit nota 2, media răspunsurilor fiind de 1,17/5, rezultând o satisfacție foarte 

redusă privind starea drumurilor de pe teritoriul orașului Roznov. 

 Pentru satisfacția față de locurile de parcare situația este 

satisfăcătoare comparativ cu cea a drumurilor, 41,67% dintre respondenți au 

acordat  nota 1, pe următoarele poziții situându-se notele 2 și 3, media 

răspunsurilor totale fiind de  1,8/5. Conform răspunsurilor primite situația este 

precară fiind necesare investiții majore pentru reabilitarea/ modernizarea 

drumurilor, creșterea suprafețelor de drumuri asfaltate și amenajarea/ 

creșterea numărului de locuri de parcare prin realizarea de parcări subterane, 

supraterane, marcarea corespunzătoare a celor deja existente. 

Potrivit sondajului de opinie realizat în rândul comunităţii orașului 

Roznov privind nivelul de mulțumire față de serviciile medicale/sociale 

oferite, au rezultat următoarele: 
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Figura 5.9: Nivelul de mulțumire față de medici 

 

În cazul aspectelor legate de medici, răspunsul preponderent a fost 

“Mulțumit” reprezentând aproximativ 45% din răspunsuri, răspunsul 

“Nemulțumit” înregistrând aproximativ 33% din răspunsui, iar restul 

respondenților fiind foarte nemulțumiți. Astfel rezultă un grad ridicat de 

nemulțumire  în privința competențelor medicilor și a numărului acestora. 

Conform datelor INSSE, numărul medicilor a scăzut în ultimii ani, atragerea 

de medici și personal medical fiind o necesitate pentru orașul Roznov, 

creșterea satisfacției față de competența acestora se poate realiza prin urmarea 

de cursuri de specialitate de către medici, creșterea interesului față de 

bunăstarea pacienților, accesul la aparatură/ echipamente necesare pentru 

consultații/ operații. 

 

 

0

36

45

27

0
0

10

20

30

40

50

Foarte 

mulțumit

Mulțumit Nemulțumit Foarte 

nemulțumit

Nu știu/nu 

răspund

Numărul medicilor

0

63

27

18

0
0

10

20

30

40

50

60

70

Foarte 

mulțumit

Mulțumit Nemulțumit Foarte 

nemulțumit

Nu știu/nu 

răspund

Competența medicilor



 

 
Figura 5.10: Nivelul de mulțumire privind farmaciile 

 

 Privind aspectele legate de farmacii, majoritatea respondenților se 

consideră mulțumiți de acestea. În urma răspunsurilor putem concluziona 

faptul că nivelul de mulțumire este unul mediu, pentru a crește nivelul de 

mulțumire s-ar putea îmbogăți gama de medicamente disponibile în farmacii 

și înființarea de farmacii în zonele lipsite de acestea sau cu o densitate mult 

mai redusă față de alte zone ale orașului. 
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Figura 5.11: Nivelul de mulțumire privind cabinetele medicale 

 

 În privința numărului cabinetelor medicale, cea mai mare parte a 

respondenților (50%) s-au declarat “Nemulțumiți”, urmând ca 25% dintre 

respondenți să fie mulțumiți față de acest aspect. 

 Pe de altă parte în privința condițiilor din cabinetele medicale, situația 

se înrăutățește, astfel 50% dintre respondenți s-au declarat “Foarte 

nemulțumiți” iar 41,67% dintre respondenți s-au declarat nemulțumiți. Sunt 

necesare investiții pentru îmbunătățirea condițiilor oferite de cabinetele 

medicale, dotarea cu noi echipamente, reabilitarea cabinetelor daca este cazul 

și creșterea numărului acestora pentru a reduce gradul de nemulțumire. 

 

 

 

 

 

 

0

27

54

18
9

0

20

40

60

Foarte 

mulțumit

Mulțumit Nemulțumit Foarte 

nemulțumit

Nu știu/nu 

răspund

Numărul cabinetelor medicale

0
9

45
54

0
0

10

20

30

40

50

60

Foarte 

mulțumit

Mulțumit Nemulțumit Foarte 

nemulțumit

Nu știu/nu 

răspund

Condițiile din cabinetele medicale



 

 

 
Figura 5.12: Nivelul de mulțumire privind cabinetele de specialitate 

 

 Referitor la gradul de mulțumire față de cabinetele de specialitate, 

toate cele 3 categorii împart aceeași tendință, majoritatea răspunsurilor fiind 

de nemulțumire. Cabinetele de obstretică și ginecologie au înregistrat un grad 

de mulțumire mult mai redus comparativ cu celelalte două categorii. Pentru a 

îmbunătăți gradul de mulțumire al populației sunt necesare investiții în 

aparatură/ echipamente pentru consultații/ operații de specialitate și creșterea/ 

îmbunătățirea abilităților personalului de specialitate. 
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Figura 5.13: Nivelul de mulțumire privind serviciile medicale veterinare 

 

 Serviciile medicale veterinare sunt văzute ca nemulțumitoare de către  

peste 50% dintre respondenți iar 16,7% se consideră mulțumiți de acest 

aspect. Concluzionăm faptul că se poate interveni pentru a crește gradul de 

mulțumire al populației, prin realizarea unor investiții suplimentare, dotarea 

cu noi echipamente, creșterea numărului de cabinete veterinare și atragerea 

medicilor veterinari competenți. 
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Figura 5.14: Nivelul de mulțumire privind asistențele sociale 

 

Satisfacția privind serviciile de asistență socială este una foarte 

redusă. Sunt necesare investiții pentru crearea/ extinderea centrelor sociale 

pentru categoriile menționate și angajarea de personal pentru îngrijirea 

acestora. 

 

 
Figura 5.15: Opinia publicului privind problemele orașului Roznov 

 

 Conform respondenților cea mai mare problemă a orașului Roznov 

este starea precară a infrastructurii rutiere reprezentând 31,43% din 

răspunsuri, urmată de activitatea economică subdezvoltată/ slabă și lipsa 

rețelor tehnico-edilitare pentru întregul oraș Roznov. 
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Figura 5.16: Acțiuni propuse de public pentru rezolvarea principalelor 

probleme 

 

 Analizând răspunsurile primite, primele 3 acțiuni propuse pentru 

rezolvarea principalelor probleme ale orașului sunt: modernizarea/ refacerea 

infrastructurii rutiere, accesarea fondurilor europene, atragerea investițiilor.  

 

 
Figura 5.17: Opinia privind cele mai importante aspecte pozitive 

 

 Cele mai votate aspecte pozitive ale orașului Roznov sunt existența 

spațiilor de recreere și petrecere a timpului liber, accesibilitatea rutieră și 

pietonală față de zonele centrale ceea ce denotă faptul că orașul deține ample 

zone verzi pentru locuitori cu accesul ușor la zona centrală a orașului atât 

90

27

63

63

18

36

27

0 50 100

Modernizarea/refacerea…

Acordarea unor facilități investitorilor

Atragerea investițiilor

Accesarea fondurilor europene

Înființarea/modernizarea/extindere…

Construire piață agroalimentară

Construire cămin de bătrâni,…

Acțiuni propuse pentru rezolvarea principalelor probleme 

(maxim 3 nominalizări):

32

20

23

12

26

4

19

7

19

20

0 5 10 15 20 25 30 35

Existența spațiilor de recreere și de …

Starea generală a infrastructurii de…

Infrastructura educațională …

Starea generală a utilităților publice

Accesibilitatea rutieră și pietonală …

Numărul și nivelul de dotare a …

Infrastructura și serviciile medicale …

Calitatea serviciilor …

Aspectul plăcut și îngrijit al …

Ordinea publică și siguranța 

Care sunt cele mai importante 3 aspecte pozitive ale orașului 

Roznov?



rutier cât și petonal. Un alt aspect pozitiv important conform respondenților 

este infrastructura educațională. 

 

 
Figura 5.18: Mulțumirea față de situația actuală a orașului Roznov 

 

 Conform răspunsurilor primite majoritatea (88,3%) își exprimă un 

grad de nemulțumire față de situația din prezent a orașului Roznov în timp ce 

doar 8,5% își exprimă un grad de mulțumire față de situația orașului. 

 

 
Figura 5.19: Importanța publicului în dezvoltarea orașului Roznov 

 

 În ceea ce privește autoperceperea importanței în dezvoltarea 

orașului, cetățenii orașului Roznov nu consideră că joacă un rol important. 

Așadar, motivul anchetei sociologice realizate, constă în creșterea importanței 

rolului jucat de populație în dezvoltarea orașului prin evidențierea 

problemelor și nevoilor orașului Roznov, astfel încât unitățile administrative 

să poată lucra împreună cu populația pentru rezolvarea/ remedierea/ 

îmbunătățirea acestora. 
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CAPITOLUL VI – SISTEMUL DE EDUCAȚIE 
 

Populaţia şcolarizată în judeţul Neamţ în anul școlar 2020 – 2021 este 

de 69.301 elevi, înregistrându-se o scădere cu 34,45% faţă de anul școlar 2002 

– 2003 și o scădere cu 1,26% faţă de anul şcolar 2019 – 2020. Totalul 

populaţiei școlare este în scădere continuă, de la an la an, din 2002 şi până în 

prezent.  

 

 
Figura 6.1: Populația școlară în județul Neamț 

 

Liceul „Gh. Ruset Roznovanu” 

 Liceul a fost înființat în anul 1961 datorită trecerii de la economia 

centralizată la economia de piaţă, pentru a putea satisface cererea pieţei 

muncii în acest domeniu şi pentru a oferi specializarea absolvenţilor în 

domeniul tehnologic și profesional. În prezent, este singura unitate cu 

învăţământ liceal şi cu învăţământ profesional şi tehnic din zonă, care îşi 

recrutează elevii din Roznov şi din localităţile învecinate. 

 

 
Imaginea 6.1: Liceul „Gh. Ruset Roznovanu” 

 

  



Școala Gimnazială Slobozia, orașul Roznov 

Şcoala oficială a fost înfiinţată în anul 1883, cu 58 de elevi. Până la 

acea dată puţinii copii care doreau să urmeze cursuri, se strângeau în jurul 

unui dascăl bisericesc sau călugăr şi învăţau să citească pe ceaslov. 

 

 
Imaginea 6.2: Școala Gimnazială Slobozia 

 
 Numărul total disponibil de săli de clase la nivelul celor două unități 

educaționale era în anul 2019 de 88 de săli de clasă.  

 Sunt disponibile două săli de gimnastică, 3 ateliere școlare și 3 

terenuri de sport la nivelul anul 2019. 

 



 Tabel 6.1: Personal didactic pe niveluri de instruire (Sursa: INSSE) 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 94 105 102 91 91 86 74 81 69 86 

Învățământ preșcolar 11 19 17 9 9 8 8 8 8 7 

Învățământ primar și gimnazial (inclusiv învățământul 

special) 

43 42 39 38 44 41 29 35 38 36 

Învățământ liceal 40 44 46 44 38 37 37 38 23 43 

 

La nivelul școlilor din orașul Roznov personalul didactic care activează a înregistrat un trend descendent în intervalul 

2010 – 2019 cu excepția nivelului liceal care prezintă o majorare a personalului cu 3 cadre didactice, conform datelor extrase 

de pe INSSE. 

Numărul total de cadre didactice s-a diminuat cu 8,51% în anul 2019 comparativ cu anul 2010. 

 

Tabel 6.2: Laboratoare școlare pe niveluri de educație (Sursa: INSSE) 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 17 17 17 15 15 15 11 15 15 14 

Învățământ primar și gimnazial (inclusiv 

învățământul special) 

- - - 3 4 4 - 4 4 3 

Învățământ liceal - - - 12 11 11 11 11 11 11 

 

 



Numărul de laboratoare școlare observă un trend descendent, la 

nivelul anului 2019 existând 3 laboratoare disponibile pentru învățământul 

primar și gimnazial, iar pentru învățământul liceal sunt existente 11 

laboratoare. Totalul acestora a scăzut cu 17,65% față de anul 2010. 

Probele practice îi ajută pe copii să înțeleagă mai bine teoria. Dar 

puține școli mai au laboratoare adevărate. Din lipsă de spațiu, cele mai multe 

au fost transformate în săli de clasă. Ca să acopere acest gol, au apărut centre 

private, unde copiii au intrarea gratuită și pot face diverse experiemente 

alături de profesori. 

Atunci când văd cum se produc anumite fenomene sau reacții, copiii 

reușesc să înțeleagă mai ușor teoria predată la orele de curs. 

Cel puțin jumatate din orele de fizică și chimie ar trebui să se 

desfășoare în laboratoare în care elevii să aibă posibilitatea de a face 

experimente pe baza cărora să înțeleagă materia mai ușor. 

În orașul Roznov nu sunt suficiente laboratoare/ ateliere, ceea ce 

aduce un minus elevilor și chiar poate crea o discrepanță între acești elevi și 

restul elevilor la nivel regional și național. Deoarece în atelier se urmărește 

dezvoltarea anumitor abilități precum: imaginația, concentrarea, inteligența 

emotională, limbajul, cogniția, componenta socială, abilitățile practice și 

simțul artistic, cu ajutorul jocurilor, poveștilor, tehnicilor de dezvoltare 

personală și emoțională și dialogului din timpul atelierelor.  

Datorită caracterului social al atelierelor, copiii pleacă mai 

încrezători în propriile abilități de comunicare, își fac prieteni noi și devin mai 

deschiși în relațiile pe care le au, mai ales cu părinții. Aceștia învață să-și 

controleze emotile și să le accepte. 

Copiii învăță să îndeplinească sarcinile sau să rezolve problemele 

într-un mod creativ și performant, învață să gândească liber și bineînțeles că 

își dezvoltă un simț critic. 

De cele mai multe ori, copiii își exprimă dorințele sau nemulțumirile 

într-un mod indirect, prin anumite comportamente, desene sau chiar lucru 

manual. Aceștia își pot rezolva chiar anumite tensiuni emoționale prin 

intermediul acestor ateliere. Acest lucru înseamnă că limbajul nonverbal se 

dezvoltă și împreuna putem interpreta desenele, pentru a putea înțelege mai 

bine nevoile copilului. 



Tabel 6.3: PC-uri pe niveluri de educație (Sursa: INSSE) 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 127 121 116 111 131 134 111 135 134 129 

Învățământ preșcolar - - - - 4 4 4 4 3 3 

Învățământ primar și gimnazial (inclusiv 

învățământul special) 
- - - 20 20 23 - 24 24 19 

Învățământ liceal - - - 91 107 107 107 107 107 107 

 

 La nivelul orașului Roznov, majoritatea PC-urilor sunt înregistrate la nivelul învățământului liceal. Pentru 

învățământul primar și gimnazial sunt înregistrate 19 calculatoare iar pentru învățământul preșcolar doar 3. 

 La nivelul orașului Roznov numărul PC-urilor în unitățile educaționale nu prezintă creșteri semnificative, rezultând 

un grad scăzut de tehnologizare. 

 

Tabel 6.4: Ponderea gospodăriilor care au acces la un computer acasă – pe medii de rezidență (%) (Sursa: INSSE) 

Medii de rezidență 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017 

Urban 46 49,4 56,2 59,2 61,7 66,4 69,8 72,2 75,9 

Rural 11,9 16,1 23 23,7 26,6 31,7 37,5 48,4 51,9 

 

Conform tabelului 6.4 privind gospodăriile cu acces la un computer, la nivel național, încă există discrepanțe majore 

între cele două medii de rezidență, tinerii din mediul urban au avantaj comparativ cu cei din mediul rural. Analizând datele 

disponibile de platforma INSSE, se constată faptul că s-a înregistrat un trend pozitiv la nivelul ambelor medii. În mediul rural 

creșterea a fost mai puternică comparativ cu mediul urban, înregistrându-se o creștere de 40% din anul 2007 până în anul 

2017, deși mediul urban era în avantaj cu 24% față de cel rural în anul 2017.  



Tabel 6.5: Ponderea gospodăriilor care au acces la internet acasă – pe medii de rezidență (%) (Sursa: INSSE) 

Medii de rezidență 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017 

Urban 33,6 42,5 50,8 54,3 59,3 64,6 68,3 71,9 77,5 

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

 

În anul 2007 doar 3% din populația mediului rural avea acces la internet în timp ce în mediul urban 33,6% din populație 

avea posibilitatea de a se conecta la internet. Ponderile au crescut treptat de la an la an  ajungându-se în anul 2017 ca 56,9% 

din populația rurală să aiba acces la internet, de aproximativ 19 ori mai mult față de anul 2007. Din anul 2017 ponderea 

persoanelor ce dețin acces la internet o depășește pe cea a persoanelor ce au acces la un calculator. Aceste ponderi continuă să 

crească de la an la an, în anul 2020 69,7% persoane din mediul rural, respectiv 84,8% din mediul urban aveau acces la internet, 

creșterea nivelului de tehnologizare fiind un necesar pentru sistemul educațional și nu numai observând efectele cauzate de 

pandemia COVID – 19. 

 

 
Figura 6.2: Evoluția populației cuprinse între 0 – 19 ani comparativ cu populația școlară în orașul Roznov (Sursa: INSSE) 
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Analizând “Figura 6.2” la nivelul orașului Roznov, se constată că la 

data de 1 iulie 2019, populația cu vârsta cuprinsă între 0 – 19 ani reprezinta 

22,1% din populația totală. Populația școlară a suferit un declin constant de 

la an la an ajungând în anul 2019 la 1.377 de elevi înscriși în ciclul școlar, 

înregistrându-se o diminuare de 23,33% față de anul 2010 când numărul 

elevilor era de 1.796 persoane. Considerând faptul că populația școlară 

(preșcolari, ciclu primar și gimnazial, liceal) au vârsta de maxim 19 ani, în 

anul 2019, 60% dintre aceștia erau întregistrați într-o treaptă de învățământ. 

 

Tabel 6.6: Absolvenți pe nivele de instruire (Sursa: INSSE) 

Anul 
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Total 

30

8 

18

0 

24
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16

5 

24

0 

21

6 

12

9 

21

1 

18

7 

Primar și gimnazial (inclusiv 

învățământul special) 

11

0 97 97 80 99 87 63 83 80 

Liceal 

13

2 83 

11

7 85 

11

6 93 66 80 63 

 

Absolventul este elevul/ studentul care a promovat ultimul an de 

studiu al unei școli/ facultăți, indiferent dacă a reușit sau nu la examenul de 

absolvire, bacalaureat, licență etc, numărul absolvenților se referă la sfârșitul 

anului școlar/ universitar (după examenele de corigență). Privind acest aspect 

se poate constata faptul că se înregistrează o diminuare a numărului 

absolvenților. În anul 2018 s-a înregistrat o micșorare de 52,28% a numărului 

absolvenților de liceu față de anul 2010. Pentru absolvenții ciclului primar și 

gimnazial se observă o scădere de 28,28% în anul 2018 comparativ cu anul 

2010. Per total numărul absolvenților s-a diminuat cu 39,29%. 

 

 



 

Tabel 6.7: Rata abandonului școlar în învățământul preuniversitar, pe niveluri de educație ( %) (Sursa: INSSE) 

Nivel de instruire Nivel de agregare a 

datelor 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Învățământ primar și gimnazial 

  

  

TOTAL 1,8 1,8 1,4 1,5 2 1,8 1,6 1,7 1,6 

Regiunea NORD-

EST 

1,5 1,3 1,3 1,2 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 

Neamț 1,7 1,4 0,9 1 1,6 1,2 1 1 1,6 

Învățământul primar 

  

  

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

Regiunea NORD-

EST 

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

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

Învățământ gimnazial 

  

  

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

Regiunea NORD-

EST 

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

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

Învățământul secundar ciclul 2 (liceal și 

profesional) 

  

  

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

Regiunea NORD-

EST 

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

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

Regiunea NORD-

EST 

18,1 - - - - - - - - 

Neamț 10,7 - - - - - - - - 

Învățământ postliceal și de maiștri 

  

  

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

Regiunea NORD-

EST 

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

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



Rata abandonului școlar reprezintă diferența între numărul elevilor 

înscriși la începutul anului școlar și cel aflat în evidență la sfârșitul aceluiași 

an școlar, exprimată ca raport procentual față de numărul elevilor înscriși la 

începutul anului școlar. 

Conform datelor publicate de INSSE rata abandonului școlar în 

județul Neamț (tabelul 6.7) înregistrează valori mai reduse decât ratele 

înregistrate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord – Est precum și față de 

cele înregistrate la nivel național pentru majoritatea nivelurilor de instruire 

analizate. Cea mai mare rată a abandonului s-a înregistrat în învățământul 

postliceal și de maiștri în intervalul anilor 2014 – 2018, depășind rata 

abandonului la nivel național și de macroregiune. Rata înregistrată la nivelul 

învățământului gimnazial, 2,1%, a depășit rata înregistrată la nivel național și 

la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord – Est, 1,7%. 

Potrivit sondajului de opinie realizat în rândul comunităţii orașului 

Roznov privind infrastructura educațională, au reieșit următoarele: 

 

 

 
Figura 6.3: Nivelul de mulțumire privind dotarea unităților educaționale 

 

În ceea ce privește dotarea unităților școlare, majoritatea 

respondenților s-au declarat mulțumiți. Cu toate acestea, au existat un număr 
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semnificativ de respondenți care s-au declarat nemulțumiți (atât în privința 

școlilor, dar special în privința grădinițelor).  

 Pentru a crește gradul de mulțumire sunt necesare investiții pentru 

dotarea cu echipamente/ manuale noi, achiziționarea de calculatoare și 

creșterea gradului de digitalizare. 

 

 
Figura 6.4: Nivelul de mulțumire privind dotarea bibliotecilor 

 

 Privind dotarea bibliotecilor, 66,7% dintre respondenți s-au declarat 

nemulțumiți față de acest aspect. Îmbogățirea bibliotecii cu mai multe 

volume, amenajarea spațiilor de lectură în cadrul bibliotecilor, tehnologizarea 

bibliotecilor pot fi câteva opțiuni de creștere a gradului de mulțumire. 

 

 
Figura 6.5: Nivelul de mulțumire privind dotarea bazei sportive 

 

 Pentru populația respondentă dotările bazei sportive sunt 

dezamăgitoare, majoritatea persoanelor (88,3%) oferind răspunsurile 

“Nemulțumit” și “Foarte nemulțumit”. Amenajarea/ îmbunătățirea spațiilor 

de activitate și achiziționarea de noi echipamente/ accesorii sportive pot fi 

câteva opțiuni de creștere a gradului de mulțumire. 
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Figura 6.6: Nivelul de mulțumire privind performanțele dascălilor și elevilor 

 

 Nivelul de satisfacție privind performanțele cadrelor didactice 

prezintă un grad de mulțumire mediu. Pentru performanțele elevilor jumătate 

dintre respondenți sunt mulțumiți în timp ce restul se consideră nemulțumiți 

și foarte nemulțumiți în această privință. Pentru creșterea gradului de 

mulțumire în privința acestor aspecte este necesară mai multă implicare din 

partea cadrelor didactice cât și din partea părinților pentru a îmbunătăți 

performanțele elevilor. De asemenea, profesorii trebuie să dispună de 

resursele necesare pentru a-și presta activitatea cât mai bine și ușor pentru a 

le oferi elevilor educația necesară. 
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CAPITOLUL VII – CONTEXTUL GEOGRAFIC 

 

Oraşul Roznov este localizat în zona central - sudică a judeţului 

Neamţ, la 13 km de Piatra Neamţ, pe DN 15 spre Bacău, în zona premontană 

a bazinului hidrografic al râului Bistrița, la o altitudine de circa 270 m spre 

sud-vest, orașul se află la poalele munților Gosman, respectiv dealurile Osoiu 

și Șovoaia, iar spre nord-est se învecinează cu dealul Cracăului și dealul 

Izvoarelor. 

Oraşul Roznov se învecinează la nord-vest cu comuna Săvinești, la 

nord-est cu comuna Dochia, la est cu comuna Mărgineni, la sud-est cu 

comuna Zănești, la sud cu comuna Borlești, la sud-vest cu comuna Piatra 

Șoimului. 

 

 
Figura 7.1: Localizarea orașului Roznov în județul Neamț 

 

Relieful 

Din punct de vedere geomorfologic zona studiată se încadrează în 

unitatea Subcarpaţii Moldovei, subunitatea Depresiunea Cracău-Bistriţa. 

Subcarpaţii Moldovei se desfăşoară între culoarul oblic al văii 

Moldovei în nord şi culoarul Trotuşului în sud. Aceştia s-au dezvoltat în 

avanfosa Depresiunii Precarpatice, rezultată din deplasarea spre exteriorul 

Carpaţilor a ariei geosinclinalului carpatic odată cu  tendinţa de afundare, spre 



vest, a Platformei Moldoveneşti şi cu revărsarea, spre est, a  flişului marginal 

(paleogen).  

Subcarpaţii Moldovei formează o zonă de trecere de la Carpaţii 

Orientali la Podişul  Moldovei. Au un relief relativ mai simplu în comparaţie 

cu celelalte regiuni subcarpatice, fiind  grefat pe o structură mai simplă, mai 

puţin cutanată şi este format dintr-un singur şir de  depresiuni. Sunt alcătuiţi 

predominant din roci miocene (gresii, argile, conglomerate), slab  cutate cu 

areale tectonic mai ridicate în şirul de dealuri (Pleşu, Pietricica). Dealurile 

sunt  dezvoltate pe structuri anticlinale, iar culuarul depresionar Neamţ-

Cracău – Bistriţa – Tazlău - Caşin pe o structură de sinclinal alungit limitrof 

Carpaţilor.   

Principala caracteristică a Subcarpaţilor Moldovei o constituie 

succesiunea dinspre  zona montană spre exterior, în două fâşii paralele, a unui 

singur şir de depresiuni  (depresiunile Neamţ, Cracău – Bistriţa, Tazlău – 

Caşin, şi a unui singur şir de dealuri (dealurile Pleşu, Corni, Runcu, Bărboiu, 

Pietricica).   

Orașul Roznov este situat în zona vestică a depresiunii Cracău – 

Bistrița, la confluența celor două râuri. Depresiunea Cracău – Bistrița are 

aspectul unui sinclinoriu, cu o fragmentare slabă, relieful înregistrând o 

cădere progresivă de la nord la sud, în sensul de curgere al principalelor râuri 

care o drenează: Cracăul și Bistrița. 

Depresiunea Cracău – Bistrița are o lungime de 50 km și o lățime de 

20 km și se caracterizează printr-un relief puțin accidentat, cu văi largi și 

terase plane sau puțin înclinate. Pe teritoriul unității administrativ teritoriale 

se dezvoltă mai multe niveluri de terase formate din acumulări de aluviuni. 

Versanții sunt afectați pe alocuri de alunecări de teren datorate variației 

nivelului pânzei freatice în funcție de cantitățile de precipitații. Aceste date 

sunt importante în vederea introducerii și extinderii rețelelor de utilități, 

relieful influențând costurile unor astfel de lucrări. Date fiind condițiile 

geomorfologice, se impune ca rețeaua de utilități (apă, canalizare, gaz metan) 

să se dezvolte pe direcția nord – sud în ceea ce privește conductele principale, 

pentru a face cât mai puține traversări peste cursurile de apă sau între terase. 

Pe teritoriul orașului se pot distinge următoarele unități geomorfologice: 

- lunca pârâului Cracău; 

- terasele Cracăului; 

- dealurile subcarpatice. 

Se constată că teritoriul oraşului Roznov dispune de condiţii 

orografice optime pentru  aşezările omeneşti, pentru reţeaua căilor de 

comunicaţii, pentru construcţii de obiective  industriale precum şi pentru 

culturile agricole. 

  

 



Resursele naturale 

 Consecinţă a modului de formare şi structurii geologice a 

substratului, teritoriul orașului  Roznov este lipsit de resurse naturale 

subterane importante. Ceea ce se exploatează sunt  depozitele de nisipuri şi 

pietrişuri carpatice şi subcarpatice din albia râului Bistriţa. De  asemenea, se 

exploatează, nesistematic (de către populaţie), resursele de argilă (luturi), de  

pe terasa de 35 m.  

Exploatările de nisip şi pietriş de pe malul stâng al râului Bistriţa 

aprovizionează multe  dintre şantierele de construcţie din zona învecinată, 

inclusiv şantierele din municipiul Piatra  Neamţ.  

Clima 

Teritoriul oraşului Roznov aparţine unui climat temperat continental 

puternic influenţat de masele de aer din est. Din punct de vedere 

microclimatic, se pot diferenţia 3 subdiviziuni: microclimatul de luncă, 

microclimatul de terasă şi microclimatul zonei industriale.  

Temperatura medie anuală este de 8,5 – 9oC. Temperatura maximă 

absolută  înregistrată este de +38,6 oC  (în anul 1952) şi temperatura minimă 

absolută înregistrată este de -28,6o C. Mediile lunare multianuale 

demonstrează faptul că în lunile de vară şi de iarnă  temperatura variază foarte 

puţin de la o lună la alta (2 – 3o C), în timp ce anotimpurile de  tranziţie, 

temperatura urcă sau coboară cu cca 7 – 8o C.  

Valoarea medie multianuală a umidităţii relative a aerului este în jur 

de 77%, variind  între maximul care se înregistrează în luna noiembrie de cca 

82,5%, şi minimul care este de  cca 71,1% în luna aprilie.  

Precipitaţiile atmosferice au media anuală de 650 mm/ an, cu o 

perioadă de maxim  pluviometric în lunile iunie - iulie, iar cea de minim în 

lunile decembrie, ianuarie şi februarie.  Cea mai mare cantitate de precipitaţii 

a căzut în anul 1952 de 1.165 mm, iar cea mai mică a  fost de 234 mm şi s-a 

înregistrat în anul 1935.   

Vânturile predomină tot timpul anului din sectorul vestic, nord-vestic 

şi nordic, având  viteze de 4,5 – 5,5 m/s. Primăvara se produc vânturi de tip 

foehn. Circulaţia atmosferică este  influenţată vara de anticiclonul Azorelor 

care aduce mase umede şi răcoroase, iar iarna de  anticiclonul Siberian care 

aduce mase de aer rece şi uscat.   

Alte fenomene hidrometeorologice care caracterizează clima acestei 

zone sunt: ceaţa, bruma, chiciura, poleiul, grindina, care se produc cu 

intensitate şi durată mai mare pe văile  largi. Ceaţa are o frecvenţă mare în 

sezonul rece, în perioada decembrie - ianuarie,  manifestându-se mai ales pe 

valea Bistriţei şi Cracăului. Anual, numărul zilelor cu ceaţă este  în medie de 

43. Bruma este un fenomen specific sezonului rece; când se produce toamna 

şi  primăvara, are efecte negative asupra vegetaţiei. În anotimpurile de 

tranziţie, bruma are o  frecvenţă lunară maximă în octombrie şi noiembrie. 



Grindina însoţeşte de obicei ploile  torenţiale, frecvenţa ei fiind de cca 2 zile 

pe an. Chiciura şi poleiul durează în medie 5 zile pe  an, de obicei în lunile de 

iarnă. 

Apele de suprafață 

Teritoriul oraşul Roznov, face parte din bazinul hidrografic al râului 

Bistriţa, beneficiind  de importante resurse hidrografice, alcătuite din ape 

subterane bogate, precum şi din ape curgătoare mari ca Bistriţa cu afluentul 

său pârâul Cracău.  

Reţeaua hidrografică a şesului Bistriţei a cunoscut schimbări 

importante odată cu  începerea lucrărilor de amenajare hidrotehnică a cursului 

său mijlociu şi inferior. Aceste  schimbări se referă la: apariţia lacurilor 

artificiale prin bararea cursului natural al râului, prezenţa canalelor 

hidroenergetice care transportă volumul cel mai însemnat de apă din  amonte 

spre aval, cu valoare energetică deosebită şi amemajarea cursului inferior şi a  

principalilor afluenţi, îndeosebi a râului Cracău.  

Principalele cursuri de apă sunt: 

a) Bistrița - curge pe teritoriul unității administrativ teritoriale pe o 

lungime de 3 km, separând localitatea  Roznov de Chintinici; 

Între brațele Bistriței în zona orașului se află peste 15 ostroave, 

adâncimea apei la  debite normale este între 0,5 și 0,8 metri. 

Râul prezintă frecvente variații de debit datorate regimului 

precipitațiilor și diverselor  deversări din lacurile de acumulare artificiale din 

amonte. 

În urma barării apelor Bistriţei, debitul mediu multianual al râului s-

a diminuat foarte  mult (la aprox. 15 – 20 m3/s de la aprox. 50 m3/s înainte de 

amenajare).  

Traseul canalelor hidroenergetice urmăreşte terasele de albie minoră 

sau majoră sau  chiar terasele înalte. Dacă pe vechea albie regimul scurgerii 

lichide este puternic influenţat  de regimul debitelor afluenţilor, pe canalele 

hidroenergetice regimul debitelor este în strânsă  legătură cu regimul de 

exploatare a centralelor hidro-electrice. 

b) Cracăul străbate zona de la nord-vest spre sud-est pe o distanță de 

1,3 km.  

Traversează localitatea Slobozia și are 14 km lungime pe teritoriul 

unității teritoriale, nu are o albie stabilă, schimbându-și cursul relativ ușor de 

la un an la altul sau de la o viitură la alta;  

Albia minoră are 10 metri lățime, adâncimea este de 0,2 – 0,5 metri 

și produce inundații  frecvente primăvara și la aversele mari de ploaie. 

 Alte cursuri de apă sunt:  

- Iapa (care traversează localitatea Chintinici);  

- Bălușești – izvorăște de pe teritoriul comunei Ștefan cel Mare și 

traversează Roznovul prin partea estică;  



- Pâraie cu scurgere temporară: Bahna, Băhnița, Bandești, Groapa 

Lupului, Simeria, Papuc și Tudora.  

Apele subterane 

Apele subterane de pe teritoriul orașului Roznov au o mare 

importanţă economică atât prin volumul lor cât şi prin calitatea fizico-

chimică.  

Studiile efectuate au arătat că apa subterană se găseşte între cotele 

290 – 234 m.  Direcţia generală de curgere a apei subterane este nord-vest – 

sud-est cu o pantă pe direcţia principală de 3% care suferă modificări la limita 

terasei şi în zona captărilor. 

Apele freatice îşi evidenţiază prezenţa prin unele izvoare relativ 

abundente din baza terasei de 12 metri a Bistriţei şi din şesul Călimani, din 

valea Cracăului, precum şi din puţurile  săteşti. Apele freatice sunt cantonate 

în depozitele de terasă ale Bistriţei şi în prundişurile albiei minore. 

Apa freatică se află la o adâncime de 1 – 1,5 metri în luncă, 3 – 4 

metri în zona teraselor și peste 25 metri în dealuri și versanți.  

Nivelul hidrostatic al apei freatice este influențat de nivelul celor 

două râuri, de regimul precipitațiilor, din construcția salbei de lacuri de baraj 

și de necesităţile industriei. 

Vegetația și fauna 

 Flora şi fauna din această zonă au cunoscut profunde modificări 

datorită influenţei  antropice, în scopul utilizării integrale a teritoriului pentru 

culturi agricole, păşuni, construcţii. În acest teritoriu se manifestă un fenomen 

de stepizare.  

În lungul văii Bistriţei şi a Cracăului se observă rămăşiţele unei 

vegetaţii de luncă, în care mare parte o reprezintă vegetaţia ierboasă 

reprezentată prin diferite specii de rogoz,  firuţa de fâneţe, trifoi târâtor etc. În 

cea mai mare parte şesul acestor lunci este ocupat de  culturi agricole. Dintre 

puţinele specii lemnoase amintim salcia şi plopul.  

Vegetaţia spontană de pe terasa medie şi cea superioară este rezultatul 

stepizării  produse în urma defrişării pădurilor de stejar. Ea este formată din 

diferite specii de graminee  şi plante cu flori: coada şoricelului, lumânărica, 

muşeţelul, păpădia, pelinul, urzica, laptele câinelui, sunătoarea, traista 

ciobanului, coada vulpii, păiuşul, etc.  

În ceea ce priveşte fauna, inventarul este destul de modest. Sunt 

puţine  specii de reptile, amfibieni şi nevertebrate. Dintre mamifere amintim: 

popândăi, şoareci de  câmp, iepuri de câmp, dihorul, hârciogul, dintre păsări: 

pescăruşul negru, ciocârlia, lăstunul  de mal, rândunica, vrabia, ciocârlanul, 

ciocănitoarea, pupăza, rândunica, turturica, graurul,  reptile – şopârla verde. 

Fauna acvatică este reprezentată prin specii de peşti (clean,  boiştean, caras) 

şi batracieni. Rezerva de peşte a scăzut considerabil datorită lucrărilor  

hidroenergetice cât şi a poluării apelor de suprafaţă. 



  



CAPITOLUL VIII – TURISM 
 

Expoziția etnografică „Casa Bunicilor” din Chintinici 

În anul 2012, la Chintinici, a fost inaugurată Expoziţia Etnografică 

„Casa Bunicilor”. Muzeul a fost construit chiar lângă biserica din sat de către 

familia preotului paroh Iulian Vasile. La eveniment au fost prezenţi atât 

reprezentanţi ai autorităţilor civile şi bisericeşti, meşteri populari cât şi 

credincioşi ai parohiei. 

Povestea muzeului a început la iniţiativa familiei preotului paroh, în 

dorul unei copilării trăite în casa bunicilor, „într-o lume tihnită a satului de 

odinioară”. Expoziţia se intitulează «Casa Bunicilor» pentru că numele face 

trimitere la casa în care a simţit ritmul unei vieţi ce se mişca între tihna 

sărbătorilor religioase, satisfacţia muncilor gospodăreşti şi bucuria petrecerii 

timpului liber. Din acest motiv, muzeul e împlinirea unui vis şi rodul unor 

căutări şi frământări de ani de zile – Preotul paroh Iulian Vasile 

 

 
Imaginea 8.1: „Casa Bunicilor” din Chintinici   

 



Biserica și muzeul bisericii „Sfântul Nicolae” Roznov 

 Castelul Roznovanu și conacul familiei Economus 

Castelul Roznovanu a fost lăsat moştenire bisericii, prin testament, 

de către Gheorghe Roznovanu, dar executorii testamentari nu au mai respectat 

documentul. 

În anul 1911, câştigătorii procesului (reprezentaţi de Prinţul Ghica) 

au vândut moşia din Roznov, pentru plata datoriilor şi a legatelor, arendaşului 

de origine greacă Hector D. Economus. Vechiul castel al familiei Roznovanu 

a fost dărâmat de Economus, care a ridicat o nouă reședință cu anexe în altă 

locație a parcului. Din vechile construcții anexe ale castelului se mai păstrează 

astăzi doar poarta de intrare și gura de acces a beciului. 

 

Parcul dendrologic 

Realizare a ctitorului bisericii, parcul dendrologic se întinde pe o 

suprafaţă de 3 ha și adăpostea odată arbori seculari (stejari, fagi, castani) și 

specii rare (tisă, brad argintiu, salcâm japonez, etc.). Astăzi și-a pierdut din 

strălucirea de odinioară și multe specii au dispărut. Parcul a făcut parte din 

moşia boierului Roznovanu şi a reprezentat locul unde numeroase 

personalităţi de altădată veneau pentru a petrece câteva zile de odihnă. Parcul, 

mai puţin suprafaţa de peste un hectar pe care se află şi conacul Economus, 

au intrat în patrimoniul primăriei Roznov. 

 

 
Imaginea 8.2: Parcul dendrologic 

 

 

 



 Hanul Roznovanu 

 Tot pe teritoriul oraşului, în apropiere de biserica „Sf. Ap. Petru și 

Pavel” din Roznov, se afla şi Hanul Roznovanu, distrus de un incendiu. Se 

mai păstrează astăzi doar intrarea beciului. 

Se pot amenaja diverse pensiuni turistice și agroturistice ce pot 

furniza oferte turistice care să includă și obiectivele din zonă. 

 În același timp trebuie sprijinit un turism adresat turiștilor în tranzit, 

în jurul DN 15 prin oferirea de servicii de cazare și masă. 

 Zona are un potențial turistic destul de consistent legat de amenajarea 

unei zone de agrement în lunca Bistriței, coroborată cu parcul orașului în zona 

centrală de langă biserica Sfântul Nicolae și cu diverse pensiuni la marginea 

orașului și în satele Slobozia și Chintinici, pensiuni care să fructifice cadrul 

natural, acest lucru necesită accesarea de fonduri precum Fondul de 

Dezvoltare Regională și Fondul de Dezvoltare Rurală pentru amenajarea de 

pensiuni agroturistice și alte obiective turistice. 

 Dezvoltarea turismului ține de modernizarea infrastructurii. 

Apropierea geografică față de Piatra Neamț este un avantaj care trebuie 

exploatat din punct de vedere turistic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



CAPITOLUL IX – PROFILUL SOCIO – DEMOGRAFIC 

 

În intervalul 2010 – 2020 populația orașului Roznov s-a situat în 

intervalul 9.908 – 10.401 persoane, după creșterea maximă înregistrată în 

anul 2017 a urmat un trend descendent până în anul 2020 ajungându-se la o 

populație de 10.360 de persoane domiciliate în orașul Roznov. Populația 

totală a crescut cu 4,56% în anul 2020 față de anul 2010. 

 

 
Figura 9.1: Evoluția demografică a orașului Roznov (Sursa: INSSE) 

 

Tabel 9.1 Populația orașelor din județul Neamț (Sursa: INSSE) 

Anul 2010 2020 

Bicaz 9.201 8.212 
Roznov 9.908 10.360 
Târgu Neamț 22.563 22.228 

 

 Dintre cele 3 orașe ale județului Neamț, doar orașul Roznov prezintă 

o majorare a populației în anul 2020 comparativ cu anul 2010. Creșterea 

numărului locuitorilor dintr-un teritoriu este o premisă a dezvoltării, orice 

societate dezvoltându-se prin resursa umană existentă. Omul determină 

dezvoltare prin abilitățile sale iar întreaga atenție a administrației locale 

trebuie să cadă pe om și nevoile sale.      
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Tabel 9.2: Născuți vii în orașul Roznov (Sursa: INSSE) 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Născuți vii 104 86 96 137 93 97 117 93 116 102 

 

În ceea ce privește numărul de născuți vii în perioada 2010 – 2019, putem observa faptul că s-au înregistrat valori 

oscilante de la an la an. În anul 2013 s-a înregistrat cel mai ridicat număr de nou născuți vii (137 persoane), iar în anul 2011 

s-a întregistrat cel mai mic număr de nou născuți vii (86 persoane).  

 

Tabel 9.3: Populația după domiciliu pe grupe de vârstă (Sursa: INSSE) 

Vârsta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 - 9 ani 1.096 1.139 1.167 1.159 1.156 1.149 1.137 1.134 1.118 1.103 1.076 

10 - 19 ani 1.211 1.250 1.227 1.241 1.242 1.263 1.255 1.268 1.265 1.224 1.209 

20 - 29 ani 1.646 1.622 1.626 1.590 1.577 1.517 1.513 1.430 1.387 1.330 1.287 

30 - 39 ani 1.580 1.585 1.599 1.615 1.615 1.581 1.573 1.634 1.638 1.658 1.684 

40 - 49 ani 1.325 1.387 1.457 1.469 1.530 1.626 1.700 1.746 1.697 1.658 1.661 

50 - 59 ani 1.223 1.237 1.231 1.233 1.226 1.169 1.148 1.140 1.233 1.311 1.336 

60 - 69 ani 799 816 862 873 888 964 991 1.057 1.091 1.092 1.100 

70 - 79 ani 760 765 741 735 704 670 643 591 565 588 601 

80 ani și peste 268 288 319 339 357 378 385 401 404 404 406 

Total 9.908 10.089 10.229 10.254 10.295 10.317 10.345 10.401 10.398 10.368 10.360 

 

Orașul Roznov își propune să răspundă nevoilor populației, indiferent de grupa de vârstă și să le asigure facilități în 

mod egal.  Un aspect foarte important de care trebuie să se țină cont este reprezentat de necesitatea găsirii unor mijloace de 

obținere a unui răspuns din partea populației. Aflându-ne într-o intensă și continuă evoluție informațională, percepția 

populației asupra unui anumit produs sau serviciu se schimbă în mod constant. Astfel, este necesară actualizarea continuă a 

facilităților, pe care orașul Roznov le acordă populației. 



În urma analizei populației pe grupe de vârstă în perioada 2010 – 2020, rezultatele au scos în evidență faptul că cele 

mai ridicate ponderi sunt deținute de următoarele grupe de vârstă: 30 – 39 ani, 40 – 49 ani, 50 – 59 urmate de către grupele 

persoanelor între 20 – 29 ani ceea ce denotă o populație ușor îmbătrânită a orașului. Cea mai mare pondere la nivelul anului 

2020 fiind în intervalul vârstei de 30 – 39 ani reprezentând 16,25%, urmată de 16,03% reprezentată de populația între 40 – 49 

ani. 

Tabel 9.4: Sporul natural al populației (Sursa: INSSE) 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sporul natural -15 7 -15 33 -26 -31 -22 -54 -10 -13 

 

Sporul natural reprezintă diferența dintre numărul născuților vii și numărul persoanelor decedate, în anul de referință 

– INSSE. După cum se observă în tabelul 9.4 sporul natural a înregistrat valori pozitive doar în anii 2011 și 2013, cea mai 

mare valoare negativă a fost înregistrată în anul 2017.  

 

Tabel 9.5: Numărul căsătoriilor în orașul Roznov (Sursa: INSSE) 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Căsătorii 49 43 46 44 49 51 58 53 60 47 

 

Numărul căsătoriilor în orașul Roznov prezintă fluctuații de la an la an, în perioada 2013 – 2016 realizându-se un 

trend ușor ascendent. Cel mai mare număr al căsătoriilor a fost realizat în anul 2018 (60 de căsătorii), iar cea mai mică valoare 

a fost înregistrată în anul 2011 (43 căsătorii). 

 

Tabel 9.6: Numărul divorțurilor în orașul Roznov (Sursa: INSSE) 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Divorțuri 19 16 14 14 19 11 7 14 12 15 

 



Analizând datele publice existente pe platforma online a INSSE se 

constată faptul că valorile înregistrate sunt scăzutem fluctuând de la an la an. 

Importața acestui indicator în cadrul SDL survine din faptul că oferă date 

privind stabilitatea populației.  

 

 

Figura 9.2: Evoluția emigranților și imigranților definitivi (Sursa: INSSE) 

 

Din analiza realizată, se constată faptul numărul imigranților a atins 

cea mai ridicată valoare în anul 2010, 339 imigranți, în timp ce numărul 

emigranților a atins cea mai ridicată valoare în anul 2019, 194 emigranți.  
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CAPITOLUL X – PROFILUL SOCIO – ECONOMIC 
 

Județul Neamț are o contribuție a PIB-ului crescătoare până în anul 

2019. Acesta ocupă locul 4 în Regiunea Nord-Est ca mărime a PIB-ului cu o 

creștere în anul 2020 față de anul 2010 de 72,3% ajungând astfel la 12.869 

milioane lei. 

 

 

Figura 10.1: Produsul intern brut la nivelul regiunii Nord - Est, pe județe, 

perioada 2010 – 2020 (milioane lei)  

 

Ca și ponderea contribuției Regiunii Nord-Est, ca medie a perioadei 

2010 – 2020 se constată faptul că pe locul 1 se regăsește județul Iași cu 30,6%, 

urmat de judeţul Bacău cu 19,3%, judeţul Suceava cu 18,1%, judeţul Neamț 

cu un procent de 13,3%, urmând judeţele Botoșani și Vaslui. 

Activitățile specifice orașului Roznov sunt influențate de factorii 

economici, sociali, naturali și politici: 

Activitățile economice principale regăsite la nivelul orașului sunt: 

agricultura; zootehnia; industria de procesare; industria de prelucrare a 

lemnului; comerțul; confecţiile; construcţiile. 

În Roznov funcționează un combinat chimic de dimensiuni medii, 

care produce îngrășăminte azotoase, acid sulfuric, etc. În aprilie 2013, Henkel 

România a inaugurat o nouă fabrică în Roznov care produce adezivi pentru 

construcții (adezivi pentru placări, pardoseli, etc.). O altă ramură importantă 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_sulfuric


este exploatarea și prelucrarea lemnului, care are o tradiție de peste 150 de 

ani (din anul 1859), cu fabrici de cherestea, mobilier, producție de butoaie, 

uși, ferestre, lăzi, etc. Ca pondere a numărului de întreprinderi, mai mult de 

jumătate activează în domeniul comerțului și serviciilor, ceea ce reprezintă o 

inversiune de trend față de structura economică moștenită după anul 1989. 

Pe raza orașului au fost amenajate două hidrocentrale pe râul Bistrița: 

Roznov I, dată în folosință în anul 1963, cu o putere instalată de 14,3MW și 

Roznov II, dată în folosință în anul 1964, de 14MW. 

Având un târg săptămânal de desfacere a produselor se constată că la 

nivelul orașului se pot forma prețuri ale produselor agricole. 

 

Tabel 10.1: Prețurile medii anuale ale produselor agricole vândute în piețele 

agroalimentare (lei/kg) (Sursa: INSSE) 

Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Orz - 

orzoaică 
1,19 1,28 1,16 1,03 1,1 1,07 0,99 0,91 1,06 

Ovăz 1,19 1,28 1,16 1 1,1 1,07 1 0,93 1,06 
Porumb 1,06 1,16 1,07 0,81 0,93 0,97 0,85 0,8 0,81 

 

Oraşul Roznov prezintă un centru de desfacere a mărfii 

producătorilor, în centre autorizate în care aceștia își expun producția obținută 

cu scopul de a fi vândută și a obține un profit. În aceste centre producătorii 

aduc orz – orzoaică, ovăz și porumb, producții pe care aceștia le obțin. 

Prețurile de vânzare a acestor produse pe perioada 2011 – 2019 variază în 

funcție de o multitudine de factori precum condițiile climatice, stocuri, 

costurile aferente producției, etc. Cele mai mici prețuri înregistrate în această 

perioada sunt regăsite la nivelul anului 2018 pentru toate cele 3 categorii de 

produse, iar cele mai mari prețuri aplicate produselor au fost înregistrate la 

nivelul anului 2012 pentru cele trei culturi. 

Tabel 10.2: Firme înființate în orașul Roznov, în perioada 1990 – 2019 

Anul Număr firme înființate 
2016 – 2019 64 
2011 – 2015 35 
2006 – 2010 21 
2001 – 2005 18 
1996 – 2000 4 
1990 – 1995 17 
La nivelul orașului se poate observa faptul că cea mai intensă 

activitate antreprenorială s-a desfășurat în ultimul deceniu când mulți 

antreprenori au reușit să-și înființeze o întreprindere. Cele mai multe entități 

s-au deschis în intervalul anilor 2016 – 2019,  iar cele mai puține s-au înființat 

în perioada 1996 – 2000 când în oraș s-au înfiinţat doar 4 întreprinderi. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1859
https://ro.wikipedia.org/wiki/1989
https://ro.wikipedia.org/wiki/1963
https://ro.wikipedia.org/wiki/1964


Tabel 10.3: Firme active pe domenii de activitate în anul 2019 

Domenii Nr. firme active 

A. Agricultură silvicultură și pescuit 1 
B. Industria extractivă 1 
C. Industria prelucrătoare 27 
E. Distribuția apei salubritate gestionarea 
deșeurilor, activități de decontaminare  

5 

F. Construcții 16 
G. Comerț cu ridicata și cu amănuntul;  

repararea autovehiculelor și motocicletelor 
43 

H. Transport și depozitare 17 
I. Hoteluri și restaurante 9 
J. Informații și comunicați 2 
K. Intermedieri financiare și asigurări 3 
L. Tranzacții imobiliare 1 
M. Activități profesionale științifice și tehnice 7 
N. Activități de servicii administrative și activități de servicii 

suport 
5 

P. Învățământ 1 
Q. Sănătate și asistență socială 2 
R. Activități de spectacole culturale și recreative 1 
S. Alte activități de servicii 2 

 

Se constată faptul că cele mai multe întreprinderi își desfășoară 

activitatea în domeniul Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor și motocicletelor, unde activează 43 de întreprinderi și este 

urmat de domeniul Industriei prelucrătoate, unde se regăsesc 27 de entități 

economice. În ceea ce privește domeniul agricol sau industria extractivă, se 

poate remarca că doar o entitate este înregistrată la nivelul acestor domenii de 

activitate. Ca urmare a înteresului scăzut față de domeniul agricol s-a 

remarcat și o scădere a suprafeței arabile, conform datelor extrase de la nivelul 

site-ului de Statistică Națională. 

 

Tabel 10.4: Primele 12 firme (domeniul de activitate) din orașul Roznov, 

după cifra de afaceri 

Nr. 

Crt. 
Domeniu 

Cifra de afaceri 

(media perioadei 

2015 – 2019) 

1 
Lucrări de construcții a drumurilor și 

autostrăzilor 90.276.163 

2 Tăierea și rindeluirea lemnului 16.575.591 

3 
Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor 

de comenzi sau prin Internet 
13.497.594 



4 
Lucrări de construcții a drumurilor și 

autostrăzilor 
11.179.987 

5 
Lucrări de construcții a drumurilor și 

autostrăzilor 
9.718.919 

6 
Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și tutun 

7.992.973 

7 Transporturi rutiere de mărfuri 5.633.569 
8 Transporturi rutiere de mărfuri 5.529.569 

9 
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al 

materialelor de construcții și echipamentelor 

sanitare 
4.639.222 

10 
Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și tutun 
3.699.272 

11 
Comerț cu amănuntul al articolelor de fierarie, 

al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, 

în magazine specializate 

1.936.399 

12 Restaurante 1.261.148 
 

 În ceea ce privește numărul de firme cu cea mai mare cifră de afaceri, 

se constată faptul că întreprinderea ce activează în domeniul Lucrări de 

construcții a drumurilor și autostrăzilor are cea mai mare cifră de afaceri deși 

orașul prezintă cele mai multe entități în domeniul comerțului. În topul celor 

12 firme după cifra de afaceri se constată faptul că acestea sunt grupate în: 

• 3 firme în domeniul Lucrări de construcții a drumurilor și 

autostrăzilor; 

• o firmă în domeniul Tăierea si rindeluirea lemnului; 

• o firmă în domeniul Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor 

de comenzi sau prin internet; 

• 2 firme în domeniul Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, 

băuturi și tutun; 

• 2 firme în domeniul Transporturi rutiere de mărfuri; 

• o firmă în domeniul Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al 

materialelor de construcții și echipamentelor sanitare; 

• o firmă în domeniul Comerț cu amănuntul al articolelor de fierarie, 

al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine 

specializate; 

• o firmă în domeniul Restaurante. 

Se constată că din cadrul celor 12 firme, doar 5 au ca domeniu de 

activitate comerțul de orice fel iar o activitate semnificativă este regăsită la 

nivelul domeniului Restaurante.



Tabel 10.5: Evoluția principalelor firme din orașul Roznov după cifra de afaceri, număr de angajați și productivitatea muncii 

Nr.crt. Nume firmă  Înființare CAEN 

Cifra de afaceri 
Re 

Număr angajați 
Re 

Productivitatea 

muncii Re 

2015 2019 2015 2019 2015 2019 

lei  lei  % Număr Număr % lei lei % 

1 S.C. AQUA PARC S.R.L. 2004 4211 28.955.566 264.111.031 912,1 74 235 317,6 391.291 1.123.877 287,2 

2 
S.C. ROMANEL 

HARDWOOD S.R.L. 
2016 1610 0 19.956.338 - 0 100 - - 199.563 - 

3 S.C. KESSELRING SRL 2013 4791 7.436.232 18.475.489 248,5 10 33 330 743.623 559.863 75,3 

4 S.C. TRUST CCDP S.R.L. 2006 4211 10.660.112 17.586.759 165 45 45 100 231.742 390.817 168,6 

5 S.C. GRUSOV S.R.L. 2015 4711 2.240.212 11.292.650 504,1 13 17 130,8 172.324 664.274 385,5 

6 
S.C. ŞTEF EDIL CDP 

S.R.L. 
2013 4211 15.244.320 9.634.549 63,2 27 31 114,8 564.604 310.792 55 

7 
S.C. SAFOUR DANIA 

S.R.L. 
2014 4711 0 5.157.452 - 0 22 - - 234.430 - 

8 
S.C. EASY WAY 

TRANSPORT S.R.L. 
2012 4948 6.334.370 4.867.246 76,8 31 24 77,4 204.335 202.802 99,2 

9 S.C. SIDER FIER S.R.L. 2004 4673 0 4.639.222 - 0 11 - - 421.747 - 

10 S.C. IRON GATES S.R.L. 2008 4752 1.173.043 2.811.209 239,7 4 7 175 293.261 401.601 136,9 

11 
S.C. MCP CO. TRANS 

S.R.L. 
2015 4941 3.059.867 2.688.136 87,9 13 11 84,6 235.374 244.376 103,8 

12 
S.C. DELY 

DONATELLO S.R.L. 
2013 5610 551.731 2.510.753 455 3 17 566,7 183.910 147.691 80,3 

 

Din cele 12 întreprinderi doar 3 prezintă o diminuare a cifrei de afaceri, însă una din acestea nu prezintă și o reducere 

a personalului. Restul celor 9 întreprinderi prezintă atât o creștere a cifrei de afaceri cât și a numărului de personal. 

Cei mai multi angajați în anul 2019 sunt regăsiți la nivelul firmelor S.C. AQUA PARC S.R.L și S.C. TRUST CCDP 

S.R.L. cu 235 și respectiv 45 de angajați, fiind cei mai mari poli de angajare ai orașului. 



Din cele 12 firme analizate cifra de afaceri însumată la nivelul anului 2019 este de 363.730.834 lei, S.C. AQUA PARC 

S.R.L. realizând 72,61% din aceasta. Toate firmele analizate au înregistrat o cifră de afaceri de peste 1.000.000 lei. 

 

Tabel 10.6: Numărul șomerilor înregistrați (Sursa: INSSE) 

Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 160 114 175 139 157 149 116 115 99 81 

Masculin  80 59 94 73 77 75 60 58 56 33 

Feminin 80 55 81 66 80 74 56 57 43 48 

 

Conform datelor INSSE numărul șomerilor a oscilat de la an la an pentru perioada analizată, cea mai mică valoare 

fiind înregistrată în anul 2020, 81 șomeri, cel mai ridicat număr al șomerilor a fost înregistrat în anul 2011, 160 șomeri. În 

ultimii ani se prezintă un trend de reducere a numărului șomerilor. Ponderea șomerilor pe sexe, este destul de echilibrată, cea 

mai mare discrepanță înregistrându-se în anul 2020, când 59,26% dintre şomeri e erau de sex feminin. 

 

Tabel 10.7: Numărul mediu al salariaților (Sursa: INSSE) 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Salariați 778 810 774 690 585 772 761 768 821 822 

 

Numărul mediu al salariaților a prezentat fluctuații pe perioada 2010 – 2019, cu cel mai mic număr al acestora în anul 

2014, 585 salariați, potrivit datelor preluate de pe INSSE, în anul 2019 s-a înregistrat cel mai ridicat număr, cu 44 de salariați 

mai mult față de anul 2010.  

Această creștere este reversul scăderi ponderii șomerilor, respectiv scăderea numărului șomerilor poate rezulta în 

creșterea salariaților. Creșterea numărului de salariați contribuie la dezvoltarea economică a orașului Roznov. 



Potrivit sondajului de opinie realizat în rândul comunităţii orașului 

Roznov privind dezvoltarea diferitelor sectoare economice, au rezultat 

următoarele răspunsuri: 

 

 
        Figura 10.2: Aprecierea dezvoltării comerțului din orașul Roznov 

 

 Se constată faptul că majoritatea respondenților (33,3%) consideră 

nivelul de dezvoltare a sectorului comerțului ca fiind mediu, aceeași pondere 

fiind și pentru răspunsul “Subdezvoltat”, urmând ca 16,7% dintre aceștia să 

afirme faptul că acest sector este dezvoltat, deși în orașul Roznov majoritatea 

întreprinderilor activează în domeniul comerțului, doar 8,3% dintre 

respondenți consideră faptul că acest sector este foarte dezvoltat. Aceste 

răspunsuri arată necesitatea realizării unor investiții/ atragerea de investitori 

în vederea îmbunătățirii activității de comerț și implicit creşterea economiei 

locale. 

 

 
Figura 10.3: Aprecierea dezvoltării agriculturii în orașul Roznov 

 

 Pentru sectorul agricol, 58,3% dintre respondenți consideră faptul că 

acest sector prezintă o dezvoltare medie în timp ce 33,3%  apreciayă că este 
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subdezvoltat și doar 8,3% consideră sectorul agricol ca fiind foarte dezvoltat. 

De pe urma acestor răspunsuri concluzionăm faptul că sectorul agricol 

prezintă un potențial nedescoperit și sunt necesare investiții, precum și 

atragerea de investitori pentru a dezvolta rapid și eficient acest sector 

economic, pentru a oferi valoare pământului cât și reducerea importurilor. 

 

 
  Figura 10.4:  Aprecierea dezvoltării turismului în orașul Roznov 

 

 Privind turismul, 91,7% dintre respondenți afirmă faptul că acest 

sector nu este dezvoltat. Se constată faptul că sunt necesare investiții majore 

de punere în evidență a obiectivelor turistice aflate în orașul Roznov și în 

apropierea acestuia prin campanii de marketing pentru a oferi vizibilitate la 

nivel național și nu numai, atragerea de investitori, creșterea numărului de 

unități de cazare, îmbunătățirea activităților turistice și dezvoltarea de noi 

activități pentru a crește numărul de turiști. 

 

 
Figura 10.5: Aprecierea dezvoltării zootehniei în orașul Roznov 

 

 Sectorul zootehnic, potrivit respondenților, prezintă o dezvoltare mai 

redusă comparativ cu sectorul agricol, astfel 50% consideră acest sector ca 
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fiind subdezvoltat, 33,3% îl privesc ca, având o dezvoltare medie. În urma 

acestor răspunsuri putem concluziona faptul ca sunt necesare investiții majore 

pentru dezvoltarea acestui sector, motivarea investitorilor, oferirea de 

consiliere pentru fermierii ce doresc să se dezvolte în acest domeniu, 

promovarea produselor animale locale, oferirea de prețuri avantajoase pentru 

fermieri pentru produsele realizate și creșterea producției de produse bio. 

 

 
Figura 10.6: Aprecierea dezvoltării industriei în orașul Roznov 

 

 Potrivit anchetei realizate, sectorul industrial se prezintă ca fiind 

nedezvoltat, astfel 66,7% din răspunsuri sunt pentru un sector subdezvoltat, 

în timp ce 16,7% dintre respondenți îl consideră un sector deloc dezvoltat. 

Conform analizei la nivelul orașului Roznov activează numeroase 

întreprinderi în domeniul industriei prelucrătoare, respondenții consideră 

acest sector nedezvoltat fiind necesare investiții și atragerea investitorilor 

pentru dezvoltarea industriei prin îmbunătățirea tehnologiilor de producție, 

crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea diferitelor ramuri ale 

industriei pentru a reduce valorile importurilor și pentru a procesa materiile 

prime realizate în țara noastră. 

 

 
Figura 10.7: Aprecierea dezvoltării silviculturii în orașul Roznov 
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 Sectorul silviculturii prezintă o dezvoltare ridicată comparativ 

sectorul zootehniei, astfel 50% dintre răspunsuri sunt pentru o dezvoltare 

medie, urmând ca 41,67% dintre respondenţi să considere acest sector ca fiind 

subdezvoltat iar 8,3% din respondenți să privească acest sector ca fiind 

dezvoltat. Sectorul silviculturii prezintă un potențial neexploatat în întregime 

fiind necesare investiții și motivarea investitorilor, promovarea produselor 

locale, consiliere pentru întreprinderile ce doresc să se dezvolte în acest 

domeniu. 

 

 
Figura 10.8: Aprecierea dezvoltării sectorului energetic în orașul Roznov 

 

 În privința sectorului energetic 58,3% dintre respondenţi îl consideră 

ca fiind subdezvoltat, 16,7% consideră faptul că este un sector cu o dezvoltare 

medie, iar aceeași pondere consideră că este “Deloc dezvoltat”. Sunt necesare 

investiții și atragerea de investitori pentru a dezvolta sectorul energetic, 

realizarea de parcuri fotovoltaice, eoliene, prin tranziția către energii 

regenerabile și durabile, circulare și digitale, reducând poluarea mediului 

încojurător. 

 

 
Figura 10.9: Aprecierea dezvoltării sectorului de construcții în Roznov 
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 Sectorul construcțiilor se prezintă ca fiind subdezvoltat conform 

anchetei realizate. Totuşi, 33,33% dintre respondenţi consideră faptul că acest 

sector prezintă o dezvoltare medie iar 16,7% îl consideră ca fiind  deloc 

dezvoltat. Potrivit răspunsurilor se pot aduce îmbunătățiri în acest sector prin 

realizarea de investiții și motivarea investitorilor, creșterea gradului de 

dezvoltare prin îmbunătățirea utilajelor/ echipamentelor folosite pentru 

realizarea lucrărilor, digitalizare. 

 

 
Figura 10.10: Aprecierea dezvoltării transporturilor în orașul Roznov 

 

 În privința transportului în orașul Roznov, 33,33% dintre respondenți 

consideră o dezvoltare medie a acestui sector în timp ce aceeași pondere 

consideră că acest sector nu este dezvoltat deloc și 25% îl consideră ca fiind  

subdezvoltat. Conform răspunsurilor primite se necesită investiții pentru 

transportul de mărfuri, pentru realizarea de șosele de centură pentru a evita 

centrul orașului de către autovehiculele cu gabarit ridicat și realizarea de căi 

de acces pentru zonele frecventate de autovehiculele transportatoare de 

mărfuri și modernizarea căilor ferate pentru îmbunătățirea transportului 

feroviar. Pentru transportul rutier de persoane în orașul Roznov sunt necesare 

investiții pentru extinderea/ înnoirea parcului auto disponibil prin 

achiziționarea de noi autobuze/ microbuze și îmbunutățirea infrastructurii 

rutiere oferind astfel căi exclusive pentru transportul public de persoane 

pentru a reduce timpul petrecut în trafic și timpul de așteptare în stații pentru 

autobuze/ microbuze. 
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Figura 10.11: Aprecierea dezvoltării telecomunicațiilor în orașul Roznov 

 

În ceea ce privește sectorul telecomunicațiilor, 50% dintre 

respondenți consideră faptul că acest sector prezintă o dezvoltare medie, 

urmând ca 25% dintre aceştia să fie de părere că acest sector se prezintă ca 

fiind deloc dezvoltat. În urma răspunsurilor primite  putem spune că sunt 

necesare investiții și atragerea investitorilor pentru realizarea de turnuri 

pentru telefonie mobilă cu scopul de a crește calitatea semnalului pe întreaga 

rază a orașului și a comunelor învecinate, dezvoltarea/ extinderea rețelei de 

fibră optică și wi-fi pentru accesul la internet și îmbunătățirea vitezei de 

upload și download. 

 

 
Figura 10.12: Opinia publicului față de posibilele investții 

 

 Privind posibilitatea respondenților de a investi într-un domeniu dacă 

ar dispune de resursele financiare necesare, cele mai votate domenii de 

activitate sunt turismul, serviciile și domeniul energiei. 
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     Figura 10.13: Principalele elemente pentru dezvoltarea economică 

 

 Conform respondenților, stimularea antreprenoriatului local prezintă 

cea mai mare importanță pentru dezvoltarea economică a oraşului Roznov, 

urmând stimularea parteneriatelor public-privat, susţinerea activităţilor de 

comerţ şi agricultură. 

 

 
Figura 10.14: Principalele fenomene sociale negative 

 

 Conform răspunsurilor primite primele trei fenomene sociale 

negative sunt legate de gradul de sărăcie și forța de muncă, 35,71% dintre 

respondenţi considerând că sărăcia este principalul fenomen social negativ. 

Șomajul prezintă un fenomen social negativ conform voturilor în proporție de 

25%, deși putem spune că numărul șomerilor înregistrați din ultimii doi ani 
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În opinia dumneavoastră, principalele fenomene sociale negative 

cu care se confruntă comunitatea sunt (maxim 3 nominalizări):



este mai redus comparativ cu perioada 2010 – 2018. Migrarea forței de muncă 

prezintă o îngrijorare semnificativă în rândul populaţiei. Persoanele apte de 

muncă pleacă spre zone mai dezvoltate pentru a-și găsi locuri de muncă mai 

bine plătite sau în domeniul în care au studii. 

 O altă îngrijorare printre respondenți este reprezentată de abandonul 

școlar. Conform datelor disponibile, la nivelul județului Neamț, cel mai 

ridicat procent de abandon se înregistrează pentru învățământul postliceal și 

de maiștri, 

 Respondenţii s-au arătat îngrijoraţi privind natalitatea la nivelul 

orașului Roznov, deși numărul nou născuților este fluctuant de la an la an, nu 

a prezentat valori descendente semnificative. 

 

 
Figura 10.15: Nivelul de apreciere al dezvoltării orașului Roznov 

 

 În ceea ce privește nivelul de dezvoltare al orașului Roznov, 

răspunsurile majoritare (52,13%) au fost pentru nota 1 urmată de nota 2 în 

proporție de 30,85% . A rezultat faptul că respondenții consideră orașul 

Roznov ca fiind subdezvoltat. Concluzionând, sunt necesare investiții în 

infrastructura tehnico-edilitară, atragerea de fonduri/ investitori pentru 

dezvoltarea sectoarelor private și publice și îmbunătățirea traiului locuitorilor 

orașului și nu numai. 
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Pe o scară de la 1 la 5, cum apreciați nivelul de dezvoltare al 

orașului Roznov?



CAPITOLUL XI – ANALIZA TOWS A DOMENIILOR 

STRATEGICE PENTRU DEZVOLTAREA ORAȘULUI 

ROZNOV 
 

Tabel 11.1 Analiza TOWS a profilului cultural 

PROFILUL CULTURAL 

Puncte tari - S Slăbiciuni - W 

1. Existența 

instituțiilor culturale; 

2. Existenţa lădirilor 

personalităților de 

seamă; 

3. Numeroase 

personalități istorice; 

4. Prezența unui 

număr ridicat de 

lăcașe de cult,cu o 

bogată istorie. 

1. Lipsa atelierelor 

meșteșugărești; 

2. Interes scăzut 

pentru susținerea 

manifestărilor 

culturale din partea 

mediului privat; 

3. Obiectivele 

culturale nu sunt 

suficient promovate.  

 

1. Conectivitatea între 

locațiile turistice și 

instituțiile culturale;  

2. Implicarea tinerilor 

în manifestații 

culturale; 

3. Crearea unor 

festivități speciale în 

rândul tinerilor. 

 

Strategii SO Strategii WO 

O
p

o
rt

u
n

it
ă

ți
 -

 O
 

S1/2/4-O1: Crearea 

unui circuit intern 

între locațiile de 

cazare și atracțiile 

culturale; 

S3-O2: 

Conștientizarea în 

rândul tinerilor a 

importanţei 

autenticității 

naționale; 

S1-O3: Folosirea 

spațiilor pentru tinerii 

talentați pentru 

organiyarea de 

manifestații culturale. 

W2-O1: Crearea unui 

parteneriate public – 

privat; 

W1-O2: Susținerea 

tinerilor talentați prin 

programe pentru 

manifestarea 

abilităților. 

PROFILUL CULTURAL 

A
m

en
in

ță
ri

 -
 T

 

1. Lipsa traseelor 

turistice; 

2. Interesul scăzut 

al tinerilor pentru 

manifestațiile 

culturale; 

3. Paleta de 

activități și 

evenimente 

culturale destinate 

tinerilor este redusă. 

Strategii - ST Strategii - WT 

S1/2/4-T1: Crearea unor 

trasee turistice care să 

includă întregul complex 

de instituții; 

S3-T2: Implicarea mai 

profundă a tinerilor în 

istoria locală; 

S1-T3: Crearea unor 

evenimente culturale. 

W2-T1: Educarea 

mediului 

antreprenorial cu 

privire la importanța 

colaborării dintre 

instituții; 

W1-O3: Crearea unor 

ateliere care să implice 

tinerii dornici să 



mențină vie cultura 

orașului. 

 

Tabel 11.2: Analiza TOWS a profilului administrativ 

PROFILUL 

ADMINISTRATIV 

Puncte tari - S Puncte slabe - W 

1. Poziția favorabilă 

din punct de vedere 

economic cât și 

turistic; 

2. Creșterea numărului 

de locuințe. 

1. Flucțuația 

persoanlului medical; 

2. Instituții publice slab 

modernizate; 

3. Rețele tehnico-

edilitare subdezvoltate. 

O
p

o
rt

u
n

it
ă

ți
 -

 O
 

1. Păstrarea 

autenticității 

construcțiilor;  

2. Extinderea 

spațiilor verzi; 

3. Crearea unui 

program de 

colectare selectivă și 

inteligentă a 

gunoiului; 

4. Susținerea 

tinerilor. 

Strategii - SO Strategii – WO 

S1-O1: Crearea unor 

centre de susținere/ 

consultanță pentru 

antreprenorii locali cu 

privire la tendințele 

actuale; 

S2-O2: Extinderea 

spațiilor verzi;  

S3-O3: Crearea unor 

programe de informare 

a locuitorilor cu privire 

la protejarea mediului 

înconjurător. 

W2-O1: Promovarea 

autenticității locale; 

W1-O4: Susținerea 

tinerilor rezidenți 

pentru a menține 

personalul medical în 

oraș. 

A
m

en
in

ță
ri

 -
 T

 

1. Suprafața 

spațiilor verzi nu a 

prezentat nicio 

extindere în ultimii 

10 ani; 

2. Străzile nu sunt 

modernizate în 

totalitate; 

3. Pierderi de apă 

de la nivelul rețelei 

de apă potabilă; 

4. Neuniformitatea 

dezvoltării a UAT 

Roznov. 

Strategii - ST Strategii -WT 

S2-T1: Amplasarea 

strategică a unor spații 

de relaxare; 

S3-T2: Susținerea din 

bugetul local cât și a 

mediului privat pentru 

modernizarea 

infrastructurii de 

transport; 

 

W2/3-T2/3: Obținerea 

fondurilor 

nerambursabile pentru 

reabilitarea instituțiilor 

publice cât și a sitemul 

tehnico-edilitar; 

W1-T4: Crearea unor 

centre multiple 

(medicină+siguranță 

publică) care să vină în 

sprijinul locuitorilor. 

 

Tabel 11.3: Analiza TOWS a profilului educațional 

Puncte tari - S Puncte slabe - W 



PROFILUL 

EDUCAȚIONAL 

1. Tradiția îndelungată a 

învățământului; 

2. Rata redusă a 

abandonului școlar față de 

nivelul național și regional; 

3. Existența spațiilor 

pentru efectuarea lucrărilor 

practice (laboratoare); 

4. Existența unui personal 

calificat. 

1. Implicarea 

insuficientă a 

agenților economici; 

2. Oscilația 

personalului didactic;  

3. Nederularea de 

proiecte pentru 

formarea cadrului 

didactic; 

4. Diminuarea 

populației școlare. 

O
p

o
rt

u
n

it
ă

ți
 -

 O
 

1. Accesul la 

unitățile de 

educație superioară 

în număr relativ 

ridicat;  

2. Accesibilitatea 

la paleta de unități 

școlare existente la 

nivelul otașului; 

3. Încheierea de 

parteneriate cu 

agenții economici 

pentru instruirea 

practică; 

4. Închirierea unor 

spații din școală în 

vederea creșterii 

veniturilor 

extrabugetare. 

Strategii - SO Strategii - WO 

S2-O3: Încheierea unor 

contracte între agenții 

economici și elevi pentru 

creșterea gradului de 

ocupare a forței de muncă; 

S1-O2: Promovarea 

unităților școlare locale 

pentru a împiedica 

migrarea populației 

școlare; 

S4-O4: Instruirea 

persoanlului școlar cu 

privire la posibilitatea 

obținerii unor surse 

financiare prin exploatarea 

tuturor posibilităților. 

W1-O3: 

Conștientizarea 

antreprenorilor cu 

privire la instruirea 

proprie a 

proaspeților 

absolvenți ; 

W2-O4: Acordarea 

unor venituri 

suplimentare cadrelor 

didactice din venituri 

proprii; 

W3-O4: Utilizarea 

unor spații destinată 

formării personalului 

didactic cu scopul 

eficientizării. 

A
m

en
in

ță
ri

 -
 T

 

1. Scăderea 

numărului de 

absolvenți; 

2. Diferența cu 

privire la cele 

două medii cu 

privire la 

accesibilitatea  la 

rețeaua de 

internet; 

3. Migrarea forței 

de muncă 

calificate către 

zonele mai 

dezvoltate. 

Strategii - ST Strategii - WT 

T1-S1/S4: Promovarea 

educației și a beneficiilor 

promovării examenului de 

bacalaureat; 

T2-S2: Extinderea 

rețelelor de internet prin 

cablu și wi-fi; 

T3-S4: Îndrumarea 

absolvenților în căutarea 

unui loc de muncă. 

W2-T2: Corelarea 

celor două poate fi 

susținută de ideea că 

părinții nu găsesc o 

stabilitate la nivel 

educațional; 

W1-T3: Implicarea 

mediului școlar și 

antreprenorial în 

formarea personalului 

calificat necesar în 

această zonă. 

 

Tabel 11.4: Analiza TOWS a profilului demografic 



PROFILUL 

DEMOGRAFIC 

Puncte tari - S Puncte slabe - W 

1. Omogenitatea etnică; 

2. Scăderea numărului de 

divorțuri; 

3. Creşterea natalităţii; 

4. Populația relativ 

tânără. 

1. Tendință descendentă a 

numărului de locuitori în 

ultimii 3 ani; 

2. Număr ridicat de plecări 

cu domiciliul în ultimii 

ani; 

3. Inegalitatea dintre sexe 

pe grupe de vârstă. 

O
p

o
rt

u
n

it
ă

ți
 -

 O
 

1. Atragerea de 

persoane în 

zonă;  

2. Creșterea 

numărului de 

ANL-uri; 

3. Crearea unor 

programe de 

susținere a 

familiilor cu 

mai mulți copii. 

 

Strategii - SO Strategii - WO 

S2-O3: Oferirea unui 

suport material familiilor 

cu scopul menținerii unui 

echilibru demografic; 

S3/4-O2: Extinderea 

suprafețelor cu locuințe 

în format ANL, cu scopul 

reducerii deplasării 

persoanelor spre alte 

zone mai dezvoltate; 

S4-O1: Crearea unor 

parteneriate pentru 

crearea de valoare 

adăugată. 

W1-O1: Atragerea de 

potențiali locuitori prin 

promovarea resurselor 

existente/ a 

oportunităților de la 

nivelul orașului; 

W2-O3: Promovarea 

conceptului de apartenență 

la comunitate.  

Tabel 11.5: Analiza TOWS a profilului economic 

PROFILUL ECONOMIC 

Puncte tari - S Puncte slabe - W 

1. Orașul 

înregistrează 

progres economic; 

2. Se înregistrează 

o scădere a 

numărului de 

șomeri; 

3. Se înregistrează 

o creștere 

1. Scăderea numărului de 

firme nou deschise; 

2. Diversitate redusă a 

activităților economice;  

3. Sectoare economice 

subdezvoltate. 

A
m

en
in

ță
ri

 -
 T

 

1. Populație 

relativ 

îmbătrânită; 

2. Oscilația 

numărului de 

căsătorii; 

3. Creșterea 

numărului de 

plecări cu 

domiciliul a 

locuitorilor. 

Strategii - ST Strategii - WT 

S2-T2: Promovarea 

uniunii familiale; 

S4-T3: Valorificarea 

potențialului uman local. 

W2-T2: Formarea unor 

programe care să implice 

creșele și facilități pentru 

persoanele în vârstă; 

W3-T3: Susținerea 

tinerilor cu idei 

antreprenoriale cu scopul 

reducerii deplasării 

acestora în masă către alte 

zone. 



numărului mediu 

de salariați. 
O

p
o

rt
u

n
it

ă
ți

 -
 O

 

1. Subvenţionarea 

locurilor de muncă şi 

facilităţi, în cazul în 

care sunt angajați 

şomeri, absolvenţi, 

persoane peste 45 de 

ani sau unici 

întreţinători ai 

familiilor 

monoparentale, şomeri 

care mai au 3 ani până 

la pensie, elevi şi 

studenţi, pe perioada 

vacanţelor, ucenici, 

persoane cu handicap;  

2. Credite în condiţii 

avantajoase în vederea 

creării de noi locuri de 

muncă; 

3. Sprijin financiar 

pentru formarea 

profesională a 

angajaţilor proprii. 

Strategii - SO Strategii - WO 

S1-O2: Oferirea 

unui suport 

tinerilor 

antreprenori pentru 

a crește eficiența 

economică de la 

nivelul 

întreprinderii; 

S3-O3: Formarea 

continuă a 

capitalului uman; 

S2-O1: 

Accelerarea 

progresului 

economic. 

W1-O1: Susținerea 

tinerilor antreprenori 

prin crearea unor centre 

de consultanță; 

W2-O3: Diversificarea 

activităților din cadrul 

oașului prin mobilizarea 

persoanelor cu studii de 

specialitate. 

A
m

en
in

ță
ri

 -
 T

 

1. Orașul Roznov 

nregistrează locul 4 în 

crearea PIB pentru 

Regiunea Nord - Est; 

2. Migrarea forței de 

muncă specializate; 

3. Reducerea 

numărului de personal 

calificat. 

Strategii - ST Strategii - WT 

S2-T2: Menținerea 

personalului prin 

bonificații cât și 

activități de team-

building; 

S3-T3: Susținerea 

personalului prin 

calificări multiple. 

W2-T1: Conștientizarea 

importanței diversității în 

rândul tinerilor cu idei noi 

și provocatoare pentru 

mediul de afaceri; 

W3-T2: Susținerea 

tinerilor și nu numai prin 

lărgirea paletei de activități 

economice care să implice 

toate specializările. 

 Tabel 11.6: Analiza TOWS a turismului 

PROFILUL TURISM 

Puncte tari - S Puncte slabe - W 

1. Diversitatea 

obiectivelor turistice; 

2. Cadru natural cu 

puternic potențial 

turistic. 

1. Inexistența unor 

trasee turistice bine 

gândite; 

2. Promovarea 

insuficientă a tuturor 

obiectivelor turistice;  

3. Inexistența unor ghizi 

turistici care să 



însoțească grupuri în 

adevărate trasee de 

prezentare a 

patrimoniului local. 

4. Număr redus de 

unități turistice de 

cazare. 

O
p

o
rt

u
n

it
ă

ți
 -

 O
 

1. Crearea unor 

trasee turistice;  

2. Valorificarea 

tuturor resurselor 

turistice antropice; 

3. Crearea unor 

complexe 

agroturistice; 

4. Valorificarea 

turistică a așezărilor 

naturale; 

5. Valorificarea 

producțiilor locale. 

Strategii - SO Strategii - WO 

S1-O1: Implicarea 

mediului privat cât și 

administrația 

obiectivelor locale cu 

scopul formării unui 

circuit turistic; 

S2-O4: Formarea unor 

zone de relaxare în zona 

de pădure, zone de 

picnic, camping etc; 

S1/2-O5: Asocierea 

antreprenorilor locali cât 

și administrația locală în 

constituirea unor zone 

agroturistice. 

W1-O1: Susținerea 

tinerilor și ideilor 

inovative pentru 

dezvoltarea traseelor; 

W2-O2: Realizarea 

unor locuri de muncă în 

domeniul promovării 

orașului; 

W4-O3: Atragerea 

investitorilor pentru 

realizarea de unități 

turistice de cazare. 

A
m

en
in

ță
ri

 -
 T

 

1. Degradarea 

obiectivelor 

turistice; 

2. Cooperarea 

insuficientă a 

mediului privat cu 

instituțiile culturale; 

3. Nepromovarea 

conservării ariilor 

naturale. 

Strategii - ST Strategii - WT 

1. S1-T1: Menținerea în 

stare optimă a 

obiectivelor turistice; 

2. S2-T2: Promovarea 

reciprocă a locațiilor 

turistice și a locațiilor de 

cazare. 

W3-T2: Promovarea 

personalului calificat în 

cadrul promovării prin 

angajarea unor persoane 

calificate; 

W2-T2/3: Crearea unor 

campanii de promovare 

a imaginii orașului 

Roznov. 



 

CAPITOLUL XII – TENDINȚE INTERNAȚIONALE –

DEZVOLTAREA URBANĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN 

 
Orașul Roznov reprezintă un pol de atracție urbană pentru localitățile 

alăturate, contribuind în mod semnificativ la dezvoltarea generală a 

localităților învecinate: Borlești, Zănești, Piatra Șoimului, Săvinești, Dochia, 

Podoleni, Rediu și altele. 

 Dezvoltarea orașului Roznov reprezintă o asigurare de îmbunătățire 

a condițiilor de trai a populației din acest areal.  

 Zonele urbane reprezintă motorul economiei. Creșterea economică se 

sprijină pe o abordare integrată a dezvoltării urbane, astfel încât să se 

stabilească parteneriate între factorii interesați. 

 Agenda urbană a UE se focusează pe dezvoltarea a 12  parteneriate 

care să răspundă următoarelor provocări: 

- Integrarea migranților și refugiaților; 

- Calitatea aerului; 

- Sărăcia urbană; 

- Locuințele; 

- Economia circulară; 

- Locurile de muncă și competențele forței de muncă în economia 

locală; 

- Adaptarea la schimbările climatice; 

- Tranziția energetică; 

- Utilizarea durabilă a terenurilor și a soluțiilor bazate pe natură; 

- Mobilitatea urbană; 

- Tranziția digitală; 

- Achiziții publice inovatoare și responsabile. 

La nivelul UE peste două treimi din populația totală se regăsește în 

zonele urbane, acestea fiind considerate motorul creșterii economice. 

Prin reabilitarea infrastructurii urbane se au în vedere următoarele: 

creșterea calității vieții, îmbunătățirea serviciile urbane, dezvoltarea 

structurilor de sprijinire a afacerilor. 

În contextul dezvoltării urbane durabile, la nivelul european se 

evidențiaztă necesitatea unei abordări integrate. 

Principalele acțiuni care se sprijină prin intermediul programelor în 

curs de, derulare abordează aspecte referitoare la economie, cultură, 

demografie, mediu, etc. 

  



 Programele și fondurile Uniunii Europene (UE) finanțate din bugetul 

UE și din NextGenerationEU în Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2021 – 

2027 

Comisia Europeană oferă o imagine de ansamblu a posibilităților de 

finanțare având ca sursă CFM 2021 – 2027 și NextGenerationEU. Ele sunt 

prezentate pe rubrici, pe clustere și pe programe sau fonduri (majoritatea 

programelor implementate sub gestiune partajată se numesc „fonduri”). 

 

Rubrica 1: Piața unică, inovare și sectorul digital 

 Cercetare și inovare 

 Orizont Europa 

Orizont Europa este principalul program de finanțare al UE pentru 

cercetare și inovare. 

Abordează schimbările climatice, contribuie la realizarea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și stimulează competitivitatea și 

creșterea economică a UE. 

Facilitează colaborarea și consolidează impactul cercetării și inovării 

asupra dezvoltării, sprijinirii și implementării politicilor UE, ținând cont 

totodată de provocările globale. Sprijină crearea de cunoștințe și tehnologii la 

nivel de excelență și o mai bună difuzare a acestora. 

Creează locuri de muncă, atrage talente din UE la toate nivelurile, 

stimulează creșterea economică, promovează competitivitatea industrială și 

optimizează impactul investițiilor în cadrul unui spațiu european de cercetare 

consolidat. 

La program pot participa entități juridice din UE și din țările asociate.  

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 95,51 miliarde euro, 

din care 5,4 miliarde euro în cadrul NextGenerationEU (în prețuri curente). 

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Programul Euratom pentru cercetare și formare 

Programul Euratom pentru cercetare și formare (2021 – 2025) 

continuă, prin acțiuni directe și indirecte, următoarele activități-cheie din 

domeniul cercetării: siguranță nucleară; securitate; deșeuri radioactive; 

gestionarea combustibilului uzat; protecția împotriva radiațiilor; energia de 

fuziune. 

Programul extinde, de asemenea, cercetarea în domeniul aplicațiilor 

neenergetice ale radiațiilor ionizante. 

Programul Euratom pune un accent puternic pe dezvoltarea 

competențelor și aptitudinilor în sectorul nuclear. Aceasta va aduce 

îmbunătățiri în domeniile educației, formării și accesului la infrastructurile de 

cercetare. Astfel, Europa va putea să își mențină poziția de lider mondial în 



domeniul securității nucleare și al gestionării deșeurilor și să atingă cel mai 

înalt nivel de protecție împotriva radiațiilor. 

În plus, programul sprijină mobilitatea cercetătorilor în domeniul nuclear, 

prin intermediul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie (MSCA) din cadrul 

programului Orizont Europa. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 1,98 miliarde euro (în 

prețuri curente) 

Durata programului: 2021 – 2025 

 

ITER (Reactorul termonuclear experimental internațional) 

ITER este un experiment pe scară largă menit să demonstreze 

viabilitatea științifică și tehnică a fuziunii ca nouă sursă de energie și să aducă 

energia de fuziune în pragul exploatării industriale. Se preconizează faptul că 

ITER va începe să funcționeze în sudul Franței în anul 2025 și va fi pe deplin 

operațional în anul 2035. 

Contribuția europeană la acest proiect internațional intră în 

responsabilitatea întreprinderii comune europene „Fusion for Energy” (F4E), 

cu sediul la Barcelona (Spania). În paralel cu ITER, se desfășoară o 

colaborare bilaterală între UE și Japonia, care are ca scop accelerarea 

dezvoltării energiei de fuziune. Cea mai mare parte a finanțării este distribuită 

prin intermediul procedurilor de ofertare. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 5,61 miliarde euro (în 

prețuri curente) 

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Investiții europene strategice 

InvestEU 

Programul InvestEU se bazează pe modelul de succes al Planului de 

investiții pentru Europa, care a mobilizat peste 500 de miliarde EUR în 

perioada 2015 – 2020. 

Având ca scop declanșarea unui nou val de investiții în valoare de peste 372 

de miliarde euro în perioada 2021 – 2027, InvestEU va stimula inovarea și 

crearea de locuri de muncă în Europa. Va furniza și va atrage finanțare pe 

termen lung în conformitate cu politicile UE și va contribui la redresarea 

economică. 

InvestEU va mobiliza fonduri private și publice substanțiale care sunt 

protejate printr-o garanție bugetară a UE bazată pe implementarea cu succes 

a Fondului European pentru Investiții Strategice (FEIS). 

InvestEU va beneficia de o garanție bugetară de 26,2 miliarde EUR, finanțată 

din resursele instrumentului NextGenerationEU și prin CFM. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/url%7D
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro


Investițiile totale care urmează să fie mobilizate sunt estimate la peste 

372 de miliarde euro la nivelul UE, din care 30 % vor contribui la realizarea 

obiectivelor în domeniul climei. 

Programul va fi structurat în jurul a 4 componente de politică: 

Infrastructură durabilă; 

Cercetare, inovare și digitalizare; 

IMM-uri; 

Investiții sociale și competențe. 

În cadrul tuturor celor patru componente va fi posibilă realizarea de 

investiții strategice axate pe crearea unor lanțuri valorice europene mai 

puternice și pe sprijinirea activităților legate de infrastructurile și tehnologiile 

critice. Investițiile vor acoperi nevoile viitoare ale economiei europene și vor 

promova autonomia UE în sectoare esențiale. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 10,28 miliarde euro, 

din care 6,07 miliarde euro în cadrul NextGenerationEU (în prețuri curente) 

 Durata programului: 2021 – 2027 

 

Mecanismul pentru interconectarea Europei  

Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) este un 

instrument-cheie de finanțare al UE pentru promovarea creșterii economice, 

a creării de locuri de muncă și a competitivității prin investiții specifice în 

infrastructură la nivel european. Mecanismul sprijină crearea unor rețele 

transeuropene performante, durabile și bine interconectate în domeniul 

transporturilor, energiei și serviciilor digitale. Investițiile MIE completează 

verigile lipsă din infrastructura energetică, de transport și digitală a Europei. 

MIE înseamnă beneficii pentru cetățenii din toate statele membre, deoarece 

facilitează călătoriile și le face mai ecologice, sporește securitatea energetică 

a Europei, permițând, în același timp, utilizarea pe scară mai largă a surselor 

regenerabile de energie și facilitează interacțiunea transfrontalieră între 

administrațiile publice, întreprinderi și cetățeni. 

MIE este împărțit în trei sectoare: 

Transport; 

Energie; 

Sectorul digital. 

Printre prioritățile-cheie ale MIE se numără facilitarea și consolidarea 

sinergiilor dintre cele trei sectoare. Acțiunile intersectoriale pot permite 

optimizarea costurilor sau a rezultatelor prin punerea în comun a resurselor 

financiare, tehnice sau umane, sporind astfel eficacitatea finanțării UE. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 20,73 miliarde EUR (în 

prețuri curente) 

Durata programului: 2021 – 2027 



 

Programul Europa digitală 

Programul Europa digitală oferă finanțare pentru proiecte în cinci 

domenii cruciale: 

supercomputere; 

inteligență artificială; 

securitate cibernetică; 

abilități digitale avansate; 

asigurarea utilizării pe scară largă a tehnologiilor digitale în întreaga 

economie și societate. 

Programul este conceput pentru a acoperi decalajul dintre cercetarea 

tehnologiei digitale și implementarea pieței. Acesta va aduce beneficii 

cetățenilor și întreprinderilor europene, în special IMM-urilor. Investițiile din 

cadrul Programului Europa digitală susțin obiectivele duble ale Uniunii 

Europene: tranziția verde și transformarea digitală, consolidând în același 

timp rezistența și suveranitatea digitală a Uniunii. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027:  7.59 miliarde euro (în 

prețuri curente); 

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Piața unică  

Programul Piața Unică 

Programul pentru piața unică de 4,2 miliarde EUR va consolida 

guvernanța pieței unice a UE. Va ajuta să facă piața internă să funcționeze 

mai bine cu măsuri care includ o supraveghere îmbunătățită a pieței, sprijin 

pentru rezolvarea problemelor pentru cetățeni și întreprinderi și o politică de 

concurență consolidată creșterea competitivității întreprinderilor, în special a 

întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) elaborează standarde europene 

eficiente și standarde internaționale de raportare și audit financiar și 

nefinanciar, să ofere o protecție și mai mare consumatorilor menține un nivel 

ridicat de siguranță alimentară, să producă și să difuzeze statistici de înaltă 

calitate. 

Programul reunește multe activități sub o umbrelă coerentă pentru a 

reduce suprapunerile. Concentrează investițiile acolo unde va avea cel mai 

mare impact. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027:  4.21 miliarde euro (în 

prețuri curente); 

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Programul UE antifraudă (2021 – 2027)  

Programul are următoarele obiective generale: 



protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin sprijinirea 

acțiunilor de combatere a neregulilor, fraudei și corupției care afectează 

bugetul UE; 

sprijinirea asistenței reciproce între autoritățile administrative din 

statele membre ale UE; 

asigurarea aplicării corecte a legii în materie vamală și agricolă prin 

sprijinirea cooperării dintre autoritățile administrative din statele membre ale 

UE și Comisia Europeană; 

Programul oferă finanțare, în special pentru echipamente de 

investigație tehnică și operațională, formare specializată și activități de 

cercetare, pentru a sprijini protecția intereselor financiare ale UE. Finanțarea 

este furnizată sub formă de subvenții și achiziții. 

Entitățile eligibile pentru subvenții sunt autoritățile publice (din statele 

membre UE sau țări terțe asociate), institutele de cercetare și educație, 

entitățile fără scop lucrativ și orice entitate juridică creată în temeiul legislației 

UE sau a oricărei organizații internaționale. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027:  181 milioane euro (în 

prețuri curente); 

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Cooperarea în domeniul impozitării (FISCALIS) 

Programul Fiscalis se axează pe îmbunătățirea bunei funcționări a 

sistemelor de impozitare a pieței interne, ajutând țările participante, 

autoritățile fiscale și oficialii lor să lucreze împreună în lupta împotriva 

fraudei fiscale, evaziunii fiscale și planificării fiscale agresive. 

Fiscalis contribuie, de asemenea, la protejarea intereselor financiare ale 

statelor membre și ale contribuabililor cinstiți. Acesta permite autorităților 

relevante să pună în aplicare legislația UE în domeniul impozitării asigurând 

schimbul de informații, sprijinind cooperarea administrativă și contribuind la 

reducerea sarcinii administrative a autorităților fiscale și a costurilor de 

conformitate pentru contribuabili atunci când este necesar. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 269 milioane euro (în 

prețuri curente); 

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Cooperare în domeniul vamal (VAMĂ) 

Programul vamal sprijină dezvoltarea și funcționarea sistemelor 

centrale din domeniul tehnologiei informației din UE pentru vamă. 

Facilitează activitățile de colaborare între funcționarii vamali, inclusiv 

schimbul de bune practici și cunoștințe în domeniul politicii și dreptului 

vamal și punerea lor în aplicare practică. Programul este limitat la autoritățile 



vamale din UE și țările eligibile din afara UE. Programul funcționează fără 

apeluri de propuneri. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 950 milioane euro (în 

prețuri curente); 

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Spațiu 

Politica spațială a UE 

Politica spațială a UE își propune să abordeze unele dintre cele mai 

presante provocări de astăzi, cum ar fi combaterea schimbărilor climatice, 

contribuirea la stimularea inovației tehnologice și furnizarea de beneficii 

socio-economice cetățenilor. 

Tehnologia spațială, datele și serviciile au devenit indispensabile în 

viața europenilor. Acestea stau la baza folosirii telefoanelor mobile și sa 

sistemelor de navigație auto, vizionării TV prin satelit și în momentul în care 

sunt retrași bani de la automate bancare. Sateliții oferă, de asemenea, 

informații imediate în caz de dezastre, cum ar fi cutremure, incendii forestiere 

sau inundații, permițând o mai bună coordonare între echipele de urgență și 

salvare. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 14,88 miliarde euro (în 

prețuri curente); 

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Rubrica 2: Coeziune și valori  

Dezvoltare regională și coeziune 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) 

FEDR oferă finanțare organismelor publice și private din toate 

regiunile UE pentru a reduce disparitățile economice, sociale și teritoriale. 

Fondul sprijină investițiile prin programe dedicate naționale sau regionale. 

În perioada 2021 – 2027, fondul va permite investiții pentru a face 

Europa și regiunile sale: 

• mai competitive și mai inteligente, prin inovare și sprijin pentru 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), precum și prin digitalizare 

și conectivitate digitală; 

• mai verzi, cu emisii reduse de carbon și rezistente; 

• mai conectate prin îmbunătățirea mobilității; 

• mai sociale, susținând ocuparea forței de muncă eficiente și incluzive, 

educație, competențe, incluziune socială și acces egal la asistență 

medicală, precum și consolidarea rolului culturii și al turismului 

durabil; 



• mai aproape de cetățeni, sprijinind dezvoltarea condusă local și 

dezvoltarea urbană durabilă în întreaga UE. 

FEDR este livrat sub gestiune partajată. Autoritățile locale solicită 

proiecte adaptate nevoilor lor specifice. Acesta este guvernat de 

Regulamentul privind dispozițiile comune. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 226,05 miliarde euro 

(în prețuri curente); 

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Fondul de coeziune 

Fondul de coeziune oferă sprijin statelor membre ale UE cu un venit 

național brut pe cap de locuitor sub 90% (media UE-27) pentru a consolida 

coeziunea economică, socială și teritorială a UE. Acesta susține investițiile 

prin programe dedicate naționale sau regionale. 

Fondul contribuie în principal la investiții în domeniul mediului și al 

rețelelor transeuropene în domeniul infrastructurii de transport realizate de 

autoritățile publice și regionale din următoarele state membre ale UE: 

Bulgaria, Cehia, Estonia, Grecia, Croaţia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, 

Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia. 

Fondul este livrat în gestiune partajată și este guvernat de 

Regulamentul privind dispozițiile comune. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 48.03 miliarde euro (în 

prețuri curente) din care 11,29 miliarde euro transferate către Facilitatea 

Conectarea Europei; 

Durata programului: 2021 – 2027 

  

REACT-UE 

Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-

UE) extinde măsurile de răspuns la criză și de reparare a crizei livrate prin 

inițiativa de investiții în răspunsul la coronavirus (CRII) și inițiativa de 

investiții pentru răspunsul la coronavirus plus (CRII +) și constituie un liant 

la planul de redresare pe termen lung. Programul sprijină proiecte de investiții 

care promovează capacitățile de reparare a crizelor și contribuie la o redresare 

ecologică, digitală și rezistentă a economiei, inclusiv sprijin pentru 

menținerea locurilor de muncă, scheme de muncă pe termen scurt și sprijin 

pentru lucrătorii independenți. De asemenea, poate sprijini crearea de locuri 

de muncă și măsurile de ocupare a tinerilor, sistemele de sănătate și furnizarea 

de fond de rulment și sprijin pentru investiții pentru întreprinderile mici și 

mijlocii. 

REACT-UE nu este o sursă nouă de finanțare, ci o completare a 

alocărilor Fondului European de Dezvoltare Regională 2014 – 2020 și a 



Fondului Social European. Acestea pot fi utilizate până la sfârșitul anului 

2023, așa cum a fost deja cazul alocărilor inițiale. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 50.62 miliarde euro în 

cadrul NextGenerationEU 

Durata programului: 2021 – 2022 

 

 Redresare și reziliență  

Facilitatea de redresare și reziliență 

Facilitatea va pune la dispoziție împrumuturi și subvenții (în prețuri 

curente) de 723,8 miliarde EUR pentru a sprijini reformele și investițiile 

întreprinse de statele membre ale UE. Scopul este de a atenua impactul 

economic și social al pandemiei coronavirus și de a face economiile și 

societățile europene mai durabile, mai rezistente și mai bine pregătite pentru 

provocările și oportunitățile tranzițiilor ecologice și digitale. 

Statele membre vor pregăti planuri de recuperare și reziliență care 

stabilesc un pachet coerent de reforme și proiecte de investiții publice. Pentru 

a beneficia de sprijinul facilității, aceste reforme și investiții ar trebui puse în 

aplicare până în anul 2026. 

Planurile de recuperare și reziliență ale statelor membre ar trebui să 

abordeze în mod eficient provocările identificate în semestrul european, în 

special recomandările specifice fiecărei țări adoptate de Consiliu. Planurile ar 

trebui să includă, de asemenea, măsuri pentru a aborda provocările și a profita 

de beneficiile tranzițiilor ecologice și digitale. 

Se așteaptă ca fiecare plan să contribuie la cele patru dimensiuni 

prezentate în Strategia anuală de creștere durabilă 2021, care a lansat ciclul 

semestrului european din acest an: 

• durabilitatea mediului; 

• productivitate; 

• corectitudine; 

• stabilitate macroeconomică; 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 723,82 miliarde euro sub 

NGEU (prețuri curente) 

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Instrumentul de asistență tehnică 

Instrumentul de asistență tehnică ajută statele membre ale UE să 

proiecteze și să implementeze reforme care să îmbunătățească reziliența, 

oferind expertiză autorităților naționale. Sprijinul este la cerere și poate 

include consultanță strategică și juridică, studii, instruire și vizite de experți 

la fața locului. 

Statele membre pot solicita sprijin pentru: 



• implementarea unor reforme care să îmbunătățească reziliența în 

contextul guvernanței economice a UE, cum ar fi cele care rezultă din 

recomandările specifice fiecărei țări în cadrul semestrului european 

și în virtutea punerii în aplicare a legislației UE; 

• pregătirea, modificarea, implementarea și revizuirea planurilor 

naționale de recuperare și reziliență în cadrul Facilității de recuperare 

și reziliență; 

• implementarea programelor de ajustare economică; 

• punerea în aplicare a reformelor întreprinse din proprie inițiativă. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 864 milioane euro (prețuri 

curente) 

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Protecția monedei euro împotriva falsificării 

Programul previne și combate falsificarea și frauda aferentă și 

păstrează integritatea bancnotelor și monedelor euro. Consolidează 

încrederea cetățenilor și a întreprinderilor în autenticitatea bancnotelor și a 

monedelor și sporește încrederea în economia Uniunii, asigurând în același 

timp sustenabilitatea finanțelor publice. 

Oferă schimb și diseminare de informații, în special prin organizarea 

de ateliere, întâlniri și seminarii, inclusiv formare, plasamente specifice și 

schimburi de personal al autorităților naționale competente. De asemenea, 

oferă asistență tehnică, științifică și operațională. În cele din urmă, 

achiziționează echipamente pentru a fi utilizate de autoritățile specializate în 

combaterea contrafacerii din țări terțe pentru a proteja euro împotriva 

falsificării. 

Programul finanțează schimburi de personal, seminarii, instruiri și 

studii pentru autoritățile judiciare și de aplicare a legii, bănci și alte persoane 

implicate în combaterea contrafacerii euro. Acțiunile pot avea loc în zona 

euro, în țările UE din afara zonei euro și în țările terțe. Pot fi introduse cereri 

de către toate autoritățile competente ale statelor membre UE pentru a primi 

cofinanțare (sub rezerva adoptării Regulamentului Consiliului care extinde 

către statele membre neparticipante aplicarea Regulamentului Pericles IV). 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 6 milioane euro (prețuri 

curente) 

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (rescEU) 

Obiectivul general al mecanismului de protecție civilă al UE este de 

a consolida cooperarea dintre statele membre ale UE și 6 state participante în 

domeniul protecției civile, în vederea îmbunătățirii prevenirii, pregătirii și 

răspunsului la dezastre. 



Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 3,32 miliarde euro, din 

care 2,06 miliarde euro sub NGEU (prețuri curente)  

Durata programului: 2021 – 2027 

 

EU4HEALTH (UE PENTRU SĂNĂTATE) 

U4Health este răspunsul UE la impactul COVID-19 asupra 

personalului medical și a angajaților din sistem, a pacienților și a sistemelor 

de sănătate din Europa. Noul program va depăși răspunsul la criză pentru a 

deschide calea către o Uniune a Sănătății mai puternică, mai sănătoasă și mai 

rezistentă. EU4Health este cel mai mare program de sănătate realizat vreodată 

și va investi peste 5 miliarde EUR în șapte ani (2021 – 2027) pentru a 

îmbunătăți sănătatea în Uniune. 

Programul își propune să îmbunătățirea și promovarea sănătății în 

Uniune protejează oamenii din Uniune de amenințări transfrontaliere grave la 

adresa sănătății îmbunătățirea medicamentelor, a dispozitivelor medicale și a 

produselor relevante pentru criză consolidarea sistemelor de sănătate. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 5.75 miliarde euro 

(prețuri curente)  

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Investiții în oameni, coeziune socială și valori 

Fondul Social European + 

Fondul Social European + (FSE +) își propune să sprijine statele 

membre în: 

• abordarea crizei cauzată de pandemia de coronavirus; 

• atingerea unor niveluri ridicate de ocupare și a unei protecții sociale 

echitabile; 

• încurajarea forței de muncă calificată și rezistentă, pregătită pentru 

tranziția către o economie verde și digitală. 

• FSE + finanțează punerea în aplicare a principiilor Pilonului 

european pentru drepturile sociale prin acțiuni în domeniul ocupării 

forței de muncă, educație și competențe și incluziune socială. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 99.26 miliarde euro (prețuri 

curente)  

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Erasmus + 

Erasmus + este programul UE de sprijinire a educației, formării, 

tineretului și sportului în Europa. A oferit o experiență de schimbare a vieții 

mai mult de 10 milioane de participanți în ultimii 30 de ani și va continua să 



ofere oportunități unei largi varietăți de persoane și organizații pentru 

următorul ciclu de viață de șapte ani (2021 – 2027). 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 26.51 miliarde euro 

(prețuri curente)  

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Corpul European de Solidaritate 

Corpul european de solidaritate este un program de finanțare UE 

pentru tinerii care doresc să se angajeze în activități solidare într-o varietate 

de domenii. Acestea variază de la ajutarea celor defavorizați la ajutor 

umanitar, precum și contribuția la acțiuni de sănătate și mediu în întreaga UE 

și nu numai. 

Programul finanțează proiecte pentru a implica tinerii în activități 

solidare care abordează provocările societale prin voluntariat sau prin crearea 

propriilor proiecte solidare. Ambiția programului nu este doar să fie mai 

incluzivă, ci și mai ecologică și mai digitală. 

Corpul european de solidaritate finanțează voluntariatul (inclusiv 

ajutorul umanitar) și proiecte solidare. Este deschis persoanelor cu vârste 

cuprinse între 18 și 30 de ani (35 de ani pentru ajutor umanitar) și 

organizațiilor din UE și din țările partenere. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 1.01 miliarde euro 

(prețuri curente)  

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Programul de justiție 

Programul Justiție se desfășoară în perioada 2021 – 2027. Oferă 

finanțare pentru a sprijini cooperarea judiciară în materie civilă și penală, cum 

ar fi formarea judecătorilor și a altor practicanți juridici și accesul efectiv la 

justiție pentru cetățeni și întreprinderi. 

Contribuie la dezvoltarea în continuare a unui spațiu european de 

justiție bazat pe statul de drept, inclusiv independența și imparțialitatea 

sistemului judiciar, pe recunoaștere reciprocă, încredere reciprocă și 

cooperare judiciară. Întărește democrația, statul de drept și drepturile 

fundamentale. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 0.3 miliarde euro 

(prețuri curente)  

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Programul Cetățeni, egalitate, drepturi și valori 

Obiectivul programului Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori este de 

a proteja și promova drepturile și valorile consacrate în Tratatele UE și în 



Carta drepturilor fundamentale. În special, prin sprijinirea organizațiilor 

societății civile active la nivel local, regional, național și transnațional. 

Acesta își propune să susțină și să dezvolte societăți deschise, bazate pe 

drepturi, democratice, egale și incluzive, bazate pe statul de drept. Aceasta 

include o societate civilă vibrantă și împuternicită, încurajând participarea 

democratică, civică și socială a oamenilor și cultivând diversitatea bogată a 

societății europene, pe baza valorilor noastre comune, a istoriei și a memoriei 

noastre. 

Programul se bazează pe patru componente: 

Egalitatea, drepturile și egalitatea de gen – promovarea drepturilor, 

nediscriminarea, egalitatea (inclusiv egalitatea de gen) și promovarea 

integrării genului și nediscriminării; 

Implicarea și participarea cetățenilor - promovarea implicării și 

participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii, schimburi între cetățeni 

ai diferitelor state membre și creșterea gradului de conștientizare a istoriei 

europene comune; 

Daphne – combate violența, inclusiv violența de gen; 

Valorile Uniunii – protejează și promovează valorile Uniunii. 

Împreună cu programul Justiție, programul Cetățeni, Egalitate, 

Drepturi și Valori formează Fondul pentru Justiție, Drepturi și Valori. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 1.56 miliarde euro 

(prețuri curente)  

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Europa creativă  

Europa Creativă este programul Comisiei Europene pentru sprijinirea 

sectoarelor culturale și audiovizuale. 

În urma programului anterior Europa Creativă, Europa Creativă va continua 

să sprijine sectoarele culturale și creative europene pentru perioada 2021-

2027. 

Programul se bazează pe și continuă structura programului anterior 

cu 3 fire: 

• Cultura acoperă sectoarele culturale și creative, cu excepția sectorului 

audiovizual; 

• MEDIA acoperă sectorul audiovizual; 

• Componenta intersectorială acoperă activitățile din toate sectoarele 

culturale și creative. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 2.53 miliarde euro (prețuri 

curente)  

Durata programului: 2021 – 2027 

 



Rubrica 3: Resurse naturale și mediu 

Agricultură și politica maritimă 

 

Fondul european de garantare agricolă (FEGA) 

Fondul european de garantare agricolă (FEOGA) îi ajută pe fermierii 

din UE să asigure o aprovizionare sigură cu alimente sigure, sănătoase și 

accesibile. 

Prin FEGA, țările UE trebuie să ofere: 

• un sistem de plată de bază pentru fermieri; 

• plăți directe verzi (pentru metode agricole durabile); 

• plată pentru tinerii fermieri. 

Țările UE pot utiliza, de asemenea, FEGA pentru a finanța scheme 

specifice pentru a ajuta fermele mici și mijlocii, fermierii care operează în 

zone cu constrângere naturală și sectoarele care se confruntă cu dificultăți. 

FEGA finanțează, de asemenea, măsuri pentru sprijinirea și stabilizarea 

piețelor agricole. Aceste măsuri funcționează ca parte a Organizației comune 

a pieței. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 291.09  miliarde euro 

(prețuri curente)  

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Fondul agricol european pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

finanțează contribuția UE la programele de dezvoltare rurală (PDR). 

PDR-urile constau în măsuri și proiecte care contribuie la obiectivele la 

nivelul UE: 

• îmbunătățirea competitivității agriculturii; 

• încurajarea gestionării durabile a resurselor naturale și a acțiunilor 

climatice; 

• realizarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunităților rurale. 

Programele sunt pregătite la nivel național sau regional și trebuie să 

lucreze la realizarea unor obiective specifice legate de obiectivele de 

dezvoltare rurală ale UE. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 95.51  miliarde euro 

(prețuri curente)  

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Fondul European pentru Maritim, Pescuit și Acvacultură (EMFAF) 

este fondul pentru politicile UE în domeniul maritim și al pescuitului pentru 

2021 – 2027. ajută pescarii să treacă către un pescuit durabil. 



Prin EMFAF UE realizează următoarele: 

• sprijină comunitățile de coastă în diversificarea economiilor lor; 

• finanțează proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc 

calitatea vieții de-a lungul coastelor europene; 

• sprijină dezvoltarea durabilă a acvaculturii; 

• sprijină punerea în aplicare a politicii maritime. 

Noul EMFAF sprijină în special pescuitul de coastă la scară mică, 

tinerii pescari și regiunile ultraperiferice, precum și promovarea acvaculturii 

durabile. De asemenea, își propune să faciliteze accesul solicitanților la 

finanțare, îmbunătățind în același timp rezultatele. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 6,11  miliarde euro 

(prețuri curente)  

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Mediu și politici climatice 

Program pentru mediu și acțiuni climatice (LIFE) 

Programul LIFE își propune să: 

• faciliteze trecerea către o economie durabilă, circulară, eficientă din 

punct de vedere energetic, bazată pe energie regenerabilă, neutră din 

punct de vedere climatic și rezistentă; 

• protejeze, refacă și îmbunătățească calitatea mediului, inclusiv aerul, 

apa și solul; 

• oprească și inverseze pierderea biodiversității; 

• combată degradarea ecosistemelor. 

Pachetul financiar al programului LIFE este implementat prin 

intermediul a patru subprograme: 

Natura și biodiversitatea; 

Economia circulară și calitatea vieții; 

Atenuarea și adaptarea schimbărilor climatice; 

Tranziția energiei curate. 

Programul sprijină demonstrația, cele mai bune practici, acțiuni de 

coordonare și sprijin, consolidarea capacităților și proiecte de guvernanță. 

Acesta include proiecte strategice integrate la scară largă și proiecte de natură 

strategică, care sprijină punerea în aplicare a planurilor de mediu și climatice, 

precum și a programelor și strategiilor dezvoltate la nivel regional, 

multiregional sau național. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 5.43  miliarde euro 

(prețuri curente)  

Durata programului: 2021 – 2027 

 

 



Fondul de tranziție  

Fondul de tranziție este unul dintre elementele Mecanismului de 

tranziție justă pentru o tranziție către neutralitatea climatică. 

Comisia acordă subvenții statelor membre care au identificat 

teritoriile preconizate a fi cele mai afectate negativ de tranziția verde. 

Fondul de tranziție justă sprijină diversificarea economică și 

reconversia teritoriilor în cauză. Acest lucru înseamnă: 

• investiții în întreprinderi mici și mijlocii; 

• crearea de noi firme; 

• cercetare și inovare; 

• reabilitarea mediului; 

• energie verde; 

• perfecționarea și recalificarea lucrătorilor; 

• asistență în căutarea unui loc de muncă; 

• transformarea instalațiilor existente cu consum intensiv de carbon. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 19,32 miliarde euro, 

din care 10,87 miliarde euro sub NGEU (prețuri curente)   

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Rubrica 4: Migrație și gestionarea frontierelor 

Migrație 

Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare 

Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare va contribui la următoarele: 

• gestionarea eficientă a migrației; 

• punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea politicii comune în 

materie de azil; 

• politica comună privind imigrația, în conformitate cu acquis-ul 

relevant al Uniunii și cu obligațiile internaționale ale Uniunii și ale 

statelor membre care decurg din instrumentele internaționale la care 

sunt părți. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 9,88 miliarde euro 

(prețuri curente)   

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Fond Integrat de Gestionare a Frontierelor 

Fondul de Gestionare Integrată a Frontierelor este alcătuit din două 

componente: 

Instrumentul de Gestionare a Frontierei și de Viză (BMVI) și 

Instrumentul de Control al Echipamentului Vamal (CCEI). 



Instrumentul de gestionare a frontierelor și de viză va asigura un 

management european integrat puternic și eficient al frontierelor la frontierele 

externe și va sprijini politica comună de vize, prin aceasta: 

• contribuind la un nivel ridicat de securitate internă; 

• protejarea liberei circulații a persoanelor în interiorul Uniunii; 

• respectând pe deplin acquis-ul relevant al Uniunii; 

• respectând pe deplin obligațiile internaționale ale Uniunii și ale 

statelor membre; 

BMVI este reglementat de Regulamentul privind dispozițiile 

comune. 

Noul instrument al echipamentului de control vamal va contribui la 

dotarea statelor membre cu echipamente de control vamal de ultimă generație 

în vederea contribuției la rezultate adecvate și echivalente ale controalelor 

vamale. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 7.39 miliarde euro 

(prețuri curente)   

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Rubrica 5: Securitate și apărare 

Securitate 

Fondul de Securitate Internă 

Fondul de Securitate Internă va contribui la asigurarea unui nivel 

ridicat de securitate în Uniune, în special prin prevenirea și combaterea 

terorismului și a radicalizării, a criminalității grave și organizate și a 

criminalității informatice asistarea și protejarea victimelor infracțiunilor 

pregătirea, protejarea și gestionarea eficientă a incidentelor, riscurilor și 

crizelor legate de securitate. 

Fondul sprijină o gamă largă de acțiuni în conformitate cu Agenda 

europeană de securitate, inclusiv: 

• achiziționarea / achiziționarea de sisteme TIC și instruirea, testarea 

asociată, precum și interoperabilitatea și calitatea datelor 

îmbunătățite; 

• monitorizarea punerii în aplicare a legislației UE și a obiectivelor 

politice în statele membre în domeniul sistemelor de informații de 

securitate; 

• implementarea operațiunilor sau facilitarea implementării Ciclului de 

politici al UE / EMPACT (Platforma europeană multidisciplinară 

împotriva amenințărilor penale); 

• sprijin pentru rețelele tematice sau transversale ale unităților 

naționale specializate pentru a îmbunătăți încrederea reciprocă, 

schimbul și diseminarea de know-how, informații, experiențe și bune 



practici, punerea în comun a resurselor și expertizei în centre comune 

de excelență; 

• educație și formare pentru autoritățile judiciare și autoritățile 

judiciare și agențiile administrative relevante. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 1.93 miliarde euro 

(prețuri curente)   

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Apărare 

Fondul European de Apărare 

Fondul European de Apărare este inițiativa cheie a Comisiei de a 

sprijini cercetarea și dezvoltarea colaborativă a capacităților de apărare cu 

bugetul UE. 

În cadrul CFM 2021-2027, Fondul va sprijini financiar consorții de 

companii din diferite state membre care întreprind cercetări în domeniul 

apărării și dezvoltării de produse și tehnologii de apărare. Fondul include, de 

asemenea, mecanisme pentru stimularea deschiderii lanțurilor de 

aprovizionare. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 7.95 miliarde euro 

(prețuri curente)   

Durata programului: 2021 – 2027 

 

Rubrica 6: Vecinătate și întreaga lume 

Acțiune externă 

Europa globală: instrument de vecinătate, dezvoltare și cooperare 

internațională. 

Uniunea Europeană este cel mai mare donator mondial de asistență 

pentru dezvoltare, primul partener comercial și primul investitor străin pentru 

aproape fiecare țară din lume. 

Bugetul 2021-2027 va spori eficacitatea și vizibilitatea politicilor 

externe ale UE, va consolida coordonarea cu politicile interne și va oferi UE 

flexibilitatea necesară pentru un răspuns mai rapid la noile crize și provocări. 

Va fi principalul instrument al UE de a contribui la eradicarea sărăciei 

și promovarea dezvoltării durabile, a prosperității, a păcii și a stabilității. 

Programele multianuale vor fi finalizate în al doilea semestru al anului 2021. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 80,59 miliarde euro 

(prețuri curente), din care 1,13 miliarde euro de refluxuri din Fondul european 

de dezvoltare (sumă orientativă)   

Durata programului: 2021 – 2027 

 

 



Ajutor umanitar 

UE oferă asistență umanitară bazată pe nevoi persoanelor afectate de 

dezastre provocate de om și naturale, în special victimelor cele mai 

vulnerabile. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 11,57 miliarde euro 

(prețuri curente)  

Durata programului: deschis – închis 

 

Politica Externă și de Securitate Comună 

Politica Externă și de Securitate Comună (PESC) contribuie la obiectivele UE 

de conservare a păcii, consolidarea securității internaționale, promovarea 

cooperării internaționale și dezvoltarea și consolidarea democrației, a statului 

de drept și a respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale. 

În cadrul bugetului PESC, UE finanțează: 

• misiuni civile de stabilizare; 

• Reprezentanții speciali ai UE; 

• Camera de specialitate din Kosovo; 

• acțiuni în domeniul neproliferării și dezarmării; 

• Colegiul European de Securitate și Apărare. 

Bugetul total pentru perioada 2021 – 2027: 2.68 miliarde euro 

(prețuri curente) 

Durata programului: Prin decizii ale Consiliului 

 

În cadrul ACORDULUI DE PARTENERIAT PENTRU 

PERIOADA DE PROGRAMARE 2021 – 2027 sunt enumerate obiectivele 

de politică ale UE: 

Obiectivul selectat Programul Fondul 

Obiectivul de Politică 1 - O Europă 

mai inteligentă, prin promovarea unei 

transformări economice inovatoare și 

inteligente 

 

 

Program Operațional 

Creștere Inteligentă, 

Digitalizare si 

Instrumente 

Financiare 

(POCIDIF) 

FEDR 

Programul 

Operațional Sănătate 

(POS) 

FEDR 

Program Operațional 

Regional București-

Ilfov (POR BI)  

FEDR 



Program Operațional 

Regional Nord-Vest 

(POR NV) 

FEDR 

Program Operațional 

Regional Sud-Est 

(POR SE) 

 

FEDR 

Program Operațional 

Regional Sud-

Muntenia (POR S) 

FEDR 

Program Operațional 

Regional Sud-Vest 

Oltenia (POR SV) 

FEDR 

Program Operațional 

Regional Vest (Por 

V) 

FEDR 

Program Operațional 

Regional Centru 

(POR Centru) 

FEDR 

Program Operațional 

Regional Nord-Est 

(POR NE) 

FEDR 

Obiectivul de Politică 2 - O Europă 

mai ecologică, 

cu emisii scăzute de carbon prin 

promovarea tranziției către o energie 

nepoluantă și Justă, a investițiilor 

verzi și albastre, a economiei 

circulare, a adaptării la schimbările 

climatice și a prevenirii și gestionării 

riscurilor 

 

Program Operațional 

Dezvoltare Durabilă 

(PODD) 

FEDR 

FC 

Program Operațional 

Transport (POT) 

FEDR 

FC 

Program Operațional 

Regional București-

Ilfov 

FEDR 

Program Operațional 

Regional Nord -Vest 

FEDR 

Program Operațional 

Regional Sud-Est 

FEDR 

Program Operațional 

Regional Sud-

Muntenia 

FEDR 

Program Operațional 

Regional Sud-Vest 

Oltenia 

FEDR 



Program Operațional 

Regional Vest 

FEDR 

Program Operațional 

Regional Centru 

FEDR 

Program Operațional 

Regional Nord-Est 

FEDR 

Programul 

Acvacultură și 

Pescuit (PAP) 

FEPAM 

Obiectivul de Politică 3 - O Europă 

mai conectată 

prin dezvoltarea mobilității și a 

conectivității TIC regionale 

Program Operaţional 

Transport 

FEDR 

FC 
Program Operaţional 

Regional Bucureşti-

Ilfov 

FEDR 

Program Operaţional 

Regional Nord-Vest 

FEDR 

Program Operaţional 

Regional Sud-Est 

FEDR 

Program Operaţional 

Regional Sud-

Muntenia 

FEDR 

Program Operaţional 

Regional Sud-Vest 

Oltenia 

FEDR 

Program Operaţional 

Regional Vest 

FEDR 

Program Operaţional 

Regional Centru 

FEDR 

Program Operaţional 

Regional Nord-Est 

FEDR 

Obiectivul de Politica 4 - O Europă 

mai socială prin implementarea 

Pilonului european al drepturilor 

sociale 

Program Operaţional 

Educație si Ocupare 

(POEO) 

FSE 

Program Operaţional 

Incluziune si 

Demnitate Sociala 

(POIDS) 

FSE 

FEDR 

Program Operaţional 

Sănătate 

FSE 

FEDR 



Program Operaţional 

Regional Bucureşti-

Ilfov 

FEDR 

Program Operaţional 

Regional Nord-Vest 

FEDR 

Program Operaţional 

Regional Sud-Est 

FEDR 

Program Operaţional 

Regional Sud-

Muntenia 

FEDR 

Program Operaţional 

Regional Sud-Vest 

Oltenia 

FEDR 

Program Operaţional 

Regional Vest 

FEDR 

Program Operaţional 

Regional Centru 

FEDR 

Program Operaţional 

Regional Nord-Est 

FEDR 

Obiectivul de Politica 5 - O Europă 

mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile si 

integrate a zonelor urbane, rurale si de 

coastă si a inițiativelor locale 

Program Operaţional 

Regional Bucuresti-

Ilfov 

FEDR 

Program Operaţional 

Regional Nord-Vest 

FEDR 

Program Operaţional 

Regional Sud-Est 

FEDR 

Program Operaţional 

Regional Sud-

Muntenia 

FEDR 

Program Operaţional 

Regional Sud-Vest 

Oltenia 

FEDR 

Program Operaţional 

Regional Vest 

FEDR 

Program Operaţional 

Regional Centru 

FEDR 



Program Operaţional 

Regional Nord-Est 

FEDR 

Program Operațional 

Incluziune si 

Demnitate Sociala 

FEDR 

Programul 

Acvacultură și 

Pescuit 

FEPAM 

 

 

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă, prin 

promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente 

Sunt avute în vedere acțiuni referitoare la: 

❖ Dezvoltarea capacităților de cercetare, dezvoltare și inovare atât in  

organizațiile de cercetare (institute de cercetare și institute de învățământ  

superior), cât și în întreprinderi 

▪ Creșterea capacității organizațiilor CDI românești de a se 

integra în Spațiul European de Cercetare, creșterea 

participării românești la programele  europene, precum și 

parteneriate și proiecte de cooperare interregionale și  

internaționale, aliniate domeniilor RIS3; 

▪ Crearea unui sistem atractiv de inovare în economie, pentru 

toate tipurile de  inovare, prin creșterea gradului de 

colaborare dintre organizațiile CDI și întreprinderi la nivel 

național și regional, inclusiv prin investiții în infrastructurile 

proprii ale organizațiilor de CDI/ întreprinderilor din domenii  

de specializare inteligentă, pentru a dezvolta nișe de 

specializare inteligentă a nivel național; 

▪ Îmbunătățirea procesului de transfer tehnologic de la 

organizațiile de CDI  către IMM-uri prin consolidarea 

capacității CDI, inclusiv a întreprinderilor și promovarea 

colaborării între Institutele Naționale CDI/ insitute de 

învățământ  superior și mediul de afaceri (pentru trecerea de 

la idee la piață), dar și între întreprinderile mari și IMM-uri, 

precum și prin crearea/ dezvoltarea  structurilor de transfer 

tehnologic și a serviciilor; 

▪ Continuarea dezvoltării și utilizării de infrastructuri mari 

CDI, de relevanță la  nivel european și global, ca instrumente 

pentru transfer tehnologic;  

▪ Dezvoltarea oportunităților de afaceri prin utilizarea 

rezultatelor din  cercetare și creșterea numărului de 



întreprinderi inovatoare, creşterea  numărului de cercetători 

și investiții pentru trecerea de la concept la produs, sprijinirea 

dezvoltării și utilizării clusterelor cu accent pe exploatarea  

inovativă și completarea verigilor lipsă din cadrul lanțului de 

valoare;  

▪ Creșterea succesului și performanței proiectelor prin 

identificarea mix-ului de  intervenții, a necesarului de 

formare asociat specializărilor inteligente și  dezvoltarea 

capacităților administrative; 

▪ Susținerea implementării mecanismelor de economie 

circulară în companiile românești. 

❖ Utilizarea digitalizării, în beneficiul cetăţenilor, al companiilor şi al 

guvernelor 

▪ Creșterea gradului de digitalizare al proceselor, produselor și 

serviciilor publice prin continuarea digitalizării proceselor şi 

serviciilor publice aferente infrastructurilor critice (cum ar fi 

fiscalitate, pensii), evenimentelor de viaţă (EV) rămase 

neacoperite din perioada 2014 – 2020), asigurarea 

interoperabilității şi a securităţii cibernetice, precum şi prin 

creşterea gradului de digitalizare în domeniile educaţie, 

cultură și ocupare; 

▪ Digitalizarea în educaţie prin creşterea gradul de digitalizare 

în domeniu atât în ceea ce priveşte evenimentele de viaţă 

aferente, cât şi în ceea ce priveşte utilizarea digitalizării ca 

instrument pentru învăţare şi creştere a gradului de cultură; 

▪ Îmbunătăţirea procesului guvernamental de luare a deciziilor 

prin sisteme şi soluţii informatice complexe prin ameliorarea 

cadrului de interoperabilitate la nivelul serviciilor publice; 

▪ Digitalizarea administraţiei și serviciilor publice  la 

nivel local (siguranţa publică, servicii şi utilităţi

 publice, monitorizare energie, mediu, iluminat public, 

sisteme GIS – intervenţii de tip smart-city); 

▪ Transformarea digitală a companiilor prin adoptarea

 tehnologiilor și instrumentelor digitale care conduc noi 

modele de afaceri, sprijin pentru dezvoltarea Hub-urilor 

Inovative Digitale (DIH); 

▪ Digitalizarea în învăţământul preuniversitar, profesional și 

tehnic/ dual și universitar prin crearea şi dezvoltarea unor 

platforme digitale, baze de date şi biblioteci virtuale pentru 

studenţi, live streaming, etc. 

❖ Impulsionarea creşterii şi competitivităţii IMM-urilor 



▪ introducerea investiţiilor tehnologice (inclusiv tehnologii 

IT&C, IoT, automatizare, robotică, inteligenţă artificială), a 

investiţiilor pentru servicii și echipamente necesare pentru 

transformarea digitală a IMM-urilor, precum şi susţinerea la 

nivel regional a Hub-urilor Inovative Digitale; 

▪ suport pentru dezvoltarea şi implementarea de noi modele de 

afaceri pentru IMM-uri, în special pentru internaţionalizare, 

sprijinirea clusterelor, sprijin pentru crearea de noi 

întreprinderi şi trecerea de la stadiul de start-up la cel de 

scale-up; 

▪ stimularea accesului la finanţare al IMM-urilor prin utilizarea 

Instrumentelor Financiare. 

❖ Intervenţii în cercetarea din domeniul medical 

▪ acțiuni dedicate cercetării și/ sau utilizării clinice: ex. 

producţie de plasmă sau derivate, producţie de vaccinuri; 

▪ cercetare în domeniul bolilor transmisibile/ netransmisibile 

(ex. combaterea cancerului); 

▪ realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în 

domeniul genomicii. 

❖ Intervenţii pentru digitalizare în domeniul medical 

▪ refacere şi modernizare sistem informatic (CNAS), 

Observatorul naţional pentru date în sănătate, soluţii digitale 

în infrastructura din sănătate (ex.: digitizare internă şi externă 

a instituţiilor medicale), uniformizarea fluxurilor 

informaţionale. 

 

Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon prin promovarea tranziţiei către o energie nepoluantă 

şi Justă, a investiţiilor verzi şi albastre, a economiei circulare, a adaptării 

la schimbările climatice şi a prevenirii şi gestionării riscurilor 

 Sunt avute în vedere acțiuni referitoare la: 

❖ eficienţă energetică 

▪ sprijinirea marilor întreprinderi, respectiv a IMM-urilor, în 

acţiunile de îmbunătăţire a eficienţei lor energetice, prin 

proiecte demonstrative şi de eficientă energetică în IMM-uri 

şi măsuri de sprijin adiacente şi proiecte de eficienţă 

energetică în intreprinderile mari şi măsuri de sprijin 

adiacente; 

▪ îmbunătăţirea eficienței energetice în clădiri publice și 

rezidenţiale, inclusiv prin utilizarea unor surse alternative de 



energie, precum și consolidarea clădirilor, în funcţie de 

riscurile identificate; 

▪ îmbunătăţirea eficienţei energetice în domeniul încălzirii 

centralizate pe bază de combustibili alternativi/ SACET de 

condominiu. 

❖ sisteme şi reţele inteligente de energie 

▪ promovarea utilizării de echipamente şi sisteme inteligente 

pentru asigurarea calităţii energiei electrice; 

▪ implementarea de soluţii digitale pentru localizarea/ izolarea 

defectelor şi realimentarea cu energie în mediul rural şi 

urban; 

▪ digitalizarea staţiilor de transformare şi soluţii privind 

controlul reţelei de la distanţă; 

▪ măsuri de creştere a adecvanţei SEN prin investiţii în solutţii 

de flexibilitate; 

▪ implementarea de soluții privind stocarea energiei “behind 

the meter”; 

▪ construirea și reabilitarea rețelelor de canalizare și 

construirea/ reabilitarea/ modernizare (treaptă terțiară) a 

stațiilor de apă și apă uzată; 

▪ acţiuni integrate de dezvoltare a sistemelor de apă şi apă 

uzată regionale, respectiv: 

• epurare a apelor uzate care asigură 

colectarea şi epurarea încărcării organice 

biodegradabile în aglomerări mai mari de 

2.000 l.e. , inclusiv soluţii pentru un 

management adecvat pentru tratarea 

nămolurilor rezultat în cadrul procesului de 

epurare a apelor uzate; sisteme individuale 

adecvate de tratare a apelor uzate pot fi 

finanțate, in cadrul proiectelor regionale 

integrate de apă uzată, ca soluţii tehnice 

aplicate punctual şi justificat, la nivelul 

anumitor aglomerări, ulterior stabilirii şi 

implementării cadrului legal şi metodologic 

de către autorităţile responsabile la nivel 

național; 

• construirea și reabilitarea de sisteme de 

captare și aducţiune, stații de tratare, reţele 

de transport și distribuire a apei destinate 

consumului uman în contextul proiectelor 

integrate de apă și apă uzată; 



• măsuri necesare pentru eficientizarea 

proiectelor și sustenabilitatea investiţiilor 

(automatizări, SCADA, GIS, contorizări, 

măsuri privind implementarea 

managementului activelor, etc.); 

▪ acţiuni de pregătirea şi gestionarea proiectelor de investiţii de 

apă si apă uzată; 

▪ acţiuni de consolidare a capacităţii actorilor implicaţi în 

sector. 

❖ economia circulară 

▪ îmbunătăţirea modului de gestionare a deşeurilor municipale 

în vederea asigurării tranziţiei spre economia circulară, 

respectiv: 

• investiţii în extinderea sistemelor de 

colectare separată atât în ceea ce priveşte 

colectarea din poartă în poartă a deşeurile 

reciclabile şi a biodeşeurile, dar şi colectarea 

deşeurile textile şi deşeurile periculoase 

menajere (echipamente mobile de colectare, 

maşini pentru colectarea separată, 

infrastructura suport pentru colectarea, 

transportul deşeurilor şi stocarea temporară, 

inclusiv centre de colectare prin aport 

voluntar); 

• investiţii privind valorificarea materială a 

deşeurilor (staţii de sortare, staţii de 

compostare şi instalaţii de digestie 

anaerobă)  

• investiţii privind instalaţii de tratare a 

deşeurilor reziduale, inclusiv îmbunătăţirea 

instalaţiilor TMB existente; 

▪ investiţii individuale suplimentare pentru închiderea 

depozitelor de deşeuri neconforme; 

▪ întărirea capacităţii instituţionale a actorilor din sector 

(MMAP, ANPM, UAT, ADI-uri, ANRSC) în vederea 

accelerării tranziției spre economia circulară; 

❖ biodiversitate 

▪ îmbunătăţirea accesului administratorilor/ custozilor siturilor 

Natura 2000 la servicii de asistentă tehnică specializată 

pentru elaborarea sau revizuirea Planurilor de management a 

siturilor Natura 2000/ Planuri de acţiune pentru specii, pentru 



toate tipurile de habitate (inclusiv cele din mediu marin), 

prioritate la finanţare având planurile de management ale 

siturilor aflate în arealul proiectelor de infrastructură; 

▪ mentinerea/ îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi 

habitatelor prin măsuri de conservare specifice prevăzute în 

planurile de management al siturilor Natura 2000, planuri de 

actiune pentru specii, şi după caz a ecosistemelor degradate 

şi a serviciilor furnizate în afara ariilor naturale protejate; 

▪ facilitarea accesului autorităţilor și entităţilor cu rol în 

managementul biodiversităţii la servicii de asistentă tehnică, 

cercetare și echipamente pentru îmbunătăţirea nivelului de 

cunoaştere a biodiversităţii şi a ecosistemelor (ex. realizarea 

de studii ştiinţifice) și consolidarea capacităţii de 

management al reţelei Natura 2000 și al altor arii naturale 

protejate de interes național; 

▪ dotarea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului 

cu echipamente noi, prin înlocuirea sau up-datarea 

echipamentelor existente de măsurare a poluanţilor uzate din 

punct de vedere moral şi tehnic, astfel încât să se continue 

conformarea cu cerinţele de asigurare şi controlul calităţii 

datelor şi de raportare a RO la CE, conform prevederilor 

directivelor europene. 

❖ managementul riscurilor 

▪ amenajarea complexă a bazinelor hidrografice prin utilizarea 

infrastructurii verzi sau prin adaptarea, construirea ori 

reabilitarea infrastructurii existente de gospodărire a apelor 

şi îmbunătăţiri funciare adaptate la noile practici UE, inclusiv 

cele privind asigurarea conectivităţii laterale şi/ sau 

transversale a râului; 

▪ dezvoltarea infrastructurii de monitorizare, avertizare şi 

alarmare a fenomenelor hidro-meteorologice severe 

(inundaţii și secetă) pentru evaluarea şi gestionarea durabilă 

a resurselor naturale, inclusiv activităţi în scopul 

conştientizării publice; 

▪ consolidarea capacităţii adminsitrative pentru asigurarea 

implementării directivelor europene în domeniu; 

▪ continuarea măsurilor de limitare a efectelor negative ale 

eroziunii costiere; 

▪ sprijinirea măsurilor pentru sistemul de gestionare a 

riscurilor, inclusiv creşterea rezilienţei la nivel naţional şi 

adaptarea continuă la realitatea operaţională. 

❖ situri contaminate 



▪ spriiinirea procesului de inventariere și investigare 

preliminară şi detaliată a siturilor potenţial contaminate (în 

principal prin dezvoltarea unei baze de date şi a unei 

platforme GIS care să permită actualizarea permanentă); 

▪ remedierea siturilor contaminate orfane aflate în proprietatea 

autorităților publice sau puse la dispoziția acestora de către 

proprietar, asigurarea calității factorilor de mediu, în vederea 

protejării sănătății umane și mediului, inclusiv monitorizare 

postremediere a acestora. 

❖ regenerare urbană 

▪ regenerarea spaţiilor urbane degradate prin investiţii în 

infrastructura verde în zonele urbane și/ sau reconversia 

funcţională a acestora. 

❖ mobilitate urbană 

▪ dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de 

transport, ciclism, material rulant, combustibili alternativi); 

▪ dezvoltarea unor culoare de mobilitate; 

▪ realizarea de infrastructuri specifice pentru combustibili 

alternativi; 

▪ dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport public de 

metrou in regiunea București-Ilfov 

▪ dezvoltarea transportului metropolitan precum și 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor pe calea ferată prin 

asigurarea unor mijloace de transport ecologice pentru 

transportul călătorilor, precum și infrastructură pentru 

transportul public, sisteme inteligente de transport pentru 

transport public, ciclism şi infrastructură de transport 

pietonal, dezvoltarea şi optimizarea sistemelor de transport 

public, inclusiv: modernizarea, extinderea liniilor de tramvai, 

achiziționare, modernizare material rulant (tramvaie), 

achiziţionare troleibuze, autobuze, modernizare, echipare 

depou, e-ticketing. 

❖ pescuit și acvacultură 

▪ sprijinirea activităților de pescuit durabile din punct de 

vedere economic, social şi al mediului; 

▪ promovarea activităților sustenabile de acvacultură; 

▪ promovarea marketingului, calității și valorii adăugate a 

produselor din pescuit și din acvacultură, precum și 

procesarea acestor produse. 

 

 



Obiectivul politic 3 - O Europă mai conectată prin creşterea mobilităţii 

şi conectivitatea TIC regională 

 Sunt avute în vedere acțiuni referitoare la:  

▪ creşterea accesibilităţii regiunilor şi populaţiei prin 

construcţia/ modernizarea reţelei rutiere și feroviare, la 

standarde europene, în special la nivelul reţelei TEN-T; 

▪ finalizarea tronsoanelor rutiere iniţiate anterior şi continuarea 

investiţiilor în dezvoltarea reţelei TEN-T centrale şi globale 

pentru asigurarea accesibilităţii la pieţele internaţionale; 

▪ reabilitarea și modernizarea drumurilor naţionale care 

asigură conectivitatea zonelor cu o accesibilitate redusă; 

▪ realizarea de legături rutiere secundare reabilitate și nou 

construite către reţeaua rutieră şi nodurile TEN-T (drumuri 

judeţene inclusiv de tip descărcări autostradă); 

▪ îmbunătăţirea sistemului de management al infrastructurii 

rutiere şi a condiţiilor de siguranţă; 

▪ finalizarea investiţiilor iniţiate pe tronsoanele feroviare care 

asigură conectivitatea cu pieţele internaţionale, în coordonare 

cu proiectele propuse spre finanţare în CEF, îmbunătăţirea 

condiţiilor de management şi control al traficului feroviar; 

implementarea unui mixt de măsuri de reformă şi optimizare 

a serviciilor; 

▪ creşterea atractivitătii transportului naval prin îmbunătăţirea 

condiţiilor de navigaţie prin investiţii în infrastructura 

portuară şi prin investiţii în căi navigabile; 

▪ creşterea atractivităţii transportului intermodal pentru 

atragerea unui volum crescut de mărfuri manipulat în 

terminale intermodale (inclusiv în porturi). 

 

Obiectivul de Politica 4 - O Europă mai socială prin implementarea 

Pilonului european al drepturilor sociale 

Sunt avute în vedere acţiuni referitoare la: 

❖ educaţie 

▪ investiţii pentru îmbunătăţirea accesibilităţii, calităţii şi 

caracterului abordabil, din punctul de vedere al costurilor, ale 

educaţiei și îngrijirii copiilor preşcolari, inclusiv ale 

infrastructurii aferente; 

▪ investiţii pentru a preveni abandonul şcolar timpuriu, prin 

introducerea: unei abordări centrate pe elev, pentru copiii 

expuşi acestui risc, a unor programe „A doua şansă”, 

flexibile, dar şi a unor servicii relevante de consiliere şi 



orientare profesională, concomitent cu îmbunătăţirea 

competenţelor cadrelor didactice, astfel încât să poată să 

acorde atenţia necesară copiilor din grupurile vulnerabile/ 

dezavantajate; 

▪ investiţii pentru a ameliora calitatea educaţiei şi formării 

profesionale, astfel încât să se adapteze evoluţiilor 

înregistrate pe piaţa forţei de muncă, inclusiv formările 

necesare şi furnizarea de echipamente specifice; 

▪ investiţii pentru a sprijini dezvoltarea unor metode şi tehnici 

de predare inovatoare şi eficace. 

❖ infrastructura educaţională 

▪ îmbunătățirea accesului la educație prin construire/ 

reabilitare/ modernizare/ dotare pentru toate tipurile de 

instituţii de educaţie (preşcolar, învăţământ primar, secundar, 

terţiar centre de educaţie şi formare profesională / învăţământ 

dual, etc.). 

❖ acces pe piața muncii 

▪ integrarea tinerilor pe piața muncii; 

▪ asigurarea accesului la ocupare pentru categoriile 

vulnerabile, inclusiv creşterea ocupării femeilor; 

▪ dezvoltarea culturii antreprenoriale, sprijinirea 

antreprenoriatului şi a economiei sociale; 

▪ dezvoltarea mecanismelor de anticipare a competenţelor şi de 

monitorizare a politicilor active de ocupare; 

▪ dezvoltarea dialogului social şi implicarea partenerilor 

sociali în implementarea politicilor de ocupare, inclusiv prin 

creşterea capacităţii acestora; 

▪ asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos şi promovarea 

îmbătrânirii active; 

▪ creşterea participării la învăţarea pe parcursul întregii vieți 

pentru asigurarea tranzițiilor pe piața muncii şi a mobilității 

profesionale a angajaților. 

 

❖ sănătate 

▪ investiții pentru construirea spitalelor regionale şi 

infrastructuri spitaliceşti noi cu impact teritorial, inclusiv: 

implementarea planului de tranziţie, acţiuni de 

instituționalizare/ bugetare a spitalelor regionale, acţiuni de 

operaționalizare a spitalelor regionale, elaborarea şi 

implementarea planului de formare a personalului; 



▪ dotarea și/ sau modernizarea infrastructurii: cabinetelor 

medicilor de familie, a centrelor/ compartimentelor unde se 

furnizează servicii de asistenţă medicală comunitară, în care 

se furnizează servicii de asistenţă medicală şcolară, inclusiv 

servicii de asistenţă stomatologică; 

▪ dotarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii 

publice: a unităţilor sanitare/ altor structuri publice care 

desfăşoară activităţi medicale de tip ambulatoriu, a centrelor 

regionale de screening (ex. cancer mamar, cancer colorectal, 

cancer col uterin, etc); 

▪ dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze 

creşterea accesibilităţii şi eficacităţii serviciilor de asistenţă 

medicală primară şi integrarea cu serviciile de asistenţă 

medicală comunitară; 

▪ servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung 

adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei 

şi profilului epidemiologic al morbidității; 

▪ investiţii în infrastructură şi servicii care vizează: unitățile 

sanitare dedicate serviciilor esențiale pentru afecţiuni 

complexe; structurile sanitare care au atribuţii în prevenirea, 

controlul, diagnosticul şi supravegherea bolilor transmisibile, 

inclusiv în epidemii, pandemii, controlul şi supravegherea 

infecţiilor asociate actului medical şi a celor implicate în 

sănătatea publică; 

▪ sistemul național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii de 

testare a sângelui şi/ sau procesare a plasmei; 

▪ implementarea de programe de screening populațional/ 

diagnosticare și tratament al stadiilor incipiente în special 

pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile; 

▪ măsuri privind diagnosticarea precoce şi/ sau tratament, 

precum și creşterea capacităţii de îngrijire medicală a 

pacientului critic prenatal/ neonatal/ postneonatal; 

▪ măsuri destinate controlului infecţiilor asociate actului 

medical; 

▪ măsuri destinate creşterii eficacităţii serviciilor de laborator; 

▪ sprijinirea incluziunii şi promovarea dreptului la demnitate 

socială;  

▪ acoperirea nevoii de servicii sociale primare în mediul rural 

(reţele de asistenţi sociali, servicii sociale pentru îngrijirea 

persoanelor vârstnice, reţea de asistenţă medicală 

comunitară); 



▪ extinderea reţelei de servicii de îngrijire de zi (inclusiv 

servicii de recuperare şi respiro pentru copii cu dizabilităţi) 

pentru copiii aflaţi în risc de separare de familii şi pentru 

persoanele adulte cu dizabilităţi; 

▪ creşterea capacităţii serviciilor de îngrijire a persoanelor 

vârstnice la domiciliu pentru mediul urban, centrelor de 

găzduire și de integrare pentru migranţi, serviciilor pentru 

victimele violenței domestice și ale traficului de persoane; 

▪ dezvoltarea unei reţele de suport pentru persoanele vârstnice 

izolate/ fără susţinători legali și dezvoltarea de programe de 

voluntariat la nivel local; 

▪ sprijinirea autorităţilor locale pentru clarificarea situaţiei 

juridice a aşezărilor informale, pentru diagnoza socială în 

cadrul comunitaţii și pentru nevoia de locuire în cazul 

calamitaţilor și pentru punerea în aplicare a strategiilor 

DLRC; 

▪ dezvoltarea reţelei de servicii pentru persoanele cu adicţii şi 

persoanele fără adăpost, pentru sprijinirea persoanelor post-

detenţie, de suport pentru încadrarea persoanelor cu 

dizabilităţi, de servicii mobile de recuperare pentru 

persoanele cu dizabilităţi; 

▪ crearea serviciilor de suport pentru asistarea deciziei pentru 

persoanele cu capacitate restrânsă de exerciţiu; 

▪ sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea 

echipamentelor și tehnologiilor asistive, a familiilor 

monoparentale, a participării copiilor şcolari în tabere de 

creaţie/ sportive; 

▪ consilierea şi orientarea tinerilor în proces de 

dezinstituţionalizare şi a copiilor cu probleme legate de 

comportament; 

▪ asigurarea de ajutor material sub forma de alimente, produse 

de igienă, pachet pentru copil și masa caldă pentru persoanele 

dezavantajate; 

▪ creşterea calităţii serviciilor sociale prin asigurarea 

specializării/ perfecţionării specialiştilor din domeniul social; 

▪ dezvoltarea infrastructurii de locuințe sociale în mediul 

urban; 

▪ dezvoltarea infrastructurii de servicii de recuperare pentru 

veterani; 

▪ dezvoltarea unei infrastructuri specifice pentru protejarea 

memoriei victimelor Holocaustului și promovarea 

nondiscriminării. 



 

Obiectivul de Politica 5 - O Europă mai aproape de cetăţeni prin 

promovarea dezvoltării durabile si integrate a zonelor urbane, rurale si 

de coastă si a iniţiativelor locale 

Sunt avute în vedere acţiuni referitoare la: 

▪ crearea de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de 

afaceri şi servicii de consultanţă care vor crește nivelul 

antreprenoriatului local şi vor contribui la diversificarea 

economică regională. Se are în vedere și creşterea numărului 

de angajaţi care urmează instruiri în abilităţi tehnice 

manageriale şi antreprenoriale şi creşterea numărului de 

întreprinderi care investesc în aceste abilităţi; 

▪ dezvoltarea mediului de cercetare și inovare de promovare a 

transferului de tehnologii avansate și sprijinirea cooperării 

dintre industrie și cercetători; 

▪ diversificare şi reconversie economică prin investiţii 

productive în IMM-uri și în alte intreprinderi, inclusiv în 

intreprinderile nou înfiinţate. Aceste investitii vor crește 

productivitatea și rata de supravieţuire a întreprinderilor 

precum și vor facilita accesul IMM-urilor pe pieţele externe; 

▪ creșterea digitalizării și a competențelor digitale avansate în 

administrația publică și întreprinderi prin acţiuni menite să 

reducă sarcina administrativă pentru cetățeni și mediul de 

afaceri şi să crească gradul de digitalizare a întreprinderilor 

și deschiderea acestora către comerțul electronic; 

▪ dezvoltarea de tehnologii și infrastructuri pentru o energie 

curată la preţuri accesibile; 

▪ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficienţă 

energetică şi producerea și utilizarea energiei din surse 

regenerabile pentru IMM-uri și întreprinderi mari. Aceste 

investiții sunt esențiale pentru tranziția către neutralitatea 

climatică și asigură stabilitatea economică a teritoriilor și 

menținerea sau creșterea numărului locurilor de muncă; 

▪ regenerarea și decontaminarea siturilor pentru a atenua 

impactul asupra mediului și asupra populației; 

▪ restaurarea și reconversia terenurilor poluate industriale care 

să contribuie la economia locală prin pregătirea terenurilor 

(în special cele aflate în proximitatea reţelelor de utilităţi) 

pentru a fi incluse în oferta de terenuri disponibile pentru 

potențiale investiţii; 

▪ îmbunătăţirea modului de gestionare a deşeurilor în vedere 

asigurării tranziției spre economia circulară, prin colectare 



separată, investiţii privind valorificarea materială a 

deșeurilor sau investiții privind instalaţii de tratare a 

deşeurilor colectate în amestec; 

▪ perfecţionarea și recalificarea lucrătorilor; 

▪ asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă acordată 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; 

▪ incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de 

muncă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



CAPITOLUL XIII – CALITATEA VIEȚII ÎN ORAȘUL 

ROZNOV 

 
 

 Calitatea vieții este un aspect deosebit de important care poate scoate 

în evidență o perspectivă unică privind dezvoltarea unui teritoriu. România 

înregistrează valori apropiate față de media UE, cu excepția aspectelor 

financiare unde se clasează sub media UE. În ceea ce privește calitatea vieții 

a locuitorilor orașului Roznov, 

 

Satisfacția generală a vieții 

 

 
Media națională Media orașului Roznov 

 

Figura 13.1 - Aprecierea satisfacției generale a vieții 
 

Procentele afișate în cercul exterior arată ponderea persoanelor din 

România (stânga) respectiv orașul Roznov (dreapta) care și-au evaluat 

satisfacția pe o scară de la 0 (cel mai mic) la 10 (cel mai mare). Rezultatele 

sunt grupate în 5 categorii Scăzută (0-5), Medie (6-8) și Ridicată (9-10). 

Valoarea afișată în cercul interior arată nivelul mediu de satisfacție, adică 

satisfacția medie a tuturor respondenților. Această medie se calculează prin 

însumarea tuturor evaluărilor oferite de oameni la nivelul lor subiectiv de 

satisfacție, care variază între 0 și 10 puncte, iar ulterior această sumă este 

împărțită la numărul total de respondenți pentru a obține media. 

România are aceeași medie cu cea a UE, respectiv 7.3/10, Finlanda și 

Irlanda împărțind primul loc cu o medie de 8.1/10 iar la capătul opus se află 

Bulgaria cu doar 5.4/10 privind satisfacția generală a vieții. La nivelul 

orașului Roznov media rezultată este de 5,8/10, situându-se sub media 

națională. 
 

 

 

 
 

Media națională Media orașului Roznov  

 



Satisfacția financiară 

 
Media națională Media orașului Roznov 

Figura 13.2 - Aprecierea satisfacției financiare 

 

Procentele afișate în cercul exterior arată ponderea respondenților la 

nivel național (stânga), respectiv la nivelul orașului Roznov (dreapta) care și-

au evaluat satisfacția privind condițiile de viață materiale în următoarele 

trepte: scăzută, medie și ridicată. Astfel, la nivelul orașului Roznov, ponderea 

persoanelor care și-au apreciat satisfacția privind condițiile de viață în 

categoria scăzută (15%) se situează sub media înregistrată la nivel național 

(25,7%). Iar în ceea ce privește ponderea persoanelor care și-au evaluat 

satisfacția privind condițiile de viață în categoria ridicată (20%) se situează 

peste media națională (12,4%). România se situează deasupra mediei Uniunii 

Europene cu o medie de 6.6/10 privind satisfacția materială. Țările nordice 

precum Danemarca, Finlanda și Suedia au cea mai mare rată de satisfacție 

privind condițiile materiale, aceasta fiind de 7.6/10, Bulgaria are o satisfacție 

monetară scăzută comparativ cu media UE fiind de 4.3/10. 

 

Satisfacția  privind condițiile de viață materiale 
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Figura 13.3 - Aprecierea satisfacției privind condițiile de viață materiale 

 

Procentele afișate în cercul exterior arată ponderea respondenților la 

nivel național (stânga), respectiv la nivelul orașului Roznov (dreapta) care și-

au evaluat satisfacția privind condițiile de viață materiale în următoarele 

trepte: scăzută, medie și ridicată. La nivelul orașului Roznov, ponderea 
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persoanelor care și-au apreciat satisfacția privind condițiile de viață în 

categoria scăzută (15%) se situează sub media înregistrată la nivel național 

(25,7%). Totuși, în ceea ce privește ponderea persoanelor care și-au evaluat 

satisfacția privind condițiile de viață în categoria ridicată (20%) se situează 

peste media națională (12,4%). România se situează deasupra mediei Uniunii 

Europene cu o medie de 6.6/10 privind satisfacția materială. Țările nordice 

precum Danemarca, Finlanda și Suedia au cea mai mare rată de satisfacție 

privind condițiile materiale, aceasta fiind de 7.6/10, Bulgaria are o satisfacție 

monetară scăzută comparativ cu media UE fiind de 4.3/10. 

 

Satifacția privind condițiile de locuit 
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Figura 13.4 - Satifacția privind condițiile de locuit 

 

Procentele afișate în cercul exterior arată ponderea respondenților la 

nivel național (stânga), respectiv la nivelul orașului Roznov (dreapta) care și-

au evaluat satisfacția privind condițiile de locuit în următoarele trepte: 

scăzută, medie și ridicată. Analizând ponderea persoanelor care și-au evaluat 

satisfacția față de condițiile de locuit în categoria medie, la nivel național 

(61,9%)  cu ponderea persoanelor care au ales aproximativ aceeași categorie 

la nivelul orașului Roznov (60%), se constată faptul că valorile se corelează 

în mari proporții.  

România se situează la același nivel de satisfacție privind condițiile 

de locuit cu Uniunea Europeană având media de 7.4/10. Țările nordice au cel 

mai ridicat nivel de satisfacție, acesta fiind de 8.4/10 pentru Danemarca și 

Finlanda în timp ce Bulgaria înregistrează cea mai mică medie europeană de 

6.0/10. 

 

Coeficientul de supraaglomerare  

La capitolul supraaglomerare România se situează pe ultimul loc cu 

un procent de 45,1%, cu 28% mai mult față de media UE. Cipru înregistrează 

cele mai bune rezultate la acest capitol cu o valoare de 2,2%. Conform 

anchetei sociologice realizate, la nivelul orașului Roznov rata de 

supraaglomerare este de 15%, situându-se sub media europeană. 
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Figura 13.5 - Rata de supraaglomerare a locuinței 

 

 Ocuparea forței de muncă 

Grupararea respondenților după statutul ocupațional: 

 
Figura 13.6 - Gruparea respondenților după statutul ocupațional 

 

În ceea ce privește statutul ocupațional, 95% din respondenți au 

afirmat la data derulării anchetei sociologice că sunt angajați. Această grupare 

este necesară pentru corelarea informațiilor referitoare la satifacția privind 

locul de muncă și numărul orelor lucrate pe săptămână. 

 

Gruparea respondenților după numărul de ore lucrate pe 

săptămână 
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Figura 13.7 - Numărul de ore lucrate pe săptămână 

 

Numărul mediu de ore de lucru pe săptămână, la nivel național, este 

de 39.8h, cu 2.7 h mai mult decât media UE. Danemarca are cea mai ridicată 

medie a satisfacției  timpului utilizat fiind de 7.8/10, și privind în polul opus 
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Bulgaria înregistrează o satisfacție medie de doar 5.7/10. Olanda înregistrează 

o medie 30.4 h pe săptămână, iar Grecia are cea mai ridicată medie de ore de 

lucru pe săptămână atingând 41.7 h. La nivelul orașului Roznov, 85% dintre 

respondenți afirmă că lucrează peste 40% pe săptămână. 

 

Aprecierea satisfacției locului de muncă 
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Figura 13.8 - Aprecierea satisfacției locului de muncă 

 

În ceea ce priveşte satisfacția la locul de muncă România se 

încadrează în media Uniunii Europene de 7.2/10,  dar are o rată de angajare 

de 65.8% fiind sub media UE de 68.4%. Grecia este pe .ultimul loc cu o 

satisfacție medie de 6.2/10 și o rată de angajare de 56.5%. Pe primul loc se 

află Finlanda pentru satisfacția la locul de muncă cu o medie de 8.1/10 iar cea 

mai mare rată de angajare o deține Olanda fiind de 78.2%. La nivelul orașului 

Roznov 75% dintre respondenți au o satisfacție a locului de muncă medie. 

 

Satisfacţia utilizării timpului 
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Figura  13.9 - Aprecierea satisfacției utilizării timpului 

 

Pentru satisfacția folosirii timpului, România se situează cu o medie 

de 6,8/10, peste cea a UE, iar numărul mediu de ore de lucru pe săptămână 
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este de 39,8 h, cu 2,8 h mai mult decât media UE. La nivelul Orașului Roznov 

65% dintre respondenți au o satisfacție medie de utilizare a timpului. 

 

Educație 

 

 
Figura 13.10 - Gruparea respndenților după ultimele studii absolvite 

 

În ceea ce privește educația terțiară , la nivelul României 18,7% 

persoane au studii superioare, media UE fiind de 32,5%,  

Decalajul satisfacției vieții între persoanele cu nivel de studii diferit 

este de 1,6 în România, cu 0,6 mai mare decât media UE. Bulgaria are cel mai 

mare decalaj, acesta fiind de 2,1 iar Danemarca are un decalaj al satisfacției 

vieții de 0,1. Decalajul de satisfacție dintre persoanele cu un nivel ridicat și 

scăzut de educație arată diferența de percepție în funcție de educație. 

Persoanele cu studii reduse se referă la cele care au atins un nivel de educație 

echivalent cu nivelul ISCED 0 – 2 (primar și secundar inferior) și 

învățământul superior la cei cu nivel ISCED 5 – 8 (terțiar). Decalajul de 

satisfacție în viață se obține prin scăderea satisfacției medii de viață a celor 

cu educație scăzută din satisfacția medie de viață a celor cu studii superioare. 

 

Sănătate 

Autoevaluarea stării de sănătate 

În ceea ce privește autoperceperea sănătății în România 70,6% din 

persoane au declarat că își consideră sănătatea ca fiind “Foarte bună/ Bună” 

depășind media UE de 68,6%, în schimb România se situează spre coada 

clasamentului privind speranța de viață, având-o de 74,2 ani, cu aproximativ 

7 ani mai mică decât media UE.  
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Figura 13.10 - Autoevaluarea stării de sănătate 

 

În Lituania doar 44% dintre persoane își consideră sănătatea ca fiind 

“Foarte bună/ Bună”, iar Irlanda ajunge la o valoare aproape dublă comparativ 

cu Lituania, de 84.2%. La nivelul orașului Rozonv 80% dintre respondenți își 

autopercep  sănătatea ca fiind bună. 

 

Speranța de viață 
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Figura 13.11 -  Aprecierea speranței de viață 

 

Speranța de viață la naștere arată numărul mediu de ani în care un 

nou-născut se poate aștepta să trăiască dacă este supus de-a lungul vieții sale 

la condițiile actuale de mortalitate. 

Cea mai redusă speranță de viață dintre țările UE este în Bulgaria de 

73,6 ani, nivelul cel mai ridicat fiind atins de Irlanda cu numărul de 82,8 ani. 

La nivelul orașului Roznov, 65% dintre respondenți consideră că vor trăi în 

intervalul 60-80 ani. 
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Relații sociale 

Satisfacția față de relațiile personale în România este de 7,6/10, cu 

0,3 mai mică comparativ cu media UE, iar 93.7% din persoanele din România 

au spus că au pe cineva pe care să se bazeze la nevoie, depășind media UE cu 

0,5%. Bulgaria precum și în indicatorii anteriori analizați se situează pe 

ultimul loc cu o medie de 6,6/10, în timp ce Austria, Irlanda, Malta și Slovenia 

se luptă pentru primul loc, cu o medie de 8,6/10 în ceea ce privește satisfacția 

față de relațiile personale. Doar 84,7% dintre persoanele din Luxemburg au 

pe cine se baza la nevoie în timp ce în Slovacia 98,6% dintre persoane au în 

cine să își pună baza la nevoie. 
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Figura 13.12 - Aprecierea satisfacției privind relațiile sociale 

La nivelul orașului Roznov, 45% dintre respondenți au o satisfacție 

medie privind relațiile sociale, în timp ce 25% au o satisfacție scăzută. Un 

procent semnificativ, 30% dintre respondenți au o satisfacție ridicată privind 

relațiile sociale.  

 
Media națională Media orașului Roznov 

Figura 13.13 -  Rata populației care consideră că are pe cine se baza la 

nevoie 

În ceea ce privește posibilitatea de  a se baza pe cineva la nevoie, 

media orașului Roznov este sub media națională. Astfel, doar 75% dintre 

respondenți consideră că au pe cine se baza la nevoie, în timp ce media 

națională este de 93,7%.  
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Siguranță 
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Figura 13.14 - Aprecierea siguranței publice (siguranța de a se plimba 

singuri în întuneric) 

 

 

Satisfacția față de condițiile de siguranță publică înregistrează 

rezultate îngrijorătoare la nivelul orașului Roznov. Astfel, 65% dintre 

respondenți consideră că este puțin/ foarte nesigur să se plimbe singuri în 

întuneric în orașul Roznov. 

 

Încrederea în sistemul juridic 
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Figura 13.15- Aprecierea încrederii în sistemul juridic 

 

Încrederea în sistemul juridic în România înregistrează o medie de 

5,8/10, fiind peste media UE de 4,5/10. Încrederea cetățenilor din România în 

Parlamentul European este 67%. La nivelul orașului Roznov media 

înregistrată este sub media UE. 

Mediu 
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Figura 13.16 - Aprecierea satisfacției privind mediul înconjurător 
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Media în România în legătură cu satisfacția față de mediul 

înconjurător este de 7,4/10, cu 0,2 mai mare decât media UE. În România 

populația urbană este expusă la 25,6µg/ m3, în timp ce media UE este de 

20,5µg/ m3 (micrograme per metru cub). 

Austria are cea mai ridicată medie a satisfacției cu mediul înconjurător 

atingând 8,4/ 10, în timp ce Bulgaria se situează pe ultimul loc cu o medie de 

5,2/ 10. 

Cea mai “verde” țară europeană este Finlanda având o valoare de 

10,2µg/ m3, Croația prezintă cel mai ridicat nivel de poluare, având valoarea 

de 30,9µg/ m3. 

 

 

 

 

 

  



  



CAPITOLUL XIV – PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU 

DEZVOLTAREA ORAȘULUI ROZNOV ORIZONT 2027 
 

Pentru elaborarea SDL Roznov au avut loc întâlniri de lucru, unde au 

participat: 

• Reprezentanți din partea Primăriei Roznov – organizatorul întâlnirii; 

• Reprezentanți din partea prestatorului de servicii contractat: YXS 

AVALANA S.R.L.; 

• Reprezentanți ai mediului antreprenorial,  lăcașelor de cult, unităților 

de învățământ, unităților medicale, reprezentanți din diferite domenii. 

 

Principalele concluzii ale dezbaterilor: 

✓ Realizarea unui centru de pregătire profesională; 

✓ Integrarea învățământului dual; 

✓ Reabilitarea drumurilor; 

✓ Reabilitarea fațadelor blocurilor; 

✓ Extinderea rețelei de canalizare; 

✓ Extinderea rețelei de gaz; 

✓ Înființarea clubului antreprenorilor din Roznov; 

✓ Integrarea tinerilor pe piața muncii; 

✓ Eficientizarea termică a clădirilor publice; 

✓ Implementarea unor proiecte pentru protecția mediului; 

✓ Digitalizarea școlilor; 

✓ Digitalizarea unităților medicale; 

✓ Construirea unei piațe agroalimentare; 

✓ Implementarea unui sistem sistem de monitorizare video a orașului; 

✓ Îmbunătățirea sistemului de iluminat public; 

✓ Construirea unei case mortuare aferentă Bisericii „Sfântul Dimitrie” 

Slobozia; 

✓ Amenajarea curții Bisericii „Sfântul Dimitrie” Slobozia; 

✓ Consolidarea casei praznicale a Bisericii „Sfântul Dimitrie” 

Slobozia; 

✓ Achiziție mobilier pentru Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”;  

✓ Achiziționare clopotniță pentru Biserica „Sfinții Apostoli Petru și 

Pavel”; 

✓ Amenajarea exterioară a Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”; 

✓ Instalarea unui sistem de încălzire centralizată la Biserica „Sfinții 

Apostoli Petru și Pavel”; 

✓ Amenajarea unui parc în satul Chintinici; 



✓ Achiziționare panouri de informare, wi-fi, bănci inteligente pentru 

parcul Roznov;  

✓ Reabilitarea albiei râului din Chintinici; 

✓ Înființare rețea gaz în Chintinici, Slobozia; 

✓ Realizarea statuii lui Roznovanu; 

✓ Amenajarea unei alei a personalităților (statui ale personalităților 

istorice din orașul Roznov); 

✓ Renovarea, reabilitarea Bisericii „Sfântul Nicolae” Roznov (sablare 

piatră); 

✓ Amenajare peisagistică în orașul Roznov; 

✓ Extinderea centrului pentru persoane fără adăpost; 

✓ Modernizarea centrului social; 

✓ Implementarea unui proiect de locuințe sociale; 

✓ Implementarea unui proiect pentru prevenirea abandonului școlar; 

✓ Construirea unei grădinițe cu program prelungit Roznov; 

✓ Construirea unei grădinițe cu program prelungit Chintinici; 

✓ Crearea unui parc industrial; 

✓ Realizarea unui cartier de case cu respectarea arhitecturii locale; 

✓ Amenajare trotuare, căi de acces, spații verzi Slobozia. 

Pentru o mai bună informare a cetățenilor privind demersul elaborării 

SDL, au fost create materiale publicitare, care au fost amplasate în locuri 

vizibile, de interes pentru populație. 

 
Figura 14.1: Materiale promovare SDL ROZNOV 

 

  
 



Lista de proiecte – Orizont 2027 

Titlu Acțiune Rezultat așteptat 
Surse posibile de 

finanțare 

Realizarea unui centru de 

pregătire profesională 

Realizarea unui centru de pregătire 

profesională pentru crearea și 

îmbunătățirea forței de muncă.  

Creșterea numărului mediu 

de salariați, reducerea 

necesității de forță de 

muncă la nivelul 

întreprinderilor. 

Program Operațional 

Capital Uman (POCU), 

alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Derularea unui program 

pentru integrarea 

învățământului dual 

Învățământul dual este o formă de 

organizare a învățământului profesional și 

tehnic, tripartită, ce are la bază un contract 

de parteneriat între operatorul economic, 

unitatea de învățământ și unitatea 

administrativ-teritorială, precum și 

contracte individuale de pregătire practică 

între operatorul economic, elev/ părinte-

tutore și unitatea de învățământ. 

Dezvoltarea profesională a 

tinerilor din timpul școlii, 

creșterea numărului mediu 

de salariați. 

Program Operațional 

Capital Uman (POCU), 

alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Înființarea unui parc 

industrial 

Amenjarea unei zone în scopul dezvoltării 

industriale. 

Îmbunătățirea mediului de 

afaceri, crearea de locuri 

de muncă. 

Programul Operațional 

Competitivitate (POC), 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021-

2027, fonduri 

nerambrusabile + 

fonduri proprii. 

Construire și dotare 

grădiniță cu program 

prelungit în orașul Roznov 

Este necesară construirea unui grădinițe cu 

program prelungit, pentru familiile cu 

copii care desfășoară activități în orașul 

Roznov.  

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

educaționale.  

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021 – 

2027, alte fonduri 



nerambursabile + 

fonduri proprii.  

Construirea și dotarea unei 

grădinițe cu program 

prelungit în Chintinici 

Este necesară construirea unui grădinițe cu 

program prelungit, pentru familiile cu 

copii din zona Chintinici a orașului 

Roznov.  

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

educaționale.  

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021 – 

2027, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii.  

Dezvoltarea rețelei de 

canalizare  

Dezvoltarea rețelei de canalizare din orașul 

Roznov va contribui la îmbunătățirea 

condițiilor de trai pentru populație.  

Extinderea rețelei de 

canalizare, îmbunătățirea 

calității vieții. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR), 

PODD (Programul 

Operațional Dezvoltare 

Durabilă) 2021 – 2027, 

alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Dezvoltare unei rețele 

inteligente de distribuție a 

gazelor naturale 

Dezvoltarea unei rețele inteligente de 

distribuție a gazelor naturale și racordarea 

locuințelor din orașul Roznov. 

Extinderea rețelei de gaze 

naturale, îmbunătățirea 

calității vieții. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR), POIM 

(Programul Operațional 

Infrastructură Mare) 

2021 – 2027, alte 

fonduri nerambursabile 

+ fonduri proprii. 

Modernizarea, extinderea și 

dotarea centrului social 

Centrul social  necesită lucrări de 

modernizare/ extindere pentru creșterea 

eficienței energetice a clădirii și achiziția 

Îmbunătățirea serviciilor 

de asistență socială. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021-

2027, alte fonduri 



de dotări pentru bunul demers al 

activităților de asistență socială. 
nerambursabile + 

fonduri proprii.  

Reabilitarea/ modernizarea 

drumurilor publice și 

semnalizare rutieră 

Reabilitarea  infrastructurii rutiere, zone de 

acces auto și pietonal și semnalizare rutieră 

Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere.  

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021-

2027, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii.  

Modernizarea/ extinderea 

rețelei de iluminat public 

Este necesară extinderea și modernizarea 

rețelei de iluminat public pe întreaga rază a 

orașului Roznov. 

Creșterea gradului de 

iluminare a teritoriului 

Roznov. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021 – 

2027, Administrația 

Fondului pentru Mediu, 

alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Reabilitarea fațadelor 

blocurilor  

Este necesară reabilitarea fațadelor 

blocurilor de pe teritoriul UAT Roznov. 

Reducerea gradului de 

pierdere a căldurii din 

blocuri, înfrumusețarea 

teritoriului UAT Roznov. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021-

2027, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii.  

Înființarea clubulului 

antreprenorilor din Roznov 

Înființarea unui club al antreprenorilor de 

pe teritoriul orașului Roznov pentru 

susținerea economiei locale. 

Promovarea 

antreprenorului local. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021-

2027, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii.  

Instalare sistem de 

supraveghere video  pe 

întreaga rază a orașului 

Roznov 

Dotarea cu echipamente video de 

supraveghere pentru a crește nivelul de 

siguranță al cetățenilor. 

Îmbunătățirea nivelului de 

siguranță printre rezidenții 

situați pe teritoriul 

comunității Roznov.  

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021 – 

2027, alte fonduri 



nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Derularea unui proiect 

pentru integrarea/ 

angajarea tinerilor 

defavorizați 

Este necesară demararea unui proiect la 

nivelul UAT Roznov pentru integrarea 

tinerilor defavorizați în societate și oferirea 

de locuri de muncă pentru aceștia. 

Creșterea numărului de 

salariați, dezvoltarea 

personală a acestora, 

creșterea gradului de 

socializare. 

Programul Operațional 

Capital Uman (POCU),  

Programul Operațional 

pentru Combaterea 

Sărăciei (POCS) 2021 – 

2027, Multifond: FSE+, 

FEDR, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Reabilitarea/ modernizarea 

sediului primăriei pentru 

creșterea eficienței 

energetice 

Clădirea în care își desfășoară activitatea 

primăria necesită lucrări de modernizare 

pentru creșterea eficienței energetice a 

clădirii și achiziția de dotări pentru o mai 

bună funcționare a activităților. 

Modernizarea serviciilor 

publice. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021-

2027, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Achiziția de panouri 

fotovoltaice pentru 

asigurarea necesarului de 

energie electrică în 

instituțiile publice 

Investiții în clădirile publice în vederea 

asigurării/ îmbunătățirii eficienței 

energetice, inclusiv activități de 

consolidare în funcție de riscurile 

identificate și măsuri pentru utilizarea unor 

surse alternative de energie. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii serviciilor 

publice. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021 – 

2027, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 



Reabilitarea/ modernizarea 

școlilor și grădinițelor 

pentru creșterea eficienței 

energetice 

Clădirile în care își desfășoară activitatea 

educațională școlile și grădinițele necesită 

lucrări de modernizare pentru creșterea 

eficienței energetice a clădirilor și achiziția 

de dotări pentru o mai bună funcționare a 

activităților. 

Modernizarea 

infrastructurii 

educaționale. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021-

2027, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Derularea de campanii de 

informare cu privire la 

protecția mediului 

înconjurător și a 

biodiversității 

Derularea de cursuri pentru informarea 

cetățenilor UAT Roznov în privința 

mediului înconjurător pentru îmbunătățirea 

calității vieții. 

Reducerea gradului de 

poluare, creșterea gradului 

de reciclare, tranziția către 

surse de energie verde. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021 – 

2027, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Digitalizarea/ dotarea 

unităților de învățământ 

Implementarea catalogului electronic, 

achiziția de noi calculatoare/ laptop-uri, 

tablete, videoproiectoare și alte dotări 

necesare pentru desfășurarea orelor. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

educaționale. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021 – 

2027, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Digitalizarea/ dotarea 

unităților medicale 

Implementarea unui sistem electronic de 

evidență a pacienților, dotarea cu 

echipamente necesare pentru desfășurarea 

activităților medicale.  

Îmbunătățirea 

infrastructurii medicale. 

POR (Program 

Operațional Regional) 

2021 – 2027, alte 

fonduri nerambursabile 

+ fonduri proprii. 

Construire piață 

agroalimentară 

Este necesară realizarea unei piețe 

agroalimentare într-un spațiu special 

amenajat. 

Promovarea produselor 

locale, reducerea 

POR (Program 

Operațional Regional) 

2021 – 2027, alte 



importurilor de produse 

alimentare. 

fonduri nerambursabile 

+ fonduri proprii. 

Realizarea unei case 

mortuare aferentă Bisericii 

„Sfântul Dimitrie” Slobozia  

Este necesară realizarea unei case mortuare 

sub administrarea Bisericii „Sfântul 

Dimitrie” Slobozia. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii privind 

lăcașele de cult și a 

normelor sanitare. 

Compania Națională de 

Investiții (CNI), alte 

fonduri nerambursabile 

+ fonduri proprii. 

Amenajarea curții Bisericii 

„Sfântul Dimitrie” Slobozia 

Este necesară amenajarea curții Bisericii 

„Sfântul Dimitrie” Slobozia (amenajarea 

aleilor, spațiilor verzi, etc).  

Îmbunătățire peisagistică a 

bisericii. 

Compania Națională de 

Investiții (CNI), alte 

fonduri nerambursabile 

+ fonduri proprii. 

Consolidarea casei 

praznicale a Bisericii 

„Sfântul Dimitrie” Slobozia 

Este necesară consolidarea casei 

praznicale, consolidarea stălpilor de 

susținere, etc. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii privind 

lăcașele de cult. 

Compania Națională de 

Investiții (CNI), alte 

fonduri nerambursabile 

+ fonduri proprii. 

Achiziție dotări pentru 

Biserica „Sfinții Apostoli 

Petru și Pavel” 

Este necesară dotarea cu mobilier a 

Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” 

pentru desfășurarea activităților religioase. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii privind 

lăcașele de cult. 

Compania Națională de 

Investiții (CNI), alte 

fonduri nerambursabile 

+ fonduri proprii. 

Realizare clopotniță 

Biserica „Sfinții Apostoli 

Petru și Pavel” 

Este necesară realizarea unei clopotnițe în 

incinta Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și 

Pavel”. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii privind 

lăcașele de cult. 

Compania Națională de 

Investiții (CNI), alte 

fonduri nerambursabile 

+ fonduri proprii. 

Instalarea unui sistem de 

încălzire centralizată la 

Biserica „Sfinții Apostoli 

Petru și Pavel” 

Este necesară instalarea unui sistem de 

încălzire centralizată pentru a crește 

eficiența energetică a Bisericii „Sfinții 

Apostoli Petru și Pavel”. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii privind 

lăcașele de cult. 

Compania Națională de 

Investiții (CNI), alte 

fonduri nerambursabile 

+ fonduri proprii. 

Modernizarea parcului 

central Roznov 

Creșterea atractivității prin valorificarea 

activităților recreative și a obiectivelor 

Creșterea fluxului de 

persoane, creșterea 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021 – 



turistice. Amenajarea unui spațiu cu acces 

la wi-fi gratuit și instalarea de bănci 

inteligente în zonele de agrement cu 

posibilitatea de încărcare a dispozitivelor 

mobile prin prize USB sau wireless, 

acestea putând să își producă singure 

electricitatea necesară prin panouri 

fotovoltaice pe șezutul băncilor. Instalarea 

de panouri de informare. 

timpului petrecut în parcul 

central și diversificarea 

posibilităților de petrecere 

a timpului liber, 

reabilitarea spațiilor verzi 

și de joacă, reabilitarea 

aleilor, creșterea gradului 

de digitalizare. 

2027, fonduri proprii + 

fonduri proprii. 

Amenajare zone de 

camping/ agrement 

Amenajarea unor zone de camping și 

agrement pe teritoriul UAT Roznov pentru 

a crește fluxul de turiști și creșterea 

bunăstării locuitorilor orașului prin 

dezvoltarea activităților de petrecere a 

timpului liber. 

Înfrumusețarea zonei, 

dezvoltarea potențialului 

turistic. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021 – 

2027, Multifond: FSE+, 

FEDR, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Amenajare parc în 

Chintinici 

Creșterea atractivității prin valorificarea 

activităților recreative și a obiectivelor 

turistice. Amenajarea cu acces la wi-fi 

gratuit și instalarea de bănci inteligente în 

zonele de agrement cu posibilitatea de 

încărcare a dispozitivelor mobile prin prize 

USB sau wireless, acestea putând să își 

producă singure electricitatea necesară prin 

panouri fotovoltaice pe șezutul băncilor. 

Creșterea fluxului de 

persoane, creșterea 

timpului petrecut în parcul 

central și diversificarea 

posibilităților de petrecere 

a timpului liber, 

reabilitarea spațiilor verzi 

și de joacă, reabilitarea 

aleilor, creșterea gradului 

de digitalizare. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021 – 

2027, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Reabilitarea albiei râului 

din Chintinici 

Este necesară reabilitarea albiei râului și 

realizarea lucrărilor aferente. 
Protecția mediului 

înconjurător. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021 – 

2027, alte fonduri 



nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Realizarea statuii lui 

Gheorghe Roznovanu 

Amenajarea unui spațiu central destinat 

realizării statuii lui Gheorghe Roznovanu 

Promovarea istoriei locale, 

înfrumusețarea orașului. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021 – 

2027, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Amenajarea unei alei a 

personalităților 

Alegerea și amenajarea unei alei cu statui 

/busturi ale personalităților din orașul 

Roznov. 

Promovarea istoriei locale, 

înfrumusețarea orașului. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021 – 

2027, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Reabilitarea/ renovarea 

Bisericii „Sfântul Nicolae” 

Roznov 

Renovarea Bisericii „Sfântul Nicolae”, 
Conservarea patrimoniului 

cultural. 

Compania Națională de 

Investiții (CNI), alte 

fonduri nerambursabile 

+ fonduri proprii. 

Amenajarea peisagistică a 

spațiilor din orașul Roznov 

Amenajarea peisagistică a spațiilor din 

orașul Roznov pe teritoriul UAT Roznov. 

Îmbunătățirea peisagistică 

a teritoriului Roznov. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021 – 

2027, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Extinderea centrului pentru 

persoane fără adăpost 

Este necesară extinderea centrului pentru 

persoanele fără adăpost pentru a crește 

numărul de locuri disponibile. 

Îmbunătățirea serviciilor 

de asistență socială. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021 – 

2027, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 



Construcția unor locuințe 

sociale 

Realizarea de locuințe pentru persoanele 

aflate în nevoie. 
Îmbunătățirea serviciilor 

de asistență socială. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021 – 

2027, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Derularea unui proiect 

pentru prevenirea 

abandonului școlar 

Conştientizarea importanţei educaţiei în 

formarea personalităţii elevului , atât în 

rândul elevilor, cât şi a părinţilor acestora. 

Stimularea motivaţiei învăţării prin 

atragerea acestora în activităţi extraşcolare 

a elevilor ce provin din familii 

dezorganizate şi cu posibilităţi materiale 

reduse. 

Număr mai mic de elevi 

care abandonează școala, 

număr mai redus de elevi 

cu rezultate slabe și 

mediocre la învățătură. 

Programul Operațional 

Capital Uman (POCU),  

Programul Operațional 

pentru Combaterea 

Sărăciei (POCS) 2021 – 

2027, Multifond: FSE+, 

FEDR, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Realizarea unui cartier de 

case cu respectarea 

arhitecturii locale 

Amenajarea unei zone rezidențiale prin 

construirea de case în stilul arhitectural 

local. 

Creșterea gradului de 

urbanizare, atragerea 

tinerilor în UAT Roznov. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021 – 

2027, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Amenajare trotuare, căi de 

acces, spații verzi în 

Slobozia 

Amenajarea trotuarelor din sat, regenerarea 

spațiilor verzi, realizarea unei piste de 

biciclete. 

Înfrumusețarea zonei, 

îmbunătățirea căilor de 

acces pietonale. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021 – 

2027, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Achiziționarea de pubele 

pentru colectarea selectivă  

Achiziționarea pubelelor pentru colectarea 

selectivă amplasate pe întreaga rază a UAT 

Roznov. 

Reducerea deșeurilor 

aruncate aleatoriu, 

reducerea poluării, 

Programe Operaționale 

Regionale (POR)  2021 

– 2027, alte fonduri 



creșterea gradului de 

reciclare. 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Demararea de workshop-uri 

pentru copii  

Se dorește realizarea de workshop-uri 

pentru copii pe diferite teme prestabilite. 
Dezvoltarea tineretului și 

crearea de oportunități. 

Programul Operațional 

Capital Uman (POCU) 

2021 – 2027, alte 

fonduri nerambursabile 

+ fonduri proprii. 

Realizarea de indicatoare de 

semnalizare și orientare 

turistică 

Punerea în evidență a obiectivelor turistice, 

evidențierea clară a rutelor turistice și a 

locației obiectivelor turistice. 

Creșterea traficului turistic 

către obiectivele mai puțin 

cunoscute. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR) 2021 – 

2027, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Educarea cetățenilor cu 

privire la mediul 

înconjurător și a 

biodiversității 

Derularea de cursuri pentru educarea 

populației în privința mediului înconjurător 

pentru îmbunătățirea calității vieții. 

Reducerea gradului de 

poluare, creșterea gradului 

de reciclare, tranziția către 

surse de energie verde. 

Programe Operaționale 

Regionale (POR)  2021 

– 2017, alte fonduri 

nerambursabile + 

fonduri proprii. 

Demararea unui proiect 

privind educația civică 

Se dorește implementarea unor cursuri 

privind educația civică pentru populație. 

Îmbunătățirea spiritului 

civic și a responsabilităților 

față de comunitate, 

reducerea infracțiunilor.   

Programe Operaționale 

Regionale (POR), alte 

fonduri nerambursabile 

+ fonduri proprii. 

Realizarea unui parc 

fotovoltaic  

Construirea unui parc fotovoltaic prin 

parteneriate public – privat. 

Creșterea eficienței 

energetice și reducerea 

consumului de energie. 

Fonduri nerambursabile 

+ fonduri proprii. 

Implementarea unor 

proiecte de producere în 

cogenerare a energiei 

Se propune implementarea unor proiecte 

de producere în cogenerare a energiei 

termice/electrice utilizând biomasă. 

Creșterea eficienței 

energetice și reducerea 

consumului de energie. 

Fonduri nerambursabile 

+ fonduri proprii. 



termice/ electrice utilizând 

biomasă 

Construirea de stații de 

încărcare pentru mașinile 

electrice 

Instalarea de stații electrice pentru 

încărcarea automobilelor electrice. 

Îmbunătățirea calității 

aerului și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect 

de seră. 

 

Administrația Fondului 

pentru Mediu, alte 

fonduri nerambursabile 

+ fonduri proprii. 

Achiziția de mijloace de 

transport electrice 

Achiziția de mijloace de transport electrice 

în orașul Roznov. 

Îmbunătățirea calității 

aerului și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect 

de seră. 

 

Administrația Fondului 

pentru Mediu, alte 

fonduri nerambursabile 

+ fonduri proprii. 

Construirea unor platforme 

pentru reciclarea deșeurilor 

provenite din construcții 

Construirea unor platforme pentru 

reciclarea deșeurilor provenite din 

construcții în vederea protejării mediului 

înconjurător.  

Îmbunătățirea calității 

aerului și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect 

de seră. 

 

Administrația Fondului 

pentru Mediu, alte 

fonduri nerambursabile 

+ fonduri proprii. 

Instalarea de puncte pentru 

colectarea Deșeurilor De 

Echipamente Electrice Și 

Electronice 

Instalarea unor puncte de colectare a 

Deșeurilor De Echipamente Electrice Și 

Electronice, 

Protejarea mediului 

înconjurător. 

 

Administrația Fondului 

pentru Mediu, alte 

fonduri nerambursabile 

+ fonduri proprii. 

Construirea unor platforme 

pentru managementul 

deșeurilor menajere și 

resturi vegetale provenite 

din gospodării 

Construirea unei platforme pentru 

managementul deșeurilor menajere și a 

resturilor menajere. 

Protejarea mediului 

înconjurător. 

Administrația Fondului 

pentru Mediu, alte 

fonduri nerambursabile 

+ fonduri proprii. 



Alte proiecte de succes care pot fi implementate la 

nivelul orașului Roznov în funcție de direcțiile viitoare 

de dezvoltare 
 

1) Sprijinirea biomasei forestiere în industria agricolă (Porto, 

Portugalia) 

Priotăți: Eficiența resurselor și clima 

Obiective: 

             Elaborarea de modele eficiente de colectare, planificare și transport a 

biomasei forestiere; 

             Identificarea și testarea soluțiilor adaptate și automatizate care reduc 

costurile, sporesc siguranța și reduc efortul fizic necesar în timpul colectării 

biomasei și a prelucrării prealabile; 

             Furnizarea de  soluții pentru echipamentele de încălzire cu efect de 

seră care folosesc așchii de lemn pentru a obține o eficiență sporită și costuri 

mai mici cu energia. 

Rezultate: 

Se așteaptă să se aplice software-ul de gestionare a biomasei 

companiile devenind cu 40% mai eficiente în ceea ce privește costurile 

operaționale și logistice comparate cu sistemele anterioare de gestionare a 

biomasei. 

Pentru industria agroalimentară, se estimează că, costul cumpărării 

biomasei (așchii de lemn) este cu 82% mai mic decât achiziționarea de gaze 

naturale. Utilizarea biomasei forestiere reduce riscul de incendiu, deoarece 

scade încărcătura de combustibil în păduri. 

Proiectul contribuie la atenuarea schimbărilor climatice prin 

înlocuirea combustibililor fosili cu un combustibil regenerabil care este 

neutru în CO2. 

Buget: 316.375 euro 

-fonduri FEADR 213.553 euro 

-fonduri regionale/naționale 23.728 euro 

-fonduri private 79.094 euro 

Sursa: europa.eu 

 

2) Spațiu digital pentru persoane vârstnice (Finlanda) 

Priorități: incluziune socială și dezvoltare locală 

Obiective: 

Îmbunătățirea competențelor informatice de utilizare a computerului 

și a altor dispozitive digitale de către rezidenții Suodenniemi, în special 

persoanele în vârstă; 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/gotecfor-supporting-use-forest-biomass-agro-industry_en


Contribuirea la dezvoltarea și adoptarea de noi servicii digitale într-o 

comunitate care a suferit de pe urma depopulării și multe servicii publice și 

private sunt închise; 

Îmbunătățirea serviciilor de bibliotecă și utilizarea multiplă a spațiul 

public. 

Rezultate: 

Profesionistul IT a putut ajuta aproximativ trei persoane pe zi. 

Multe companii private, bănci, farmacii și furnizori de software, care 

au închis punctele lor de servicii fizice în Suodenniemi și-au luat 

angajamentul de a juca un rol în proiect, prin intermediul serviciilor lor 

electronice. 

Buget: 27.100 euro 

FEADR 7.481 euro 

Fonduri nationale/regionale 10.331 euro 

Fonduri private 9.287 euro 

PowerPoint Presentation (europa.eu) 

 

3) Regândirea managementului deșeurilor organice (Spania) 

Priorități: Eficiența resurselor și climă 

Obiective: 

Acest proiect își propune să dezvolte un model inovator de gestionare 

a deșeurilor biologice,la scară locală cu luarea în considerare a implicațiilor 

sociale potențiale. 

Rezultate: 

A fost creat un sistem de colectare și transport pentru deșeuri 

biologice în Lumbier și alte zone din apropiere. 

 Crearea unei instalații de tratare biologică a deșeurilor biologice din 

Lumbier. 

Cercetări privind metodele de optimizare a procesului de tratament și 

asigurarea utilizării compostului obținut. 

 Proiectarea unui curs de formare; introducerea acestui model de 

management la nivel local. 

Buget: 197.962 euro 

FEADR 115.808 euro 

Fonduri nationale/regionale 62.358 euro 

Fonduri private 19.796 euro 

Sursă: europa.eu 

 

4) Configurarea unui centru de aventură (Grecia) 

Obiective:  

Proiectul a urmărit să ajute zona Imathia să devină populară, 

destinație turistică pe tot parcursul anului. A planificat să ofere o gamă largă 

de activități pentru vizitatori care utilizează bunurile naturale în timp ce oferă 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_fi_digihub_elderly_web_je.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_es_bioeconomy_web_fin.pdf


facilități moderne. Obiectivul său principal a fost crearea companiei, care 

oferă servicii sportive și de agrement (inclusiv un restaurant) inclusiv o 

componentă de educație de mediu de bază. 

 Rezultate: 

 Proiectul a creat un centru de sport și aventură, completat de 

facilități de educație pentru mediu și servicii de catering pentru sportivi și 

vizitatori. Se așteaptă ca centrul să crească numărul de vizitatori în regiune și 

să se îmbunătățească înțelegerea și respectarea valorii naturale a zonei 

montane. Creșterea valorii zonei ca destinație turistică va aduce beneficii altor 

operatori din regiune și va îmbunătăți economia locală în ansamblu. 

Budget: 286.445 euro 

FEADR 107.417 euro 

Fonduri nationale 35.806 euro 

Fonduri private 143.222 euro 

Sursă: europa.eu 

 

5) Susținerea unui stil de viață sănătos pentru toate generațiile 

(Slovenia) 

Priorități: Incluziune socială și dezvoltare locală 

Obiective: 

Obiectivele generale ale acestui proiect au fost îmbunătățirea 

sănătății fizice și mentale a populației din Meža Valley, creșterea gradului de 

conștientizare și responsabilitate în rândul populației pentru propria sănătate 

și dobândirea unui stil de viață sănătos. Obiectivele specifice au inclus accesul 

îmbunătățit la infrastructură recreativă în aer liber; modernizarea și 

îmbunătățirea locurilor de joacă pentru copii; și motivarea populației locale 

să se angajeze în activitate fizică în aer liber. 

Rezultate: 

În patru municipalități, au fost stabilite 29 de locații pentru recreere 

în aer liber. Peste 45 de evenimente, ateliere și prezentări au fost direcționate 

către grupurile țintă, inclusiv copii, părinți, bunici, vârstnici și persoane cu 

dizabilități. Echipamentul este utilizat în mod regulat de tot mai mulți 

utilizatori, fie cei implicați  în recreere organizată sau cei care preferă să facă 

mișcare singuri, gratuit. Se observă încet o schimbare de atitudine, în special 

în rândul persoanelor în vârstă a populației. 

Buget: 243.340 euro 

FEADR 117.545 euro 

Fonduri regionale/nationale 29.386 euro 

Fonduri private 96.409 euro 

Sursă: europa.eu 

 

 

 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_gr_adventure_centre_web.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_si_outdoorlifestylemezavalley_354_web_je_edf_fin.pdf


6) Casa medicală „Cella Santé” la Pont-à-Celles (Belgia) 

Priorități: Incluziune socială și dezvoltare locală 

Obiective: 

Finanțarea publică a vizat să contribuie la creșterea calității 

serviciilor oferite de centrul medical din Pont-à-Celles prin îmbunătățirea 

organizării spațiilor și echipamente cu o eficiență ridicată. 

Rezultate: 

În perioada septembrie 2016 – martie 2018, centrul medical a 

înregistrat o creștere  a mediei zilnice a numărului pacienților de la 10 la 14 

și numărul de rezidenți aproape s-a dublat. Activitățile de asistență medicală 

adună între 5 și 10 persoane pe sesiune. 

Sursă: europa.eu 

 

7) Școala subsidiară - o forță motrică pentru dezvoltare locală 

(Slovenia) 

Obiective: 

Crearea de oportunități de implicare a copiilor în diverse activități de 

timp liber; 

Dezvoltarea capitalului social al celor mai tinere generații; 

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la problemele de 

mediu; 

Stimularea creativității copiilor; 

Consolidarea cooperării intergeneraționale; 

Susținerea școlii subsidiare pentru a deveni centrul vieții sociale din 

sat. 

Rezultate: 

1 049 de copii au fost implicați în activitățile proiectului; de la 60 în 

anul 2009 la 300 în 2014; 

67 de cadre didactice și 22 de cadre tehnice au lucrat voluntar în 

proiect; 

La activități au participat 106 actori locali și 16 asociații;  

Au fost implementate 209 de ateliere ecologice, 35 de evenimente 

promoționale, 13 vizite organizate între școlile subsidiare, 3 prezentări în 

capitală, 6 evenimente anuale, 6 jocuri fără granițe etc. 

Buget: 160.048 euro 

FEADR 84.667 euro 

Fonduri regionale/nationale 21.167 euro 

Fonduri private 54.214 euro 

Sursă: europa.eu 

 

 

 

 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_be_maisonmedical_web-286_fin.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_si_subsidiary_school_web_0.pdf


8) Îmbunătățirea durabilității pădurilor (Slovacia) 

Axa 2 – îmbunătățirea mediului și a zonei rurale 

Obiective: 

Proiectul a urmărit să protejeze viabilitatea pe termen lung a pădurii 

prin consolidarea biodiversității și a producției sale potenţiale. În același timp, 

proiectul și-a propus să îmbunătățească funcțiile ecologice, cum ar fi resursele 

de sol, îmbunătățirea capacității de absorbție și gestionarea apei. Schema de 

asemenea, a căutat să dezvolte un drum asfaltat de 1,4 km pentru a permite 

vehiculelor de întreținere efectuarea lucrărilor de întreținere, asigurarea 

accesului echipajelor de intervenție, precum și îmbunătățițirea accesibilității 

pentru turiști. 

Rezultate: 

Noi răsaduri de fag și arțar asigură pădurea mai sănătoasă și rezistentă 

la daunele provocate de vânt și dăunători. 

Risc mai mic de eroziune a solului și o retenție mai mare de apă. 

Noul drum permite echipamentelor grele să acceseze pădurea pentru 

recoltarea lemnului sau 

combaterea incendiilor. 

Drumul este, de asemenea, un impuls pentru organizațiile de turism 

și sport. 

Buget: 460.383 euro 

FEADR 368.307 euro 

Fonduri nationale/regionale 92.077 euro 

Sursă: europa.eu 

 

9) Înființarea unei clădiri de afaceri într-o zonă care suferă de 

șomaj ridicat 

Priorități: Incluziune socială și dezvoltare locală 

 Obiective: 

 Scopul proiectului a fost de a construi o clădire de afaceri care oferă 

clienților spații și servicii de sprijin adecvate. 

 Rezultate: 

 73% din clădire este închiriată. Clădirea deservește astăzi 16 firme 

mici, cu capacitatea de a găzdui alte cinci companii. 

 Clădirea a devenit un loc de întâlnire pentru antreprenorii din 

regiune și nu doar cei care au un loc în sediul său. 

 Diferite evenimente sunt organizate în incinta incubatorului comun 

- o expoziție de fotografii de către un autor local în timpul zilei "ușa deschisă". 

Buget: 1.905.980 euro 

FEADR 643.268 euro 

Fonduri nationale/regionale 214.423 euro 

Fonduri private 1.048.289 euro 

Sursă: europa.eu 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_sk_forest_managment_kocise_web.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_sk_incubator_web_je.pdf


10) Organizarea zilei fermei deschise (Estonia) 

Obiective: 

Obiectivul acestei inițiative este de a sensibiliza publicul care trăiește 

în centre urbane cu privire la ceea ce este cu adevărat viața rurală. Un astfel 

de eveniment are ca scop să contribuie la îmbunătățirea înțelegerii de către 

oameni a modului în care este produsă hrana lor și să ridice aprecierea pentru 

alimentele locale sănătoase, agricultură și viața în zonele rurale. 

Rezultate: 

Numărul mediu de vizitatori pe fermă este de 400 de persoane. 

Numărul participanților a crescut de-a lungul anilor: 

• 2015: 148 de ferme au participat și au găzduit peste 45.000 de 

vizitatori. 

• 2016: 234 de ferme au participat și au găzduit peste 83.000 de 

vizitatori. 

• 2017: 280 de ferme au participat și au găzduit peste 121.000 de 

vizitatori. 

• 2018: 296 de ferme au participat și au găzduit peste 163.000 de 

vizitatori 

Buget: PDR 56.200 euro 

Sursă: europa.eu 

 

11) Înființarea plantațiilor de plopi pentru uz industrial (Ungaria) 

Priorități: Eficiența resurselor și climă 

Obiective: 

• aprovizionarea industriei prelucrătoare cu materii prime care 

acoperă cel puțin o treime din consumul său total; 

• producerea materiilor prime care nu sunt disponibile în Ungaria; 

• contribuția la extinderea gamei de produse cu produse semifinite; 

• echilibrarea fluctuațiilor pieței și a producțiilor dependente de 

condiții meteorologice . 

Rezultate: 

Populus Hungary Ltd. a înființat plantații industriale de plopi pe o 

suprafață de 109,18 hectare de teren. Două plantații au fost înființate în 

Somogyudvarhely, de 25,41 ha și 27,68 ha de teren. Două plantații au fost 

înființate în Berzence, de 26,14 ha și 29,95 ha de teren. 70% din producție 

este vândută către Derula Ltd., în timp ce 10% este vândută Italiei și restul de 

20% este vândută centralelor electrice de biomasă din Ungaria. 

Buget: 483.882 euro 

PDR 241.941 euro 

FEADR 205.650 euro 

Fonduri regionale/nationale 36.291 euro 

Sursă: europa.eu 

 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_ee_open_days_585_web_fin.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_hu_poplar_plantation_508_web_fin.pdf


12) Restaurarea și conservarea Biserica Sf. Nicolae din Telesti, 

judetul Gorj 

Priorități: Incluziune socială și dezvoltare locală 

Obiective: 

O serie de lucrări de restaurare de bază au fost necesare pentru a 

păstra clădirea și de a îmbunătăți funcţionalitățile sale. 

Rezultate: 

Investiția a făcut biserica mai accesibilă enoriașilor și turiștilor 

internaționali. 

Localnicii au fost angajați să facă lucrările proiectului. Printre acestea 

se numără 20 de persoane cu muncă necalificată/ slab calificată; 15 persoane 

care sunt instruite în diferite meserii, precum zidărie, sculptori de piatră, 

dulgheri, picturi vechi și restauratori de icoane. 

Un număr nespecificat de ghizi cu normă întreagă vor fi angajați în 

urma finalizării lucrărilor. 

Buget: 462.226 euro 

FEADR 264.769 euro 

Fonduri nationale/regionale 46.724 euro 

Alte fonduri 150.733 euro 

Sursă: europa.eu 

 

13) Magazinele pop-up pentru a revitaliza centrul orașului (Austria) 

Priorități: Incluziune socială și dezvoltare locală 

Obiective: 

• revitalizează mediul neprimitor al incintelor de cumpărături semi-

abandonate prin introducerea ferestrelor pop-up; 

• creșterea numărului de vizitatori oferind frecvent o schimbare a 

gamei de servicii și produse; 

• creșterea numărului de clienți pentru toți localnicii afaceriști; 

• previne delocalizarea în continuare a afacerilor; 

• promovarea înființării de noi afaceri; 

• încurajarea locațiilor pe termen lung. 

Rezultate: 

9 magazine pop-up deschise pe termen lung. 

S-au înființat 5 afaceri noi, care nu mai funcționează în cadrul 

proiectului. 

Acum există mai puține spații comerciale libere în centrul orașului. 

Traficul clienților a crescut cu 43% pe promenada „Linzer Straße”. 

Nu există alte închideri / plecări ale întreprinderilor locale până acum. 

Proiectul a sporit profilul orașului Enns. 

Creșterea activităților de marketing și activități promoționale. 

Proprietarii sunt din ce în ce mai dispuși să investească. 

Atât proprietarii de afaceri, cât și clienții arată o satisfacție mai mare. 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_ro_st._nicholas_church_298_web-jto.pdf


Creșterea numărului de micro-evenimente în incinta cumpărăturilor. 

Buget: 126.176 euro 

PDR 50.470 euro 

Fonduri private 75.706 euro 

PowerPoint Presentation (europa.eu) 

 

14) Investiții pentru creșterea competitivității unei afaceri de 

panificație (Slovacia) 

Priorități: Lanț alimentar și manangementul riscului 

Obiective: 

Obiectivul principal al proiectului a fost creșterea competitivității 

Bakery Hrinova prin aplicarea noilor tehnologii și inovații în panificație, 

precum și modernizarea și inovația echipamentului companiei. 

Rezultate: 

Cinci produse noi au fost adăugate la gama de produse de panificație. 

Au fost create trei noi locuri de muncă și se planifică crearea a încă 

patru. 

Cifra de afaceri a crescut 10%. 

Consum redus de energie. 

Buget: 1.992.841 euro 

FEADR 822.047 

Fonduri nationale/regionale 274.016 euro 

Fonduri private 896.779 euro 

Sursă: europa.eu 

 

15) Transformarea caselor parohiale abandonate în cazare turistică 

(Austria) 

Priorități: Incluziune socială și dezvoltare economică 

Obiective: 

• adaptarea caselor parohiale pentru a fi utilizate pentru turism; 

• dezvoltarea de programe în jurul acestor case parohiale pentru a 

informa turiștii de moștenirea culturală materială și imaterială a mediului 

rural;  

• adăugarea de valoare zonelor preponderent slabe din punct de 

vedere structural; 

• crearea de noi locuri de muncă și să stimularea activității 

economice.  

Rezultate: 

O listă scurtă de case parohiale a fost elaborată din fiecare zonă 

participantă; 

Dezvoltarea și implementarea platformei de rezervare; 

Partenerii au organizat patru excursii la alte GAL-uri; 

A fost realizat un mare eveniment de rețea. 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_at_popupshops_web_fin.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_sk_bakeryhrinova_web_je_0.pdf


Buget: 187.000 euro 

PDR 147.600 euro  

Fonduri private 39.400 euro 

Sursă: europa.eu 

 

16) Conexiune cu fibră de bandă largă (Suedia) 

Axa 3 – calitatea vieții în mediul rural și diversificarea economiei 

rurale 

Obiective: 

Obiectivul acestui proiect a fost furnizarea de bandă largă pentru 

acces la internet pentru locuitorii din mediul rural din municipiul Bräcke, cu 

toate avantajele pe care le prevede. 

Rezultate: 

Proiectul a condus la 272 de conexiuni la rețeaua de bandă largă. 

În 2012, doar 0,033% din municipalitate avea acces la rețeaua de 

bandă largă. În 2017, 

90% din gospodării erau conectate. 

Aproximativ 500 de voluntari au fost angajați în grupul satului. 

Buget: 985.898 euro 

FEADR 394.359 euro 

Fonduri nationale/regionale 98.590 euro 

Fonduri private 492.949 euro 

Sursă: europa.eu  

 

17) Utilizarea indicatoarelor rutiere pentru a promova cultura locală 

(Estonia) 

Obiective: 

Scopul proiectului a fost să faciliteze călătoria turiștilor pe traseul 

Seto Külävüü, atunci când nu au un ghid local care să le arate împrejurimile. 

Mai întâi s-a făcut un acord asupra abordării, adică ceea ce trebuie să fie 

prezent în peisaj pentru a facilita turismul. S-a făcut un acord privind 

necesarul: indicatoare (indicatoare spre sat, spre principalele atracții), 

semnalizări mari, hărți (harta Seto Külävüü și hartă regională cu toate datele), 

locuri de picnic și standuri de informare. 

S-a împărțit lucrarea în trei faze pentru a realiza sarcina de lucru 

gestionabilă. Proiectul se află în faza de creare a indicatoarelor rutiere. 

Rezultate: 

Au fost instalate 130 de indicatoare rutiere pe ruta Seto Külävüü și 3 

indicatoare în trei sate (Värska, Obinitsa, Tsiistre). 

Au fost instalate 12 hărți rutiere regionale și Seto Külävüü, precum și 

17 standuri informative și 7 locuri de picnic în locații diferite. 

Vizitatorii pot găsi repere interesante mai ușor și pot afla despre 

cultura locală. 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_at_parishhouses.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_se_broadband_ostra_bracke_web_fin.pdf


Traseul către punctul de control al frontierei cu Rusia este acum clar 

indicat. 

Buget: 12.061 euro 

FEADR 7.237 euro 

Fonduri private 3.015 euro 

Sursă: europa.eu 

 

18) Oportunități inovatoare de afaceri din lapte de măgăriță (Italia) 

Obiective: 

Scopul principal al proiectului a fost dezvoltarea de alimente 

inovatoare produse din lapte de măgăriță și combinându-l cu lapte de capră. 

Acest lucru ar fi rezolvat problema deșeurilor alimentare care decurg din 

dificultatea de a vinde întreaga producție de lapte de măgăriță ca produs 

proaspăt. Mai mult, implementarea proiectului a fost așteptată să genereze noi 

surse de venit pentru cooperative, altele decât creșterea interesului turiștilor 

de a vizita zona. 

Rezultate: 

Brânza produsă din combinația de lapte de capră și de măgăriță a avut 

un discret succes pe piață. Se vinde în magazine locale, restaurante și pensiuni 

agroturistice și reprezintă pentru cooperativă o sursă importantă de venit. În 

ceea ce privește iaurtul, au fost evidențiate unele probleme în producția sa. 

De fapt, potrivit rezultatele fazei de testare a produselor, un tip de iaurt produs 

a fost foarte mult apreciat de clienți, dar producția sa a fost prea costisitoare 

și, în consecință  de asemenea, prețul său de piață ar fi fost prea scump. 

În ansamblu, implementarea proiectului a avut efecte pozitive pentru 

cooperativă. 

Producția de brânzeturi a asigurat o sursă suplimentară de venit și 

numărul de vizitatori a crescut, de asemenea, ca urmare a activităților de 

diseminare legate de proiect. 

Buget: 73.736 euro 

FEADR 25.703 euro 

Fonduri nationale/regionale 32.713 euro 

Fonduri private 15.288 euro 

Sursă: europa.eu 

 

19) Stații de încărcare a vehiculelor electrice (Bulgaria) 

Rezultate: 

Cinci stații de încărcare au fost construite în perioada martie - 

septembrie 2015 în orașele Varna, Plovdiv, Shumen, Burgas și Belogradchik. 

Au fost create trei noi locuri de muncă (doi mecanici și un 

administrator). 

Aproximativ 500 de membri ai comunității au participat la șase zile 

de demonstrație. 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_ee_seto_road_signs_web_final.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_it_donkey_milk_web.pdf


60 de membri au participat la un exercițiu de asamblare a mini-

modele de mașini electrice. 

Rezultatele au fost diseminate către peste 1000 de locuitori ai 

municipiului Isperih, fiind promovată mobilitatea electrică ca soluție 

modernă pentru protecția sănătății și a mediului precum și a modului de a crea 

o imagine contemporană și atractivă a regiunii. 

Buget: 38.800 euro 

FEADR 21.760 euro 

Fonduri nationale/regionale 5.440 euro  

Fonduri private 11.600 euro 

Sursă: europa.eu 

 

20) Diversificarea în călărie terapeutică (Slovenia) 

Priorități: Incluziune socială și dezvoltare locală 

Obiective: 

Obiectivul acestui proiect a fost de a sprijini dezvoltarea turismului 

și serviciilor noi la fermă cu adăugarea unei activități de echitație, în același 

timp cu promovarea și conectarea întreprinderilor locale. 

Rezultate: 

Proiectul a extins gama de produse și servicii turistice în zona 

Prlekija, iar acest lucru are beneficii atât economice, cât și sociale. 

A fost înregistrată o creștere cu 15% a vizitelor la fermă. 

Un nou loc de muncă pentru un instructor terapeutic de echitație a 

fost creat la fermă. 

Buget: 23.806 euro 

FEADR 13.670 euro 

Fonduri nationale/regionale 3.418 euro 

Fonduri private 6.718 euro 

Sursă: europa.eu 

 

  

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_bg_electic-stations_web.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/project/attachments/gp_si_horseback_riding_487_web.pdf


Perspectiva dezvoltării strategice 

 Perspectiva dezvoltării stabilește cu claritate modalități de dezvoltare 

ale orașului Roznov pentru perioada 2021 – 2027 și constituie diferența dintre 

ceea ce reprezintă astăzi orașul Roznov și ceea ce va deveni după următorii 7 

ani.  

 Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel – dezvoltare 

economică datorată poziției strategice, a valorilor și a resurselor orașului 

Roznov – ceea ce determină dezvoltarea activităților economice ce se 

desfășoară în momentul actual la nivelul orașului, precum și atragerea de noi 

investitori pentru începerea unor noi businessuri locale.  

 În acest sens, trebuie urmate următoarele principii prioritare: 

● consolidarea și dezvoltarea situației economice a orașului; 

● creșterea gradului de atractivitate a orașului, prin îmbunătățirea 

imaginii, a calității vieții; 

● facilități de atragere a investitorilor, prin investiții în infrastructură, 

facilități fiscale, servicii strategice și oferte pentru terenuri sau 

clădiri.  

 

Orașul Roznov, se va dezvolta și mai mult pană în anul 2027, 

urmărind următoarele direcții de dezvoltare principale: 

● îmbunătățirea calității vieții locuitorilor orașului Roznov, prin: 

✔ asigurarea tuturor acestora la accesul la utilitățile de bază (apă, 

canalizare, energie electrică, energie termică – gaze naturale); 

✔ dezvoltarea infrastructurii – modernizarea drumurilor din oraș, 

care încă nu sunt modernizate; 

✔ crearea de noi locuri de muncă pentru a reduce la 0 numărul 

persoanelor aflate în șomaj sau în asistență socială; 

● dezvoltarea și creșterea economiei orașului prin atragerea de noi 

investitori în domeniile care pot conferi oportunități – agricultură, 

silvicultură, industrie, servicii; 

● va sprijini procesul de învățare de la nivel local prin: 

o menținerea calității actului didactic și a condițiilor de 

desfășurare a acestuia, și prin sprijinirea transformării 

procesului educativ în decursul anilor ce urmează; 

o prevenirea și combaterea abandonului școlar; 

o promovarea conceptului de învățare continuă, astfel încât toate 

categoriile socio-profesionale și de vârstă să participe și să se 

identifice cu comunitatea; 

● oferirea de oportunități pentru intervenția din mediul privat a 

investitorilor, în vederea încheierii de parteneriate public-private 

pentru investiții în proiecte la nivelul orașului; 



● protecția mediului pentru păstrarea bunăstării locuitorilor orașului și 

pentru păstrarea cadrului natural optim pentru dezvoltarea turismului; 

● utilizarea eficientă a resurselor naturale ale orașului.  

 

Viziunea de dezvoltare cuprinde și conceptul strategic de formulare a 

strategiei și a perspectivelor de dezvoltare. 

Conceptul strategic trebuie formulat astfel încât transpunerea sa într-

un plan strategic să asigure un pachet de acțiuni care vor conduce la creșterea 

economică, creșterea bazei de impozitare, crearea de noi locuri de muncă și 

îmbunătățirea calității mediului de viață al comunității.  

 
Direcțiile de dezvoltare 

Dezvoltarea orașului Roznov prin crearea și susținerea unui mediu 

economico-social competitiv, stabil și diversificat, care să asigure creșterea 

economică și creșterea calității vieții cetățenilor constau în: 

❖ Creșterea gradului de acoperire al utilităților de bază la 100% pe 

întreg teritoriul orașului; 

❖ Asigurarea accesului neîngrădit al populației și al agenților 

economici la infrastructura de bază (apă, canalizare, distribuția de 

gaze, căi de comunicații, telefonie, internet); 

❖ Protecție socială și optimizarea sistemului de sănătate; 

❖ Direcționarea orașului spre dezvoltare economică cu scopul de a crea 

noi locuri de muncă; 

❖ Reabilitarea, modernizarea sau construcția de noi clădiri pentru 

sediile instituțiilor publice din oraș; 

❖ Protejarea mediului înconjurător prin aderarea la normele europene 

stabilite pentru următoarea perioadă, 2021 – 2027, și respectarea cu 

strictețe a acestora; 

❖ Dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru stabilirea 

priorităților comunității locale; 

❖ Asigurarea de condiții propice pentru antreprenorii din domeniile 

agriculturii, silviculturii, horticulturii, industriei și serviciilor din 

oraș, astfel ca aceștia să poată realiza o activitate economică 

rentabilă, care să aibă ca efect complementar dezvoltarea orașului și 

crearea de noi locuri de muncă, și totodată creșterea veniturilor la 

nivel local din impozite și taxe; 

❖ Luarea de măsuri pentru eliminarea excluderilor sociale, a înlăturării 

dezechilibrelor sociale și creșterea ratei de ocupare prin crearea de 

noi oportunități investiționale. 

 

 



Politicile, planificarea strategică, precum și realizarea programelor și 

proiectelor se vor face cu respectarea următoarelor principii: 

➢ Modernizare accelerată a sistemelor de educație, formare 

profesională și sănătate publică, ținând seama de evoluțiile 

demografice nefavorabile și de impactul acestora asupra pieței 

muncii; 

➢ Folosirea în deciziile investiționale din fonduri publice pe plan local 

și stimularea unor asemenea decizii din partea capitalului privat 

pentru folosirea celor mai bune tehnologii accesibile, din punct de 

vedere economic; 

➢ Corelarea obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor 

investiționale, cu potențialul și capacitatea de susținere a capitalului 

natural; 

➢ Valorificarea avantajelor comparative ale orașului Roznov în privința 

dezvoltării producției agricole; 

➢ Protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural; 

➢ Identificarea unor surse de finanțare suplimentare, în condiții de 

sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte și programe de 

anvergură, în special în domeniile infrastructurii, energiei, protecției 

mediului, educației, sănătății și serviciilor sociale. 

➢ Introducerea criteriilor de eco-eficiență în toate activitățile de 

producție și servicii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL XV – ORAȘUL ROZNOV ÎN IMAGINI 

 

 
Imaginea 14.1: Sediul Primăriei Roznov 

 

 

 
Imaginea 14.2: Liceul „Gh. Ruset Roznovanu” învățământ preșcolar, primar 

și gimnazial 

 

 



 
Imaginea 14.3: Liceul „Gh. Ruset Roznovanu” învățământ liceal 

 

 
Imaginea 14.4: Parcul dendrologic 

 

 

 

 

 



 
Imaginea 14.5: Biserica Sfinții Apostoli 

 

 
Imaginea 14.6: Biserica „Sfântul Nicolae” 

 

 

 

 

 

 

 



 
Imaginea 14.7: Cămin cultural Slobozia 

 

 
Imaginea 14.8: Grădinița cu program normal Chintinici 

 

 

 

 



 
Imaginea 14.9: Oficiul poștal Roznov 

 

 
Imaginea 14.10: Gara feroviară Roznov 

 

 

 

 



 
Imaginea 14.11: Căminul pentru persoane vârstnice  

 

 
Imaginea 14.12: Spitalul Roznov 

 

 

 

 

 

 

 



 
Imaginea 14.13: Școala gimnazială Slobozia 

 

 
Imaginea 14.14: Cabinet medical Slobozia 

 

 

 

 

 

 

 



 
Imaginea 14.15: Zona industrială Romanel HardWood S.R.L. 

 

 
Imaginea 14.16: Panoramă Roznov 

 

 



ANEXE 
Fonduri europene pentru perioada 2021 – 2027 

Conform Comisiei Europene, granturile pot fi eficient completate de 

instrumentele financiare, care au efect potențator și sunt mai apropiate de 

piață. În mod voluntar, statele membre vor putea să transfere o parte din 

resursele politicii lor de coeziune către noul fond InvestEU gestionat la nivel 

central, ca să acceseze garanția furnizată de bugetul UE. Va fi mai ușor să se 

combine granturile și instrumentele financiare. Noul cadru include și 

dispoziții speciale pentru a atrage mai mult capital privat. 

 

 
Figura A.1 : Buget fonduri europene 2021 – 2027 

 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 2021-2027 

 

Axa Prioritară 1. Tranziție energetică bazată pe eficiență energetică, 

emisii reduse,  sisteme inteligente de energie, rețele si soluții de stocare. 

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și 

tranziția la o economie circulara. 

Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, 

asigurarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate. 

Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, 

prevenirea şi gestionarea riscurilor. 

 



Axa Prioritară 1. Tranziție energetică bazată pe eficiență energetică, 

emisii reduse,  sisteme inteligente de energie, rețele si soluții de stocare. 
Obiectiv Specific FEDR/FC 

 (i) Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră 

Operațiuni 

-Proiecte demonstrative și de eficientă energetică în IMM-uri și măsuri de sprijin 

adiacente. 

-Proiecte de eficiență energetică în intreprinderile mari și măsuri de sprijin 

adiacente. 

 

Obiectiv specific FEDR/FC (iii) Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, 

rețele și stocare în afara TEN-E. 

Operațiuni 

-Echipamente şi sisteme inteligente pentru asigurarea calității energiei electrice 

-Implementarea  de soluții digitale pentru izolarea defectelor și realimentarea cu 

energie în mediul rural și urban 

-Digitalizarea stațiilor de transformare şi soluții privind controlul rețelei de la 

distanță - integrare stații în SCADA-  

-Măsuri de creștere a adecvanței rețelei naționale de energie electrică 

-Creșterea capacității disponibile pentru comerțul transfrontalier 

-Implementarea de soluții privind stocarea energiei. 

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și 

tranziția la o economie circulară. 
Obiectiv specific FEDR/FC (v) Promovarea managementului durabil al apei 

Operațiuni 

Continuarea acţiunilor integrate de dezvoltare a sistemelor de apă, respectiv: 

reabilitarea și construcţia de stații de tratare, transport și distribuire a apei 

destinate consumului uman şi apă uzată, respectiv: construirea și reabilitarea 

reţelelor de canalizare şi construirea/reabilitarea/ modernizare (treaptă terțiară) a 

stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea şi epurarea încărcării 

organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e.,  acordându-se 

prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.), inclusiv prin consolidarea 

suplimentară și extinderea operatorilor regionali. Investițiile vor viza in proporție 

preponderent mai mare sectorul privind apa uzata.  

Totodată, se vor continua investițiile în managementul nămolului rezultat în 

cadrul procesului de epurare a apelor uzate/tratare a apei potabile. 

Pe lângă continuarea investițiilor integrate regionale  PODD va finanța: 



- proiecte noi investiții – cu dimensiuni mai mici,  și care adresează în 

proporție mai mare apa uzată   

- proiecte de investiții de mici dimensiuni /, care susțin consolidarea 

regionalizării în contextul extinderii/fuziunii OR (ex. SCADA integrat)  

- sisteme individuale – începând cu 2025-2027, ulterior implementării 

noului cadru metodologic  pregătit de MMAP   

De asemenea, se are în vedere finanțarea acțiunilor de consolidare a capacității 

de reglementare economică a sectorului de apă și apă uzată, astfel încât să se 

eficientizeze procesul de realizare a planurilor de investiții pentru conformare. 

Obiectiv specific FEDR/FC  (vi) Promovarea tranziţiei către o economie 

circulară. 

▪ Extinderea schemelor de gestionare a deșeurilor la nivel de județ, 

inclusiv îmbunătăţirea sistemelor integrate existente de gestionare a deșeurilor, 

pentru a crește reutilizarea și reciclarea, pentru a preveni generarea deșeurilor și 

devierea de la depozitele de deșeuri, în conformitate cu nevoile identificate în 

PNGD și PJGD-uri, respectiv: 

• extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile  

• extinderea capacităților de sortare și reciclare 

• extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor  

• realizarea de capacități de compostare pentru deșeurile verzi  

• realizarea de instalații de digestie anaerobă  

• instalații TMB cu biouscare 

▪ Investiții individuale suplimentare pentru închiderea depozitelor de 

deșeuri. 

▪ Întărirea capacității de pregătire pentru implementarea economiei 

circulare la nivelul autorităților publice (MMAP, ANPM, UAT) 

 

 

Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, 

asigurarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate. 
Obiectiv Specific FEDR/FC (vii) Îmbunătățirea protecției naturii și a 

biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea 

poluării 

Operațiuni 

Biodiversitate 

Prin PODD se vor realiza investiții în rețeaua Natura 2000, respectiv: elaborarea, 

revizuirea și implementarea Planurilor de management a siturilor Natura 2000/ 

Planuri de acțiune pentru specii; măsuri de menținere și de refacere a siturilor 



Natura 2000 pentru specii și habitate, precum și a ecosistemelor degradate și a 

serviciilor furnizate în afara ariilor naturale protejate.  

Totodată, se au în vedere acțiuni de completare a nivelului de cunoaștere a 

biodiversității și a ecosistemelor și realizarea de studii științifice, precum și 

măsuri și investiții în infrastructura verde și investiții in consolidarea capacității 

administrative a autorităților și entităților cu rol in managementul rețelei Natura 

2000 și a altor arii naturale protejate. 

Calitatea aerului 

▪ dotarea RNMCA cu echipamente noi, prin înlocuirea echipamentelor 

existente de măsurare a poluanților uzate din punct de vedere moral și tehnic, 

astfel încât să se continue conformarea cu cerințele de asigurare și controlul 

calității datelor și de raportare a RO la CE. 

▪ achiziția de echipamente pentru măsurarea poluanților în aerului 

ambiental cu respectarea prevederilor directivelor europene. 

Decontaminarea siturilor -  

decontaminarea si ecologizarea siturilor contaminate și potențial contaminate, 

inclusiv refacerea ecosistemelor naturale și asigurarea calității factorilor de 

mediu, în vederea protejării sănătăţii umane. 

 

Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, 

prevenirea şi gestionarea riscurilor. 

Obiectiv specific FEDR/FC (iv) Promovarea adaptării la schimbările 

climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor  

Operațiuni 

● Managementul inundațiilor și reducerea impactului acestora  și 

ale celorlalte fenomene naturale asociate principalelor riscuri accentuate 

de schimbările climatice asupra populaţiei, proprietății și mediului 

● Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a 

fenomenelor hidro-meteorologice severe 

● Reducerea impactului manifestării secetei și furtunilor asupra 

populaţiei, proprietății și mediului 

● Măsuri de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere 

● Măsuri pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv 

creșterea rezilienței la nivel național și adaptarea continuă la realitatea 

operațională. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Programul Operațional TRANSPORT (POT) 2021-2027 

 

Axe prioritare 

Axa Prioritară 1. 
Îmbunătățirea  conectivității prin dezvoltarea 

rețelei TEN-T de transport rutier 

Axa Prioritară 2. 

 

Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea 

infrastructurii rutiere pentru accesibilitate 

teritorială 

Axa prioritară 3. 
Îmbunatățirea conectivității prin dezvoltarea 

rețelei TEN-T de transport pe calea ferată 

Axa prioritară 4. 

Îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și 

rezilientă în fața schimbărilor climatice prin 

creșterea calității serviciilor de transport pe 

calea ferată 

Axa prioritară 5. 

Îmbunătățirea conectivității prin creșterea 

gradului de utilizare a transportului cu metroul 

în regiunea București-Ilfov 

Axa prioritară 6. 

Îmbunătățirea conectivității și mobilității 

urbane, durabilă și rezilientă în fața 

schimbărilor climatice prin creșterea calității 

serviciilor de transport pe calea ferată 

Axa prioritară  7. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal 

Axa prioritară 8. 
Creșterea gradului de utilizare a căilor 

navigabile și a porturilor 

Axa prioritară 9. 
Creșterea gradului de siguranță și securitate pe 

rețeaua rutieră de transport 

Axa prioritară 10. Asistență Tehnică  

Axa Prioritară 1. Îmbunătățirea  conectivității prin dezvoltarea rețelei 

TEN-T de transport rutier 

Obiectiv Specific FEDR/FC - Dezvoltarea unei reţele TEN-T sustenabile, 

adaptată la schimbările climatice, sigură şi intermodală; 
Operațiuni (orientativ) 



  Construcția/modernizarea rețelei rutiere TEN-T 

 

 

 

 

Axa Prioritară 2. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea 

infrastructurii rutiere pentru accesibilitate teritorială 

Obiectiv Specific FEDR/FC  - Dezvoltarea și consolidarea mobilității 

naționale, regionale și locale durabile, flexibile și intermodale, inclusiv 

îmbunătățirea accesului la rețeaua TEN-T și mobilitatea transfrontalieră; 

Operațiuni (orientativ) 

Constructia de variante ocolitoare, drumuri de racordare a municipiilor cu sector 

autostradă, drumuri naționale cu impact regional 

 

Axa prioritară 3. Îmbunatățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei 

TEN-T de transport pe calea ferată 

Obiectiv Specific FEDR/FC  - Dezvoltarea unei reţele TEN-T sustenabile, 

adaptată la schimbările climatice, sigură şi intermodală; 

Operațiuni (orientativ) 

Construcția infrastructurii feroviare aflate pe rețeaua TEN-T  

Modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe rețeaua TEN-T  

Achiziția de trenuri de lucru si echipamente conexe 

Modernizarea gărilor și trecerilor la nivel 

 

Axa prioritară 4. Îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și 

rezilientă în fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor 

de transport pe calea ferată   

Obiectiv Specific FEDR/FC  - Promovarea mobilității urbane multimodale 

durabile; 

Operațiuni (orientativ) 

Achizitia materialului rulant necesar operării pe rețeua feroviară 

 

Axa prioritară 5. Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de 

utilizare a transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov 

Obiectiv Specific FEDR/FC  - Promovarea mobilității urbane multimodale 

durabile; 

Operațiuni (orientativ) 

Investitii în infrastructura de metrou (noi tronsoane, stații aferente) 

Investitii în mijloace de transport, modernizare instalații,  



Investitii în echipamente conexe, inclusiv sisteme de siguranță 

 

 

 

Axa prioritară 6. – Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, 

durabilă și rezilientă în fața schimbărilor climatice prin creșterea 

calității serviciilor de transport pe calea ferată 

Obiectiv Specific FEDR/FC  - Promovarea mobilității urbane multimodale 

durabile; 

Operațiuni (orientativ) 

Investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană – Investiții trenuri 

metropolitane 

 

 

 

Axa prioritară 7. - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal 

Obiectiv Specific FEDR/FC  - Dezvoltarea unei reţele TEN-T sustenabile, 

adaptată la schimbările climatice, sigură şi intermodală 

Operațiuni (orientativ) 

Investiții în modernizarea  terminalelor intermodale 

Dezvoltarea de terminale intermodale 

Investiții în instalații și echipamente de transfer intermodal 

 

Axă prioritară 8. - Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a 

porturilor 

Obiectiv Specific FEDR/FC  - Dezvoltarea unei reţele TEN-T sustenabile, 

adaptată la schimbările climatice, sigură şi intermodală 

Operațiuni (orientativ) 

Investiții în scopul imbunatatirii condițiilor de navigație pe Dunăre, inclusiv 

canale navigabile 

Investitii în suprastructură portuară 

Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii porturare 

 

Axă prioritară 9. - Creșterea gradului de siguranța si securitate pe 

rețeaua rutieră de transport 

Obiectiv Specific FEDR/FC  - Dezvoltarea unei reţele TEN-T sustenabile, 

adaptată la schimbările climatice, sigură şi intermodală 

Operațiuni (orientativ) 



Măsuri hard și soft care contribuie la îmbunătățirea siguranței traficului și 

securității pe rețeaua rutieră 

Eliminarea punctelor negre 

 

 

Axă prioritară 10. - Asistență Tehnică 

Obiectiv Specific FEDR/FC  -  

Operațiuni (orientativ) 

Dezvoltarea capacității administrative și asigurarea instrumentelor necesare 

pentru coordonarea și managementul POT 

Măsuri de informare și publicitate POT 

Evaluarea POT 

 

 

Programul Operațional 

CREȘTERE INTELIGENȚĂ ȘI DIGITALIZARE (POCID) 2021-2027 

Axe prioritare 

 

Axa Prioritară 1. 
Creșterea competitivității economice prin 

cercetare și inovare 
 

Axa Prioritară 2.  
Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri 

de CDI 
 

Axa prioritară 3.  
Creșterea competitivității economice prin 

digitalizare 
 

Axa prioritară 4.  Dezvoltarea infrastructurii Broadband  

Axa prioritară 5.  Instrumente financiare   

Axa prioritară 6.   Creșterea capacității administrative  

 

Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și 

inovare 

Obiectiv Specific FEDR (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și 

inovare și adoptarea tehnologiilor avansate 

Operațiuni (orientativ) 

Sinergii cu programe europene  

Suport pentru participarea în proiectele europene ERA 

Programe de cooperare bilaterală și transnațională 

Infrastructuri de inovare (platforme tehnologice, open data, science park, 

Innovation hubs) 



Proiecte realizate de Consorții CDI pe teme majore - rezolvarea unor teme 

majore CDI definite de industrie (IMM, intrep. mari) și organizații CDI, inclusiv 

pe teme de specializare inteligentă  

Susținere servicii CDI de tip experiment desfasurate de catre o organizație de 

CDI/întreprinderi 

“Business Driven Innovation” - Susţinerea activităţii de CDI în întreprinderi, pe 

toate fazele de la idee la piață, asociat domeniilor de specializare inteligentă 

naționale,      

Soluții la provocările mediului de afaceri oferite de organizațiile de cercetare 

(parteneriate organizații CDI și înterprinderi) 

 

Axa Prioritara 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI 

Obiectiv Specific FEDR (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și 

inovare și adoptarea tehnologiilor avansate 

Operațiuni (orientativ) 

Mari infrastructuri CDI prioritizate prin Roadmap-ul infrastructurilor publice 

CDI din RO actualizat, inclusiv proiecte strategice: finanțare 

construcția/modernizarea/extinderea marilor infrastructuri CDI, inclusiv dotarea 

acestora cu echipamente și instrumente de cercetare; 

 

Axa Prioritara 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare 

Obiectiv Specific FEDR  (ii) Impulsionarea creșterii și competitivității 

IMM-urilor 

Operațiuni (orientativ) 

Finanţarea Infrastructurilor critice necesare asigurării unor servicii publice 

esențiale (fiscalitate, pensii) 

Evenimente de viaţă cuprinse în SNADR care nu au fost finanţate în 2014-2020 

(ex, Pensionarea, Obținerea cărții de identitate, Înscrierea la școală 

primară/liceu/universitate,  etc) 

Proiecte de digitalizare a serviciilor publice neincluse în evenimentele de viață 

identificate in SNADR 2020 

Securitate cibernetică, interoperabilitate la nivelul serviciilor publice digitale 

Proiecte care vizează procesul guvernamental de luare a deciziilor prin sisteme și 

soluții complexe (ex: Big Data, Inteligență artificială, soluții bazate pe cloud, 

Supercomputer, Blockchain, Quantum Computing etc.) 

Proiecte care vizează dezvoltarea de platforme informatice alimentate cu datele 

generate de administratia publică (cf. Directiva 2019/1024, PSI) în vederea 

punerii lor la dispoziția publicului și a reutilizării lor (ex. : în economie) 

Digitizare și interoperabilitate pentru educație, cultură și ocupare (echipamente și 

infrastructură, baze de date, soft, platforme digitale – proiecte strategice) 



Achiziționarea de sisteme de tip RFID (Radio-Frequency Identification) pentru 

gestiunea activității de producție sau livrare servicii 

Crearea de website-uri adaptate activității de e-comerț si cu un grad ridicat de 

interactivitate 

Finanțarea introducerii conexiunilor în bandă largă de mare viteză în interiorul 

firmei  

Finanțarea sistemelor de localizare specializate pentru activitatea firmelor 

(information tracking systems) 

Aplicațiile cu rol în managementul birourilor 

Finanțarea de inițiative, proiecte și infrastructuri pentru consolidarea siguranței 

cibernetice și creșterea încrederii în  mediul online și conținut digital 

Noi tehnologii (IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială) 

Design industrial 

Customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă) 

 

Axa Prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă 

largă 

Obiectiv Specific FEDR   OP3 (i) îmbunătățirea conectivității digitale 

Operațiuni (orientativ) 

Sprijinirea zonelor albe   

Îmbunătățirea capacității autorităților și a beneficiarilor programului. 

Sprijin pentru noile servicii și noile tehnologii 

 

Axa Prioritară 5. Instrumente financiare  

Obiectiv Specific FEDR   (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și 

inovare și adoptarea tehnologiilor avansate și (iii) Impulsionarea creșterii 

și competitivității IMM-urilor 

Operațiuni (orientativ) 

Instrumente financiare 

 

Axa Prioritară 6. Creșterea capacității administrative  

Obiectiv Specific FEDR   (iv) Dezvoltarea competențelor pentru 

specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat 

Operațiuni (orientativ) 

Capacitate administrativă a actorilor implicați în Mecanismul de descoperire 

antreprenorială la nivel național 

Capacitate administrativă beneficiari 

 

 



 

 

 

 

 

Programul Operațional 

SĂNĂTATE (POS) 2021-2027 

 

Axe prioritare 

Axa Prioritară 1. Continuarea investițiilor în spitale regionale  

Axa Prioritară 2.  

 

Servicii de asistență medicală primară, 

comunitară  și servicii oferite în regim 

ambulatoriu 

 

Axa prioritară 3.  

Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe 

termen lung adaptate fenomenului demografic de 

îmbătrânire a populaţiei şi profilului 

epidemiologic al morbidităţii 

 

Axa prioritară 4.  

Creșterea eficacității sectorului medical prin 

investiții în infrastructură și servicii   

A. Investiții prioritare în infrastructură 

 

B. Investiții în structurile relevante în 

domeniul supravegherii bolilor 

transmisibile şi de gestionare a alertelor 

naţionale şi internaţionale la nivel 

central şi local din domeniul sănătății 

publice  

C. Modernizarea sistemului național de 

transfuzii, inclusiv a infrastrucurii de 

testare a sângelui și/sau procesare a 

plasmei 

 

Axa prioritară 5.  
Abordări inovative în cercetarea din domeniul 

medical 
 

Axa prioritară 6.   Informatizarea sistemului medical  

Axa prioritară  7. 

Măsuri FSE care susțin cercetarea, 

informatizarea în sănătate și utilizare metode 

moderne de investigare, intervenție, tratament 

 



Axa Prioritară 1. Continuarea investițiilor în spitalele regionale  

Obiectiv de Politică 4 - Europă mai socială, prin implementarea Pilonului 

european al drepturilor sociale 

Obiectiv Specific FEDR (iv) Asigurarea accesului egal la asistență 

medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală 

primară 

Operațiuni (orientativ) 

Construcția si dotarea spitalelor regionale de urgență – Etapa II ( inclusiv  

contractarea de servicii de supervizare, asistență tehnică, servicii auxiliare 

(financiar, audit) 

 

Obiectiv Specific FSE  (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii 

de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de 

protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; 

îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de 

sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung 

Operațiuni (orientativ) 

Elaborarea și implementarea planului de formare a personalului 

Finanțarea elaborării și implementării planului de tranziție (de exemplu) 

● Modelul de finanțare al spitalelor regionale (care trebuie să fie reflectat 

în Contractul-cadru de servicii de sănătate și normele de aplicare 

corespunzătoare), inclusiv, fără a se limita la tarifele și standardele de costuri 

pentru serviciile spitalicești, de zi și ambulatorii 

● Politica de admitere și fluxurile de pacienți, reclasificarea spitalelor în 

funcție de nivelurile de îngrijire (printr-un ordin al ministruluil) 

● Sprijin in elaborarea actelor normative necesare  în implementarea si 

asigurarea funcționării la parametri optimi a spitalelor regionale (Hotărâri ale 

Guvernului pentru stabilirea spitalelor regionale (ex. buget, resurse, transferuri de 

personal), Hotărârea Guvernului pentru implementarea planului de restructurare, 

Modificări ale cadrului legal (de exemplu, protocoale de admitere, modificări 

organizatorice etc.), Ordinul ministrului pentru crearea Comitetului director 

pentru spitalele regionale; Ordinul privind măsurile de punere în aplicare a 

transferurilor de personal și de recrutare a personalului suplimentar) 

● Operaționalizare incluzând, dar fără a se limita la: inventarul 

echipamentelor noi și tehnologiei și echipamentelor transferate din spitalul vechi, 

planul de transfer (Resurse umane, Echipamente și mobilier, Activități), Planul 

de gestionare a spitalului, planul de gestionare a facilităților, strategia IT la 

nivelul spitalelor regionale, proceduri interne pentru spitale regionale 



● Sprijin acordat echipei de implementare în vederea îndeplinirii 

sarcinilor care trebuie întreprinse la nivel local, ca parte a planului de proiect și a 

căii critice pentru tranziție) 

Sprijin pentru echipa de implementare a proiectului 

Alte măsuri necesare 

 

 

Axa Prioritară 2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară și 

servicii oferite în regim ambulatoriu  

Obiectiv de Politică 4 - Europă mai socială, prin implementarea Pilonului 

european al drepturilor sociale 

Obiectiv Specific FEDR (iv) Asigurarea accesului egal la asistență 

medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală 

primară 

Operațiuni (orientativ) 

Dotarea și/sau modernizarea infrastructurii: 

● cabinetelor medicilor de familie 

● centrelor unde se desfășoară activitate de asistență medicală comunitară, 

inclusiv centre de permanență 

● pentru medicina școlară (inclusiv asistența stomatologică școlară) - 

Infrastructură de calitate pentru asigurarea accesului copiilor și tinerilor la 

servicii de sănătate în unitățile de învățământ 

● dezvoltarea unei infrastructuri de calitate în școli, cu prioritate pentru 

mediul rural și pentru școlile cu infrastructură precară 

DOTAREA/REABILITAREA/CONSOLIDAREA/EXTINDEREA/CONST

RUIREA/MODERNIZAREA clădirilor/ infrastructurii: 

● unităților sanitare/ altor structuri  care desfășoară activități medicale de 

tip ambulatoriu 

 

Obiectiv Specific FSE  (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii 

de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de 

protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; 

îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de 

sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung 

Operațiuni (orientativ) 

Asigurarea continuității îngrijirilor din asistența medicală primară şi integrarea 

cu serviciile de asistență medicală comunitară 



● remodelarea pachetului de servicii de asistență medicală primară, cu 

creșterea ponderii serviciilor de prevenție primară, secundară şi terțiară pentru 

adulți si copii – inclusiv pentru cei din comunități/grupuri vulnerabile - 

diagnosticul, monitorizarea şi tratamentul precoce al pacientului cronic (ex. 

HTA, diabet) în comunitate 

● redefinirea pachetului de asistență medicală primară şi introducerea 

mecanismelor de plată bazată pe criterii de performanță 

● dezvoltarea de metodologii/standarde și a procedurile de „parcurs 

terapeutic” pentru cele mai frecvente patologii cu care se confruntă MF 

● dezvoltarea serviciilor de asistență medicală comunitară, concomitent cu 

dezvoltarea competențelor și a paletei de servicii oferite, prin introducerea 

specializării de asistent medical comunitar 

Asigurarea distribuţiei teritoriale echitabile a serviciilor de asistenţă primară 

inclusiv prin identificarea şi implementarea de intervenţii sustenabile de atragere 

şi reţinere a medicilor în special în mediul rural, cu participarea financiară a 

autorităţilor locale 

Dezvoltarea serviciilor medicale (în special cele preventive) furnizate în 

comunitate  

● Dezvoltarea de standarde de calitate și cost, proceduri și protocoale de 

lucru în sistem integrat  pentru asistența medicală comunitară cu medicina de 

familie în localitățile rurale și urbane slab dezvoltate cu populație aparținând 

grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social si economic 

Asigurarea continuității serviciilor oferite în regim ambulatoriu: 

remodelarea costurilor serviciilor medicale oferite in ambulatoriu  

o dezvoltarea serviciilor oferite in ambulatoriu 

Dezvoltarea  rețelei de medicină şcolară, inclusiv a celei stomatologice, ca parte 

a asistenţei medicale primare adresate copiilor şi tinerilor, atât din mediul urban, 

cât şi din mediul rural 

● Definirea cadrului strategic și de reglementare pentru asigurarea 

asistenței medicale în unitățile de învățământ, care include: definirea viziunii pe 

termen lung privind asigurarea sănătății copiilor și tinerilor în unitățile de 

învățământ; Evaluarea și completarea cadrului de reglementare (inventarul 

legislației actuale, asanarea, revizuirea, completarea acestora, dezvoltarea de 

norme actualizate privind condițiile de mediu din unitățile de învățământ, 

dezvoltarea unui pachet minimal de servicii pentru unitățile de învățământ în 

funcție de numărul de copii, costificarea pachetului de servicii); Dezvoltarea 

instrumentelor de practică pentru a asigurarea sănătății copiilor și tinerilor în 

unitățile de învățământ (dezvoltarea de curbe de creștere naționale, baremuri și 

instrumente de examinare). 



● Infrastructură de calitate pentru asigurarea accesului copiilor și tinerilor 

la servicii de sănătate în unitățile de învățământ 

o inventarierea situației actuale în școlile cu și fără personalitate juridică 

din urban și din rural 

o asigurarea accesului la servicii de sănătate preventive (inclusiv de 

stomatologie) pentru copii și tineri în centrele comunitare – pentru mediul rural – 

localități în care școlile au număr redus de elevi 

Asigurarea de personal suficient din punct de vedere numeric și al pregătirii, 

pentru furnizarea echitabilă a serviciilor de sănătate în unități de învățământ, cu 

accent pe grupuri vulnerabile și pe mediul rural. 

o definirea categoriilor profesionale implicate în furnizarea asistenței 

medicale în unitățile de învățământ, definirea responsabilității și a 

complementarității cu pachetul de servicii de bază pentru copii, furnizat de 

medicul de familie 

o definirea modalităților de furnizare și a modalităților de plată  

o evaluarea necesarului de servicii medicale pentru unitățile de 

învățământ 

o pregătirea personalului și asigurarea graduală a nevoii de servicii 

Dezvoltarea continuă a competențelor și a cunoştinţelor şi abilităţilor furnizorilor 

din asistenţa medicală primară si asistenta medicala comunitară în funcție de 

evoluția practicii medicale și a noilor tehnologii, în acord cu măsurile de 

transformare de la nivelul serviciilor din sistemul de sănătate 

 

Axa Prioritară 3. Servicii de recuperare, paliație și îngirjiri pe termen 

lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației și a 

profilului epidemiologic al morbidității    

Obiectiv de Politică 4 - Europă mai socială, prin implementarea Pilonului 

european al drepturilor sociale 

Obiectiv Specific FEDR (iv) Asigurarea accesului egal la asistență 

medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală 

primară 

Operațiuni (orientativ) 

DOTAREA/ EXTINDEREA/ MODERNIZAREA clădirilor/ infrastructurii: 

● unități sanitare care furnizează servicii de recuperare, inclusiv rețeaua 

balneară pe profile de patologie de recuperare (inclusiv centre de recuperare 

medicală, recuperare neurologică și post-traumatică ), paliaţie şi îngrijiri pe 

termen lung  



● unități sanitare acuți în vederea transformării acestora în unităţi sanitare 

care furnizează servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen 

 

Obiectiv Specific FSE  (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii 

de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de 

protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; 

îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de 

sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung 

Operațiuni (orientativ) 

Elaborare de politici publice ca și cadru normativ privind organizarea, 

funcționarea și finanțarea unităților sanitare care acordă asistenţă medicală de 

recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung  

Măsuri FSE de consolidare a capacității, inclusiv pregătire specifică a 

personalului 

Dezvoltarea şi implementarea de standarde de organizare şi funcţionare, 

metodologii, ghiduri de practică şi proceduri de „parcurs terapeutic”, etc 

Axa Prioritară 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții 

în infrastructură și servicii  

Obiectiv de Politică 4 - Europă mai socială, prin implementarea Pilonului 

european al drepturilor sociale 

Obiectiv Specific FEDR (iv) Asigurarea accesului egal la asistență 

medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală 

primară 

Operațiuni (orientativ)  

A. Investiții prioritare în infrastructură 

DOTAREA/ EXTINDEREA/ CONSTRUIREA/ MODERNIZAREA 

clădirilor/ infrastructurii: 

a. UNITĂȚILOR SANITARE: 

o traseul pacientului critic (ex. unități pentru tratarea accidentelor 

vasculare cerebrale, unități pentru tratarea pacientului cardiac in stare critica), 

blocuri operatorii, ATI (inclusiv stațiile de oxigen care deservesc aceste structuri) 

mari arși, neonatologie-prematuri;" 

o  structuri de imagistică medicală (ex. CT, angiografe etc. ). 

o laboratoare de analize medicale 

o rețeaua de genetică medicală, oncologie, tratament personalizat al 

cancerului, boli rare, screening prenatal etc) 

b. altor structuri  publice implicate în controlul, diagnosticul și supravegherea 

bolilor transmisibile, inclusiv a infecțiilor asociate actului medical; 



c. altor entități sau actori relevanți din domeniul sănătății  

d. laboratoarelor de anatomie patologică, toxicologie, antropologie; genetică 

medico-legală etc. 

 

Obiectiv Specific FSE  (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii 

de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de 

protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; 

îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de 

sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung 

Operațiuni (orientativ) 

A. Investiții prioritare în infrastructură 

Dezvoltarea și implementarea de programe de screening populațional pe 

termen mediu și lung (ex: afecțiuni cardiovasculare, cancer, boli transmisibile, 

netransmisibile, etc.) 

Implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea de 

politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv implementarea de măsuri 

de prevenție (inclusiv sănătate orală în zone defavorizate sau greu accesibile și 

mintală); 

Asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, inclusiv 

la transplant de țesuturi și celule, conform standardelor internaționale 

Diagnostic pre/postnatal al bolilor genetice, de consiliere genetică; 

instituţionalizarea la nivel naţional a screening-urilor pentru boli cu potenţial 

de depistare neonatală 

Remodelarea circuitelor funcționale ale unităților sanitare pentru respectarea 

normelor privind reducerea riscului de transmitere a infecțiilor (AT+măsuri FSE 

de consolidare a capacității) 

Remodelarea circuitelor de depozitare și transport a deșeurilor medicale în 

unitățile medicale 

Actualizarea ghidurilor, definițiilor de caz şi/sau procedurilor/ protocoalelor 

(conform necesitaţilor şi standardelor internaţionale/ europene) 

Măsuri de întărire a capacității, inclusiv prin asigurarea de personal medical 

competent și compensarea deficitului numeric de personal 

 

Obiectiv Specific FEDR (iv) Asigurarea accesului egal la asistență 

medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală 

primară 

Operațiuni (orientativ) 



B. Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor 

transmisibile şi de gestionare a alertelor naţionale şi internaţionale la nivel 

central şi local din domeniul sănătății publice B 

DOTAREA/MODERNIZAREA infrastructurii: 

laboratoarelor de microbiologie din cadrul spitalelor evidențiate ca potențiali 

beneficiari în cadrul documentelor programatice naționale sau ale altor instituții 

DOTAREA/REABILITAREA/CONSOLIDAREA/EXTINDEREA/CONST

RUIREA/MODERNIZAREA clădirilor/ infrastructurii: 

● laborator de referință/ laboratoare de lucru regionale  

● altor laboratoare / dotări specifice ex. tehnologii inovative de eliminare 

a infecțiilor nosocomiale 

 

Obiectiv Specific FSE  (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii 

de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de 

protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; 

îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de 

sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung 

Operațiuni (orientativ) 

B. Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor 

transmisibile şi de gestionare a alertelor naţionale şi internaţionale la nivel 

central şi local din domeniul sănătății publice B 

Actualizarea ghidurilor, definițiilor de caz şi/sau procedurilor/ protocoalelor 

(conform necesitaţilor şi standardelor internaţionale/europene)  

Asigurarea competentelor necesare personalului medical și alt personal care va 

lexi cu infrastructura reabilitată 

Efectuarea de studii/ analize pentru îmbunătățirea supravegherii şi controlului 

infecțiilor nosocomiale,  a bolilor transmisibile, etc. 

 

Obiectiv Specific FEDR (iv) Asigurarea accesului egal la asistență lexibl 

prin dezvoltarea infrastructurii, lexible la asistență lexibl primară 

Operațiuni (orientativ) 

C. Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii 

de testare a sângelui și/sau procesare a plasmei 

DOTAREA/REABILITAREA/CONSOLIDAREA/EXTINDEREA/CONST

RUIREA/MODERNIZAREA clădirilor/ infrastructurii: 

● Sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii de testare a 

sângelui și/sau procesare a plasmei 



● centre de transfuzie sanguină  (ex Institutul Național de Hematologie și  

centrele de transfuzii care să permită controlul sângelui, inclusiv al bolilor rare 

● infrastructura de prelevare, testare a sângelui și/sau procesare a plasme 

 

Obiectiv Specific FSE  (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la 

servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea 

sistemelor de protecție lexib, lexible promovarea accesului la protecție 

lexib; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor 

de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung 

Operațiuni (orientativ) 

C. Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii 

de testare a sângelui și/sau procesare a plasmei 

Îmbunătăţirea cadrului legislativ/ normativ in concordanţă cu cerinţele 

directivelor europene in domeniu şi a procedurilor de operare/ asistență tehnică 

pentru definirea cadrului strategic de reorganizare și optimizare a sistemului 

național de transfuzii; 

Definirea instrumentelor de lucru (norme, proceduri),  

Iniţierea procesului de autorizare a instituțiilor din sistemul transfuzional 

conform cerinţelor comunitare  

Creşterea capacităţii tehnice a resursei umane prin asigurarea competentelor 

necesare personalului medical si nemedical care va lucra cu infrastructura 

reabilitată, precum și prin dezvoltarea de instrumente și metodologii adecvate de 

pregătire  

 

Axa Prioritară 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul 

medical  

Obiectiv de politică 1 – O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei 

transformări economice inovatoare și inteligente 

Obiectiv Specific FEDR (i) dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare 

și adoptarea tehnologiilor avansate 

Operațiuni (orientativ)  

Cercetare medicală, inovare și digitalizare a sectorului medical prin 

implementarea de  soluții SMART în domeniului medical 

Programe dedicate cercetării  și/sau utilizarii clinice: ex. productie de plasma sau 

derivate, productie de vaccinuri (modernizarea, reluarea producției de vaccin și 

dezvoltarea de noi produse farmaceutice în Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino””) 

Cercetare în domeniul bolilor transmisibile/ netransmisibile 



Infrastructură de cercetare în domeniul genomicii (Ex: Institutul Național de 

Genomică)  

 

Axa Prioritară 6. Informatizarea sistemului medical  

Obiectiv de politică 1 – O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei 

transformări economice inovatoare și inteligente 

Obiectiv Specific FEDR (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în 

beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor 

Operațiuni (orientativ)  

Refacere și modernizare sistem informatic (CNAS) 

Observatorul național pentru date în sănătate 

Soluții digitale în infrastructura din sănătate (digitizare internă și externă a 

instituțiilor medicale) 

Uniformizarea fluxurilor informaționale 

 

Axa Prioritară 7. Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea și 

utilizarea de metode de investigare, intervenție, tratament  

Obiectiv de politică 1 – O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei 

transformări economice inovatoare și inteligente 

Obiectiv Specific FSE  Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în 

special a oportunităților lexible de perfecționare și reconversie profesională 

pentru toți, ținând seama de competențele digitale, anticipând mai bine 

schimbările și noile cerințe în materie de competențe pe baza nevoilor pieței 

muncii, facilitând tranzițiile profesionale și încurajând mobilitatea 

profesională 

 

Operațiuni (orientativ) 

Măsuri de tip FSE pentru implementarea operațiunilor în domeniul cercetării 

medicale la toate nivelurile, inclusiv medicina personalizată a cancerului 

(incluisiv pilotarea rezultatelor cercetării) 

Măsuri de tip FSE pentru implementarea operațiunilor care vizează 

Informatizarea sistemului medical 

Măsuri de formare/ specializare  - utilizare echipamente medicale 

Utilizare metode moderne de investigare, intervenție, tratament 

 

Programul Operațional 

CAPITAL UMAN (POCU) 2021-2027 

 

Axe prioritare 



Axa 

Prioritară 1. 
Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 

Axa 

Prioritară 2.  

 

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea 

accesului și a participării grupurilor dezavantajate la 

educație și formare profesională 

Axa 

prioritară 3.  

Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de 

educație și formare profesională    

Axa 

prioritară 4.  

Adaptarea ofertei de educație și formare profesională 

la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și 

progresului tehnologic   

Axa 

prioritară 5.  

Creșterea accesibilității, atractivității și calității 

învățământului profesional și tehnic 

Axa 

prioritară 6.   
Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 

Axa 

prioritară  7. 
Antreprenoriat și economie socială    

Axa 

prioritară 8. 

Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu 

dinamica pieței muncii   

Axa 

prioritară 9. 

Consolidarea participării populației în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea 

tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună 

Educație/Ocupare) 

 

 

Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii  

Obiectiv Specific FSE+ (i) Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru 

toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru 

tineri, șomeri de lungă durată și grupurile dezavantajate pe piața muncii, 

persoanele inactive, prin promovarea angajării pe cont propriu și a 

economiei sociale; 

Operațiuni (orientativ) 

Realizarea de către centrele /cluburile de tineret  publice sau private sau alți 

actori interesați a unor rețele de lucrători de tineret, identificați/activați și 

selectați din rândul NEET și instruiți pentru furnizarea de servicii de outreach și 

activare a tinerilor, inclusiv NEET, și inregistrarea la furnizorii de servicii de 

ocupare publici sau privați, în vederea oferirii de servicii de ocupare  

Înființarea/dezvoltarea de centre/cluburi de tineret care oferă activități specifice 

adaptate tinerilor (consiliere deschisă şi individuală pentru tineri, ateliere de 



lucru, de creativitate, dezvoltarea competențelor antreprenoriale, sociale, civice, 

mici stimulente pentru participare la instruiri în ocupații divese etc.), inclusiv 

activit[‚i de promovare a acestora 

Promovarea și furnizarea unor pachete integrate de masuri de activare a tinerilor, 

inclusiv NEET (consiliere, inclusiv antreprenorială, mediere, prime de ocupare, 

subvenții angajatori, formare profesională/ucenicii/stagii, evaluare de 

competențe, programe de a doua șansă, prime de instruire destinate acoperirii 

cheltuielilor asociate instruirii - transport, masă etc.,  subvenționarea costurilor 

aferente școlii de șoferi , stimularea tinerilor pre-ocupare prin stagii scurte la 

diferiți angajatori pentru a lua contact cu domeniul respectiv de activitate, 

stimulare angajatori post-ucenicie) 

Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă flexibile  si 

pentru finanțarea investițiilor care să permită utilizarea acestor forme 

Programul “Voluntar Sâmbătă”  (acordare de granturi):  

- familiarizarea tinerilor cu rigorile solicitate la un loc de muncă, cu 

aspectele ce țin de practicarea unei meserii;  

- dezvoltarea competențelor transversale: munca în echipă, respectarea 

termenelor, punctualitatea, încrederea în sine etc. 

- obținerea experienței în muncă 

 

Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea 

accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație și formare 

profesională  

Obiectiv Specific FSE+ (v) Promovarea accesului egal la educație și 

formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, 

precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, 

începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu 

educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar, 

precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea 

mobilității în scop educațional pentru toți 

Operațiuni (orientativ) 

Operațiuni transversale (pentru toate nivelurile de educație) 

v.3.1. Generalizarea la nivel de sistem a implementării mecanismului de 

monitorizare și avertizare pentru combaterea abandonului școlar și a 

părăsirii timpurii a școlii adresat copiilor și tinerilor, care fie sunt în situație de 

risc de abandon școlar, fie sunt în afara sistemului educațional prin acțiuni 

precum: 



a)informarea și formarea resurselor umane de la nivelul școlii și din comunitate 

pentru implementarea mecanismului operațional de detectare și identificare a 

riscului și de prevenire, intervenție și compensare a abandonului școlar; 

b) dezvoltarea rețelei de mediatori școlari; 

c) implementarea planurilor de intervenție specifice stabilite la nivelul unităților 

de învățământ, prin intermediul unei scheme de granturi pentru unitățile care au 

copii / elevi / tineri în situație de risc de abandon școlar sau de părăsire timpurie a 

școlii. 

d) campanii de conștientizare la nivel local/ județean/ național. 

v.2.1.a Generalizarea implementării la nivel de sistem a mecanismului de 

monitorizare, prevenire și combatere a fenomenelor de segregare școlară, 

prin: 

a) informarea și formarea resurselor umane de la nivelul unității de învățământ și 

din comunitate pentru implementarea mecanismului de monitorizare, prevenire și 

combatere a fenomenelor de segregare școlară; 

b) dezvoltarea rețelei de mediatori școlari; 

c) campanii de conștientizare la nivel local/ județean/ național; 

d) dezvoltarea, implementarea și actualizarea instrumentelor de lucru și a bazelor 

de date, astfel încât să fie asigurată colectarea consecventă și profesionistă a 

datelor, precum și adecvarea mecanismului la condițiile specifice ale școlii/ 

comunității/ etc 

v.2.1. Îmbunătățirea accesului și a participării la educație a copiilor cu 

dizabilități și/sau CES, prin măsuri precum: 

a) diversificarea și accesibilizarea oportunităților de dezvoltare profesională 

(formare inițială și continuă, peer learning, rețele profesionale, mentorat etc) care 

să faciliteze individualizarea învățării, adaptarea tehnicilor de predare-învățare-

evaluare la nevoile specifice și interesele elevilor/copiilor/tinerilor, pentru: 

● Cadrele didactice care asigură educația copiilor cu dizabilități/ CES; 

● Personalul suport care asigură educația copiilor cu dizabilități/ CES; 

b) formarea personalului implicat în managementului instituțiilor de învățământ, 

în domeniul educației incluzive de calitate; 

c) dezvoltarea/achiziția de materiale suport pentru predare-învățare-evaluare care 

să sprijine centrarea pe elev și abordarea incluzivă a demersului didactic; 

d) achiziția de soft-uri, echipamente și produse asistive pentru copiii/ 

elevii/tinerii cu dizabilități/CES; 

e) accesibilizarea clădirilor/spațiilor în care se asigură educația 

copiilor/elevilor/tinerilor cu dizabilități/ CES (rampe de acces, indicatoare, 

grupuri sanitare, mobilier etc); 

f) campanii de informare și conștientizare pentru formarea unor atitudini 

favorabile incluziunii. 



Educație timpurie 

v.1.3. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA ÎNGRIJIREA ȘI EDUCAȚIA 

TIMPURIE A COPILULUI (ÎETC) prin diversificarea si flexibilizarea 

SERVICIILOR DE SUPORT SOCIO-EDUCAȚIONAL (educație 

antepreșcolară și învățământ preșcolar), cu prioritate pentru copiii care provin din 

familii defavorizate: 

− Elaborarea de strategii locale pentru educație timpurie, în parteneriat cu 

actorii de la nivel local implicați în educația și îngrijirea timpurie a copiilor, 

precum și pilotarea și/sau extinderea unor servicii complementare (centre de 

joacă, ludoteci etc.) pentru copiii de la naștere la 6 ani, în coordonarea 

metodologică a serviciilor standard (creșă și grădiniță);  

− Asigurarea materialelor educaționale (ex.: produse de papetărie, 

jocuri educative, cărți de colorat, caiete de lucru, plastilină, acuarele etc.) pentru 

încurajarea participării la educație timpurie a copiilor de 5 ani care, conform 

noilor prevederi legale în vigoare, fac parte din învățământul obligatoriu; 

− Granturi pentru ISJ/ISMB și CCD pentru pilotarea și implementarea 

unor metode și tehnici de predare, inovatoare și eficace, în  clustere; 

− Elaborarea și editarea de ghiduri cu bune practici pentru cele două 

niveluri: antepreșcolar și preșcolar pentru sprijinirea implementării noului 

curriculum pentru educație timpurie, precum și pentru implementarea unor 

metode și tehnici inovatoare; 

− Oferirea de sprijin suplimentar de tipul: vouchere, îmbrăcăminte, 

încălțăminte, rechizite, acoperirea/ decontarea cheltuielilor de masă etc. pentru 

susținerea copiilor antepreșcolari și preșcolari care aparțin grupurilor vulnerabile  

− Realizarea unei analize cost-beneficiu și a unei baze de date online cu 

informații standard pentru APL-uri și ISJ-uri, în vederea sprijinirii deciziei 

acestora cu privire la înființarea/extinderea serviciilor complementare pentru 

copiii de la naștere la 6 ani MASURA SISTEMICA - MEC   

v.1.7. Dezvoltarea de programe de informare, consiliere și educație parentală 

pentru familiile copiilor antepreșcolari și preșcolari, cu focalizare pe familiile 

copiilor proveniți din grupuri vulnerabile (în special pentru persoane care au în 

grijă copii cu dizabilități sau ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate). 

v.2.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA ÎNGRIJIREA ȘI EDUCAȚIA 

TIMPURIE A COPILULUI (ÎETC), CU ACCENT PE GRUPURILE 

VULNERABILE prin dezvoltarea sistemului de formare continuă a cadrelor 

didactice din ÎETC, inclusiv dezvoltarea mentoratului didactic, cu focalizare pe 

teme de interes, cum ar fi: lucrul cu copiii cu CES/dizabilitati, tratarea 

diferențiată, prevenirea și combaterea segregării, echitatea în educație, 



drepturile copilului, comunități care educă/învață etc. pentru susținerea 

procesului de promovare a principiilor educației incluzive. 

- Granturi pentru instituțiile IETC pentru DEZVOLTAREA DE RUTE/ 

TRASEE FLEXIBILE DE FORMARE, de dezvoltare profesională la nivel de 

unitate (inclusiv activități de Peer Learning, activități de formare profesională 

continuă la nivel de unitate, microcercetare educațională etc.) pentru 

îmbunătățirea competențelor personalului care oferă servicii de educație și 

îngrijire timpurie  

- Granturi județene pentru programe de mentorat didactic în comunitățile 

vulnerabile; 

- Elaborarea și editarea unor materiale suport, inclusiv realizarea de 

resurse deschise pentru predare-învățare-evaluare, pentru promovarea principiilor 

educației incluzive (v.2.2.); 

- Realizarea și implementarea unui sistem de MONITORIZARE A 

FORMĂRII CONTINUE și a efectelor acesteia, prin raportare la rezultatele 

copiilor antepreșcolari și preșcolari, îndeosebi la rezultatele copiilor  din 

grupurile vulnerabile (cu dizabilități, de etnie romă, din mediul rural etc.) (v.2.4.) 

MASURĂ SISTEMICĂ – MEC 

Învățământ primar și gimnazial 

v.1.2. DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA PROGRAMULUI „ȘCOALĂ 

DUPĂ ȘCOALĂ”, complementar cu programul “Masă caldă” care să 

includă educație remedială pentru asigurarea dezvoltării competențelor cheie și 

a succesului școlar, suport educațional (inclusiv dezvoltare personală, 

dezvoltarea competențelor socio-emoționale, coaching etc.), consiliere și 

activități recreative și de socializare, în special pentru elevii proveniți din 

grupuri sau zone dezavantajate, inclusiv prin organizarea și finanțarea de scheme 

de granturi, care să sprijine școli cu nevoi de ameliorare a rezultatelor școlare și 

de creștere a ratei de absolvire și a ratei de tranziție către nivelul următor de 

învățământ 

v.1.4. MĂSURI DE SPRIJIN pentru revenirea în sistemul de învățământ, 

pentru finalizarea învățământului obligatoriu, precum și pentru 

continuarea studiilor profesionale și liceale, cu accent pentru elevii aparținând 

grupurilor vulnerabile, precum:  

− servicii de consiliere și orientare școlară și profesională etc.  

− asigurarea costurilor cu internatul, transport, burse, rechizite școlare etc. 

− dezvoltarea, implementarea și monitorizarea unui program național de 

accesibilizare a unităților de învățământ 



− asigurarea mentenanței mijloacelor de transport precum și a resursei 

umane care asigură transportul elevilor din mediul rural către școli.  

v.1.7. Dezvoltarea de programe de informare, consiliere și educație parentală 

pentru părinții elevilor din învățământul preuniversitar, cu focalizare pe 

părinții copiilor provenind din grupuri vulnerabile (inclusiv pentru persoane care 

au în grijă copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate). 

v.3.2 Facilitarea finalizării nivelului de învățământ primar, respectiv secundar 

obligatoriu de către persoanele care au părăsit timpuriu școala, prin dezvoltarea și 

extinderea PROGRAMULUI A DOUA ȘANSĂ, cu acțiuni precum: 

− informarea, consilierea și orientarea potențialilor beneficiari ai acestor 

măsuri, astfel încât să conștientizeze beneficiile și să opteze informat pentru 

participarea la Program; 

− înscrierea și participarea la programe A doua șansă flexibile, inclusiv la 

modulele de pregătire profesională; 

− furnizarea serviciilor suport în funcție de nevoile specifice ale fiecărui 

cursant, astfel încât să fie diminuat riscul de părăsire a programului înainte de 

finalizarea acestuia (de exemplu: servicii de transport/ decontarea transportului, 

asigurarea hranei, servicii de îngrijire pentru persoanele dependente aflate în 

grija cursanților, dispozitive tehnico-medicale etc.); 

− informarea, consilierea și orientarea școlară și profesională a cursanților, 

astfel încât să fie identificate în mod realist alternativele de acțiune la finalizarea 

programului ADS, iar beneficiarul să valorifice rezultatele obținute (prin 

continuarea studiilor în învățământul secundar superior, prin continuarea 

pregătirii în sistemul de formare profesională a adulților, prin ocuparea unui loc 

de muncă etc.) 

Învățământ secundar superior 

v.1.4. Măsuri de sprijin pentru finalizarea învățământului obligatoriu, 

precum și pentru continuarea studiilor profesionale și liceale, cu accent pe 

elevii aparținând grupurilor vulnerabile, precum:  

− dezvoltarea competențelor cheie și asigurarea succesului școlar, în 

special pentru elevii proveniți din grupuri sau zone dezavantajate, prin 

organizarea și finanțarea orelor/programelor remediale și a măsurilor de suport 

(inclusiv dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor socio-emoționale, 

coaching etc.), inclusiv prin organizarea și finanțarea de scheme de granturi, care 

să sprijine, prin măsuri integrate, școli cu nevoi de ameliorare a rezultatelor 

școlare și de creștere a ratei de absolvire și a ratei de tranziție către nivelul 

următor de învățământ; 

− asigurarea accesului elevilor la o varietate de activități și servicii de 

consiliere și orientare profesională, pentru dezvoltarea personală a elevilor şi 



înzestrarea cu competențe necesare pentru un management eficient al propriei 

persoane/propriului parcurs educațional/propriei cariere; 

− organizarea și finanțarea de programe de sprijin individualizat, ca 

măsuri de asigurare a oportunităților egale pentru copiii expuși riscului de 

abandon școlar, inclusiv prin aplicarea datelor provenite din cercetare și 

generalizarea bunelor practici  rezultate din diferite proiecte; 

− finanțarea măsurilor de sprijin financiar pentru asigurarea participării la 

educație a elevilor proveniți din grupuri dezavantajate sau zone izolate (costuri 

cu internatul, transport, burse etc.); 

− asigurarea resursei umane și a finanțării mentenanței mijloacelor de 

transport care asigură transportul elevilor din mediul rural izolat către 

școli/licee;  

v.1.7. Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare pentru 

întreaga comunitate, de sprijin, consiliere și educație parentală pentru 

părinții elevilor din învățământul preuniversitar, cu focalizare pe părinții 

copiilor provenind din grupuri vulnerabile (în particular pentru persoane care au 

în grijă copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate). 

− prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a 

școlii,  prin acțiuni de conștientizare a tuturor actorilor educaționali cu privire la 

necesitatea deschiderii sistemului către grupurile vulnerabile,  și extinderii/ 

generalizării intervențiilor complementare de sprijin a elevilor din grupuri 

vulnerabile; 

− prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a 

școlii,  prin acțiuni de conștientizare a întregii societăți cu privire la importanța 

educației, a rolului acesteia în dezvoltarea personală și profesională a individului 

și în dezvoltarea socială și economică. 

v.2.1. Crearea condițiilor pentru asigurarea unui sistem incluziv de educație, prin 

organizarea unor oportunități variate de dezvoltare profesională: formare (inițială 

și continuă), peer learning, rețele profesionale și mentorat pentru cadrele 

didactice, inclusiv prin furnizarea unor materiale suport pentru predare-învățare-

evaluare 

− dezvoltarea unor programe de formare profesională pentru cunoașterea 

și implementarea metodelor și instrumentelor adecvate pentru individualizarea 

învățării, adaptarea tehnicilor de predare-învățare-evaluare la nevoile specifice și 

interesele elevilor, revizuirea/ adaptarea sistemului de evaluare etc.;-  

− formarea cadrelor didactice de diferite specialități în vederea proiectării 

și implementării de activități specifice din domeniul consilierii și orientării etc.; 



− formarea cadrelor didactice de diferite specialități în vederea proiectării 

și implementării de activități specifice din domeniul consilierii și orientării etc.; 

− formarea personalului implicat în managementului instituțiilor de 

învățământ, în domeniul educației incluzive de calitate; 

− dezvoltarea de materiale suport pentru predare-învățare-evaluare care să 

sprijine centrarea pe elev și abordarea incluzivă a demersului didactic. 

Învățământ terțiar 

v.1.6. Creșterea participării în învățământul superior a studenților din  grupurile 

dezavantajate/ subreprezentate, prin PREVENIREA ȘI COMBATEREA 

ABANDONULUI UNIVERSITAR și implementarea de activități specifice: 

− GRANTURI PENTRU INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

SUPERIOR, în vederea operaționalizării unor mecanisme instituționale de 

monitorizare a nevoilor studenților prin centrele consiliere și orientare 

profesională 

− GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITAȚII 

INSTITUȚIONALE A UNIVERSITĂȚILOR pentru a oferi servicii de 

consiliere relevante, mentorat, pentru dezvoltarea si aplicarea unor chestionare 

specifice, survey-uri online etc 

SPRIJIN PENTRU STUDENȚII CU RISC DE ABANDON IN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR (burse, alte tipuri de masuri de sprijin) 

 

Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de 

educație și formare profesională    

Obiectiv Specific FSE+ iv. Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței 

sistemului de educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini 

dobândirea de competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale 

Operațiuni (orientativ) 

Învățământ primar și gimnazial 

iv.1.4.2 Dezvoltare de resurse educaționale deschise și alte resurse moderne 

de învățare pentru elevi, profesori și echipele manageriale cu ajutorul noilor 

tehnologii în special pentru elevii din grupuri vulnerabile (elevi cu dizabilități/ 

CES, elevi care provin din medii dezavantajate socio-economic, elevi romi) 

iv.1.1.2. Întărirea capacității de monitorizare și evaluare a calității 

sistemului de educație, prin adaptarea și interconectarea bazelor de date și 

dezvoltarea competențelor resursei umane cu responsabilități în domeniu 

iv.3.1. Dezvoltarea unei oferte educaționale de calitate prin sprijinirea 

formării profesionale inițiale și continue a personalului didactic (inclusiv 

prin organizarea și finanțarea de programe de conversie profesională) în domenii 



unde există un deficit curent și estimat de cadre didactice, cu accent pe RU 

din școlile din medii dezavantajate socio-economic 

Învățământ secundar superior 

iv.1. MASURA SISTEMICĂ: 

Asigurarea unui acces echitabil la o educație de calitate pentru toți elevii, 

prin:  

− elaborarea/revizuirea standardelor de calitate în educație și formare, 

pentru creșterea calității  și o mai bună adaptare la evoluțiile înregistrate pe piața 

muncii; 

− creșterea relevanței, dezvoltarea și adaptarea permanentă a 

curriculumului național la nevoia de competențe a pieței muncii și la 

provocările progresului tehnologic; 

MĂSURI COMPETITIVE: 

− dezvoltarea de materiale suport și asigurarea accesului tuturor elevilor la 

resurse educaționale de învățare relevante, care sprijină dezvoltarea 

competențelor; 

− organizarea și finanțarea de programe de sprijin, inclusiv 

individualizat, ca măsuri de asigurare a oportunităților egale pentru toți copiii, 

inclusiv prin aplicarea datelor provenite din cercetare și generalizarea bunelor 

practici  rezultate din diferite proiecte;  

− dezvoltarea și implementarea de programe integrate de pregătire 

suplimentară, care să includă suport educațional, consiliere și activități 

recreative și de socializare etc.; 

− sprijinirea formării/ dezvoltării competențelor, inclusiv a celor 

transversale, și asigurarea succesului școlar, prin organizarea și finanțarea 

măsurilor de suport (inclusiv dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor 

socio-emoționale, coaching etc.); 

− asigurarea accesului la o varietate de activităţi și servicii de consiliere 

și orientare profesională, pentru cunoașterea resurselor personale ale elevilor, 

dezvoltarea personală a acestora şi înzestrarea cu competențe necesare pentru un 

management eficient al propriei persoane/propriului parcurs educațional/propriei 

cariere; 

− revizuirea și aplicarea sistematică a mecanismului de monitorizare 

şi evaluare a calităţii educației la nivelul sistemului și al fiecărei unități de 

învățământ, inclusiv prin  creșterea relevanței autoevaluării, a evaluării externe, 

prin implicarea în procesul de monitorizare și evaluare a factorilor interesaţi și 

colectarea feedback-ului acestora(elevi, părinţi, cadre didactice, reprezentanți ai 

comunității etc.); 



− organizarea și finanțarea de rețele, parteneriate, proiecte și programe 

care să sprijine elevii în cunoașterea oportunităților de continuare a educației la 

niveluri superioare sau de acces pe piața muncii.  

iv.1.1.2. Adaptarea și interconectarea bazelor de date in vederea 

monitorizării si evaluării sistemului de învățământ precum si in vederea 

îmbunătățirii serviciilor publice din domeniu  

iv.1.4.2 Echipare, resurse educaționale deschise,  și softuri educaționale, 

pentru elevi, studenți și cadre didactice, inclusiv pentru persoane cu dizabilități 

iv.3.1. Asigurarea accesului elevilor la un proces educativ realizat în condiții 

de înaltă calitate de cadre didactice calificate, prin sprijinirea dezvoltării 

profesionale a personalului didactic, prin:  

− dezvoltarea unor programe de formare profesională pentru 

cunoașterea și implementarea metodelor și instrumentelor adecvate pentru 

individualizarea învățării, adaptarea tehnicilor de predare-învățare-evaluare la 

nevoile specifice și interesele elevilor, revizuirea/ adaptarea sistemului de 

evaluare etc.; 

− organizarea de trasee flexibile de formare a cadrelor didactice pentru 

aprofundarea sau extinderea competențelor profesionale (inclusiv prin 

organizarea și finanțarea de programe de conversie profesională) 

− dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate 

adaptării tehnicilor de predare-învățare-evaluare la nevoile specifice și 

interesele elevilor cu CES/dizabilități;  

− formarea cadrelor didactice de diferite specialități în vederea 

proiectării și implementării de activități specifice din domeniul consilierii și 

orientării etc.; 

− dezvoltarea de materiale suport pentru predare-învățare-evaluare 

care să sprijine centrarea pe elev, evaluarea formativă și abordarea incluzivă a 

demersului didactic; 

iv.3.2. Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru învățământul 

preuniversitar (educație generală) prin asigurarea unui sprijin financiar 

suplimentar față de grantul Erasmus+ pentru instituțiile cu acreditare, cu scopul 

satisfacerii cererii de mobilitate internațională.  

Notă explicativă: În viitorului program Erasmus+, accesul la mobilitățile 

internaționale pentru elevi și personalul didactic va fi condiționat de obținerea 

prealabilă de către instituțiile de origine a unei acreditări (Carte Erasmus+) 

pentru sectorul educație școlară. 

La o analiză a rezultatelor celui mai recent proces de selecție Erasmus+ încheiat 

pentru anul 2019 și în condițiile previzionării unui buget similar alocat în prima 

parte a următoarei perioade programatice, Erasmus+ nu va putea acoperi întreaga 

cerere de finanțare a institutiilor care vor avea acreditare. De aceea, propunem 



suplimentarea din buget FSE+ a mobilităților internaționale de învățare și 

preluare de bune practici care, din constrângeri bugetare, nu pot fi acoperite din 

buget Erasmus+.  

Mecanismul este unul necompetitiv, evaluarea în scopul obținerii acreditării 

făcându-se de către ANPCDEFP dupa regulile Erasmus+, apoi, fiecare instituție 

acreditată va putea solicita finanțare FSE+ având ca document justificativ decizia 

prin care i s-a acordat finanțarea Erasmus+ 

 

Obiectiv Specific FSE+ (v) Promovarea accesului egal la educație și 

formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, 

precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, 

începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu 

educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar, 

precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea 

mobilității în scop educațional pentru toți 
Operațiuni (orientativ) 

Învățământ primar și gimnazial 

v.1.2. Creșterea calității componentei educaționale a programului „Școală 

după școală”: 

− peer learning și peer mentoring; 

− dezvoltarea consorțiilor școlare; 

− măsuri de dezvoltare a competențelor cadrelor didactice în contexte 

nonformale și informale; 

− elaborarea de materiale de învățare; 

− promovarea unor instrumente de monitorizare și evaluare, precum și 

elaborarea unor studii și analize care să identifice noi măsuri ameliorative pentru 

programele SDS;  

diseminare exemple de bune practici SDS 

Învățământ terțiar 

v.1.8. Măsuri de sprijin în vederea creșterii accesului la studiilor universitare: 

− DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR între unități de învățământ 

de nivel secundar superior și instituții de învățământ superior pentru oferirea 

unor servicii educaționale adaptate categoriilor de elevi în risc (inclusiv în aria 

consilierii și orientării școlare și profesionale a elevilor); 

Implementarea unui sistem de stimulare a instituțiilor de învățământ superior 

care implementează acțiuni specifice pentru atragerea elevilor din grupuri 

defavorizate (caravane, cursuri demonstrative în școlile din mediul rural, 

materiale de informare cu privire la facilitățile sociale pentru studenți etc.) 



 

Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională 

la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului 

tehnologic   

Obiectiv Specific FSE+ (iv) Îmbunătățirea calității, eficacității și a 

relevanței sistemului de educație și formare pentru piața muncii, pentru a 

sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale 

Operațiuni (orientativ) 

Învățământ primar și gimnazial 

iv.1.n. Flexibilizarea și diversificarea oportunităților de formare și dezvoltare a 

competențelor cheie ale elevilor, prin: 

− dezvoltarea/ revizuirea/ diversificarea curriculum la decizia școlii 

(inclusiv a materialelor suport pentru implementarea acestuia și pentru evaluarea 

rezultatelor învățării); 

− formarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial 

în vederea facilitării dobândirii competențelor cheie, cu accent asupra 

competențelor digitale și a celor antreprenoriale; 

− dezvoltarea parteneriatelor între unități de învățământ și agenți 

economici/ organizații publice și private relevante 

iv.1.4.1 Crearea și/sau furnizarea suportului necesar (materiale educaționale, 

cursuri, softuri educaționale, echipamente etc.) pentru dezvoltarea și evaluarea 

competențelor cheie ale elevilor, în mod particular a competențelor digitale și 

antreprenoriale, astfel încât să fie asigurate premisele formării profesionale în 

acord cu cerințele și tendințele manifestate în societatea contemporană. 

iv.2.1. Facilitarea accesului informat și a participării active la programe de 

educație și formare, în acord cu interesele elevilor, cât și cu nevoile pieței 

muncii, prin intervenții precum: 

− dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere și orientare 

profesională oferite de CJRAE/ CMBRAE (inclusiv prin formarea personalului 

propriu, suplimentarea și diversificarea resurselor umane etc.); 

− cooptarea angajatorilor, a partenerilor sociali, a organizațiilor 

nonguvernamentale în furnizarea serviciilor de consiliere și orientare 

profesională; 

− asigurarea dotărilor/ echipamentelor, bateriilor de teste, softurilor 

platformelor digitale (platformă națională de orientare și consiliere profesională) 

și a altor materiale necesare pentru un proces eficient de consiliere; 

− dezvoltarea și furnizarea serviciilor de informare, consiliere și 

îndrumare pentru elevii din ÎPG și familiile acestora (părinți, tutori), astfel încât 

să fie în mod realist identificate interesele și ariile de performanță ale elevilor, cât 



și opțiunile de continuare a studiilor în vederea asigurării relevanței pregătirii 

pentru viitorul lor socio-profesional 

Învățământ secundar superior 

iv.1.1.3. Dezvoltarea/ modernizarea/ implementarea unui sistem unitar de 

monitorizare a inserției socio-profesionale a absolvenților sistemului de 

învățământ preuniversitar 

iv.1.2. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și cadrelor didactice, 

pentru fiecare nivel educațional (liceal, profesional-inclusiv dual, postliceal etc.), 

în corelație cu dinamica pieței muncii (schimbări tehnologice și structurale, 

digitalizare etc.), inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau pentru cele 

provenind din grupuri vulnerabile, inclusiv prin: 

− dezvoltarea/ revizuirea/ adaptarea programelor școlare; 

− programe de formare a personalului didactic, cu accent pe didactica 

specialității, a personalului didactic auxiliar si a tutorilor din companii; 

− formarea personalului implicat în managementului instituțiilor de 

învățământ;  

− pilotarea și implementarea unor metode și tehnici de predare-evaluare 

inovatoare și eficace; 

− dezvoltarea de parteneriate între unități de învățământ și agenți 

economici, organizații publice și private; 

iv.1.3. Adaptarea programelor de studiu și a abordărilor didactice din 

învățământul secundar, la nevoile societale actuale, astfel încât competențele 

absolvenților să fie în concordanță cu cele cerute pe piața muncii. Implementarea 

unui mecanism de monitorizare a evoluțiilor probabile de studenți, a  

absolvenților de învățământ terțiar și a nevoilor pieței forței de muncă, în vederea 

furnizării informațiilor necesare adaptării ofertei educaționale, la nivelul 

întregului sistem de învățământ universitar 

iv.1.4.1 Asigurarea suportului necesar (materiale educaționale, cursuri, 

softuri educaționale, echipamente etc.) pentru dezvoltarea și evaluarea 

competențelor digitale, ale elevilor, studentilor si cadrelor didactice pentru 

formarea profesională în acord cu tendințele manifestate în societatea 

contemporană. 

iv.1.5. Modernizarea sistemului de predare-evaluare, în vederea formării 

competențelor cheie, precum și a celor profesionale si transferabile, pentru 

adaptarea sistemelor de educație și formare la nevoile pieței muncii, inclusiv prin 

recunoașterea competențelor dobândite în contexte non-formale și informale, 

pentru o mai bună integrare pe piața muncii. Pilotarea unui mecanism eficient de 

recunoaștere a învățării în contexte non-formale și informale 



iv.1.10 Sprijinirea dezvoltării și furnizării de resurse educaționale deschise 

(open educational resources) precum și susținerea dezvoltării de cursuri 

deschise online (MOOC- Massive Open Online Courses) în limba română pentru 

competențe cerute de către piața forței de muncă. 

iv.2.1. Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere (CJRAE/CMBRAE 

inclusiv formarea personalului din centrele de consiliere), în vederea 

îmbunătățirii accesului informat la programe de educație și formare, în acord atât 

cu interesele elevilor și studenților, cât și cu nevoile pieței muncii – implicarea 

angajatorilor si/sau a organizațiilor neguvernamentale în furnizarea serviciilor de 

consiliere și orientare profesională, a serviciilor de dezvoltare personală etc.  

iv.2.2. Asigurarea dotărilor/ echipamentelor, bateriilor de teste, softurilor 

platformelor digitale (platformă națională de orientare și consiliere profesională) 

si a altor material necesare activitatilor CJRAE/CMBRAE; 

iv.3.2 Formarea și dezvoltarea competențelor elevilor conform nevoilor 

identificate de piața muncii, prin formarea cadrelor didactice în vederea 

dezvoltării abilităților digitale și antreprenoriale 

iv.3.3 Sprijinirea accesului tuturor elevilor la o educație incluzivă și de calitate, 

la formarea și dezvoltarea competențelor cheie, prin formarea cadrelor didactice 

în vederea implementării unui curriculum bazat pe competențe, a adaptării 

acestuia la nevoile și abilitățile elevilor, luând în considerare nevoile specifice ale 

copiilor din grupuri și medii dezavantajate 

iv.1.1.a Asigurarea dotărilor/ echipamentelor necesare – laboratoare tehnice, 

transport, cloud educational (specializare inteligentă); 

Învățământ terțiar 

iv.1.3. ADAPTAREA PROGRAMELOR DE STUDIU și a abordărilor 

didactice din învățământul terțiar, la nevoile societale actuale, pentru 

adaptarea competențelor studenților și a absolvenților la dinamica pieței muncii. 

− Implementarea mecanismelor de monitorizare a: evoluțiilor 

numărului studenților, a absolvenților de învățământ terțiar, a nevoilor 

pieței forței de muncă și a inserției absolvenților pe piața muncii, în vederea 

furnizării informațiilor necesare adaptării ofertei educaționale, la nivelul 

întregului sistem de învățământ universitar si la nivelul instituțiilor de 

învățământ superior. Mecanismul va include analiza și evaluarea măsurilor 

și acțiunilor întreprinse în perioada anterioară de finanțare și continuarea 

procesului de adaptarea și inter-operaționalizarea bazelor de date din 

sistemul de învățământ superior necesare monitorizării inserției 

absolvenților de învățământ universitar pe piața muncii (dezvoltarea 

mecanismului de monitorizare a inserției absolvenților dezvoltat în proiectul 

comun MEC-MMPS). (MĂSURĂ SISTEMICĂ-CONDITIE 

FAVORIZANTĂ). 

Susținerea universităților în vederea: 



- realizării de rapoarte instituționale cu privire la angajabilitatea 

absolvenților, ținând cont de particularitățile fiecărui program de studiu. 

- adaptării programelor de studii la nevoia de competențe cerută de piața 

muncii (studii, analize, modificări de conținut ale procesului didactic etc.); 

- dezvoltării unor mecanisme suplimentare pentru previzionarea nevoii de 

forță calificată de muncă la nivel local și regional; 

- facilitării interacțiunii între angajatori si/sau a organizațiilor 

neguvernamentale și studenți, prin intermediul unor parteneriate între instituții de 

învățământ superior și aceste entități (mese rotunde, workshop-uri, târguri de 

joburi etc.) 

− Dezvoltarea unui mecanism care să încurajeze dialogul dinamic și 

continuu între instituțiile de învățământ superior și mediul economic/parteneri 

sociali (MĂSURĂ SISTEMICĂ) 

− ASIGURAREA INSTRUMENTELOR PENTRU 

MONITORIZAREA SI EVALUAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

SUPERIOR  

− inventarierea tuturor  măsurilor și acțiunilor întreprinse, precum si 

adaptarea si inter-operaționalizarea bazelor de date existente în perioada 

anterioară de finanțare; 

− implementarea/dezvoltarea la nivelul instituțiilor de învățământ superior 

a unor baze de date, servicii publice oferite comunității, comunicarea/schimb de 

date cu MEC, formarea personalului didactic auxiliar  implicat in managementul 

școlarității 

iv.1.8. DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNOR PROGRAME 

UNIVERSITARE ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DIN 

ROMÂNIA, LA SOLICITAREA AGENȚILOR ECONOMICI, pentru 

adaptarea ofertei universităților la solicitările pieței muncii.  

 Sprijinirea instituțiilor de învățământ superior: 

− în procesul de dezvoltare a programelor de masterat aplicate/masterat 

didactic, doctorate profesionale, inclusiv în domeniile de specializare inteligentă. 

− pentru desfășurarea de programe de formare în parteneriat cu agenți 

economici locali sau regionali, în baza unor nevoi identificate în piața muncii; 

− pentru atragerea de studenți/doctoranzi in domeniile relevante pentru 

piața forței de muncă prin diverse mecanisme: Burse, susținere mobilități etc. 

− pentru susținerea excelenței, prin oferirea de burse doctorale în 

domeniile de specializare inteligentă; 



dezvoltarea de cursuri deschise online în limba română pentru competențe cerute 

de către piața forței de muncă 

iv.1.7. Sprijinirea mobilității internaționale ERASMUS+ pentru învățământul 

terțiar prin asigurarea unui sprijin financiar suplimentar tuturor studenților 

pentru granturile de mobilitate, din fonduri suplimentare FSE+, pentru 

dobândirea unor experiențe noi de învățare. 

În scopul asigurării viitoarei sinergii Erasmus+/FSE+, mecanismul propus este 

unul necompetitiv; fiecare universitate care poseda Carta Erasmus+ in urma 

procesului de selecție derulat in Erasmus+, va putea solicita finanțare 

suplimentara din FSE+ având ca document justificativ decizia de finanțare 

Erasmus+  

iv.1.9 Implementarea unui program pentru INTERNAȚIONALIZAREA 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR în vederea creșterii calității, eficienței și 

relevanței acestuia prin:  

− sprijinirea atragerii de studenți din străinătate, în special în domeniile în 

care România are lipsă de specialiști 

− Granturi pentru instituțiile de învățământ superior membre ale rețelelor 

de universități europene/universități care doresc sa acceadă la astfel de rețele 

(mobilități studenți, proiecte colaborative privind dezvoltarea relațiilor cu mediul 

economic, proiecte „twining”, etc) 

− Dezvoltarea de programe de formare profesională pentru competențe 

lingvistice/digitale pentru cadrele didactice 

iv.2.1. DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA SERVICIILOR DE 

CONSILIERE SI ORIENTARE PROFESIONALA (INCLUSIV 

FORMAREA PERSONALULUI DIN CENTRELE DE CONSILIERE), în 

vederea îmbunătățirii accesului informat la programe de educație și formare, în 

acord atât cu interesele studenților, cât și cu nevoile pieței muncii: 

− realizare de studii, analize; 

− creșterea accesibilizării serviciilor de consiliere profesionala a 

studenților din anii terminali (servicii online, teste și evaluări online etc.); 

− creșterea calității serviciilor oferite de centrele de consiliere, 

materializat concret prin: dotarea cu resurse materiale, resurse software, formarea 

personalului din centrele de consiliere;  

− implicarea angajatorilor și/sau a organizațiilor non-guvernamentale în 

furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională, a serviciilor de 

dezvoltare personală etc. 

− atragerea angajatorilor și/sau a organizațiilor non-guvernamentale în 

furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională. 



iv.3.2. Promovarea dezvoltării programelor de studii de înaltă calitate, 

flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii, prin formarea și dezvoltarea 

competențelor studenților conform nevoilor identificate de piața muncii: 

− Formarea cadrelor didactice în vederea:  

● îmbunătățirii competențelor specifice și transversale, inclusiv a 

dezvoltării competențelor profesionale specifice domeniului IT, prin participare 

la: programe de schimb de bune practici, peer learning, cursuri, etc. 

● dezvoltării abilităților digitale și antreprenoriale; 

− Programe de dezvoltare a competențelor antreprenoriale 

(întreprinderi simulate, târguri IS, programe antreprenoriale în acord cu cerințele 

pieței și cu cele ale studenților, etc); Granturi pentru finanțarea unor scheme de 

antreprenoriat (de tipul startup students); 

− Încheierea unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru 

facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui 

sistem funcțional de stagii de practică la potențiali angajatori, programe de 

internship/programe de învățare la locul de muncă etc., adresate studenților și 

cursanților colegiilor organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior 

(ISCED 4-7), inclusiv prin încurajarea implicării angajatorilor în programe de 

învățare la locul de muncă 

− Asigurarea unor resurse educaționale deschise,  și softuri 

educaționale, pentru elevi, studenți și cadre didactice, inclusiv pentru 

persoane cu dizabilități (max 10%): echipamente, softuri, dezvoltări si integrării 

în procesul didactic  

 

Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității 

învățământului profesional și tehnic  

Obiectiv Specific FSE+ (v) Promovarea accesului egal la educație și 

formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, 

precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, 

începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu 

educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar, 

precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea 

mobilității în scop educațional pentru toți 

Operațiuni (orientativ) 

v.1.1 Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare 

profesională prin acordarea de sprijin financiar pentru nevoile de cazare, 

masă și transport ale elevilor înscriși în învățământul profesional inclusiv dual 

(ÎP), din mediul rural şi din medii defavorizate, populația romă, inclusiv pentru 

persoanele cu dizabilități sau deficiențe 



v.1.5.a Identificarea nevoilor educaționale specifice elevilor din grupurile 

vulnerabile și centrarea pe elev a demersului educațional, pentru prevenirea și 

combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, prin formarea 

personalului didactic pentru individualizarea învățării și utilizarea de  

tehnici didactice inovative și adaptate la nevoile grupurilor dezavantajate/ 

cu dizabilități, precum și extinderea/ generalizarea intervențiilor 

complementare de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile, prin programe 

de sprijin individualizat 

V.1.7. Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare pentru întreaga 

comunitate, de sprijin, consiliere și educație parentală pentru părinții elevilor din 

învățământul preuniversitar, cu focalizare pe părinții copiilor provenind din 

grupuri vulnerabile (în particular pentru persoane care au în grijă copii ai căror 

părinți sunt plecați la muncă în străinătate). 

− prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a 

școlii, prin acțiuni de conștientizare a tuturor actorilor educaționali cu privire la 

necesitatea deschiderii sistemului către grupurile vulnerabile, și extinderii/ 

generalizării intervențiilor complementare de sprijin a elevilor din grupuri 

vulnerabile; 

− prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a 

școlii,  prin acțiuni de conștientizare a întregii societăți cu privire la importanța 

educației, a rolului acesteia în dezvoltarea personală și profesională a individului 

și în dezvoltarea socială și economică. 

v.1.2. Sprijin acordat elevilor din clasa a IX-a, învățământ profesional și 

tehnic pentru creșterea nivelului de competență în citit, matematică şi științe 

prin programe remediale inclusiv prin: 

- dezvoltarea de RED pentru elevii cu competențe scăzute în citit, matematică şi 

științe  

- asigurarea condițiilor derulării programelor remediale: masă caldă, transport 

pentru elevi, materiale didactice, etc. 

vi.1. Flexibilizarea traseelor de formare profesională a elevilor din IPT și 

facilitarea accesului pe piața muncii prin dezvoltarea si implementarea unui 

mecanism de recunoaștere a rezultatelor învățării  din învățământul 

secundar în învățământul terţiar non universitar 

iv.1.1.1. IPT Generalizarea implementării mecanismului de evaluare și 

monitorizare a politicilor publice privind formarea profesională la nivel de 

sistem, inclusiv  prin formarea actorilor relevanți de la nivel regional/ județean/ 

local care contribuie la implementarea mecanismului si prin colectarea periodică 

și consecventă a datelor 

− asigurarea calității programelor de pregătire practică ale elevilor prin 

dezvoltarea și implementarea unui mecanism de asigurare și monitorizare a 

calității învățării la locul de muncă (WBL) în IPT, inclusiv prin formarea 

monitorilor de calitate şi prin dezvoltarea și operaționalizarea instrumentelor 

specifice inclusiv prin: 



- formarea personalului didactic din IPT, al ISJ și al operatorilor 

economici pentru Asigurarea calității învățării la locul de muncă  

- vizite de monitorizare a calității învățării la locul de muncă la operatorii 

economici parteneri ai unităților de învățământ care furnizează componenta de 

învățare la locul de muncă 

- elaborarea unui Ghid pentru personalul implicat în asigurarea 

monitorizării calității învățării la locul de muncă în companiile partenere  

- dezvoltarea și implementarea unei metodologii de acreditare a 

operatorilor economici implicați în pregătirea practică a elevilor din 

învățământul dual 

− fundamentarea deciziilor de actualizări / modificări 

legislative/metodologice și a unor măsuri de îmbunătățire a relațiilor parteneriale, 

prin dezvoltarea și gestionarea bazei de date electronice a contractelor de 

parteneriat în ÎPT/ contractelor individuale de pregătire practică a elevilor la 

operatorii economici 

− creșterea relevanței certificării calificărilor profesionale a elevilor 

pentru piața muncii prin dezvoltarea și implementarea unui mecanism de 

certificare a rezultatelor învățării din formarea profesională inițială, 

relevant pentru piața muncii, prin implicarea activă și sustenabilă a 

mediului de afaceri inclusiv prin: 

- formarea personalului didactic, al SJ, al operatorilor economici pentru 

Asigurarea calității evaluării rezultatelor învățării 

- elaborarea unui Ghid  pentru evaluarea rezultatelor învățării in vederea 

certificării calificării profesionale 

- asigurarea resurselor materiale necesare certificării calificărilor 

profesionale 

- creșterea atractivității IPT pentru elevi prin dezvoltarea și implementarea unui 

mecanism de recunoaștere a excelenței în furnizarea de programe de 

formare profesională inițială 

- creșterea calității și a validității proceselor de predare-învățare-evaluare prin 

stagii de formare pentru dezvoltarea caracterului practic – aplicativ al  

disciplinelor/modulelor şi extinderea sistemului de colaborare a personalului 

didactic în cadrul rețelelor parteneriale între școlile din IPT 

iv.1.4.3. Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru învățământul 

profesional și tehnic prin asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de 

grantul Erasmus+ pentru instituțiile cu acreditare, cu scopul satisfacerii cererii de 

mobilitate internațională.  

Notă explicativă: În viitorul program Erasmus+, accesul la mobilitățile 

internaționale pentru elevi și personalul didactic  va fi condiționat de obținerea 

prealabilă de către instituțiile de origine a  unei acreditări (Carte Erasmus+) 

pentru sectorul învățământ profesional și tehnic (VET).  

La o analiză a rezultatelor  celui mai recent proces de selecție Erasmus+ încheiat 

pentru anul 2019 și în condițiile previzionării unui buget similar alocat în prima 



parte a următoarei perioade programatice, Erasmus+ nu va putea acoperi întreaga 

cerere de finanțare a institutiilor care vor avea acreditare. De aceea, propunem 

suplimentarea din buget FSE+ a mobilităților internaționale de învățare și 

preluare de bune practici care, din constrângeri bugetare, nu pot fi acoperite din 

buget Erasmus+.  

Mecanismul este unul necompetitiv, evaluarea în scopul obținerii acreditării 

făcându-se de către ANPCDEFP după regulile Erasmus+, apoi, fiecare instituție 

acreditată va putea solicita finanțare FSE+ având ca document justificativ decizia 

prin care i s-a acordat finanțarea Erasmus+  

iv.1.2. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului 

didactic pentru fiecare nivel educațional (liceal, profesional-inclusiv dual, 

postliceal etc.), în corelație cu dinamica pieței muncii (schimbări tehnologice și 

structurale, digitalizare etc.), inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau pentru 

cele provenind din grupuri vulnerabile, inclusiv prin: 

- dezvoltarea/ revizuirea de calificări, cu accent pe calificări noi pentru 

specializări  din domenii de înaltă tehnologie și competitivitate (de ex. IT&C, 

inteligență artificială, robotica, 3d printing, etc.) și care susțin dezvoltarea 

sustenabilă și economia verde, solicitate de piața muncii 

- formarea cadrelor didactice pentru actualizarea competențelor 

profesionale în raport cu realitățile tehnologice de la operatorii economici și a 

tutorilor de la operatorii economici pentru dezvoltarea competențelor 

pedagogice, didactice și metodice în lucru cu elevi 

- formarea personalului didactic asociat (specialiști  de la operatorii 

economici, formați pe teme de metodica și didactica specialității) 

- formarea managementului din unitățile de învățământ profesional și 

tehnic pe probleme specifice (relaționare cu piața muncii, marketingul ÎPT, 

management financiar și atragere de resurse) 

- sprijinirea dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor prin 

finanțarea stagiilor de practică; 

- dezvoltarea competențelor transversale ale elevilor, cu accent pe cele de 

tip antreprenorial și digital, în vederea asigurării integrării socio-profesionale a 

acestora, inclusiv prin  

- formarea personalului didactic din ÎPT în domeniul dezvoltării integrate a 

competențelor transversale, cu accent pe cele antreprenoriale, digitale 

-dezvoltarea/implementarea  programelor de dezvoltare a competențelor 

antreprenoriale la elevii din ÎPT 

- asigurarea egalității de șanse la formare profesională de calitate prin 

elaborarea standardelor de dotare a unităților de învățământ în raport cu 

standardele aferente calificării 

- facilitarea dobândirii de către elevi a competențelor solicitate de piața 

muncii prin îmbunătățirea infrastructurii formării profesionale inițiale și prin 

dotarea, prin program național, a atelierelor școală cu mijloace didactice și 



echipamente în concordanță cu standarde de dotare pentru calificările din 

formarea profesională inițială 

iv.1.4.1. facilitarea dobândirii de către elevi a competențelor solicitate de piața 

muncii prin dezvoltarea de manuale și auxiliare curriculare în format digital, 

softuri educaționale, resurse educaționale deschise împreună cu mediul economic 

și partenerii sociali 

iv.2.1. Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere (CJRAE/CMBRAE 

inclusiv formarea personalului din centrele de consiliere, diriginți), în vederea 

îmbunătățirii accesului informat la programe de educație și formare profesională, 

în acord atât cu interesele elevilor cât și cu nevoile pieței muncii, cu implicarea 

angajatorilor și/sau a organizațiilor neguvernamentale în furnizarea serviciilor de 

consiliere și orientare profesională, a serviciilor de dezvoltare personală etc. 

 

Axa prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți   

Obiectiv Specific FSE+ (i) Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru 

toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru 

tineri, șomeri de lungă durată și grupurile dezavantajate pe piața muncii, 

persoanele inactive, prin promovarea angajării pe cont propriu și a 

economiei sociale; 

Operațiuni (orientativ) 

1.1  Servicii de Identificare, îndrumare, sprijin și management de caz pentru 

persoanele din grupurile dezavantajate în vederea facilitării accesului pe 

piața muncii ( inclusiv prin echipe mobile locale de experți formate din 1 

consilier/agent de ocupare +1 asistent social + 1 mediator scolar +1 mediator 

sanitar), în complementaritate cu serviciile de management de caz acordate 

pentru comunitățile marginalizate finanțate în cadrul OS iv prin Programul 

Operational Combaterea Sărăciei 

1.2.  Pachete de măsuri personalizate și adecvate nevoilor individuale, în 

vederea integrării socio-profesionale a persoanelor din grupuri dezavantajate pe 

piața muncii, urmare a rezultatului profilării, prin 

- servicii personalizate de informare, consiliere și orientare (management de caz), 

- servicii de sprijin în găsirea unui loc de muncă/ mediere/plasare pe piața muncii 

, activare; 

-  programe de formare profesională/ucenicie la locul de muncă/stagii/alte 

programe de pregătire (a doua șansă, alfabetizare etc.) în vederea îmbunătățirii 

nivelului de competențe  

- servicii de evaluare și certificare, după caz, a competențelor obținute în context 

informale sau nonformale; 

- servicii de acompaniere socio- profesională, alături de cele de ocupare, pentru 

categorii de persoane dezavantajate în piața muncii;   

- pachete de măsuri pentru stimularea mobilității forței de muncă, inclusiv 

stimulente financiare pentru relocare  



3.1 Finanțarea de intervenții integrate, în zone cu deficit de forță de muncă 

calificată și migrație sezonieră, care să cuprindă cel puțin următoarele acțiuni: 

 - identificarea dimensiunii fenomenului de deficit de forță de muncă și migrație 

sezonieră prin inițierea de studii; 

- identificarea persoanelor care se supun migrației sezoniere, motivarea acestora 

prin acțiuni specifice; 

- proiectarea serviciilor suport pentru reducerea deficitelor în parteneriat cu 

comunitatea locală, cu partenerii sociali și cu alte părți interesate (angajatori, 

etc); 

- furnizarea de pachete de măsuri adaptate conform intervențiilor 1.2, inclusiv 

stimulente financiare pentru relocare  

7.2 Sprijin acordat angajatorilor pentru amenajarea unor spații destinate 

supravegherii și îngrijirii  copiilor  cu vârstă antepreșcolară, în vederea 

asigurării echilibrului dintre viața profesională și cea de familie a femeilor 

angajate, (complementar cu interventiile 1.5.3 de la Educatie legate de serviciile 

educationale din nivelul anteprescolar si prescolar)  

7.3 Stimularea angajatorilor în acceptarea unor scheme de program flexibil 

pentru a asigura accesul la ocupare și echilibrul dintre viața profesională și 

cea privată a angajaților   

 

Axa prioritară  7 : Antreprenoriat și economie socială    

Obiectiv Specific FSE+ (i) Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru 

toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru 

tineri, șomeri de lungă durată și grupurile dezavantajate pe piața muncii, 

persoanele inactive, prin promovarea angajării pe cont propriu și a 

economiei sociale; 

Operațiuni (orientativ) 

4.1.”Săptămâna antreprenoriatului” - organizare de conferințe, forumuri sau 

reuniuni cu privire la oportunitățile de afaceri locale sau în sectoare de activitate.  

4.2. Programe de sprijin antreprenorial (formare in competențe 

antreprenoriale, tutorat/ mentorat, asistență/ consiliere, role models etc), inclusiv 

prin activarea potențialului antreprenorial al unor persoane aparținând grupurilor 

dezavantajate 

4.3. Acordarea de granturi pentru inițierea de noi afaceri  (scheme de tip strat-

up Student, Diaspora, Rural, Restart, etc).   

4.4. Asistență și consultanță în afaceri post înființare, inclusiv prin programe 

de pregatire a managerilor sau a unor măsuri de îmbunătăţire a accesului IMM-

urilor la diversele modalități de digitalizare a activității lor (ex.: SME Digital 

Start Pack) 



4.5.Promovarea conceptelor de economie socială și antreprenoriat social, 

inclusiv  a evenimentului “luna economiei sociale” – târguri de produse și 

servicii, conferințe. workshopuri, mese rotunde 

4.6. Acordarea de granturi pentru înființarea de întreprinderi sociale și 

întreprinderi sociale de inserție, inclusiv în domeniul oferirii de servicii sociale 

4.7. Asistență și consultanță post înființare pentru întreprinderile sociale și 

întreprinderile sociale de inserție,  pentru o perioadă de 6 luni de la inițiere 

afacere, inclusiv  programe de pregătire a managerilor și punerea la dispoziție a 

unor spații si servicii de tip co-working  

 

Axa prioritară 8: Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu 

dinamica pieței muncii   

Obiectiv Specific FSE+ (ii). Modernizarea institutiilor si a serviciilor pietei 

muncii pentru a evalua si anticipa necesarul de competente si a asigura 

asistenta personalizata si in timp real urmarind asigurarea medierii/plasarii 

(matching), tranzitiei si a mobilitatii fortei de munca 

Operațiuni (orientativ) 

5.1 Îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare a inserției absolvenților 

programelor de educație și formare profesională, de anticipare a nevoii de 

competențe, de evaluare și monitorizare a politicilor publice privind măsurile 

active și formarea profesională sau adăugarea de noi dezvoltări privind: 

- colectarea, prelucrarea, analiza datelor și diseminarea informațiilor 

relevante pentru piața muncii, în baza protocoalelor/parteneriatelor cu actorii 

relevanți 

- elaborarea prognozelor pe termen scurt, mediu și lung privind nevoia de 

competențe 

- adaptarea programelor de formare/educație la nevoia de competențe 

identificate 

- creșterea capacității instituțiilor relevante de a monitoriza și evalua 

politicile publice și de a utiliza sistemele informatice suport prin formarea de 

specialiști, seminarii, instruire, formare continuă 

- evaluarea politicilor și revizuirea în consecință 

6.1 Consolidarea parteneriatului pentru formarea profesională continuă prin 

dezvoltarea capacității administrative a Comitetelor Sectoriale, inclusiv prin 

formarea profesională a specialiștilor 

6.2  Furnizarea de pachete integrate pentru partenerii sociali în scopul 

modernizării și îmbunătățirii funcționării dialogului social pentru piața 

muncii prin: 



- Sprijinirea partenerilor sociali pentru a colecta și analiza informații cu 

privire la tendințele manifestate la nivel de național, de sector sau regional, în 

legătură cu aspecte precum: evoluții economice, condiții de muncă, organizarea 

muncii, necesar de formare, negocieri colective, etc. 

- Sprijinirea partenerilor sociali în a încheia acorduri de cooperare 

bipartite la nivel de grup de unități, sectorial sau național, prin organizarea unor 

sesiuni de dezbateri / workshop-uri / conferințe, inclusiv în context European, 

pentru a identifica teme ce pot constitui baza revitalizării contractelor colective 

de muncă sectoriale. 

- Creșterea calității reprezentării de către partenerii sociali prin furnizarea 

de programe de formare sau crearea unor oportunități pentru schimb de 

informații la nivelul partenerilor sociali, atât la nivel național, dar și inter-

sectorial sau regional. 

- Îmbunătățirea calității expertizei partenerilor sociali reprezentativi 

pentru a furniza servicii de calitate membrilor săi, precum și pentru a îmbunătăți 

implicarea efectivă a acestora în dialogul social, indiferent de nivel. 

- Consolidarea expertizei partenerilor sociali în acord cu tematicile 

europene și naționale cu care se operează în contextul Semestrului European și 

Pilonului European al Drepturilor Sociale, inclusiv prin derularea unor activități 

de cercetare relevante. 

- Dezvoltarea și implementarea de acorduri transnaționale și preluarea 

unor bune practici în ceea ce privește dialogul social și piața muncii la nivel 

European. 

- Acțiuni de creștere a capacității partenerilor sociali pentru a contribui 

eficient la dezvoltarea și implementarea politicilor de ocupare  (instrumente de 

lucru / procedurarea și standardizarea activității, consolidare expertiză în acord 

cu tematicile europene, adaptare tematici europene în dialogul social național). 

6.3. Sprijin acordat partenerilor sociali pentru implementarea acordurilor 

europene cadru încheiate de partenerii de dialog social europeni (framework 

agreements) 

6.4. Crearea și asigurarea transparenței unei baze de date naționale care să 

conțină informații privind rezultatele dialogului social (structurile partenerilor 

sociali, organizațiile sindicale și patronale reprezentative, contractele colective de 

muncă încheiate la diferite niveluri, acordurile bipartite). 

 

Obiectiv Specific FSE+ (iii bis) Promovarea adaptării la schimbare a 

lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în 

condiții bune de sănătate, precum și a unui mediu de lucru sănătos și adaptat 

care să reducă riscurile la adresa sănătății 



Operațiuni (orientativ) 

8.1 Stimularea angajatorilor în general și în si în mod special a celor de tip 

IMM pentru crearea unor condiţii de muncă menite să le asigure 

lucrătorilor confortul fizic, psihic  şi social 

8.2 Campanii de promovare pentru conștientizarea  lucrătorilor cu privire 

la rolul activităților de SSM, în contextul apariției noilor forme de muncă, 

fenomenului îmbătrânirii forței de muncă, riscurilor noi și emergente și prevenirii 

accidentelor de munca si a bolilor profesionale 

8.3 Finanțarea serviciilor de  susținere a îmbătrânirii active prin implicarea 

lucrătorilor vârstnici de peste 60 de ani în programe de tip 

shadow/tutelă/tutoriat pentru formarea lucrătorilor noi 

8.4. Stimularea / încurajarea inițiativelor de voluntariat în rândul 

vârstnicilor (în școli, instituții de cultură etc.) 

 

 

Axa prioritară 9 Consolidarea participării populației în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a 

mobilității (prioritate comună Educație/Ocupare) 

Obiectiv Specific FSE+ (iv) Îmbunătățirea calității, eficacității și a 

relevanței sistemului de educație și formare pentru piața muncii, pentru a 

sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale 

Operațiuni (orientativ) 

iv.1.1.3. Dezvoltarea/modernizarea/ implementarea mecanismului de 

monitorizare a inserției socio-profesionale a absolvenților sistemelor de FPI 

şi FPC 

Dezvoltarea/modernizarea/implementarea mecanismului de anticipare a 

nevoii de competențe pe piața muncii 

Adaptarea ofertelor educaționale postuniversitare (programe postuniversitare 

de formare și dezvoltare profesională continuă și programe postuniversitare de 

perfecționare) la solicitările pieței muncii, inclusiv în domeniile de specializare 

inteligentă 

9.1.  Dezvoltarea sistemului de asigurare a calității în formarea profesională 

a adulților, atât la nivel de sistem, cât și la nivel de furnizor, prin: 

- dezvoltarea și implementarea sistemelor interne de asigurare a calității 

de către furnizorii de formare profesională a adulților autorizați 

- dezvoltarea/îmbunătățirea capacității de monitorizare și raportare a 

datelor privind formarea profesională a adulților  

- formarea specialiștilor pentru asigurarea calității în formarea 

profesională a Adulților 

- îmbunătățirea programelor de formare și a instrumentelor de evaluare; 

9.2 Dezvoltarea capacității Comisiilor județene pentru autorizarea 

furnizorilor de formare profesională si a infrastructurii necesare monitorizării 



si raportării situației privind formarea profesională a adulților în România, 

inclusiv prin formarea Profesională a personalului, specialiștilor și evaluatorilor 

de furnizori și programe; 

9.3  Formarea continuă a formatorilor / 

Instructorilor /coordonatorilor de ucenicie din formarea profesională 

continuă pentru dezvoltarea și furnizarea de programe de formare de calitate și 

flexibile, prin: 

- programe de actualizare/dezvoltare a competențelor profesionale ale 

formatorilor/instructorilor în domeniul de activitate în care lucrează, prin 

efectuarea de stagii la angajatori din domeniul respectiv 

- programe de formare în domeniul pedagogiei, andragogiei, tehnicilor de 

formare pentru coordonatorii de ucenicie; 

9.4 Actualizare/revizuire/dezvoltare de noi standarde ocupaționale /calificări 

profesionale conform noilor cerințe ale pieței muncii 

 

Obiectiv Specific FSE+ (v) Promovarea accesului egal la educație și 

formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, 

precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, 

începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu 

educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar, 

precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea 

mobilității în scop educațional pentru toți 

Operațiuni (orientativ) 

v.1.1. Creșterea accesului și participării adulților la programe de formare 

pentru dezvoltarea/ creșterea nivelului competențelor cheie care să le asigure 

dezvoltarea personală și îmbunătățirea calității vieții, inclusiv prin: 

− finanțarea participării (acoperirea taxelor&costurilor de participare) la 

programe LLL, în special a celor de formare pentru creșterea nivelului 

competențelor digitale; 

− finanțarea evaluării și recunoașterii rezultatelor învățării dobândite în 

contexte non-formale și informale. 

v.3.2. Facilitarea dobândirii unei calificări profesionale de către persoanele 

care au părăsit timpuriu școala, prin acțiuni precum: 

− informarea, consilierea și orientarea potențialilor beneficiari ai acestor 

măsuri, astfel încât să conștientizeze beneficiile și să opteze informat pentru 

participarea la programe A doua șansă; 

− înscrierea și participarea la programe A doua șansă flexibile, inclusiv la 

modulele de pregătire profesională; 

− furnizarea serviciilor suport în funcție de nevoile specifice ale fiecărui 

cursant, astfel încât să fie diminuat riscul de părăsire a programului înainte de 

finalizarea acestuia (de exemplu: servicii de transport/ decontarea transportului, 

asigurarea hranei, servicii de îngrijire pentru persoanele dependente aflate în 

grija cursanților, dispozitive tehnico-medicale etc.); 



− informarea, consilierea și orientarea școlară și profesională a cursanților, 

astfel încât să fie identificate în mod realist alternativele de acțiune la finalizarea 

programului ADS, iar beneficiarul să valorifice rezultatele obținute (prin 

ocuparea unui loc de muncă, prin continuarea studiilor în învățământul secundar 

superior, prin continuarea pregătirii în sistemul de formare profesională a 

adulților etc.) 

 

Programul Operațional pentru Combaterea Săraciei (POCS) 2021-2027 

– Multifond: FSE+, FEDR 

 

Axe prioritare 

Axa Prioritară 1. 

 Dezvoltarea locală plasată sub 

responsabilitatea comunitatii (intervenții  

adresate grupurilor de acțiune locală) – OP 4 

Axa Prioritară 2.  

 

Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității – OP 5 

Axa prioritară 3.  Comunităti marginalizate  

Axa prioritară 4.  

Reducerea disparitătilor între copiii în risc de 

săracie și/sau excluziune socială și ceilalți 

copii   

Axa prioritară 5.  Servicii pentru persoane vârstnice   

Axa prioritară 6.   Sprijin pentru persoanele cu dizabilități 

Axa prioritară  7.  Sprijin pentru grupuri vulnerabile 

Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate 

 

Axa Prioritară 1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 

comunității (intervenții  adresate grupurilor de acțiune locală) – OP 4 

Obiectiv Specific FSE+ oricare obiectiv specific de la (i) la (x) 

Obiectiv Specific FEDR (i) sporirea eficienței piețelor forței de muncă și 

facilitarea accesului la locuri de muncă de calitate prin dezvoltarea inovării 

și a infrastructurii sociale; 

(ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii 

în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii; 

(iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților 

marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri 

integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale; 



(iv) asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea 

infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară; 

Operațiuni (orientativ) 

Finanţarea strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 

comunităţii  

In funcție de nevoile comunității, GAL – urile vor putea finanța (din FSE+) 

dezvoltarea de servicii sociale, educaționale, de sănătate, de ocupare, sa 

favorizeze incluziunea sociala a grupurilor dezavantajate si (din FEDR) 

infrastructura sociala sau sportiva, educațională, de agrement sau turistica  

Sprijin pregătitor pentru Beneficiarii DLRC (strategie GAL, animare etc) 

 

Axa prioritară 2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunității – OP 5 

Obiectiv Specific FEDR (i) promovarea dezvoltării integrate în domeniul 

social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității în 

zonele urbane 

Operațiuni (orientativ) 

Finanțarea infrastructurii de turism, mapare obiective turistice si patrimoniu 

cultural din cadrul strategiilor DLRC 

 

Axa prioritară 3. Comunități marginalizate – OP4  

Obiectiv Specific FSE+ (viii) Promovarea integrării socio-economice a 

resortisanților țărilor terțe și a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 

(ix) creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 

sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție 

socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea 

accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a 

serviciilor de îngrijire pe termen lung; 

(x) promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de 

sărăcie sau de excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai 

defavorizate și a copiilor; 

(viii) Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe 

și a comunităților marginalizate, cum ar fi romii  

Obiectiv Specific FEDR (iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a 

comunităților marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate 

prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii 

sociale; 

 

Operațiuni (orientativ) 



Integrarea socio-economica a 2000 de comunități marginalizate (nr.estimat) prin 

implementarea unor masuri integrate: 

-echipe comunitare compuse din: asistent social, asistent medical, îngrijitor de 

bătrâni, mediator școlar, consilier ocupare cu munca de teren, in funcție de 

nevoile comunității (populație școlară sau îmbătrânită, pre-existenta sau nu a 

acestor specialiști in comunitate etc)  

-decontare salarii, transport, formare profesionala, truse suport tip FEDR prin 

asigurarea accesului la anumite utilități, renovări. 

Sprijin pentru realizarea diagnozei sociale și identificarea nevoilor pentru 

autoritățile locale din 2000 comunități marginalizate. 

Sprijin pentru 100 de autorități locale în vederea identificării și reglementării 

juridice/cadastrale a așezărilor informale  

Sprijin locuire pentru victime calamități 

Pregătirea specialiștilor în domeniu. 

 

Axa prioritară 4. Reducerea disparităților între copiii în risc de sărăcie 

și/sau excluziune socială și ceilalți copii  - OP 4  

Obiectiv Specific FEDR d (ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate 

și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul 

vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 

Obiectiv Specific FSE+ (vii) favorizarea incluziunii active pentru a 

promova egalitatea de șanse și participarea activă și a îmbunătăți 

capacitatea de inserție profesională; 

(iv) Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație 

și formare 

(x) promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie 

sau de excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și 

a copiilor; 

Operațiuni (orientativ) 

Sprijin tailor-made pentru familiile monoparentale sărace, în vederea 

îmbunătățirii angajabilității și autonomiei părintelui singur: 

- acordarea de vouchere before/after school 

- Acordarea de vouchere pentru activități de weekend ale copiilor (sport, creație, 

artă) 

- finanțarea cursurilor de recalificare pentru părintele singur cu venituri mici, 

care dorește schimbarea domeniului profesional 

- construire /     reabilitare / modernizare /  extindere / echipare cel puțin 5 centre 

de zi pentru copiii și adolescenții cu tulburări de comportament (violență) 

- servicii terapie pentru copiii și adolescenții cu tulburări de comportament 

(violență) 



Organizarea de tabere pentru copiii proveniți din familii sărace, pentru a le da 

posibilitatea sa experimenteze învățarea prin activități culturale, sportive, 

recreative, sa fie autonomi si sa socializeze 

Sprijinirea tinerilor care urmeaăa să părăsească sistemul de protecție specială și a 

celor care au părăsit sistemul, prin furnizarea de servicii integrate: 

- consiliere 

- orientare in cariera 

- dezvoltare personala si dezvoltarea de abilități de viață independentă 

- monitorizare post-intervenție in vederea asigurării sustenabilității 

masurilor 

asigurarea locuinței gratuite prin plata in totalitate a chiriei pentru 12 luni si 

continuarea tranziției prin perceperea încă 12 luni a unei chirii sub prețul pieței 

imobiliare 

Consolidarea serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinți (centre 

de zi unde copiii in pericol de separare de părinți sa poată petrece ziua, in afara 

scolii, iar părinții primesc consiliere și îndrumare). 

Pregătirea specialiștilor ce lucrează cu tinerii si copiii. 

 

Axa Prioritară 5 - Servicii pentru persoane vârstnice 

Obiectiv Specific FSE+ (ix) Creșterea accesului egal la servicii de calitate 

si sustenabile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 

promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a 

eficacității și a adaptabilității sistemelor de sănătate, a serviciilor de 

îngrijire pe termen lung 

Operațiuni (orientativ) 

Incurajarea incluziunii active a persoanelor in varsta prin măsuri privind 

asigurarea îmbătrânirii active 

1.Dezvoltarea unor programe pentru incurajarea participarii varstnicilor  la viata 

sociala, prevenirea izolării, precum și pentru prevenirea instituționalizării 

(programe intergenerationale, servicii terapie ocupationala etc) 

2.Call center de urgenta si dispozitive (brățări etc.) pentru asistarea persoanelor 

dependente (persoane în vârstă singure, persoane cu dizabilități ) etc 

 

Infiintarea si dezvoltarea de noi servicii destinate varstnicilor prin subventionarea 

costurilor ingrijirii si al serviciilor conexe pentru batranii singuri, din mediul 

urban, in situatii de dependenta si  cu un venit lunar inferior salariului minim pe 

economie.  

Pregătirea specialiștilor/personalului ce lucreaza cu persoanele in varsta. 



 

Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități  

Obiectiv Specific FSE+ (vii) Favorizarea incluziunii active prin 

promovarea egalității de șanse și a participării active, precum și prin 

îmbunătățirea angajabilității 

(ix) Creșterea accesului egal la servicii de calitate si sustenabile; 

modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 

accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și 

a adaptabilității sistemelor de sănătate, a serviciilor de îngrijire pe termen 

lung. 

Obiectiv Specific FEDR d (ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate 

și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul 

vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 

Operațiuni (orientativ) 

Acordarea unui pachet integrat pentru susținerea încadrării pe piața muncii  SAU 

a creșterii angajabilității persoanelor cu dizabilități, asigurat printr-un mecanism 

competitiv, de către furnizori publici sau privați de servicii de ocupare: 

Campanie media 

Informare/diseminare 

Identificare angajatori și persoane cu dizabilități 

Instrument de evaluare a abilităților profesionale și sociale, aplicat de către o 

echipă de specialiști (consilier vocațional, psiholog etc) 

Burse locuri muncă, alte evenimente 

Măsuri de acompaniament pre și post angajare, minim 6 luni 

Măsuri pentru asigurarea asistenței juridice pentru persoanele fără capacitate de 

exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, cu sau fără tutore legal 

(încadrate în grad de handicap mintal care au sau nu stabilită măsura de ocrotire 

prin punere sub interdicție) prin : 

Finanțarea a 50 (cel puțin una pe județ) echipe formate din câte 2 persoane (un 

jurist și un terapeut sau un consilier vocațional) care să acorde asistență,  în urma 

unei evaluări persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă (copii), precum și 

persoanelor adulte încadrate în grad de handicap mintal cu capacitate de exercițiu 

restrânsă sau  care au sau nu stabilită măsura de ocrotire prin punere sub 

interdicție fără capacitate de exercițiu.  

Dezvoltarea de servicii de îngrijire de zi destinate copilului cu dizabilități (fie in 

centre, fie mobile), în cadrul cărora să fie oferite servicii de abilitare/reabilitare, 

specializate pe tip de dizabilitate,  în mod special a celor care provin din familii 

care nu dispun de resurse pentru a accesa aceste servicii. 

Organizarea de cursuri destinate părinților copiilor cu dizabilități în vederea 

dezvoltării abilităților parentale specifice 



Dezvoltarea serviciilor de îngrijire pe termen lung, în vederea prevenirii 

instituționalizării persoanelor cu dizabilități inclusiv prin: 

1. Intervenții integrate pentru persoanele cu dizabilități prin finanțarea a 47 de 

echipe mobile (41 județe plus 6 sectoare în capitală), după modelul pilotat cu 

succes în județul DOLJ, unde sunt două echipe, una pentru adulți cu dizabilități 

și una pentru copii cu dizabilități, echipe care asigura la domiciliu  serviciile 

specializate de abilitare/reabilitare  

- echipă formată din 5 persoane dintre care un asistent social, un fizio-

kinetoterapeut, un medic specialist, un psiholog și un șofer 

- leasing pentru 47 autoturisme 

- dotare medicală: instrumentar, dispozitive tehnice de prim ajutor, 

echipament minim pentru fizio-kinetoterapie 

Creșterea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin asistarea lor prin 

tehnologie asistivă: aparate mobilitate, softuri de citire pentru nevăzători etc 

Calificarea resursei umane existente și disponibile la nivel local/ în familie prin 

finanțarea cursurilor pentru dobandirea calificării de Asistent Personal 

Profesionist (360h  per curs de calificare) 

Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități 

(centre de zi, locuințe protejate etc) 

Pregătirea specialiștilor în domeniu. 

 

Axa prioritară 7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile  

Obiectiv Specific FEDR d (iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a 

comunităților marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate 

prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii 

sociale; 

(ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii 

în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii; 

d (iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților 

marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri 

integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale; 

Obiectiv Specific FSE+ (ix) Creșterea accesului egal la servicii de calitate 

si sustenabile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 

promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a 

eficacității și a adaptabilității sistemelor de sănătate, a serviciilor de 

îngrijire pe termen lung 

Operațiuni (orientativ) 

Servicii integrate pentru incluziunea socio-profesională a migranților 

1. pachet integrat „ ADULT”  



- facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologică și de 

îndrumare 

- organizare cursuri lb. română 

- orientare și asistență pentru demersuri administrative 

- profilare, conciliere și orientare în vederea accesului la servicii de ocupare 

- certificarea competențelor 

2. Pachet integrat „ COPIL” 

- facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologică și de 

îndrumare 

- organizare cursuri lb. română 

- servicii educaționale 

 

1.Reabilitarea spațiilor disponibile pentru cazare temporară, aflate în 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sau a structurilor coordonate 

MAI. 

2.Dezvoltarea infrastructurii centrelor de integrare din 12 orașe ale țării, 

reprezentative din punct de vedere al numărului de migranți, prin reabilitarea și 

modernizarea unor spații aflate în administrarea autorităților locale (există acte 

normative deja aprobate prin care autoritătile locale pot pune la dispoziția MAI 

clădiri neocupate, în scopul integrării migranților. 

Intervenții integrate pentru victimele traficului de persoane și victimele violenței 

domestice: cazare în centre atât pentru victime, cât și pentru minorii aflați în 

îngrijire, locuințe protejate/vouchere chirie, consiliere psihologică, consiliere 

profesională, consiliere juridică, suport material pentru asigurarea nevoilor de 

bază (îmbrăcăminte, hrană, materiale de uz sanitar, medicamente, transport) 

Sprijin în vederea reabilitarii pentru persoanele dependente de alcool si droguri 

Pachet de sprijin pentru persoanele proaspat eliberate din sistemul penitenciar, in 

vederea incluziunii sociale si reducerii recidivei, precum consiliere ocupationala, 

subventionare transport in comun etc 

1. Interventie personalizata  destinata persoanelor fara adapost (PFA) (Asistenta 

medicala primara, medicamente, consiliere psihologica, hrana si produse pentru 

asigurarea unei minime igiene corporale, adapost noapte asistenta sociala in 

obtinerea actelor de identitate, consiliere juridica situatii civile/penale etc). 

Asistenta va fi acordata avand in vedere metoda managementului de caz, in 

functie de nevoile și optiunile fiecarei persoane in parte. 

2. Dezvoltarea retelei de servicii sociale pentru PFA (adaposturi de noapte, de 

urgenta, echipe mobile, cantine sociale sau masa pe roti), inclusiv infiintarea de 

echipe mobile cu auto care asigura ingrijirea personala (ex. dusuri mobile) 

Pregătirea suplimentara a specialiștilor ce lucrează cu victimele violenței, 

dependenții de alcool și droguri etc. 

 



Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate  

Obiectiv Specific FSE+ (xi) Reducerea deprivării materiale prin furnizarea 

de alimente și/sau asistență materială de bază persoanelor cele mai 

defavorizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere 

Operațiuni (orientativ) 

- suport material (alimente, produse igienă, obiecte puericultura) 

- pachet sprijin școlar (rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte sezon rece)  

- masă caldă (masă pe roți, cantine sociale) 

- măsuri acompaniament 

 

Programe Regionale (8 POR)2021-2027  

 

Axe prioritare 

Axa Prioritară 1. 
O regiune competitivă prin inovare, 

digitalizare și întreprinderi dinamice  
 

Axa Prioritară 2.  O regiune cu orașe Smart  

Axa prioritară 3.  O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  

Axa prioritară 4.  
Dezvoltarea sistemelor de încălzire 

centralizate 
 

Axa prioritară 5.  O regiune accesibilă  

Axa prioritară 6.   O regiune educată    

Axa prioritară  7. O regiune atractivă  

Axa prioritară 8.  Asistență tehnică     

 

Axa Prioritară 1.  

O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi 

dinamice  

Obiectiv Specific FEDR: Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare 

și adoptarea tehnologiilor avansate; 

Operațiuni (orientativ) 

Participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și 

programe de colaborare,   intervenții aliniate la KIC-urile (Knowledge 

Innovation Community)  

Aderarea, afilierea, apartenența la rețele de inovare europene pentru IMM sau 

alte organizații 

Specializare inteligentă la nivel regional și inovare de produs, serviciu, de proces, 

organizațională și de model de afaceri în IMM-uri, inclusiv brevetare 



Sprijinirea transferului tehnologic prin crearea / dezvoltarea structurilor de 

transfer tehnologic și serviciilor, cooperare IMM-uri - organizații CDI 

Investiții in infrastructurile  proprii ale organizațiilor de CDI / IMM-uri 

Sprijinirea ecosistemului antreprenorial de inovare care favorizează crearea și 

maturizarea start-up / spin-off în domenii de specializare inteligentă, inclusiv 

clustere 

Promovarea antreprenorialului prin înființarea, dezvoltarea si operaționalizarea 

incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri, parcurilor tehnologice și științifice, 

inclusiv parcuri smart cu impact la nivel regional 

 

Obiectiv Specific FEDR: Fructificarea avantajelor digitalizării, în 

beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor; 

Operațiuni (orientativ) 

Securitate cibernetică, interoperabilitate pentru proiectele de digitalizare ale 

serviciilor publice la nivel local, inclusiv sprijin pentru inițierea de start-up-uri / 

spin-off-uri în domeniul securității cibernetice 

Dezvoltarea universitatilor ca poli de digital skills, inclusiv prin dotare tehnică / 

laboratoare 

Digitizarea în mediul universitar prin crearea și dezvoltarea unor platforme 

digitale, baze de date și biblioteci virtuale pentru studenți, live streaming, 

echipamente și infrastructură de projection and video maping 

Adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea 

modelului de afaceri 

Sprijin pentru dezvoltarea Hub-urilor Inovative Digitale (DIH) 

 

Obiectiv Specific FEDR: Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-

urilor; 

Operațiuni (orientativ) 

Facilitarea investițiilor tehnologice în IMM-uri, inclusiv tehnologii IT&C, IoT, 

automatizare, robotică, inteligență artificiala, customizare de masă 

Investiții pentru servicii si echipamente necesare pentru transformarea digitala a 

microîntreprinderilor și IMM-urilor 

„Inovare bazată pe design” în vederea dezvoltării de noi produse, precum și 

transfer tehnologic în vederea generării noilor linii de producție pentru aceste 

produse 

Suport pentru dezvoltarea și implementarea de noi modele de afaceri pentru 

IMM-uri, în special pentru internaționalizare 



Investiții în active corporale și necorporale în microîntreprinderi si IMM-uri, 

inclusiv scale-up 

 

Obiectiv Specific FEDR: Dezvoltarea competențelor pentru specializare 

inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat 

Operațiuni (orientativ) 

Dezvoltarea competentelor la nivelul IMM-urilor / organizațiilor de CDI / 

entităților implicate în procesul de descoperire antreprenorială 

 

Axa Prioritară 2.  

 O regiune cu orașe Smart 

Obiectiv Specific FEDR: Fructificarea avantajelor digitalizării, în 

beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor; 

Operațiuni (orientativ) 

Sprijin pentru intervenții de tip smart-city (siguranța publică, servicii și utilități 

publice, monitorizare energie, mediu, rețele de trafic si transport public, iluminat 

public, sisteme GIS, etc.) aplicabile in zone funcționale urbane 

Susținerea digitalizării serviciilor publice la nivel local 

 

Axa Prioritară 3.  

O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  

Obiectiv Specific FEDR: Promovarea eficienței energetice și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră 

Operațiuni (orientativ) 

Investiții în clădirile rezidențiale în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței 

energetice, inclusiv activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și 

măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de energie 

Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței 

energetice, inclusiv activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și 

măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de energie  

 

Obiectiv Specific FEDR: Îmbunătățirea protecției naturii și a 

biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea 

poluării 

Operațiuni (orientativ) 

Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin  promovarea investiţiilor ce 

promovează infrastructura verde în zonele urbane. 

Reconversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/  abandonate  

Modernizarea/ extinderea spațiilor verzi existente  



Achiziția de echipamente pentru măsurarea poluanților în aerului ambiental 

 

Obiectiv Specific FEDR: Promovarea mobilității urbane multimodale 

sustenabile 

Operațiuni (orientativ) 

Ddezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport, ciclism, 

material rulant, combustibili alternativi) 

Modernizarea/ extinderea liniilor de tramvai 

Achiziționare/ modernizare material rulant (tramvaie), Achiziționare 

troleibuze/autobuze   

Dezvoltarea unor culoare de mobilitate  

Infrastructuri pentru combustibili alternativi 

Calitatea aerului și reducerea zgomotului 

 

Axa Prioritară 4.  

O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  

Obiectiv Specific FEDR: Dezvoltarea sistemelor energetice inteligente, a 

rețelelor și a stocării la nivel local 

Operațiuni (orientativ) 

Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul încălzirii centralizate 

 

Axa Prioritară 5.  

O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  

Obiectiv Specific FEDR: Promovarea eficienței energetice și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de ser Dezvoltarea unei mobilități naționale, 

regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, 

inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a 

mobilității transfrontaliere 

Operațiuni (orientativ) 

Legături rutiere secundare reabilitate si nou construite către rețeaua rutieră și 

nodurile TEN-T  (drumuri județene, descărcări autostrada, conectivitatea la 

rețeaua de baza – CORE TEN-T) 

 

Axa Prioritară 6.  

O regiune educată   

Obiectiv Specific FEDR: Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și 

favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții 

prin dezvoltarea infrastructurii 

Operațiuni (orientativ) 



Construire / reabilitare / modernizare /  extindere / echipare infrastructura pt. 

nivel antepreșcolar și preșcolar, învățământ primar, secundar, terțiar 

Construire / reabilitare / modernizare / dotare centre de educaţie şi formare 

profesională / învățământ dual, inclusiv pentru accesibilitatea elevilor cu 

dizabilități (sistem de educație incluzivă)  

 

Axa Prioritară 7.  

O regiune atractivă  

Obiectiv Specific FEDR: favorizarea dezvoltării integrate sociale, 

economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și 

securității în zonele urbane; 

Operațiuni (orientativ) 

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural si servicii culturale 

Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un 

potențial turistic valoros;  

Dezvoltarea turismului balnear și balneo-climateric 

Investitii in infrastructura din domeniul cultural, în mediul urban 

Cresterea securitatii spatiilor publice 

Tabere de elevi și preșcolari 

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural si servicii culturale 

 

Obiectiv Specific FEDR: favorizarea dezvoltării integrate sociale, 

economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și 

securității înafara  zonelor urbane; 

Operațiuni (orientativ) 

Infrastructura de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic 

valoros 

Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului natural 

Dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, protejare, informare 

și exploatare turistică sustenabilă 

Tabere de elevi și preșcolari 

 

Axa Prioritară 8.  

Asistenta Tehnică  

Obiectiv 1: Creșterea capacității beneficiarilor 

Operațiuni (orientativ) 



Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în elaborarea, 

implementarea,  monitorizarea, evaluarea și revizuirea strategiilor de specializare 

inteligentă și a Mecanismului de Descoperire Antreprenorială (MDA) 

Crearea unui one-stop-shop regional 

Dezvoltarea capacității de internaționalizare a structurilor de cercetare inova 

Sprijin pentru întărirea capacității administrative de a invata solutii de „smart 

city”, de a elabora și monitoriza strategii investiționale pentru ”smart city”, 

inclusiv de a elabora/dezvolta proiecte care utilizează tehnologii ”smart” 

Sprijin pentru creșterea eficienței operatorilor locali de transport 

Suport pentru consolidarea relațiilor dintre sistemele de învățământ și mediul 

economic și social mai larg 

 

Obiectiv 2: Asigurarea funcționării sistemului de management 

Operațiuni (orientativ) 

Dezvoltarea capacității administrative și asigurarea instrumentelor necesare 

pentru coordonarea și managementul POR 

Sprijin pentru structurile de guvernanță ITI 

 


