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SECȚIUNEA I. ANALIZA-DIAGNOSTIC A SITUAȚIEI EXISTENTE 
 

1.1.Prezentare locală 
 

Amplasare geografică și încadrare în teritoriu 

Orașul Ștefănești este o localitate limitrofă, situată în partea de Est a județului 

Botoșani (în extremitatea Nord-Estică a țării), la granița cu Republica Moldova, 

învecinându-se cu următoarele localități: 

Nord: comuna Ripiceni 
comuna Mihălășeni 

Est: Republica Moldova 
Vest: Comuna Dobriceni 

comuna Durnești 
Sud: comuna Romanești 
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Totodată Orașul Ștefănești este situat în estul Câmpiei Jijiei Superioare, în apropiere 

de confluența râurilor Bașeu si Prut, pe malul lacului de acumulare Stânca-Costești. 

Râul Başeu izvorăşte din culmea Darabanilor, are o lungime de 106 km, fiind cel mai 

mare râu din Câmpia Moldovei, după Jijia. Pe râul Prut, la graniţa dintre România şi 

Republica Moldova, în dreptul localităţii Stânca, (oraşul Ştefăneşti) - pe malul 

românesc şi al comunei Costeşti - pe malul moldovenesc, la 576 km de la confluenţa 

Prut-Dunăre, a fost construit un important nod hidrotehnic reprezentând una din cele 

mai mari acumulări din ţară, cu un volum de 1,4 miliarde mc apă, o suprafaţă de 5.900 

ha şi o lungime de 70 km. Scopul pentru care a fost construit Barajul hidrotehnic a fost 

acela de regularizare a râului Prut, alimentarea cu apa a asezarilor din zona, irigaţii, 

atenuarea viiturilor pentru combaterea inundaţiilor şi producerea de energie electrică. 

 

Relief 

Relieful local  este unul de câmpie cu dealuri scunde. Acesta are un aspect vălurit cu 

interfluvii comunale, separate prin vaile râurilor Prut şi Başeu. Caracteristicile fizico-

geografice ale peisajului acestei regiuni sunt proprii unei câmpii deluroase de 

silvostepă. Ele sunt determinate de o alcătuire geologică relativ simplă, proprie 

Platformei Moldoveneşti, cu pături de roci moi, uşor înclinate spre sud - est. 

 

Clima 

Clima predominantă este cea de influență temperat continentală, caracterizată prin 

ierni geroase (cu temperaturi sub -30°C şi viscole violente) și veri călduroase cu călduri 

tropicale şi secete îndelungi în unii ani). Județul Botoșani și în speță UAT Ștefănești 

este supus influenţelor climatice ale Europei de est, deşi majoritatea precipitaţiilor 

sunt provocate de masele de aer care se deplasează dinspre vestul şi nord-vestul 

Europei.  

Temperatura medie anuală, înregistrată la stația meteorologică Stânca (situată la 110 

m altitudine) era de 11.1 °C (2016), similara valorii la nivel de județ, însă peste mediile 

climatologice (9.2) și totodată sensibil mai mare decât media anuală înregistrată în 

intervalul 1990 – 2007 (9,6.°C). 

Tabel V.1.3.1.Temperaturile medii anuale (°C) înregistrate în perioada 2012 – 2016 la 

staţiile meteorologice din judeţ şi normalele climatologice corespunzătoare 

Temperatura medie anuală (°C) 
Anul 2012 2013 2014 2015 2016 

Stația meteorologică Stânca- Ștefănești 

Temperatura 10,4 10,4 10,3 11,5 11,1 

Norma climatologică 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

Stația meteorologică Botoșani 

Temperatura 10,1 10,2 10 11,4 11,1 
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Norma climatologică 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, Raport privind starea mediului în 

judeţul Botoşani în anul 2016 

În această regiune, vânturile au o viteză medie de 3,3m/s; cea mai accentuată viteză 

medie a vânturilor s-a înregistrat pe direcţiile dominante (nord-vest şi sud-est). Cea 

mai mare viteză ating vânturile în anotimpurile de iarnă şi primăvară. Valorile medii 

maxime ale vânturilor oscilează în jur de 6m/s. 

De menționat faptul că apele lacului de acumulare au ameliorat mult climatul zonei 

înconjuratoare prin moderarea regimului temperaturii şi umezelii aerului, prin 

repartiţia mai uniformă în timp a cantităţilor de precipitaţii, pe seama coborârii 

nivelului de condensare şi frânarea proceselor convective, prin instalarea unei 

circulaţii locale a aerului. 

 

Resurse naturale  

Evoluţia şi alcătuirea geologică, relativ simplă, a teritoriului acestei regiuni nu a 

favorizat apariţia unor resurse subsolice prea variate. În lungul văii Prutului, se 

întâlnesc, totuşi, roci sedimentare folosite ca materiale de construcţie și în industrie, 

precum şi ape minerale cu proprietăți terapeutice. Dintre rocile sedimentare care 

prezintă interes economic amintim calcarele bugloviene, nisipurile, gipsurile, argilele şi 

marnele. 

Vegetaţia locală este reprezentată de şleauri de luncă de stejar, de fag și suprafeţe 

restrânse de tei și respectiv terenuri agricole (culturi de cereale, sfecla de zahăr, 

floarea soarelui etc.). În lunca Prutului vegetația predominantă este formată din plante 

hidrofile: papură, rogoz și stuf. Totodată, rezervația Stînca–Costeşti se caracterizează 

printr-o complexitate geologică şi floristică  ridicată, dar și printr-o faună diversificată 

și ca atare - prezintă un potențial turistic ridicat. 

 

Scurt istoric 

Orașul Ștefănești cunoaște o istorie îndelungată, care se întinde de-a lungul a mai bine 

de 6 veacuri. Prima atestare documentară a unei localități în acest areal datează din 

1435 și face referire la șederea îndelungată a domnitorului Ștefan al II-lea, în satul 

Gura Bașeului, de unde se pare că provine și actuala denumire de "Ștefănești". 

De-a lungul timpului localitatea a cunoscut o evoluție oscilantă. Pe de-o parte 

favorizată de poziția sa geografică strategică - fiind situată la intersecția a doua mari 

rute comerciale externe, una de la Est la Vest (dinspre Iași spre Soroca) și una de la 

Nord la Sud (dinspre Hotin spre Iași și Galați) – localitatea a cunoscut o puternică 

dezvoltare economică crescând treptat la rangul de târg sau oraș, așa cum îl 

consemnează cronicarii vremii. Pe de altă parte invaziile tătarilor, polonilor, cazacilor și 
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desele confruntări armate din zonă au marcat momente de descreștere a localității 

până la statutul de ”sătuc”. 

Cu o economie bazată pe agricultură și pe schimburile comerciale, localitatea 

Ștefănești cunoaște o prosperitate deosebită începând din a doua jumătate a secolului 

al XVI-lea, când are loc schimbarea capitalei la Iași și extinderea rutei comerciale către 

Galați - ceea ce impune orășelul ca popas obligatoriu de poștă pe ruta ”Drumul Furilor” 

- Șeahul Hotinului (Galați-Hotin). Ștefăneștiul devine astfel un nod comercial important 

și o localitate de dimensiuni apreciabile (istoricul C. Giurascu aprecia populația din 

acea perioadă la circa 10.000 de locuitori iar relatările din epocă vorbesc despre 

existența a aproape 2000 de case, un han (1600), o piață mare (1593) și o garnizoană 

numeroasă de 1000 oșteni (1612). 

După o perioadă de stagnare (începând cu sfârșitul secolului al XVII-lea) localitatea 

cunoaște un nou avânt la mijlocul secolului al XVIII, datorită trecerii la proprietatea 

boierească și implicării familiilor vistierului Th.Paladi, iar după 1845 și a familiei 

hatmanului N.Mavrocordat, navigabilizării Prutului - menționată în 1711 și puternicului 

exod al evreilor, datorat evoluției contextului geopolitic. Astfel Ștefăneștiul redevine 

un centru comercial important și cunoaște o dezvoltare economică semnificativă prin 

construirea atelierelor de croitorie, de prelucrare a pieilor, de fabricare a săpunului, a 

lumânărilor, a berii, prin apariția cuptoarelor de obținere a varului, a morilor, a 

brutăriilor, a velnițelor de țuica etc.. 

În 1798 se pare că existau deja 199 de ”dughene” conduse de comercianți români - 

specializați în prelucrarea pielii, evrei - specializați în importuri și comerțul cu băuturi și 

armeni.  

În 1834 este creată "Curtea rabinică din Ștefănești", iar localitatea devine centrul 

hașidismului din Moldova, fapt ce atrage o comunitate evreiască semnificativă, care 

sfârșește prin a avea un rol important in evoluția economică și culturală a localității. 

Pe parcursul secolului XIX și începutul secolului XX localitatea se modernizează treptat. 

În 1820 este atestat iluminatul public, în 1837 un feredeu (o baie publică), în 1839 este 

atestată prima școală cu predare în limba germană și română (care se adaugă școlilor 

care funcționau pe lângă biserici) iar în 1884 se construiește un spital cu o capacitate 

de 54 paturi. În 1902 apare prima banca -”Banca Dezvoltarea”, cu 102 membri. Tot în 

această perioadă, se înființează "Liga culturală Ștefan Octavian Iosif" (cu 230 membri 

fondatori), apare Judecătoria, se construiește noul sediu al Prefecturii, sunt amenajate 

primele captări de apă sistematizate, apare uzina electrică și prima moară acționată de 

aburi, ia ființă Parcul Ștefănești, se ridică Hala din piața centrală, se modernizează căile 

de acces, apar dispensare, farmacii, prese de ulei, hambare pentru cereale.  

Referitor la progresul remarcabil pe care l-a înregistrat Orașul Ștefănești în tot acest 

interval, trebuie subliniat rolul important pe care l-a avut comunitatea evreiască în 

această evoluție. Atestată încă din 1604 (mărturia lui Iosub din Lemberg), comunitatea 

evreiască locală ajungea pe la 1910 să numere 2883 de membri. Ea dispunea de 
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învăţământ în limba maternă şi cunoştea o înfloritoare viaţă religioasă (existau la un 

moment dat 10 sinagogi - dintre care prima construită în 1720). La jumătatea secolului 

XX comunitatea evreiască era implicată în vaste relaţii comerciale internaţionale.  

Cel de-al doilea război mondial a însemnat un regres al comunității. Primele semne ale 

revenirii se fac simțite abia după 1968, după reorganizarea administrativă, când se 

înființează noi școli primare și gimnaziale, Liceul de cultură generală, Muzeul "Ștefan 

Luchian", cinematografe, Casa de cultură Ștefănești, se extind rețelele de 

telecomunicații, apar radioul și televiziunea, fermele zootehnice, stațiunile pentru 

mecanizarea agriculturii, se asfaltează rețeaua de șosele și se electrifică toate satele 

dependente. 

În perioada 1973 – 1979 au fost executate lucrările la Nodul hidrotehnic Stânca-

Costești, unul dintre cele mai importante baraje de acumulare din țară (pe locul 49 în 

ordinea înalțimii și pe locul 2 după volumul util al lacului de acumulare) cu misiunea de 

a regulariza debitul Prutului. Construirea barajului de acumulare a adus numeroase 

avantaje, printre care combaterea inundațiilor, dezvoltarea irigațiilor, alimentarea cu 

apă, producția de energie electrică și piscicultură. În 1984 în localitatea Stânca este 

înființată și o stație meteorologică, la altitudinea de 110 m. 

După 1989 orașul Ștefănești a trecut prin aceleași schimbări profunde în plan 

economic, social și cultural care au marcat întreaga societate românească, intrând 

treptat intr-un declin demografic și economic astfel încât, în momentul de față se 

numară printre cele mai sărace orașe din județul Botoșani, alături de Darabani, 

Dorohoi, Săveni, Bucecea și Flămanzi. 

În anul 2004, prin legea nr. 79 din 26 martie 2004, publicată în: Monitorul Oficial Nr. 

289 din 1 aprilie 2004, comuna Ștefănești este declarată oraș (având în componența 

localitățile Ştefăneşti, Bădiuţi, Bobuleşti, Stânca şi Ştefăneşti-Sat). Cu toate acestea, 

localitatea își păstrează profilul preponderent rural și nici până în prezent nu a reușit 

să atingă indicatori cantitativi și calitativi minimali de definire a localităţilor urbane 

(excepție făcând indicatorul privind numarul de locuitori – 5.000 de persoane). 

 

Orașul Ștefănești ca si unitate teritorial administrativa este compus din: 

 Orașul Ștefănești (Ștefănești Târg)  format, conform ultimului recensământ, 

din 444 gospodării și 1.193 locuitori  

 Ștefănești sat, situat in partea de nord-vest a Ștefăneștiului, separat de ”târg” 

printr-o stradă - are  336 gospodării locuite de 1.002 de persoane 

 Bobulești, sat situat la 6 km sud-est de orașul Ștefănești - cuprinde un numar 

de 542 gospodării cu o populație formată din 1.322 persoane, aici aflandu-se 

cele mai multe gospodarii si familii. 

 Bădiuți, sat situat la 500 m nord-vest de Bobulești - format din 295 gospodării 

cu 985 persoane, aici aflându-se cea mai numeroasă populație roma. 
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 Stânca, sat situat la 2 km nord de orașul Ștefănești - cuprinde 345 gospodării cu 

812 persoane.  

Poziția în cadrul rețelei de așezări 

Orașul Ștefănești este situat într-unul dintre cele mai sărace județele și se află totodată 

în cea mai saracă regiune din țară și una dintre cele mai defavorizate regiuni ale UE. În 

anul 2015 regiunea Nord Est se afla pe locul 5 în topul celor mai sărace regiuni de 

dezvoltare din Europa (NUTS 2) potrivit clasamentului Eurostat, realizat pe baza PIB-

ului pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS). 

În anul 2001 prin legea nr.351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, localitatea 

Ștefănești (comună la data respectivă) era încadrată în rândul zonelor lipsite de oraşe 

pe o rază de circa 25-30 km, care necesită acţiuni prioritare pentru dezvoltarea de 

localităţi cu rol de servire intercomunală (Zona 13).  

 

Sursa: STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI, STUDII DE FUNDAMENTARE - STUDIUL 15. 

REŢEAUA DE LOCALITĂŢI DUPĂ RANG ŞI IMPORTANŢĂ, Raport de sinteză. 2014 

 

Deși începand cu 2004 Ștefănești este declarat oraș, neajunsurile legate de amplasare 

persistă, localitatea aflându-se la distante semnificative față de  alte centre urbane cu 

potențial de dezvoltare. Astfel, UAT Orașul Ștefănești se găsește la: 
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 48 de km față de Municipiul Botoșani – reședința de județ (cea mai apropiată 

zonă metropolitană) 

 91 Km față de Municipiul Suceava – Pol regional de dezvoltare 

 85 Km față de Municipiul Iași – Pol Regional de crestere 

 

Sursa: STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA URBANĂ LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD-EST, 2012 

Principalele drumuri care traversează localitatea sunt: 

 DN 29D face legatura între Botoșani – Ștefănești – Vama Stânca Costești 

(punctul de trecere a frontierei cu Republica Moldova); ca atare, acest drum 

prezintă importanță strategică  

 DN 24C face legătura între localitățile Manoleasa și Rădăuți Prut 

 

Totuși, amplasarea geografica presupune și o serie de avantaje strategice. Astfel, UAT 

Orașul Ștefănești este punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova, legat de 

reședinta de judet, Municipiul Botoșani. Punctul de trecere a frontierei cu specific 

rutier Stânca, funcţionează în regim de trafic internaţional cu program non-stop 

începând cu data de 21 septembrie 1999, conform HG 754/1999. Acesta este situat la 
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cca. 3 km de satul Stânca şi la aproximativ 58 km de municipiul Botoşani, amplasat pe 

barajul lacului de acumulare Stânca – Costeşti, pe o suprafaţă de 750 m2, la o distanţă 

de 1,5 km faţă de frontiera de stat. 

 

1.2.Populatie si structura demografica 
 

Potrivit Recensământului populației și al locuințelor realizat în anul 2011, populația 

stabilă (rezidentă) a orașului Ștefănești era formată din  de 5.314 persoane, 

echivalentul a 1,3% din efectivul demografic al județului Botoșani. În acest context 

UAT Orașul Ștefănești ocupa poziția a 6 a în rândul așezărilor urbane și locul 13 per 

ansamblu, având o populație sensibil mai mică decât 7 dintre comunele județului. 

Nr. crt. LOCALITATE TOTAL PROCENT 

TOALUL POPULAȚIEI LA NIVELUL JUDEȚUL 
BOTOȘANI 

412626 

1.  MUNICIPIUL BOTOȘANI 106.847 25,9% 

2.  MUNICIPIUL DOROHOI 24.309 5,9% 

3.  ORAȘ FLAMANZI 10.136 2,5% 

4.  ORAȘ DARABANI 9.893 2,4% 

5.  COMUNA VORONA 7.492 1,8% 

6.  ORAȘ SAVENI 6.999 1,7% 

7.  COMUNA MIHAI EMINESCU 6.954 1,7% 

8.  COMUNA UNGURENI 6.623 1,6% 

9.  COMUNA CORNI 6.545 1,6% 

10.  COMUNA ALBEȘTI 6.387 1,5% 

11.  COMUNA HUDEȘTI 6.067 1,5% 

12.  COMUNA FRUMUȘICA 5.657 1,4% 

13.  ORAS ȘTEFANEȘTI 5.314 1,3% 

 (Sursa: Prelucrari dupa datele de recensamant, funizate da catre DJS Botosani) 

Efectivul demografic al unitatii teritorial administrative, rezultat în urma 

recensământului, era repartizat la nivelul localităților componente după cum urmează: 

LOCALITATE TOTAL PROCENT 

UAT ORAȘ ȘTFĂNEȘTI 5314  

ȘTEFĂNEȘTI 1.193 22,5% 

BĂDIUȚI 985 18,5% 

BOBULEȘTI 1.322 24,9% 

STÂNCA 812 15,3% 

ȘTEFĂNEȘTI-SAT 1.002 18,9% 
 (Sursa: Prelucrari dupa datele de recensamant, funizate da catre DJS Botosani) 
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Având în vedere perioada scursă de la colectarea datelor de recensământ, efectivul 

demografic local a suferit o serie de modificări față de cifrele raportate mai sus, 

datorate unor fenomene demografice cu care se confruntă întreaga țară (variații ale 

sporului natural, migrație, îmbatrânire demografică etc.).  

Cele mai recente date disponibile privind populația la nivel de localități sunt statisticile 

INS (bazele de date TEMPO) care centralizează efectivul demografic anual, după 

variabila domiciliul1 .  Potrivit acestor date,  pe raza localităților care intra în 

componența UAT Orașul Ștefănești, la data de 1 ianuarie 2007 își aveau domiciliul 

6.077 persoane, echivalentul a 1,3% din populația județului Botoșani (respectiv a 3,1% 

din populația urbană a acestuia).  

De asemenea, aceste date evidențiază o crestere a populației domiciliate în localitate, 

începând cu anul 2013,  după ce în intervalul anterior efectivul demografic local a 

scăzut în  mod sistematic.  

Trendul evoluției populației din Ștefănești pentru ultimul deceniu, așa cum se poate 

observa din tabelele prezentate în continuare, este similar celui înregistrat la nivelul 

regiunii Nord-Est, însă variază față de tendința la nivel de județ și la nivel național, 

unde populația a continuat să scadă în tot acest interval.

                                                             
1
 Metoda utilizata pentru calculul indicatorului ''populatia dupa domiciliu'' este metoda 

componentelor:  
a) la nivel de total tara, in functie de soldul sporului natural si soldul migratiei internationale definitive:  
P(t+1) = P(t) + N(t,t+1) - D(t,t+1) + dM(t,t+1) + Cv  
unde:  
P(t+1) - populatia cu domiciliul in tara la momentul t+1;  
P(t) - populatia cu domiciliul in tara la momentul t;  
N(t,t+1) - numarul de nascuti-vii in perioada (t , t+1), ai caror mame au avut domiciliul in Romania la 
data nasterii;  
D(t,t+1) - numarul de persoane care au decedat in perioada (t , t+1), care aveau domiciliul in Romania la 
data decesului;  
dM(t,t+1) - soldul migratiei internationale definitive (imigranti - emigranti), in perioada (t , t+1);  
Cv - coeficient de ajustare a varstelor.  
 
b) in profil teritorial, la diferite niveluri administrativ-teritoriale pentru care se calculeaza, in functie de 
soldul sporului natural, soldul migratiei internationale definitive si soldul migratiei interne cu 
schimbarea domiciliului:  
P(t+1) = P(t) + N(t,t+1) - D(t,t+1) + dM(t,t+1) + dm(t,t+1) + Cv  
unde:  
P(t+1) - populatia cu domiciliul in tara la momentul t+1;  
P(t) - populatia cu domiciliul in tara la momentul t;  
N(t,t+1) - numarul de nascuti-vii in perioada (t , t+1), ai caror mame au avut domiciliul in Romania la 
data nasterii;  
D(t,t+1) - numarul de persoane care au decedat in perioada (t , t+1), care aveau domiciliul in Romania la 
data decesului;  
dM(t,t+1) - soldul migratiei internationale definitive (imigranti - emigranti), in perioada (t , t+1);  
dm(t,t+1) - soldul migratiei interne cu schimbarea domiciliului (sositi - plecati), in perioada (t , t+1);  
Cv - coeficient de ajustare a varstelor.  
Varsta este exprimata in ani impliniti (de exemplu, o persoana avand varsta de 24 ani si 11 luni este 
considerata ca avand varsta de 24 ani).  



Populația după domiciliu (la 1 ianuarie) regiunea Nord-Est, județul Botoșani, orașul Ștefănești – mediul de rezidență URBAN 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UM: Numar persoane 

ROMÂNIA 12.843.931 12.815.647 12.782.392 12.765.553 12.735.043 12.700.145 12.653.860 12.622.558 12.595.492 12.557.869 12.519.384 

REGIUNEA 
NORD EST 

1.760.973 1.752.475 1.746.502 1.743.118 1.736.892 1.733.239 1.735.572 1.747.316 1.764.513 1.767.715 1.775.795 

BOTOȘANI 206.510 205.594 204.639 203.893 202.531 201.756 200.845 200.005 198.985 197.917 197.022 

ORAȘ 
ȘTEFĂNEȘTI 

6.005 5.963 5.919 5.859 5.845 5.831 5.832 5.838 5.868 5.887 6.077 
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Evoluția anuală a populației după domiciliu (la 1 ianuarie) regiunea Nord-Est, județul Botoșani, orașul Ștefănești – mediul de rezidență URBAN 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UM: Numar persoane 

ROMÂNIA 12.843.931 -0,22% -0,26% -0,13% -0,24% -0,27% -0,36% -0,25% -0,21% -0,30% -0,31% 

REGIUNEA NORD 
EST 

1.760.973 -0,48% -0,34% -0,19% -0,36% -0,21% 0,13% 0,68% 0,98% 0,18% 0,46% 

BOTOȘANI 206.510 -0,44% -0,46% -0,36% -0,67% -0,38% -0,45% -0,42% -0,51% -0,54% -0,45% 

ORAȘ 
ȘTEFĂNEȘTI 

6.005 -0,70% -0,74% -1,01% -0,24% -0,24% 0,02% 0,10% 0,51% 0,32% 3,23% 

© 1998 - 2017 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 



În ceea ce priveste structura pe gen, Recensământul populației evidenția pentru anul 

2011 o pondere a femeilor ușor mai ridicată decât cea a bărbaților, structură care se 

menținea la nivelul a 3 dintre cele cinci localități care intră în componența Orașului 

Ștefănești. 

LOCALITATE GEN TOTAL PONDERE 

UAT ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI 

Total 5.314  

Masculin 2.635 49,59% 

Feminin 2.679 50,41% 

ȘTEFĂNEȘTI 

Total 1.193  

Masculin 577 48,37% 

Feminin 616 51,63% 

BĂDIUȚI 

Total 985  

Masculin 492 49,95% 

Feminin 493 50,05% 

BOBULEȘTI 

Total 1.322  

Masculin 668 50,53% 

Feminin 654 49,47% 

 STÂNCA 
 

Total 812  

Masculin 394 48,52% 

Feminin 418 51,48% 

ȘTEFĂNEȘTI -SAT 

Total 1.002  

Masculin 504 50,30% 

Feminin 498 49,70% 

(Sursa: Prelucrari dupa datele de recensamant, funizate da catre DJS Botosani) 

Totodată, prin raportare la structura efectivului demografic urban înregistrată la nivel 

național, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est sau a județului Botoșani se 

constată distribuție pe sexe mai echilibrată; în ciuda faptului că  decalajul pe sexe se 

menține, diferența între ponderea femeilor (50,41%) și cea a barbatilor (49,59%) este 

mult mai redusă. 
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  TOTAL M F M F 
RAPORT DE 
MASCULINITATE 

ROMÂNIA 11681500 5559819 6121681 47,60% 52,40% 90,82% 

REGIUNEA NORD-
EST 

1595347 764460 830887 47,92% 52,08% 92,01% 

JUDEȚUL 
BOTOȘANI 

184650 88750 95900 48,06% 51,94% 92,54% 

ORASUL 
ȘTEFĂNEȘTI 

5314 2635 2679 49,59% 50,41% 98,36% 

De asemenea, raportul de masculinitate (raportul dintre numărul bărbaților și cel al 

femeilor dintr-o populație dată, exprimat în general ca numărul de bărbați la 100 de 

femei) este unul superior comparativ celorlalte unități evaluate. 

Analiza datelor la zi, centralizate în funcție de variabila domiciliu evidențiază ,pentru 

anul 2017 la nivelul Orașului Ștefănești un decalaj în sens invers (creșterea raportului 

de masculinitate), mult mai accentuat decât diferențele inițiale conform recensământ. 

Totodată această structură este contrară celei observate pe baza analizei datelor 

similare în mediul urban la nivel de țară, Regiunea Nord-Est, județul Botoșani și 

respectiv Municipiul Botoșani. 
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Tendința de creștere a populației de gen masculin din  orașul Ștefănești (pe fondul 

unei evoluții oscilante a efectivului demografic total) se poate observa (cu unele 

variații minore) pe parcursul  întregului interval 2007-2017. Celelalte unități analizate, 

deși au înregistrat  în mod sistematic scăderi ale efectivului demografic total (excepție 

făcând Regiunea Nord-Est, care începând cu anul 2013 înregistrează o ușoară creștere 

a populației totale după domiciliu),  au avut in general o structura pe sexe constantă, 

caracterizată  printr-un ușor excedent al populației feminine.



Populația după domiciliu (la 1 ianuarie) pe sexe, regiunea Nord-Est, județul Botoșani, orașul Ștefănești – mediul de rezidență URBAN 

Macroregiuni, 
regiuni de 

dezvoltare si 
judete 

Sexe Ani 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UM: Numar persoane 

ROMÂNIA 

Total 12.843.931 12.815.647 12.782.392 12.765.553 12.735.043 12.700.145 12.653.860 12.622.558 12.595.492 12.557.869 12.519.384 

M 6.178.517 6.161.262 6.139.828 6.127.633 6.106.005 6.084.711 6.056.858 6.038.313 6.022.529 6.000.043 5.977.415 

F 6.665.414 6.654.385 6.642.564 6.637.920 6.629.038 6.615.434 6.597.002 6.584.245 6.572.963 6.557.826 6.541.969 

Regiunea 
NORD-EST 

Total 1.760.973 1.752.475 1.746.502 1.743.118 1.736.892 1.733.239 1.735.572 1.747.316 1.764.513 1.767.715 1.775.795 

M 853.233 848.280 844.264 841.951 837.745 835.699 837.021 843.451 852.516 854.325 859.064 

F 907.740 904.195 902.238 901.167 899.147 897.540 898.551 903.865 911.997 913.390 916.731 

JUDEȚUL 
BOTOSANI 

Total 206.510 205.594 204.639 203.893 202.531 201.756 200.845 200.005 198.985 197.917 197.022 

M 100.530 100.076 99.506 99.088 98.398 97.976 97.507 97.077 96.580 96.025 95.585 

F 105.980 105.518 105.133 104.805 104.133 103.780 103.338 102.928 102.405 101.892 101.437 

MUNICIPIUL 
BOTOȘANI 

Total 127.565 127.135 126.626 126.267 125.616 125.259 124.565 123.922 123.083 122.433 121.756 

M 61.733 61.488 61.109 60.897 60.556 60.321 59.945 59.582 59.126 58.731 58.305 

F 65.832 65.647 65.517 65.370 65.060 64.938 64.620 64.340 63.957 63.702 63.451 

ORAȘ 
ȘTEFĂNEȘTI 

Total 6.005 5.963 5.919 5.859 5.845 5.831 5.832 5.838 5.868 5.887 6.077 

M 2.991 2.974 2.961 2.947 2.941 2.928 2.942 2.947 2.976 2.989 3.126 

F 3.014 2.989 2.958 2.912 2.904 2.903 2.890 2.891 2.892 2.898 2.951 

© 1998 - 2017 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 

  

Populația după domiciliu (la 1 ianuarie) pe sexe, regiunea Nord-Est, județul Botoșani, orașul Ștefănești – mediul de rezidență URBAN 

  Sexe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ROMÂNIA M 48,10% 48,08% 48,03% 48,00% 47,95% 47,91% 47,87% 47,84% 47,81% 47,78% 47,75% 

F 51,90% 51,92% 51,97% 52,00% 52,05% 52,09% 52,13% 52,16% 52,19% 52,22% 52,25% 

Regiunea NORD-EST M 48,45% 48,40% 48,34% 48,30% 48,23% 48,22% 48,23% 48,27% 48,31% 48,33% 48,38% 
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F 51,55% 51,60% 51,66% 51,70% 51,77% 51,78% 51,77% 51,73% 51,69% 51,67% 51,62% 

JUDEȚUL BOTOSANI M 48,68% 48,68% 48,63% 48,60% 48,58% 48,56% 48,55% 48,54% 48,54% 48,52% 48,51% 

F 51,32% 51,32% 51,37% 51,40% 51,42% 51,44% 51,45% 51,46% 51,46% 51,48% 51,49% 

MUNICIPIUL BOTOȘANI M 48,39% 48,36% 48,26% 48,23% 48,21% 48,16% 48,12% 48,08% 48,04% 47,97% 47,89% 

F 51,61% 51,64% 51,74% 51,77% 51,79% 51,84% 51,88% 51,92% 51,96% 52,03% 52,11% 

ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI M 49,81% 49,87% 50,03% 50,30% 50,32% 50,21% 50,45% 50,48% 50,72% 50,77% 51,44% 

F 50,19% 50,13% 49,97% 49,70% 49,68% 49,79% 49,55% 49,52% 49,28% 49,23% 48,56% 
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De asemenea, prin raportare la structura populației locale pe vârste se observă că raportul de masculinitate excedentar se aplica în general la 

populația tânără (0-14 ani, începând cu anul 2009) și respectiv în cazul populației active (15-64 de ani). Așa cum era de așteptat (dat fiind 

faptul că au o speranță de viață mai mare), în rândul populației vârstnice sunt mai numeroase femeile.



 

Populația dupa domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârsta și sexe – UAT Orașul Ștefănești 
Varste si  
grupe de 

varsta 
Sexe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0-14 ani 

Total 1207 1178 1167 1162 1139 1124 1122 1114 1103 1080 1063 

M 599 587 590 595 590 600 610 613 600 588 579 

F 608 591 577 567 549 524 512 501 503 492 484 

Rap. 
Masc. 

98,52% 99,32% 102,25% 104,94% 107,47% 114,50% 119,14% 122,36% 119,28% 119,51% 119,63% 

15-64 ani 

Total 3639 3652 3658 3637 3673 3696 3722 3765 3823 3874 4077 

M 1924 1925 1930 1928 1939 1933 1944 1971 2015 2044 2182 

F 1715 1727 1728 1709 1734 1763 1778 1794 1808 1830 1895 

Rap. 
Masc. 

112,19% 111,46% 111,69% 112,81% 111,82% 109,64% 109,34% 109,87% 111,45% 111,69% 115,15% 

>65 ani 

Total 1159 1133 1094 1060 1033 1011 988 959 942 933 937 

M 468 462 441 424 412 395 388 363 361 357 365 

F 691 671 653 636 621 616 600 596 581 576 572 

Rap. 
Masc. 

67,73% 68,85% 67,53% 66,67% 66,34% 64,12% 64,67% 60,91% 62,13% 61,98% 63,81% 



Totodată, analiza structurii pe vârste a populației cu domiciliul pe raza localităților care 

intră în componența UAT Orașul Ștefănești arată că  la data de 1 ianuarie 2017, 

populația tânără din localitate reprezenta 17,49% din efectivul demografic local, 

populația adultă – 67,09% iar vârstnicii – 15,42%. De asemenea, datele pentru ultima 

decadă arată o descreștere sistematică în rândul tinerilor și al bătrânilor. 

 

Comparativ cu datele similare pentru anul 2017 aferente mediului urban la nivel 

național, regiunea Nord-Est, județul Botoșani și municipiul Botoșani, Orașul Ștefănești 

înregistrează valori mult mai ridicate ale categoriilor extreme de vârstă (tineri 0 - 14 

ani  și respectiv vârstnici  – persoane peste 65 de ani). 
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Piramida vârstelor pentru orașul Flămânzi evidențiază o creștere moderată, având 

forma unei “căpițe” ce este caracteristică unei populații cu un procent relativ mic al 

persoanelor tinere și care nu se confruntă cu un grad de îmbătrânire foarte avansat. 

 

 

 

Distribuția populației pe grupe mici de vârstă evidențiază  o serie de “dezechilibre” 

care sunt și mai accentuate în funcție de variabila gen. Astfel, la nivelul populației 

adulte, pentru categoria de vârstă 30-34 și respectiv 50-54 de ani (mai pronunțat în 

cazul femeilor se observă o scădere semnificativă a ponderii aspect care poate fi 

legat/explicat prin fenomenul migrației pentru muncă. De asemenea,  o diferență 

semnificativă între ponderile pe sexe se remarcă și în cazul vârstei de 60 ani +. În 

această situație populația feminină este vizibil mai mare decât cea masculină . 

Explicația este similară cu cea întâlnită în cazul raportului de masculinitate și anume - 

speranța de viață mai mare la femei. 

 

Pe baza distribuției populației pe categorii de vârstă pot fi calculați mai mulți indicatori 

statistici demografici relevanți pentru identificarea unor probleme existente la nivel de 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ORASULUI STEFANESTI PENTRU PERIOADA 2018 – 2027 

 

comunitate sau a unor situații deficitare ulterioare, precum: îmbătrânire demografica, 

deficitul de forță de munca sau dependenta demografica ridicata.  

Populația după 
domiciliu la 1 ianuarie 

2017 

Gradul de 
îmbătrânire 
demografică 

Rata de înlocuire a 
forței de muncă 

Raportul de 
dependență 
demografică 

ROMÂNIA - MEDIUL 
URBAN 

844,38 ‰ 548,04 ‰ 336,93 ‰ 

REGIUNEA NORD-EST - 
MEDIUL URBAN 

850,27 ‰ 624,58 ‰ 385,21 ‰ 

JUDEȚUL BOTOȘANI - 
MEDIUL URBAN 

796,23 ‰ 598,43 ‰ 358,30 ‰ 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 
- MEDIUL URBAN 

747,39 ‰ 568,75 ‰ 331,28 ‰ 

ORAȘ STEFĂNEȘTI - 
MEDIUL URBAN 

881,47 ‰ 782,19 ‰ 490,56 ‰ 

Gradul de îmbătrânire demografică, calculat în baza datelor privind populația după 

domiciliu la data de 1 ianuarie 2017, se determină prin raportarea populației în vârstă 

de peste 65 de ani la populația cu vârste cuprinse între 0- și 14 ani, la 1.000 de 

locuitori. Valoarea acestui indicator pentru localitatea Ștefănești este de 881,47‰, 

(adică la 1000 de tineri revin 881,47 de vârstnici) și este situata peste media pentru 

spațiul urban la nivel național, regional și județean. 

Un alt indicator statistic important este rata de înlocuire a forței de muncă, calculată 

prin raportarea populații tinere (numărul de persoane în vârstă de 0-14 ani) la o treime 

din populația activă (persoanele cu vârste cuprinse între 15 - 64 ani), la 1.000 de 

locuitori. O rată de înlocuire a forței de muncă sub 1.000‰ anunță un posibil deficit de 

forță de muncă ce poate apărea în următorii 10-15 ani ca urmare a imposibilității 

populației tinere care va intra pe piața forței de muncă de a înlocui populația adultă 

care va ieși de pe piața forței de muncă.  

Rata de înlocuire a forței de muncă în Ștefănești (782,19 ‰), deși este mult mai 

ridicată decât valorile acestui indicator la nivel național, regional și respectiv județean 

(pentru mediul urban), este deficitară și indică eventuale neajunsuri pe termen lung. 

Un ultim indicator statistic important este raportul de dependență demografică, 

calculat prin raportul dintre numărul populației de 0-14 ani și peste 65 ani, pe de o 

parte, și numărul populatiei cu vârstă cuprinsă între 15 - 64 de ani, la mia de locuitori.  

Valoarea acestui indicator pentru orașul Ștefănești este de 490,56‰ mult mai ridicată 

decât celelalte valori analizate. Acest lucru indică o presiune extrem de mare asupra 

populației active, agravată de faptul că procentul populației ocupate la nivelul 

localității - angajate formal - este redus. 
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În ceea ce privește structura etnică a populației locale, ultimele date disponibile în 

raport cu această variabilă sunt cele colectate în urma Recensământului populației si al 

locuințelor din 2011. Potrivit acestor evidențe, deși cetățenii români sunt majoritari, în 

localitatea Ștefănești există și numeroși cetățeni români de etnie roma. Ponderea 

acestora din urmă la nivel de comunitate este superioară valorilor la nivel național, 

regional și judetean. 

  Români  Romi Alte 
etnii 

Informație 
indisponibilă 

Total (Urban + Rural) 

ROMÂNIA  83,46% 3,09% 6,15% 7,31% 

Regiunea NORD-
EST 

92,15% 1,67% 5,45% 7,85% 

Județul BOTOȘANI 94,08% 1,01% 4,59% 5,92% 

Mediul urban 

ROMÂNIA 82,65% 2,12% 8,26% 6,97% 

Regiunea NORD-
EST 

89,69% 1,67% 8,07% 10,31% 

Județul BOTOȘANI 91,27% 1,50% 6,85% 8,73% 

ORAȘUL  ȘTEFĂNEȘTI 

ORAȘUL  
ȘTEFĂNEȘTI 

85,94% 8,90% 0,04% 5,12% 

 

La nivelul localităților care intră în componență UAT Orașul Ștefănești, comunitatea 

roma este cel mai bine reprezentată în satul Bădiuți (31,47%) și respectiv în Ștefănești 

Târg: 

Localitate   Total Roman Rom German Etnie 
nedeclarata 

ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI Total 5314 4567 473 2 272 

Procent   85,94% 8,90% 0,04% 5,12% 

ȘTEFĂNEȘTI Total 1193 957 106 0 130 

Procent   80,22% 8,89% 0,00% 10,90% 

BĂDIUȚI Total 985 636 310 0 39 

Procent   64,57% 31,47% 0,00% 3,96% 

BOBULEȘTI Total 1322 1269 0 2 51 

Procent   95,99% 0,00% 0,15% 3,86% 

STÂNCA Total 812 764 0 0 48 

Procent   94,09% 0,00% 0,00% 5,91% 

ȘTEFĂNEȘTI - SAT Total 1002 941 57 0 4 

Procent   93,91% 5,69% 0,00% 0,40% 

 (Sursa: Prelucrări după datele de recensământ, funizate de către DJS Botoșani) 
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La cest nivel, trebuie remarcat și numărul mare de persoane pentru care informațiile 

privind etnia nu sunt disponibile (5,12%) dintre care cei mai mulți locuiau în orașul 

Ștefănești (10,90%) și respectiv satul Stânca (5,91%). Foarte probabil, mulți dintre aceștia 

sunt cetățeni români de etnie roma care, dată fiind stigma asociată apartenenței la 

această categorie etnică, nu au răspuns la întrebare (aspect confirmat și de estimările 

autorităților locale privind efectivul demografic al comunității). Așdar, este destul de 

probabil ca ponderea minorității roma în plan local să fie mai mare decât o arată 

datele de recensământ.  

 

Densitatea populatiei – locuitori/km intravilan (inclusiv comparativ cu alte localitati 

urbane la nivel de judet/regiune/national) 

 

În ceea ce privește mișcarea naturală a populației, conform ultimelor date disponibile, 

se constată că natalitatea la nivelul Orașului Ștefănești este în creștere și totodată 

semnificativ mai ridicată decât valorile acestui indicator pentru mediul urban la nivel 

național, regional și județean.  

Rata natalității 2012 2013 2015 2016 

ROMÂNIA -mediul urban 9,16 ‰ 9,04 ‰ 9,66 ‰ 9,59 ‰ 

Regiunea NORD-EST 8,27 ‰ 8,28 ‰ 8,68 ‰ 8,50 ‰ 

JUDEȚUL BOTOSANI -mediul urban 7,67 ‰ 7,78 ‰ 8,57 ‰ 8,63 ‰ 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 6,57 ‰ 6,43 ‰ 6,83 ‰ 7,35 ‰ 

MUNICIPIUL BOTOSANI 8,96 ‰ 9,35 ‰ 9,39 ‰ 8,08 ‰ 

ORAS BUCECEA 8,98 ‰ 8,99 ‰ 7,37 ‰ 7,38 ‰ 

ORAȘ DARABANI 5,09 ‰ 6,52 ‰ 8,37 ‰ 6,33 ‰ 

ORAȘ FLĂMÂNZI 7,95 ‰ 8,32 ‰ 8,32 ‰ 7,54 ‰ 

ORAȘ SĂVENI 6,76 ‰ 8,53 ‰ 5,74 ‰ 6,79 ‰ 

ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI 9,43 ‰ 10,46 ‰ 10,91 ‰ 11,89 ‰ 

 

În ciuda unei natalități peste medie, Orașul Ștefănești se confruntă totodată și cu 

valori ridicate ale mortalității. Numărul deceselor înregistrate în anii pentru care există 

date disponibile, raportat la populația totală cu domiciliul în localitate, plasează 

Ștefăneștiul pe primul loc în rândul localităților urbane din județ. Totodată, rata 

mortalității aferentă anului 2016 este de două ori mai mare decât valoarea acestui 

indicator pentru municipiul Botoșani și aproape dublul valorii acestui indicator pe 

mediul urban la nivel național, regional sau județean. 

Rata mortalitatii 2012 2013 2015 2016 

ROMÂNIA -mediul urban 9,16 ‰ 9,04 ‰ 9,66 ‰ 9,59 ‰ 

Regiunea NORD-EST 8,27 ‰ 8,28 ‰ 8,68 ‰ 8,50 ‰ 

JUDEȚUL BOTOSANI -mediul urban 7,67 ‰ 7,78 ‰ 8,57 ‰ 8,63 ‰ 

MUNICIPIUL BOTOSANI 6,57 ‰ 6,43 ‰ 6,83 ‰ 7,35 ‰ 
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ORAS BUCECEA 8,98 ‰ 9,91 ‰ 11,97 ‰ 10,52 ‰ 

ORAS DARABANI 9,53 ‰ 11,11 ‰ 11,43 ‰ 11,26 ‰ 

ORAS FLAMANZI 13,76 ‰ 12,10 ‰ 16,14 ‰ 12,48 ‰ 

ORAS SAVENI 9,01 ‰ 10,45 ‰ 13,20 ‰ 12,96 ‰ 

ORAS STEFANESTI 13,55 ‰ 16,63 ‰ 14,83 ‰ 15,29 ‰ 

 

În ceea ce privește mortalitate infantilă, în anul 2016 nu s-au înregistrat cazuri de 

decese la copii sub 1 an din localitatea Ștefănești. În anul precedent s-a înregistrat 1 

caz, echivalentul a 3% din mortalitatea infantilă la nivel de județ, în timp ce în anul  

2013 au existat 2 decese, echivalentul a 4% din valoarea la nivel de județ.  

Având în vedere numărul mare de decese la nivel de localitate, sporul natural este 

unul negativ, la fel ca și în cazul majorității localităților urbane din județ (singura 

excepție fiind Municipiul Botoșani). 

Sporul natural 

Localitati 2012 2013 2015 2016 

MUNICIPIUL BOTOSANI 2,39% 2,92% 2,56% 0,73% 

ORAS BUCECEA 0,00% -0,92% -4,60% -3,14% 

ORAS DARABANI -4,44% -4,59% -3,05% -4,92% 

ORAS FLAMANZI -5,82% -3,79% -7,82% -4,94% 

ORAS SAVENI -2,25% -1,92% -7,46% -6,17% 

ORAS STEFANESTI -4,12% -6,17% -3,92% -3,40% 

 

La capitolul nupțialitate și divorțialitate, menționăm că în anul 2016 s-au înregistrat 27 

de căsătorii, echivalentul a 1,16 % din casătoriile oficiate în județ si respectiv 12 

divorțuri – 1,91 % din cele înregistrate la nivel de județ. 

ORASUL STEFANESTI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CASATORII 38 23 16 12 16 12 13 24 14 27 

DIVORTURI 13 8 5 5 6 6 6 7 13 12 

 

Migrația populației. Migrația populației este unul dintre factorii semnificativi ai 
declinului demografic care afectează întreg teritoriul României în perioada post-
comunistă. Bilanțul demografic general, este asadar afectat nu doar de deficiențele 
înregistrate prin sporul natural negativ ci si de migrație.  
Pentru ultima decadă, numărul plecărilor cu reședința a depășit în mod sistematic 
numărul persoanelor care s-au stabilit în localitate, contribuind astfel la reducerea 
sistematica a populației.  
 
Orașul Ștefănești 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plecari cu reședința 49 65 74 82 79 85 77 81 96 99 

Stabiliri de reședința 24 39 28 34 38 35 43 43 32 52 
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Trendul migrațional negativ se observă atât la nivelul Orașului Stefănești cât si la 

nivelul întregului județ. Totuși, așa cum se poate observa din graficul de mai jos, 

amploarea fenomenului în plan local este sub limitele observate la nivel de județ. 

 

SPORUL 
MIGRAȚIEI 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

JUDEȚUL 
BOTOȘANI 

-1,04% -1,48% -1,71% -1,64% -1,14% -2,00% -1,84% -1,76% -1,71% -1,46% 

ORAȘ 
ȘTEFĂNEȘTI 

-0,42% -0,44% -0,78% -0,82% -0,70% -0,86% -0,58% -0,65% -1,09% -0,80% 

 

În ciuda efectelor migrației asupra bilanțului total al populației din orașul Ștefănești 

rata ridicată a natalității observate la nivel de localitate, coroborată cu evoluția 

pozitivă observată in ultimii ani (la nivelul populației după domiciliu) creează premisele 

unor scenarii relativ bune privind evoluția viitoare a capitalului uman local. Pe de altă 

parte, fiind vorba de o populație totală relativ scăzută (cca. 6.000 de locuitori), variațiile ratei 

mortalității de la un an la altul pot fi foarte mari, iar tendințele pot fi mai greu de decelat. Ca 

atare efectivul demografic, pentru urmatorii 10 ani este greu de estimat, însă modele 

statistice de previziune anticipează în general o creștere a populației locale sau, în varianta 

pesimistă o scădere cu 3,2% a numărului total de locuitori. 
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1.3.Economie și forța de muncă 
 

Forța de muncă  

In conformitate cu datele de recensamant, in anul 2011 ponderea persoanelor 

incadrate formal pe piata muncii in orasul Stefanesti era de circa 32.5%. Populatia 

ocupata formal, consta in 800 de persoane (salariati + angajati sau patroni + 

angajatori). De asemenea,  925 de persoane se declarau lucratori pe cont propriu 

(multi dintre acestia fiind in fapt zilierii ocazionali sau agricultorii individuali). In 

conformitate cu aceste date, mare parte din populatia locala beneficia de venituri 

extrem de reduse provenite din activitati ocazionale, ajutoare sociale (inclusiv alocatii 

pentru copii) si pensii. 

Datele INSS privind numarul mediu al salariatilor2 la nivel de judete si localitati, 

evidentiaza valori chiar mai reduse in ceea ce priveste numarul persoanelor angajate 

formal la nivel de localitate si  totodata arata un deficit semnificativ pe care 

Stefanestiul il inregistreaza la acest capitol comparativ cu celelalte localitati urbane din 

judet. 

Numarul mediu al salariatilor pe judete si localitati 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Judetul 
Botosani 

57015 56570 55511 47860 47841 49265 48615 48928 49731 51960 

MUNICIPIUL 
BOTOSANI 

36947 35639 35033 30439 29852 31650 31523 31482 31166 32132 

MUNICIPIUL 
DOROHOI 

6288 6070 5534 4584 4987 4994 4904 4823 4969 5067 

ORAS BUCECEA 415 405 431 370 376 361 321 365 338 375 

ORAS 
DARABANI 

973 1026 1179 984 952 952 963 972 1001 1066 

ORAS 
FLAMANZI 

670 595 706 683 680 531 555 552 536 671 

                                                             

2  
Numarul mediu al salariatilor cuprinde persoanele angajate cu contract de munca / raport de serviciu pe durata 

determinata sau nedeterminata (inclusiv lucratorii sezonieri, managerul sau administratorul), al caror contract 

de munca/raport de serviciu nu a fost suspendat in perioada de referinta. 

Numarul mediu se determina ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati 

(exclusiv cei al caror contract de munca/raport de serviciu a fost suspendat) din perioada de referinta, inclusiv 

din zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si alte zile nelucratoare impartita la numarul total al zilelor 

calendaristice, precum si salariatii al caror contract individual de munca a fost suspendat din initiativa 

angajatorului (in cazul intreruperii temporare a activitatii) si au beneficiat de o indemnizatie din salariul de baza 

corespunzator locului de munca ocupat, conform legislatiei in vigoare. In efectivul zilnic al salariatilor luat in 

calculul numarului mediu, nu se cuprind: salariatii aflati in concedii fara plata, in greva, detasati la lucru in 

strainatate. In zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si alte zile nelucratoare se ia in calcul ca efectiv 

zilnic numarul salariatilor din ziua precedenta, mai putin cei al caror contract/raport a incetat in aceasta zi.  

Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga se includ in numarul mediu proportional cu timpul de lucru 

prevazut in contractul de munca. In efectivul de salariati luat in calculul numarului mediu se includ numai 

persoanele care au fost platite. 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ORASULUI STEFANESTI PENTRU PERIOADA 2018 – 2027 

 

ORAS SAVENI 1010 1048 1100 945 959 847 798 838 889 907 

ORAS 
STEFANESTI 

358 276 295 251 250 236 246 338 311 333 

Totodata, din 2010 si pana in  prezent localitatea Stefanesti inregieaza cele mai 

ridicate valori ale somajului 3 in randul localitatilor urbane din judetul Botosani.  

Ponderea somerilor inregistrati la sfarsitul lunii in totalul resurselor de munca, pe sexe, judete 
si localitati 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Judetul Botosani 3,4 2,1 2,4 2,9 2,7 2,6 2,8 

MUNICIPIUL BOTOSANI 2,8 1,8 1,9 2,1 1,5 1,1 0,9 

MUNICIPIUL DOROHOI 4 2 2,2 2,4 1,9 1,7 1,7 

ORAS BUCECEA 3,4 2,4 3,1 3,4 3,2 2,2 2,3 

ORAS DARABANI 4,4 3,8 3,8 3,7 2,8 2,4 2,8 

ORAS FLAMANZI 2,5 2 1,7 2 1,4 1,2 1,3 

ORAS SAVENI 2,7 2,1 2,2 2,7 2,5 2,5 3,4 

ORAS STEFANESTI 11,6 6,3 6,8 9,2 10,5 11,7 12,9 

 

In ciuda faptului ca acest numar (raportat la populatia activa totala a localitatii) este 

semnificativ, el nu este indicativ pentru amploarea reala a dezocuparii, intrucat cea 

                                                             
3
 Incepand cu 1 martie 2002 a intrat in vigoare Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 

stimularea ocuparii fortei de munca. In sensul prevederilor noii legi, somer inregistrat este persoana care 
indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:  
a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de 
pensionare;  
b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;  
c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai 
mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de 
munca, in vigoare;  
d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca;  
e) este inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.  
Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca, 
potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul sau 
resedinsa, pot beneficia de o prima de incadrare, neimpozabila pe o perioada de 12 luni. Persoanele 
inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, 
intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau 
resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul ori isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva 
sau in localitatile invecinate acesteia pot beneficia de o prima de instalare, neimpozabila in cuantum 
diferentiat.  
Asimilatii somerilor sunt:  
- absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap, in varsta de 
minim 16 ani, care, intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire, nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit 
pregatirii profesionale.  
Tanar cu risc de marginalizare sociala este persoana cu varsta cuprinsa intre 16-26 ani,care indeplineste 
conditiile prevazute la calitatea de somer, se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a 
carei raza teritoriala isi are domiciliu sau,dupa caz, resedinta si se incadreaza in una dintre urmatoarele 
categorii:  
a) se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem;  
b) are dizabilitati;  
c) nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea;  
d) are copii in intretinere;  
e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;  
f) este victima a traficului de persoane.  
Agentia pentru ocuparea fortei de munca incheie un contract de solidaritate cu tanarul cu risc de marginalizare 
sociala pe o durata de pana la 3 ani, dar nu mai putin de un an, in conditiile in care, la data incheierii 
contractului de solidaritate, tanarul nu a implinit varsta de 26 ani.  
Tanar NEET - tanar cu varsta cuprinsa intre 16 si 24 de ani care nu are loc de munca, nu urmeaza o forma de 
invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala.  
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mai mare parte a locuitorilor din Stefanesti care nu au o ocupatie formala nu intrunesc 

conditiile pentru a beneficia de ajutorul de somaj (dezocuparea este de lunga durata si 

nu se datoreaza disponibilizarilor). 

Analiza  situatiei somajului la nivel de judet, conform comunicatelor emise de catre 

agentia judeteana de munca, arata ca principalii factori de vulnerabilitate pe piata 

muncii sunt varsta si nivelul precar de educatie.  

Distributia somerilor pe categorii socio-profesionale indica faptul ca cea mai mare 

parte a persoanelor inregistrate in baza de date a Agentiei Judetene pentru Ocuparea 

Fortei de Munca Botosani au nivel de instruire primar, gimnazial sau profesional, in 

timp ce ponderea persoanelor care au absolvit studii liceale, postliceale sau  

superioare este mult mai redusa. 

Din aceasta perspectiva, populatia din orasul Stefanesti este extrem de vulnerabila pe 

piata muncii, intrucat majoritatea locuitorilor au un nivel de educatie redus. Astfel, 

conform datelor de recensamant furnizate de catre Directia judeteana de statistica 

Botosani, din cele 5.314 de persoane cu resedinta in localitate, 1.633 au absolvit doar 

invatamantul gimnazial, 1.138 au finalizat cel mult 4 clase, 319 sunt “fara scoala” iar 

141 sunt persoane analfabete.  

N I V E L U L    I N S T I T U T I E I     D E    I N V A T A M A N T    A B S O L V I T E 

ORAS  
STEFANESTI 

POPULATIA 
STABILA DE 
10 ANI SI 
PESTE 

Post-
liceal si 
de 
maistri 

Liceal Profesional 
si de 

ucenici 

Inferior 
(gimnazial) 

Primar Fara 
scoala 
absolvita 

din care: 
Persoane 
analfabete

2
 

Ambele sexe 4628 113 885 352 1633 1138 319 141 

Masculin 2248 44 453 247 791 502 130 58 

Feminin 2380 69 432 105 842 636 189 83 

(Sursa: Date de recensamant funizate da catre DJS Botosani) 

 

In completarea acestor date, statisticiale pentru intervalul 2010-2015 pe judete si 

localitati indica valori reduse privind numarul absolventilor de studii liceale si 

postliceale din orasul Stefanesti. 

Absolventi pe niveluri de educatie, judete si localitati 

Niveluri de instruire Localitati Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total ORAS 
STEFANESTI 

140 116 122 118 156 119 

Primar si gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

ORAS 
STEFANESTI 

80 62 51 63 76 54 

Gimnazial ORAS 
STEFANESTI 

: : 51 63 76 54 
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Liceal ORAS 
STEFANESTI 

30 54 71 55 80 65 

Profesional ORAS 
STEFANESTI 

30 : : : : : 

© 1998 - 2017 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 

 

Avand in vedere aceste aspecte este evident faptul ca desi localitatea Stefanesti are un 

potential al resursei umane deosebit (populatie tanara si o rata de inlocuire a fortei de 

munca promitatoare), nivelul scazut de educatie si calificare al populatiei semnaleaza 

dezavantaje semnificative pe dimensiunea capital uman. Desi numeroasa, forta de 

munca locala este putin competitiva pe piata muncii la nivel local, regional si national 

(care oricum se confrunta cu surplus al cererii de locuri de munca). 

 

Contextul economic local si regional  

Numarul agentilor economici din localitatea Stefanesti este unul redus iar profilul 

acestora este preponderant comercial sau agrar. In anul 2016 in localitate erau 

inregistrati 87 de agenti economici in functiune, dintre care 30 de SRL-uri si 2 SA-uri, 

care activeaza in urmatoarele domenii de activitate: 

 6 firme care activeaza in domeniul Agricultura, Silvicultura si Pescuit  

 3 firme care activeaza in industria prelucratoare 

 2 firme care activeaza in domeniul distributiei apei; salubritate, gestionarea 

deseurilor, activitati de decontaminare 

 3 care activeaza in constructii 

 11 care activeaza in comert si repararea autovehiculelor si motocicletelor 

 1 care activeaza in domeniul transport si depozitare 

 3 in domeniul hoteluri si restaurante  

 3 pe activitati profesionale, stiintifice si tehnice. 

 

Pe langa acesti agenti economici, in oras mai exista si 29 de intreprinderi individuale 

(II), 29 de persoane fizice autorizate (PFA) si 3 asociatii familiale (IF), cu un numar 

redus de salariati sau fara angajati. 

Data fiind activitatea economica redusa la nivel local, potentialul economic local si 

perspectivele de dezvoltare ar trebui analizate la nivel judetean si chiar regional. 

Economia locala, in stadiul curent, nu poate absorbi excedentul de forta de munca. 

Populatia neocupata formal apasa asupra populatiei active si a bugetelor 

administratiei locale conducand la o saracie generalizata si la un consum redus care 

limiteaza potentialul de crestere.  
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Prin urmare, oportunitatile de dezvoltare trebuie cautate inclusiv in localitatile 

invecinate. De aceea, in cele ce urmeaza, prezentam sumar contextul economic la 

nivel judetean, in functie de care ar trebui orientate strategiile de ocupare a fortei de 

munca, precum si initiativele de stimulare a agentilor economici locali si initiativele 

antreprenoriale. 

In judetul Botosani, principalul sector de activitate, care absoarbe si cea mai mare 

parte a resursei umane este cel primar - agricultura, insa in localitatile urbane s-au 

dezvoltat sectoarele secundar (industrie, constructii, producerea si distribuirea apei, 

energiei si gazelor etc.) si tertiar (comert, servicii etc.). 

Conform datelor furnizate de catre Oficiul National al Registrului Comertului de pe 

langa Tribunalul Botosani, la nivel de judet 13.803 unitati economice in functiune, 

dintre care 7.329 persoane fizice, 6.473 societati (6208-SRL, 76-SA, 32-SNC, 1-RA, 114-

CA, 40-SC, 2-OC), care activeaza in urmatoarele domenii: 

 A-Agricultura, silvicultura si pescuit -535 

 B- Industria extractiva – 16 

 C-Industria prelucratoare – 728 

 D-Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer 

conditionat – 39 

 E-Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de 

decontaminare – 46 

 F-Constructii – 562 

 G-Comert cu ridicata si cu amanuntul; Repararea autovehiculelor si 

motocicletelor – 1988 

 H-Transport si depozitare – 597 

 I-Hoteluri si restaurant – 505 

 J-Informatii si comunicatii – 234 

 K-Intermedieri financiare si asigurari – 134 

 L-Tranzactii imobiliare – 103 

 M-Activitati profesionale, stiintifice si tehnice – 509 

 N-Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport – 141 

 P-Invatamant – 27 

 Sanatate si asitenta sociala – 102 

 R-Activitati de spectacole culturale si recreative – 63 

 S-Alte activitati si servicii – 144 

 

Acesti agenti economici asigura locuri de munca pentru 27.066 de persoane. 

In ceea ce priveste limitarile economiei locale, mentionam ca, desi zona (judetul 

Botosani) dispune de numeroase oportunitati (energii regenerabile, potential agricol si 
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zootehnic ridicat), nu reuseste sa atraga investitiile necesare care sa valorifice aceste 

resurse. Implicit economia locala este una modesta iar perspectivele de relansare sunt 

reduse in absenta unor masuri integrate.  

 

Dat fiind numarul mare de persoane care nu au un loc de munca formal, precum si 

oferta limitata de locuri de munca din plan local, relansarea economica depinde in 

egala masura de stimularea initiativelor locale precum si de valorificarea 

oportunitatilor externe. Acest lucru presupune coordonarea initiativelor 

antreprenoriale cu specificul pietei la nivel de judet si regiune, crearea unui mediu 

local atractiv investitiilor si investitii in resursa umana pentru a creste competitivitatea 

acesteia in acord cu cerintele pietei regionale.  

 

Agricultura:  

Suprafața totală a orașului Stefanesti este de 8942,93 ha, dintre care suprafața 

agricolă 

cuprinde 7064,56 ha - adică 79,0% din suprafața totală.  

 

Total4 8942,93 ha 

Intravilan (agricol + curti constructii)  584,89 ha 

Agricol (extravilan + intravilan), din care: 7064,56 ha  

Suprafața arabilă 5632, 53 ha 

Pășuni și fânețe 1369,57 ha 

Vii și pepiniere pomicole 89,81 ha 

Păduri și vegetație forestieră 502,89 ha 

Lacuri și iazuri 399,58 ha 
 

Terenuri neagricole 1367,4 ha 

Păduri și vegetație forestieră 502,89 ha 

Ocupată cu ape și bălți  399,58 ha 

Ocupată cu construcții 190,5 ha 

Căi de comunicații și căi ferate 43,11 ha 

Terenuri degradate și neproductive 257,12 ha  

 

Asadar, din cele 7.064,56 de hectare de tren agricol, 89,81 hectare sunt acoperite cu 

vii și pepiniere pomicole. Dupa tipul culturiii, principalele livezi intalnite in plan local 

                                                             
4
 Suprafețele de teren menționate reprezintă suma terenurilor înscrise în acte de proprietate ale 

persoanelor fizice sau juridice, ale terenurilor aflate în proprietatea UAT Ștefănești și în proprietatea 

Statului Român. 
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sunt: măr - 6 ha, prun - 5,5 ha, păr - 5,5 ha, cireș si vișin - 4 ha, nuc - 3,5 ha, altele - 

2,85 ha. 

De asemenea, in anul 2017, 3.145,82ha din suprafața totală de teren agricol din 

localitate era cultivată cu cereale, 48,3 ha era acoperită cu plante legumicole si 

2.440,41 ha – cu alte categorii de plantatii.  
 

Echipamentele și mașinile agricole utilizate în agricultura locală (anul 2017) sunt: 

- Tractoare între 0-280 CP : 37 buc. 

- Combine : 11 buc . 

- Remorci tractoare : 12 buc. 

- Motocultoare : 14 buc. 

- Agregate ( plug, greblă, nivelatoare, prășitoare , etc. ) : 42 buc . 

Totodata, in plan local exista si 7 spații autorizate pentru depozitarea produselor 

agricole. 

Nu in ultimul rand, orașul Stefanesti dispune si de un efectiv bogat de animale. Astfel 

în anul 2017, la nivel local, în Registrul Agricol al Primăriei erau înregistrate: 1200 de 

bovine, – 6000 de  ovine, 380 de caprine, 220 de cabaline, 600 de porcine., 14.000 de 

pasari si 850 de familii albine. 

 

Comerţ/ Târguri şi pieţe existente 

Pe raza orașului Ștefănești,  în zilele de joi și duminică ale săptămânii se ține târgul de 

produse,  în două locații simultan, bazar și piața agroalimentară. 

 

Zone de agrement  

În oraşul Ştefăneşti principalele obiective destinate recreerii şi activităţilor sportive 

sunt:  

- parcul central din Ştefăneşti, care are o suprafaţă de 0,187 ha;  

- parcul din cartierul cu locuinţe colective din oraş , cu o suprafaţă de 0,07 ha;  

- parcul dendrologic Ştefăneşti, cu o suprafaţă de 2,5 ha;  

- parcul din satul Bobuleşti, cu o suprafaţă de 2,5 ha;  

- terenul de sport din Ştefăneşti, cu o suprafaţă de 1,87 ha. 



Turism 

Obiective turistice: 

Nr. 
crt. 

Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 

214 BT-I-s-01831 Situl arheologic de la Stânca Sat Stânca „Deasupra Scruntarului” la 1km NE de 
sat-A120,123 

Eneolitic,cultura 
Cucuteni 

223 BT-I-s-B-01838 Situl arheologic de la 
Ştefăneşti,punctul ”Stârcea” 

Sat Ştefăneşti „La Stârcea” la marginea de E a satului-
A360 

  

224 BT-m-B-
01838.01 

Aşezare Sat Ştefăneşti „La Stârcea” la marginea de E a satului-
A360 

Sec.XV-XVI Epocă 
medievală 

225 BT-m-B-
01838.02 

Necropolă Sat Ştefăneşti „La Stârcea” la marginea de E a satului-
A360 

Sec.IV-V Epoca 
migraţiilor 

226 BT-m-B-
01838.03 

Aşezare Sat Ştefăneşti „La Stârcea” la marginea de E a satului-
A360 

Sec.VI-V a.Chr.Hallstat 

227 BT-m-B-
01838.04 

Aşezare Sat Ştefăneşti „La Stârcea” la marginea de E a satului-
A360 

Eneolitic,cultura 
Cucuteni 

477 BT-II-m-B-
02019 

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” Sat Ştefăneşti 394 1640 

478 BT-II-m-B-
02020 

Casă cu prăvălii Ştefăneşti Str.Principală 46-46 secXIX 

479 BT-II-m-B-
02021 

Casă Ştefăneşti Str.Principală 254 1933 

480 BT-II-m-B-
02022 

Hală de carne Ştefăneşti Str.Principală 272 
  

1890 

 

- REZERVAŢIA FLORISTICĂ STÂNCA ŞTEFĂNEŞTI 

- BARAJUL STÂNCA - COSTEŞTI 



1.4.Mediul înconjurător 
- calitatea aerului, solului, apei potabile 

- fondul de pescuit???? (POPAM) 

- grad de poluare deşeuri 

- spații verzi și de agreement (parcuri, zone protejate etc.) 

 

1.5.Dezvoltare urbană. Infrastructură de locuințe și utilități 
- Infrastructura de transport și accesibilitate (indicatori: km de drumuri europene, 

naţionale, judeţene şi comunale, km de cale ferată – marfă şi persoane; accesul 

în localitate şi împrejurimi etc.) 

- urbanism și locuire (indicatori: construit, eficiență energetică) 

- Infastructura tehnico – edilitara (indicatori: alimentare cu apa, canalizare) 

- Infrastructura energetica (indicatori: electrica, gaze naturale, termica) 

- Infrastructura de comunicatii (indicatori: telefonie, digitala/fixa, telefonie 

publica, televiziune, internet) 

 

1.6.Infrastructura de servicii publice 
- Educație (indicatori: număr grădiniţe; număr şcoli (clasele I-IV, V-VIII); număr 

licee; număr clase pe profile; număr cadre didactice; nivelul de educaţie şi 

formarea profesională; analfabetismul şi abandonul şcolar 

- Cultură și artă (indicatori:  biblioteci; număr case de cultură; cămine culturale şi 

muzee; monumente istorice; număr ONG; publicaţii şi reviste; formaţii de dans 

sărbători şi tradiţii cu specific local etc.) 

- Sănătate (indicatori: număr ispensare, policlinici, spitale; număr cadre medicale: 

studii superioare şi studii medii; număr farmacii; număr cabinete stomatologice) 

- Servicii sociale 

- Iluminat public 

- Siguranță și ordine publică  

- Gestionarea deșeurilor municipal 
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1.7.Capacitatea administrativă și instituțională de accesare și implementare 
a fondurilor europene și guvernamentale 
 
 

În Orasul Stefanesti, administraţia publică este organizată şi funcţionează potrivit 
prevederilor Legii Administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu 
hotărârile Consiliului Local. 
Administraţia publică din localitate se organizează şi funcţionează în temeiul 
principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii 
autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în 
soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 
Primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale și aparatul  de 
specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, 
denumită Primăria Orașului Ștefănești, care duce la îndeplinire hotărârile consiliul local 
și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale. 

 
Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală sunt 
Consiliul Local al Orașului Ștefănești, ca autoritate deliberativa si primarul Orașului 
Ștefănești, ca autoritate executivă. 
Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități 
publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum și în justiție.  
 
Consiliul Local Ștefănești are în componenţă 14 consilieri locali a căror activitate se 
desfăşoară pe 3 comisii de specialitate, respectiv: 

1. Comisia pentru cultură, sport, învățământ 
2. Comisa juridică 
3. Comisia economică 

 
Pentru punerea în aplicare a activităților date în competența sa prin actele normativ, 
primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. 
Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcționale, în 
condițiile legii. Compartimentele funcționale ale acestuia sunt încadrate cu funcționari 
publici și personal contractual, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al 
Orașului Ștefănești nr. 36 adoptată  în data de 14.12.2016, privind aprobarea 
organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului 
orașului Ștefănești. 
 
Aparatul propriu al Primăriei Orașului Ștefănești are următoarea structură 
organizatorică: 
 

NUMĂR FUNCŢII OCUPATE VACANTE TOTAL 

NR. DEMNITARI  2 - 2 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 22 4 26 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 2 2 4 
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NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 20 2 22 

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE  26 1 27 

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE  1 - 1 

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 25 1 26 

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE 50 5 55 

 
  
Funcție de demnitate: 
 

 Primar 

 Viceprimar 
 
Aparat propriu: 
 

 Secretar oraș 

 Administrator public 

 Cabinet primar 

 Compartiment Audit 

 Serviciul Contabilitate, taxe și impozite 

 Serviciul Administrație Publică Locală și Asistență Socială: 
 

 Compartiment Asistență Socială 

 Compartiment Resurse Umane 

 Compartiment Achiziții Publice 

 Compartiment Probleme Romi 

 Compartiment Mediatori sanitari și Medicină Școlară 
 

 Compartiment Agricol 

 Compartiment Urbanism 

 Compartimentul Situații de Urgență 

 Serviciul Public de Administrare și Gospodărire a Gunoiului de Grajd: 

 Compartimentul Administrativ-Gospodărie 

 Serviciul Comunitar Local de Evidență Informatizată a Persoanei 

 Compartimentul Cultură 

 Asistenți personali pentru persoane cu handicap 
 
 
Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții, potrivit Legii nr. 
215/2011 (republicată și actualizată), privind administrația publică locală, după cum 
urmează: 
 

a) Atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii; 
b) Atribuții referitoare la relația cu consiliul local; 
c) Atribuții referitoare la bugetul local; 
d) Atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor; 
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e) Alte atribuții stabilite prin lege; 
Viceprimarul orașului Ștefănești 
 
Potrivit Legii nr. 215/2001 (republicată, actualizată) privind administrația 
publică locală, viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorul de drept 
al acestuia, care îi poate delega atribuțiile sale. 
Stabilirea atribuțiilor care sunt delegat viceprimarului se face prin dispoziție 
emisă de Primarul localității. 
 
Secretarul Orașului Ștefănești 
 
Secretarul unității administrativ – teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, 
următoarele  atribuții: 

 Avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și ale președintelui 
consiliului local; 

 Participă la ședințele consiliului local; 

 Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre 
consiliul local și primar, precum și între aceștia si prefect; 

  Organizează arhiva, evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a 
dispozițiilor primarului; 

 Asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile 
publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în 
condițiile legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

 Asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea 
lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmește procesul-
verbal al ședințelor consiliului local, și redactează hotărârile consiliului 
local; 

 Pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de 
specialitate ale acestuia; 

 
Administrator public 
 
Administratorul public, îndeplinește, în baza unui contract de management, 
atribuții de coordonare a aparatului de specialitate și a serviciilor publice de 
interes local. 
  

- Este responsabil pentru executarea și ducerea la îndeplinire a deciziilor 
primarului; 

- Prezidează echipa de conducere, este responsabil pentru o bună calitate a 
managementului și a rezultatelor instituției; 

- Stimulează coordonarea și inițiativa în cadrul instituției; 
- Propune proiecte privind fondurile structurale și de coeziune post aderare; 
- Coordonează în baza delegării de către primar a: 

a) aparatului de specialitate al primarului; 
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b) și a serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul 
aparatului de specialitate al primarului si/sau prin intermediul 
organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de 
interes local; 

 Verifică prin serviciile de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor  
la organul fiscal local, atât a sediului principal, cât și a sediului secundar; 

 
 

CABINET PRIMAR 

Cabinetul primarului a fost înființat ca un compartiment distinct, format din maximum 
doua persoane, în conformitate cu prevederile art. 66-67 din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001. Personalul din cadrul cabinetului este numit și eliberat din 
funcție de către primar, își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de 
muncă pe durată determinată, încheiat în condițiile legii, pe durata mandatului 
primarului, iar atribuțiile se stabilesc prin dispoziție a primarului. 
 
 
SERVICIUL CONTABILITATE, TAXE ȘI IMPOZITE 

Serviciul Contabilitate, Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Orașului Ștefănești, își 
desfășoară activitatea în conformitate cu principiile bugetare și cu prevederile 
legislației specifice administrației public locale și finanțelor publice locale. 

 
 

COMPARTIMENTUL AUDIT 

Compartimentul de audit public intern se constituie distinct în subordinea directă a 
primarului. Auditul public intern este activitate funcțional independentă și obiectivă, 
de asigurare și consiliere concepute să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile 
entității publice; sfera auditului public intern cuprinde toate activitățile desfășurate în 
cadrul entităților publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea 
sistemului de control managerial. 

 
 

SERVICIUL URBANISM 

A fost înființat în conformitate cu prevederile punctului 13 din OUG 7/2011 pentru 
modificare și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismului, potrivit căruia în cazul orașelor structurile de specialitate în domeniul 
amenajării teritoriului și urbanismului se organizează ca direcție sau serviciu. Este 
condusă de arhitectul șef care are în subordine activitățile Compartimentului 
Urbanism si ale Compartimentului Administrativ-Gospodărie. 
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SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Serviciul Administrație Publică Locală și Asistență Socială (APLAS) funcționează în 
subordinea directă a primarului unității administrativ-teritoriale și coordonează 
activitatea următoarelor compartimente: 

 Compartiment Asistență Socială 

 Compartiment Resurse Umane 

 Compartiment Achiziții Publice 

 Compartiment Probleme Romi 

 Compartiment Mediatori Sanitari și Medicină Școlară 
 
 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

Compartimentul Resurse Umane organizează și realizează gestiunea resurselor umane 
în sensul definit de Statutul funcționarilor publici și de legislația muncii, distinct pentru 
funcționarii publici și personalul contractual. 

 
 
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

Activitățile desfășurate în cadrul compartimentului: 
- Întocmirea proiectului Programului anual al achizițiilor publice, în ultimul 

trimestru al anului în curs pentru anul următor, în baza notelor de 
fundamentare a necesităților, centralizate în urma notei interne transmise de 
compartimentul achiziții publice, departamentelor funcționale. 

- Definitivarea Programului anual al achizițiilor publice, după aprobarea 
bugetului propriu, în funcție de fondurile aprobate și de posibilitățile de 
atragere a altor fonduri. 

- Aprobarea Programului Anual al achizițiilor publice de conducătorul autorității 
contractante, conform atribuțiilor legale ce îi revin, cu  avizul compartimentului 
financiar-contabil. 
 
 

COMPARTIMENTUL EXPERT ROMI 
 
Expertul pentru problemele romilor se subordonează șefului Serviciului APLAS și 
biroului Județean pentru problemele romilor din cadrul Instituției Prefectului județului 
Botoșani, fiind în principal mediator între autoritățile publice și comunitățile de romi în 
vederea găsirii de soluții adecvate pentru îmbunătățirea vieții acestora și integrarea 
minorității romilor în comunitatea locală, conform Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-
2020. 
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COMPARTIMENT MEDIATORI SANITARI ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ 

Atribuțiile asistentului medical școlar sunt stabilite conform Ordinului Ministerului 
Sănătății nr. 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinare stării de 
sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare 
autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru 
promovarea unui stil de viață sănătos. 
Mediatorul sanitar facilitează comunicarea dintre membrii comunității și personalul 
medico-sanitar; 

 

 
COMPARTIMENTUL AGRICOL 

 
Compartimentul agricol este subordonat direct secretarului orașului, colaborând, în 
activitatea sa cu celelalte servicii și compartiment din cadrul Primăriei. 
 

 
COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ 

Organizează și conduce acțiunile de specialitate sau specializate a voluntarilor în caz de 
incendiu, avarii, calamități naturale, inundații, explozii și alte situații de urgență. 

Protecția civilă  
Atribuții funcționale privind protecția civilă: 
Asigură permanent coordonarea planificării și realizării acțiunilor și măsurilor de 
protecție civilă; 
Participă la pregătirea serviciilor de urgență, a salariaților si populației  

 
 

COMPARTIMENT CULTURĂ 

Biblioteca orășenească Ștefănești 
Ca instituție ce face parte integrantă din sistemul național, constituție, organizează, 
dezvoltă și conservă colecții de cărți, publicații, alte documente de bibliotecă, pentru a 
facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educație sau recreere. 
 
 
SERVICIUL COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ INFORMATIZATĂ A PERSOANEI 

Localitățile arondate  Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor Ștefănești 
pe linie de evidența populației sunt: Orașul Ștefănești, Comuna Santa-Mare, comuna 
Ripiceni, Comuna Românești, Comuna Mihălășeni; 
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Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor Ștefănești organizează activitatea 
de eliberare a actelor de identitate, sens în care primește, analizează si soluționează 
cererile pentru eliberarea actelor de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea 
domiciliului, precum și acordarea vizei de reședință, în conformitate cu prevederile 
legale. 
 
 
SERVICIUL PUBLIC DE DEPOZITARE ȘI ADMINISTRARE A GUNOIULUI DE GRAJD 
 
Serviciul Public de Depozitare și Administrare a Gunoiului De Grajd a fost înființat în 
baza HCL 31/2012 ca urmare a implementării la nivelul orașului Ștefănești a proiectului 
Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți și se află în directa subordonare a  
viceprimarului orașului. 
 
 
Primăria Orașului Ștefănești  deține experiență în accesarea și managementul 
fondurilor 
guvernamentale. La momentul revizuirii  prezentei strategii de dezvoltare locală 
pentru orizontul de timp 2014-2020, la nivelul orașului Ștefănești  există o serie de 
proiecte 
clasificate astfel: 
 Proiecte implementate/ în implementare sau ce urmează a fi implementate 
 Proiecte în curs de evaluare și studii preliminare 

 
 

A. PROIECTE IMPLEMENTATE/ ÎN IMPLEMENTARE SAU CE URMEAZĂ A FI 
IMPLEMENTATE 

 
 

Titlul proiectului şi nr. de referinţă: Platforma pentru gospodarirea si depozitarea 
gunoiului de grajd si a deseurilor menajere in orasul Stefanesti proiect rezultat din 
implementarea comună a proiectului „Controlul integrat al poluării cu nutrienţi Acord 
LN 4873-RO si TF 058040-RO  
CONTRACT SEMNAT in data de 11.06.2009 
Beneficiarul proiectului: Oraşul Ştefăneşti + Consiliul Judeţean Botoşani - proiect pilot 
al Ministerului Mediului şi Pădurilor  

Stadiul 
implement
arii 

Finalizat 

Obiective Obiectivul principal al proiectului este reducerea deversării de nutrienți 
in corpurile de apa si promovarea unei schimbări de comportament prin 
întărirea capacitații instituționale si de reglementare, precum si prin 
acțiuni cu rol demonstrativ la nivelul localităților si, prin urmare, 
sprijinirea Guvernului României in vederea satisfacerii cerințelor UE in 
domeniul protecției apei. 

Descrierea  E
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activitățilo
r 
 

laborare documentatii tehnico-economice (SPF si SF); 

 P
latforme comunale pentru management gunoi de grajd; 

 P
latforme individuale pentru gunoi de grajd; 

 E
chipament pentru colectare, compostare si imprastiere gunoi 
compostat; 

 P
ubele pentru separarea gunoiului menajer; 

 R
eabilitarea demonstrativa a depozitelor de gunoi neautorizate 
Plantare  arbori (proiectul asigura puieții  necesari); 

  
 Lucrari demonstrative de reabilitare a pășunilor comunale 

Rezultate 
estimate 
 

Acțiuni de ecologizare in rândul gospodăriilor: 
- activități de testare si demonstrare a bunelor practici agricole; 
-acțiuni vizând instruirea, informarea si conștientizarea publica a 
factorilor de decizie, a instituțiilor implicate in monitorizarea si 
reducerea poluării cu nutrienți, precum si a fermierilor si populației 
rurale. 

Valoare 
proiect 

328,500.00 euro 

Surse de 
finanțare 
 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD si CJ 
Botoşani – co-finanţator 

Titlul proiectului şi nr. de referinţă: Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor-
Modernizare drum comunal DC 33-B Stefanesti-Badiuti 

Stadiul 
implement
arii 

In derulare 

Obiective Modernizare drum comunal DC 33 B, Stefanesti-Badiuti, km 0+000-
1+000 oras Ștefanesti, judetul Botosani 

Descrierea 
activitățilo
r 

- Modernizare drum comunal DC 33 B, Stefanesti-Badiuti, km 0+000-
1+000 oras Stefanesti, judetul Botosani: 
- Organizare si derulare proceduri de atribuire a contractelor de 
bunuri/servicii/lucrari, in conformitate cu prevederile legale privind 
achizitiile publice; 
- Întocmire documente justificative privind derularea investitiei; 
-   Transmitere proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor; 
- Organizare receptia lucrarilor  si receptia finala 

Rezultate 
estimate 

Modernizare drum comunal DC 33 B, Stefanesti-Badiuti, km 0+000-
1+000 oras Stefanesti, judetul Botosani 

Valoare 
proiect 

1.112.040,97 lei 

Surse de MDRAPFE -Programul Național de Dezvoltare Locală 
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finanțare 

Titlul proiectului şi nr. de referinţă:Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor-
Modernizare DJ 294 B, Stefanesti-Botosani 

Stadiul 
implement
arii 

In derulare 

Obiective Modernizare DJ 294 B, km 0-000+2+400, oras Stefanesti, jud. Botosani 

Descrierea 
activitățilo
r 

Modernizare drum comunal DJ 294B, Stefanesti-Botosani, km 0-
000+2+400, oras Stefanesti, judetul Botosani: 
- organizare si derulare proceduri de atribuire a contractelor de 
bunuri/servicii/lucrari, in conformitate cu prevederile legale privind 
achizitiile publice; 
- intocmire documente justificative privind derularea investitiei; 
-   transmitere proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor; 
- organizare receptia lucrarilor  si receptia finala 

Rezultate 
estimate 

Modernizare DJ 294 B, km 0-000+2+400, oras Stefanesti, jud. Botosani 

Valoare 
proiect 

4.142.991,71 lei 

Surse de 
finanțare 

MDRAPFE -Programul Național de Dezvoltare Locală 

Titlul proiectului şi nr. de referinţă: Stație de transfer a deseurilor zona III Stefanesti 
în cadrul  Sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani 

Stadiul 
implement
arii 

Finalizat 

Obiective Reducerea impactului asupra mediului în judeţul Botoşani; 
Sistem durabil de gestionare a deşeurilor în judeţul Botoşani; 
Conformare cu normele Uniunii Europene 

Descrierea 
activitățilo
r 

- Acoperirea judeţeană cu operatori de colectare deşeuri; 
- Existenţa Planului judeţean de gestionare a deşeurilor; 
- Înfiinţarea ADI „ECOPROCES”; 
- Monitorizarea gestionării deşeurilor industriale, electrice şi electronice, 
menajere, medicale 
periculoase; 
- Derularea unor acţiuni de conştientizare pentru colectarea selectivă şi 
compostarea deşeurilor biodegradabile. 

Rezultate 
estimate 

 1.318 platforme de colectare a deşeurilor; 

 7.397 euro-containere de colectare a deşeurilor, din care: 

 4.567 euro-containere de colectare a deşeurilor reziduale (în 
amestec); 

 2.830 euro-containere de colectare a deşeurilor reciclabile; 

 22.960 lăzi de obţinere a compostului (pământ fertil) în gospodării; 

 25 de vehicule de colectare a deşeurilor şi de transport-transfer a 
deşeurilor; 
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 1 depozit ecologic la Stăuceni, cu: 
- 1 staţie de levigat; 
- 1 staţie de sortare; 
- 1 cântar pod-basculă; 
- 1 clădire administrativă; 
- 1 staţie de spălare roţi; 
- 1 zonă civică de colectare deşeuri electrice-electronice, 

voluminoase 
 

 2 staţii de transfer noi, la Săveni şi Ştefăneşti; 
- extindere 2 staţii de transfer, la Dorohoi şi Flămânzi; 
- închidere 2 depozite ne-conforme: municipiul Botoşani şi 

municipiul Dorohoi; 
- campanii de informare şi publicitate; 
- supervizare, consultanţă, audit 

 

Valoare 
proiect 

143.068.697 lei 

Surse de 
finanțare 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU 
Consiliul Judetean Botoșani 

 
 

B. PROIECTE ÎN CURS DE EVALUARE ȘI STUDII PRELIMINARE 

 
 

Titlul proiectului şi nr. de referinţă: Ștefănești, masuri integrate pentru o societate 
incluzivă! Cod SMIS 114821 

Stadiul 
implement
ării 

PROIECT ADMIS CU 93 p 

Obiective Obiectivul general al proiectului este de reducere a riscului de saracie si 
excluziune sociala si de imbunatatire a calitatii vietii, prin 
imputernicirea comunitatii, promovarea unei societati incluzive si prin 
implementarea de masuri integrate in Orasul Stefanesti, Judetul 
Botosani. 

Descrierea 
activitățilo
r 

 Realizarea analizei la nivelul comunitatii marginalizate roma, pt 
fundamentarea cererii de finantare; 

 Managementul proiectului; 

 Infiintare si functionare Centru Comunitar Integrat (CCI);  

 Recrutare si mentinere grup tinta;  

 Servicii pt cresterea accesului si participarii la educatie;  

 Sprijin pt acccestul si/sau mentinerea pe piata muncii;  

 Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii;  

 Servicii sociale, medicale si socio medicale;  

 Servicii asistenta juridica;  
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 Servicii imbunatatire conditii locuit 

Valoare 
proiect 

15.447.611,06 lei 

Surse de 
finanțare 

Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020-
Fondul Social European- Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei;Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, 
combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare;Prioritatea de 
investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, 
cum ar fi romii;Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane 
aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 
marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin 
implementarea de măsuri integrate. 

Buget local 

Titlul proiectului şi nr. de referinţă: Sprijin financiar pentru achiziționarea 
echipamentelor dedicate gestionarii situatiilor de urgenta in orasul Stefanesti, Jud. 
Botosani. 

Stadiul 
implement
ării 

IN EVALUARE 

Obiective Obiectivul general il reprezinta consolidarea capacitatii institutiilor 
specializate si a autoritatilor administratiei publice locale (venind astfel si 
in sprijinul autoritatilor administratiei publice nationale) pentru 
gestionarea corecta si eficienta a situatiilor de urgenta (cresterea 
capacitatii institutiilor relevante de a gestiona si implementa in mod 
organizat masurile necesare, eficiente si adecvate de protectie a 
populatiei in cazul aparitiei situatiilor de urgenta, in scopul eliminarii sau 
limitarii pierderilor de vieti omenesti, valorilor materiale si protectia 
mediului 

Descrierea 
activitățilo
r 

 Organizarea si coordonarea activitatii; 

 Achizitii publice; 

 Informare si publicitate (activități de informare, promovare si 
diseminare) 

Buget 
estimat 

530926 lei (116.329 euro) 

Surse de 
finanțare 

Măsura M7/6B – Revitalizarea satelor din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional 
de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020  

Titlul proiectului şi nr. de referinţă 
INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI SI A UNEI UNITATI DE INGRIJIRE LA DOMICILIU 
PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN ORASUL STEFANESTI, JUDETUL BOTOSANI 
Cod SMIS 116454 

Stadiul 
implement

IN EVALUARE 
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ării 

Obiective Obiectivul general al proiectului consta în facilitarea accesului 
persoanelor varstnice din orasul Stefanesti (in special a celor cu nevoi 
complexe), la servicii sociale de proximitate si asigurarea premiselor 
pentru o dezvoltare locala echitabila, prin reabilitarea, modernizarea si 
dotarea infrastructurii de servicii si infiintarea unui centrul 
multifunctional de servicii sociale, in sistem integrat (destinat furnizarii 
de servicii specifice centrelor de zi si unitatilor de ingrijire la domiciliu). 

Descrierea 
activitățilo
r 

In vederea asigurarii functionalitatii, obiectivul de investitie propus va fi 
supus urmatoarelor tipuri de interventii:  

 I
NTERVENTII LA CLADIREA EXISTENTA: remodelarea si modernizarea 
cladirii existente, conform cu noua destinatie; - realizarea 
inchiderilor, compartimentarilor si circulatiilor, a finisajelor interioare 
si exterioare pentru asigurarea sigurantei si accesibilitatii in 
exploatare, precum si a nivelului de confort adecvat grupului tinta si 
personalului de deservire; - cresterea performantei energetice a 
cladirii existente prin masuri de termoizolare/ anvelopare adecvate 
zonei climatice si structurii componente a peretilor si acoperisului; - 
asigurarea utilitatilor din surse existente si locale si realizarea 
instalatiilor interioare si exterioare pentru intregul ansamblu; - 
asigurarea masurilor necesare pentru accesul neingradit al 
persoanelor varstnice si a celor cu dizabilitati locomotorii prin 
configurarea principalelor elemente constructive in conformitate cu 
prescriptiile actelor normative pentru persoane varsnice 

 E
CHIPAREA TEHNICO-FUNCTIONALA realizarea instalatiilor de iluminat 
si forta (pentru spatiile si echipamentele utilizate), a instalatiilor de 
curenti slabi si montarea unor panouri fotovoltaice solare pentru 
producere energie electrica (pentru diminuarea consumului total si a 
energiei totale primare); - asigurarea masurilor de securitate la 
incendiu prin masuri de prevenire, alarmare si evacuare, si de 
stingere de la hidranti interiori, montare paratrasnet, protectii si 
impamantare etc; - asigurarea apei calde menajere prin sistem 
performant de utilizare a energiei solare (panouri solare) si realizarea 
sistemelor si instalatiilor de incalzire si clima, pe baza surselor 
neconventionale prin pompe de caldura aer-apa pentru 
incalzire/racire (ca sistem de baza). In paralel, montarea unui cazan 
functionand pe combustibil peleti (ca sistem de rezerva pentru 
temperaturi negative extreme); - utilizarea unui sistem de 
management al cladirii in concordanta cu parametrii tehnici 
proiectati si cu un nivel minim de performanta 
DOTARI DE SPECIALITATE pentru sustinerea activitatilor ansamblului 
de servicii:  
Echiparea si dotarea fiecarui spatiu in concordanta cu densitatiile si 
activitatile derulate (echipamente, aparatura de specialitate, 
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mobilier, sisteme electronice de gestiune a evidentelor, etc.) 

 A
MENAJAREA INCINTEI SI A ACCESULUI 
reabilitarea cailor de acces, realizarea aleilor carosabile si parcare, a 
aleilor de circulatie pietonala, a platformelor pentru containere/ 
pubele pentru gunoi/ deseuri, in sistem separativ. - asigurarea 
masurilor de protectie a mediului prin extinderea canalelor/ drenaj 
ape meteorice, asigurarea colectarii apelor meteorice. - amenajari 
peisagistice adecvate destinatiei speciale a ansamblului construit 
pentru crearea unui climat sanatos, pozitiv si agreabil. 

Valoare 
proiect 

3.102.562,38 lei 

Surse de 
finanțare 

Programul Operațional Regional 2014-2020- Axa prioritara 8 - 
Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de investitii 
8.1 – Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in 
ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin 
imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, 
precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de 
colectivitatile locale;Obiectivul Specific 8.3 “Cresterea gradului de 
acoperire cu servicii sociale“ 

 
  

C .PROIECTE ELABORATE IN VEDEREA DEPUNERII CATRE 
ORGANISMELE FINANȚATOARE 

 
Titlul proiectului şi nr. de referinţă: 
 „Reabilitare, modernizare și dotare cinematograf Prutul, Oraș Ștefănești, 
Județul Botoșani“ 

Sursa de finanțare Proiectul va fi depus în cadrul 
“Programului național de construcții de 
interes public și social”, subprogramul 
„Săli de cinema” desfasurat prin 
Compania Naționala de Investiții – C.N.I  
S.A.. 

Titlul proiectului şi nr. de referinţă 
Reabilitare cămin cultural in localitatea Bobulesti, oraşul Stefanesti, judeţul 
Botosani" 

Sursa de finanțare MDRAPFE- Programul Național de 
Dezvoltare Locală  

Titlul proiectului şi nr. de referinţă 
 
Reabilitare complex sportiv in oraşul Stefanesti, judeţul Botoşani" 

Sursa de finanțare MDRAPFE- Programul Național de 
Dezvoltare Locală  
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Titlul proiectului şi nr. de referinţă 
 
"Amenajare parc orăşenesc in oraşul Stefanesti, judeţul Botoşani" 

Sursa de finanțare MDRAPFE- Programul Național de 
Dezvoltare Locală  

Titlul proiectului şi nr. de referinţă 
Amenajare parc orăşenesc in oraşul Stefanesti, judeţul Botoşani" 

Sursa de finanțare MDRAPFE- Programul Național de 
Dezvoltare Locală  

 

Structuri Asociative ale Administrației Publice Locale 

 
 

Orașul Ștefănești este membru în cadrul Grupului de Acțiune Locală Valea Prutului, 
din anul 2016. GAL Valea Prutului este un parteneriat public-privat (11 autorități 
publice locale, 4 ONG-uri, 2 unități de cult, 4 societăți agricole, 16 SRL, 6 I.I., 1 grup de 
producători, 1 organizație a udătorilor de apă și irigații, 1 PFA, 1 I.I.) din comunele 
ieșene: Andrieșeni, Bivolari, Popricani, Probota, Roșcani, Țigănași, Trifești, Victoria și 
comunele botoșănene: Santa Mare, Românești, Ștefănești. Ca formă de 
organizare, Grupul de Acțiune Locală Valea Prutului, este o asociație cu statut juridic, 
de drept privat și fără scop patrimonial, înființată și înregistrată la Registrul Asociațiilor 
și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Iași cu numărul 142/A/2011. 
În anul 2017, Orașul Ștefănești a propus  spre finanțare proiectul Sprijin financiar 
pentru achiziționarea echipamentelor dedicate gestionarii situatiilor de urgenta in 
orasul Stefanesti, Jud. Botosani, în cadrul Axei 1 LEADER- Sub-Măsura 19.2”Sprijin 
Pentru Implementarea Acțiunilor În Cadrul Strategiilor De Dezvoltare Locală ”MăsurA 
M7/6B – Revitalizarea satelor din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020. 
La nivelul judeţului Botoşani funcționează două Asociaţii de Dezvoltare 

Intercomunitară, respectiv A.D.I. ,,ECOPROCES Botoşani şi A.D.I."AQUA BOTOŞANI", 

din care face parte și orașul Ștefănești. 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,ECOPROCES”Botoşani s-a 
constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, 
monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de salubrizare precum şi realizarea în 
comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional pentru ca 
cetăţenii judeţului Botoşani să beneficieze de un mediu mai puţin poluant şi de servicii 
de salubrizare moderne şi eficiente. 
 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "AQUA BOTOŞANI" s-a constituit în 
scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi 
gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (denumit în 
continuare Serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale 
membre, precum şi pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de 
interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, 
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a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a 
Serviciului. 
 
 

COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ/ACȚIUNI DE ÎNFRĂȚIRE 
 
În septembrie 2017 a fost semnat acordul de înfrățire și cooperare între Orașul 
Ștefănești și Satul Cornova, Raionul Ungheni din Republica Moldova.  
Obiectul acordului este stabilirea de parteneriate de colaborare în mai multe domenii 
de interes reciproc, pentru promovarea în comun a unor proiecte de dezvoltare 
economică ți socială care sa vină în beneficiul comunităților locale. 
De asemenea, în luna septembrie  2017, a fost incheiat un protocol de colaborare între 
Orașul Ștefănești și  Fundația "Prof. Dr. Matei Bals", sub egida Institutului Național  de 
Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Bals". 
Scopul acestui protocol este  derularea unei campanii de  testare rapidă asupra 
existenței anticorpilor împotriva virusului hepatitic C, oferită gratuit persoanelor 
interesate în depistarea precoce a posibilei existențe a virusului hepatitic C, campanie 
care face parte din programul Testing & Cure initiat de Fundația "Prof. Dr. Matei Bals", 
sub egida Institutului Național  de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Bals". 
 
 

SECȚIUNEA II. ANALIZA SWOT 

 

SECȚIUNEA III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORASULUI 
STEFANESTI PENTRU PERIOADA 2018 - 2027 
 

3.1 Contextul strategic 
 

În ceea ce priveşte perioada de programare 2014-2020, Uniunea Europeană se va 
confrunta, aşa cum reiese din documentele oficiale elaborate, cu mai multe provocări 
comparativ cu exerciţiul financiar precedent. În consecinţă, se pune accent pe 
încurajarea redresării din criza economică prin generarea de locuri de muncă, dar şi 
soluţionarea provocărilor legate de protecţia mediului şi schimbările climatice, 
remedierea decalajelor educaţionale persistente şi combaterea sărăciei şi a excluziunii 
sociale. Aceste provocări afectează sau ameninţă milioane de cetăţeni europeni şi 
necesită crearea unor instrumente noi, care să răspundă aspiraţiilor lor. 
 
Întregul setul de documente cadru relevante (atât la nivel comunitar, cât şi la nivel 
naţional şi respectiv local) stabilesc priorităţi/obiective care să conducă la dezvoltarea 
Uniunii Europene prin evoluţia statelor membre şi respectiv a regiunilor acestora. 
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Pentru o dezvoltare integrată este esenţială stabilirea reperelor strategice pe verticală 
(pornind de la cadrul comunitar şi finalizând cu aspectele referitoare la cel local) 
urmând ca ulterior să se facă o raportare la aceste repere şi la maniera în care acestea 
pot fi relevante.  

 

3.1.1 Contextul strategic european 
 

Referitor la contextul strategic al Uniunii Europene, acesta are la baza doi piloni 
esenţiali şi anume: 

1. Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul 
European de Dezvoltare regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru 
Pescuit şi Afaceri Maritime precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale 
privind Fondul European de Dezvoltare regională, Fondul Social European, 
Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime şi de 
abrograre a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al consiliului, denumit în 
continuare RDC; 

2. Strategia Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, 
ecologică  şi favorabilă incluziunii.  

În ciuda faptului că pentru perioada 2014-2020 obligaţia statelor membre de a pune în 
aplicare planuri strategice privind accesarea fondurilor ESI se menţine la fel ca în 
perioada de programare trecută, acest proces este simplificat şi respectiv eficientizat 
datorită celor două documente cadru subliniate mai sus. Noul cadru juridic 
consolidează astfel semnificativ legăturile cu Strategia Europa 2020 şi creşte 
eficacitatea principiului de coordonare între fondurile disponibile şi alte instrumente 
ale UE. In special, RDC, care: 
• instituie un cadru strategic comun cu rol de ghid strategic pentru fondurile ESI la nivel 
european; 
• solicită statelor membre să elaboreze un document comun pentru fondurile ESI la 
nivel național: acordul de parteneriat; 
• definește standarde comune pentru toate programele acestora.5 
 
Astfel, în ceea ce priveşte fondurile ESI, în direcţia realizării strategiei Europa 2020, 
articolul 9 din RDC defineşte 11 obiective tematice (OT) după cum urmează:  

 consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării; 

 îmbunătăţirea accesului şi a utilizării şi creşterea calităţii TIC; 

 îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul FEADR) 
şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii (pentru FEPAM); 

 sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în 
toate sectoarele; 

                                                             
5
 Ghidul "Fondurile Structurale si de investitii europene 2014-2020: texte oficiale si comentarii" - noiembrie 2015 

(publicat de Comisia Europeana) 
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 promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi gestionării 
riscurilor; 

 conservarea şi protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; 

 promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor reţelelor majore;  

 promovarea sustenabilităţii şi a calităţii locurilor de muncă şi sprijinirea 
mobilităţii forţei de muncă; 

 promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de 
discriminare; 

 investiţiile în educaţie, formare şi formare profesională pentru competenţe şi 
învăţare pe tot parcursul vieţii; 

 consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice şi a părţilor 
interesate şi o administraţie publică eficientă.  

 
Strategia Europa 2020 pune  bazele direcţiilor de acţiune la nivel de Comunitate 
Europeană, după care trebuie să se ghideze fiecare stat membru, în funcţie de nevoile 
identificate. Astfel, sunt urmărite câteva obiective menite să sprijine depăşirea crizei 
economice, crearea condiţiilor de favorizare a dezvoltării unei economii competitive şi 
un grad ridicat de ocupare a forţei de muncă. Creşterea economică va fi asigurată 
inteligent prin investiţii eficiente în educaţie, cercetare şi inovare, durabile prin 
orientarea decisivă către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi 
favorabile incluziunii prin punerea unui accent deosebit pe crearea de locuri de muncă 
şi pe reducerea sărăciei. 
 
Într-o maniera structurată, Strategia Europa 2020, document cadru în stabilirea 
priorităţilor la nivel comunitar propune trei puncte esenţiale/obiective care se susţin 
reciproc: 
 creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare 

prin: 

 consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării; 

 îmbunătăţirea accesului şi a utilizării şi creşterea calităţii TIC; 

 îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul 
FEADR) şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii (pentru FEPAM); 
 

 creştere durabilă prin:  

 sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon în toate sectoarele; 

 promovarea adaptării la schimbarile climatice, a prevenirii și a 
gestionării riscurilor; 

 conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a 
resurselor; 

 promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor 
din cadrul infrastructurilor rețelelor majore. 
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 creştere favorabilă incluziunii prin: 

 promovarea sustenabilitații și calitații locurilor de muncă și sprijinirea 
mobilitații forței de muncă; 

 promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricarei forme 
de discriminare; 

 investițiile în educație, formare și formare profesionala pentru 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții; 

 consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților 
interesate și o administrație publică eficientă. 

Conform materialelor oficiale elaborate de Comisia Europeană, adoptarea acordurilor 
de parteneriat şi a programelor pentru fondurile structurale şi de investiţii europene 
(ESI) constituie un important pas înainte pentru sprijinul acordat de Uniunea 
Europeană strategiei de creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii (strategia 
Europa 2020). Noile programe pun la dispoziţie peste 450 de miliarde de euro în 
scopul de a oferi statelor oportunitatea de a-şi valorifica întregul potenţial pentru a 
atinge acest obiectiv triplu, asigurând în acelaşi timp o contribuţie substanţială la 
obiectivele specifice ale fondurilor ESI, în special cele ce privesc coeziunea economică, 
socială si teritorială, dezvoltarea durabilă a zonelor rurale şi maritime şi gestionarea 
durabilă a resurselor naturale. 

Figura 1: Fondurile ESI 

 

Sursa: Ghidul "Fondurile Structurale și de investiții europene 2014-2020: texte oficiale si comentarii" 
- noiembrie 2015 (publicat de Comisia Europeană)  

 
În ceea ce priveşte contextul comunitar, trebuie de asemenea menţionat că, pentru 
atingerea obiectivelor stabilite a fost făcută o alocare financiară în funcţie de fiecare 
stat membru, asa cum est prezentat cu titlu de exemplu în figura 2: 
 
 

http://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/753
http://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/753
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Figura 2: Alocări financiare totale pe fiecare Stat Membru pentru perioada 2014-
2020 (doar Politica de Coeziune) 

Stat membru Alocare EU_Suma (€) 

Malta Totală 707,989,554 

Austria Totală 978,349,432 

Germania Totală 18,269,459,134 

Luxemburg Totală 39,558,626 

Bulgaria Totală 7,422,791,277 

Lituania Totală 6,709,396,130 

Ungaria Totală 21,544,112,983 

Letonia Totală 4,418,233,214 

Republica Cehă Totală 21,528,238,948 

Danemarca Totală 419,640,106 

Irlanda Totală 1,023,436,343 

Slovenia Totală 3,067,924,925 

Estonia Totală 3,499,202,664 

România Totală 22,586,232,192 

Finlanda Totală 1,310,239,101 

Slovacia Totală 13,711,846,552 

Belgia Totală 2,052,161,886 

Croaţia Totală 8,448,583,357 

Olanda Totală 1,020,565,406 

Spania Totală 30,375,763,140 

Suedia Totală 1,743,014,603 

Cipru Totală 745,348,474 

Polonia Totală 76,882,841,198 

Portugalia Totală 21,405,129,949 

Regatul Unit al Marii Britanii Totală 11,032,282,062 

Grecia Totală 16,294,908,361 

Franţa Totală 14,924,489,391 

Italia Totală 33,510,460,444 

Cooperare teritorială Totală 9,335,350,346 

 
Sursa: Comisia Europeană - https://cohesiondata.ec.europa.eu/dataset/Financial-allocations-2014-

2020-Available-Budget-b/upfh-jcep 

 
 
 
 
 
 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/dataset/Financial-allocations-2014-2020-Available-Budget-b/upfh-jcep
https://cohesiondata.ec.europa.eu/dataset/Financial-allocations-2014-2020-Available-Budget-b/upfh-jcep
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3.1.2 Contextul strategic naţional 
 
Cadrul strategic national de referinţă (CSNR) aplicabil fondurilor şi Planul Strategic 
Naţional (PNR) aplicabil FEADR şi FEP în perioada de programare 2007-2013 au fost 
înlocuite cu Acordul de Parteneriat care are rol de document strategic general şi care 
subliniază maniera în care vor fi utilizate fondurile ESI în fiecare stat membru în 
perioada exerciţiului financiar 2014-2020. Astfel, în ceea ce priveşte perioada 2014-
2020, statele membre trebuie să definească cu mai mare precizie contribuţia 
planificată a fondurilor ESI la realizarea priorităţilor Uniunii Europene aşa cum sunt ele 
definite de Strategia 2020 de programele de reformă naționale și de recomandările 
specifice relevante adresate fiecărei țări. 
 
In ceea ce priveşte România, Acordul de Parteneriat (2014RO16M8PA001.1.2) este 
documentul cadru care prezintă: 

 demersurile necesare pentru a asigura convergenţa cu strategia europeană 
pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, precum şi scopul 
specific al fiecarui fond, în conformitate cu obiectivele tratatului, inclusiv în 
ceea ce priveşte coeziunea economică, socială şi teritorială; 

 măsurile necesare pentru asigurarea implementarii eficiente a fondurilor ESI; 

 descrierea abordării integrate a dezvoltării teritoriale susţinută din fondurile 
ESI sau rezumatul abordărilor integrate privind dezvoltarea teritorială, în baza 
conţinutului programelor; 

 mecanismele necesare pentru asigurarea implementării eficiente a fondurilor 
ESI.  

 
În contextul naţional, Acordul de Parteneriat stabileşte atât provocările în materie de 
dezvoltare cât şi obiectivele tematice corelate cu acestea, după cum urmează: 
 

Provocare în materie de dezvoltare Obiectiv tematic 

Competitivitate şi dezvoltare locală 

Consolidarea cercetării, a dezvoltării 

tehnologiei şi a inovării 

Îmbunătăţirea accesului la tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor, a utilizării şi 

calităţii acesteia. 

Îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor, 

a sectorului agricol şi a sectorului 

pescuitului şi a acvaculturii. 

Promovarea ocupării durabile şi de 

calitate a forţei de muncă şi sprijinirea 

mobilităţii forţei de muncă. 

Populaţie şi aspecte sociale Îmbunătăţirea accesului la tehnologia 
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informaţiilor şi comunicaţiilor, a utilizării 

şi a calităţii acesteia. 

Promovarea ocupării durabile şi de 

calitate a forţei de muncă şi sprijinirea 

mobilităţii fortei de munca. 

Promovarea incluziunii sociale, 

combaterea sărăciei şi a oricărei forme de 

discriminare. 

Investiţii în educaţie, formare şi formare 

profesională pentru dezvoltarea 

competenţelor şi învăţare pe tot parcursul 

vieţii. 

Creşterea capacităţii instituţionale a 

autorităţilor publice şi a părţilor 

interesate şi o administraţie publică 

eficientă. 

Infrastructura 

Îmbunătăţirea accesului la tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor, a utilizării şi 

a calităţii acesteia. 

Promovarea transportului durabil şi 

eliminarea blocajelor din infrastructurile 

reţelelor importante. 

Resurse 

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu 

emisii reduse de carbon în toate 

sectoarele. 

Promovarea adaptării la schimbările 

climatice, prevenirea şi gestionarea 

riscurilor. 

Conservarea şi protectia mediului şi 

promovarea utilizării eficiente a 

resurselor. 

Promovarea transportului durabil şi 

eliminarea blocajelor din infrastructurile 

reţelelor importante. 

Guvernare 

Imbunătăţirea accesului la tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor, a utilizării şi 

a calităţii acesteia. 
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Creşterea capacităţii instituţionale a 

autorităţilor publice şi a părţilor 

interesate şi o administraţie publică 

eficientă.  

 
Toate elementele Acordului de Parteneriat trebuie sa fie transpuse şi implementate 
corespunzător prin programe specifice. În acest sens, RDC introduce o bază comună 
tuturor fondurilor ESI. De asemenea, toate aspectele stipulate în Acordul de 
Parteneriat sunt de asemenea susţinute de documentele cadru, respectiv strategiile şi 
master planurile elaborate la nivel naţional, după cum urmează: 
 

 Master Plan pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007-2026 - un 
document  ce reprezintă o analiză a situaţiei actuale a turismului din România 
care prezintă elemetele cheie ce îşi aduc contribuţia în sectorul turismului şi o 
identificare a situaţiei în care se află turismul la nivel naţional, punctele slabe 
care caracterizează acest domeniu şi oportunităţile care trebuie valorificate.  
 

 Master Planul General de Transport – urmăreşte fundamentarea obiectivelor 
majore ale sistemului naţional de transport, stabileşte obiectivele (eficienţă, 
durabilitate, flexibilitate şi siguranţă) care sunt urmărite de sistemul de 
transport, prezintă strategia de implementare a proiectelor şi respectiv 
acţiunile şi tacticile aferente fiecărui mod de transport. 

 

 Planul Naţional pentru Dezvoltarea Infrastructurii NGN (Next Generation 
Networks) care are obiectivul de a estima necesarul de investiţii în 
infrastructura de bandă largă (broadband) pentru reţele de generaţie 
următoare (NGN) şi de a stabili intervenţiile necesare pe piaţă, pentru ca 
România să poată îndeplini obiectivele Agendei Digitale pentru România 2020. 
Planul prezintă de asemenea o serie de măsuri pentru încurajarea dezvoltării 
reţelelor de generaţie următoare, inclusiv metode de reducere a costurilor 
degate de dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice de generaţie nouă. 

 

 Planul de Acţiune în Domeniul Eficienţei Energetice – document în care se 
prezintă obiectivele României în ceea ce priveşte energia - obiectivul naţional 
indicativ în materie de eficienţă energetică –  realizarea unei economii de 
energie primară de 10 milioane tep la nivelul anului 2020 ceea ce reprezintă o 
reducere a consumului de energie primară prognozat (52,99 milioane tep) prin 
modelul PRIMES 2007 pentru scenariul realist de 19%. 

 

 Planul de Dezvoltare a Reţelei Electrice de Transport perioada 2014-2023 care 
prezintă aspectele principale referitoare la situaţia actuală şi dezvoltarea 
preconizată a Reţelei Electrice de Transport in contextul SEN pentru următorii 
zece ani.  
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 Planul de Dezvoltare al Sistemului Naţional de Transport Gaze 2014-2023 – o 
prezentare a direcțiilor de dezvoltare ale rețelei românești de transport gaze 
naturale și a proiectelor majore pe care compania (Transgaz) intenționează să 
le implementeze în următorii 10 ani. Scopul îl reprezintă atingerea unui grad 
maxim de transparenţă în ceea ce priveşte dezvoltarea Sistemului Naţional de 
Transport gaze naturale pentru a oferi actorilor de pe piaţă posibilitatea 
informării din timp asupra capacităţilor de transport existente şi planificate, 
astfel încât, prin consultări publice, deciziile privind investiţiile în reţeaua de 
transport gaze naturale să răspundă cerinţelor pieţei. 

 

 Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile – 
document ce analizează politica naţionala în domeniul energiei din surse 
regenerabile, consumul final de energie preconizat pentru perioada 2010-2020, 
obiectivele şi traiectoriile privind energia din surse regenerabile, măsurile 
necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite dar şi evaluări cu privire la: 
contribuţia totală preconizată a fiecărei tehnologii de producere a energiei din 
surse regenerabile la atingerea obiectivelor obligatorii pentru 2020 şi la 
traiectoria orientativă interimară privind ponderea energiei din surse 
regenerabile în energia electrică, încălzire şi răcire şi în transporturi; contribuţia 
totală preconizată datorată măsurilor de eficientizare energetică şi de 
economisire de energie la atingerea obiectivelor obligatorii pentru 2020 şi la 
traiectoria orientativă interimară privind ponderea energiei din surse 
regenerabile în energia electrică, în încălzire şi răcire şi în transporturi; 
întocmirea planului naţional de acţiune privind energiile din surse regenerabile 
şi urmărirea implementării acestuia.  
 

 Planul de Implementare a Garanţiei pentru Tineret (2014-2015) – ca urmare a 
Recomandării Consiliului din 22 aprilie 2013, România va implementa Garanția 
pentru Tineret 2014-2015 prin care se va urmări asigurarea că toți tinerii cu 
vârsta mai mică de 25 de ani care își pierd locul de muncă sau care nu găsesc 
un loc de muncă după terminarea studiilor primesc, în decurs de 4 luni de la 
înregistrarea la agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau la centrele de 
garanții pentru tineret, o ofertă de bună calitate de angajare, de continuare a 
educației, de intrare în ucenicie sau de efectuare a unui stagiu. Aceasta va oferi 
tinerilor o varietate de oportunități, facilitându-le ocuparea unui loc de muncă 
sau acces la servicii de plasare pe locuri de muncă de calitate superioară, prin 
introducerea unei componente obligatorii de consiliere în furnizarea serviciilor 
de mediere. Se urmărește ca atât Serviciul Public de Ocupare, cât și furnizorii 
privați de servicii, în special cei care utilizează fondurile structurale și de 
coeziune ale Uniunii Europene, să implementeze cu rigurozitate această 
abordare; la dispoziția acestora vor fi puse fonduri care să sprijine acest efort. 
 

 Programul National de Reforma (PNR) - reprezintă platforma-cadru pentru 
definirea şi aplicarea politicilor de dezvoltare economică, în concordanţă cu 
politicile Uniunii Europene (UE), care permite concertarea demersurilor 
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naţionale pentru modernizarea economiei şi societăţii româneşti şi susţine 
convergenţa economico-socială cu celelalte state membre ale UE. 

 

 Recomandări Specifice de Ţară – document ce prezintă recomandările 
consiliului privind programul Naţional de Reformă al României pentru 2017 şi 
care include un aviz al Consiliului cu privire la Programul de Convergenţă al 
României pentru 2017. Cu titlu de exemplu, una din recomandările prezentate 
în document se refera la  faptul că în 2018, având în vedere situația sa fiscal-
bugetară, România ar trebui să realizeze ajustări suplimentare în direcția 
atingerii obiectivului său bugetar pe termen mediu, respectiv un deficit 
structural de 1 % din PIB.  

 

 Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 prin care 
au fost identificate zonele în care România poate avea contribuţii semnificative 
şi, în acelaşi timp, prin care România poate beneficia de rezultatele ştiinţei şi 
ale inovării în creşterea competitivităţii. Strategia CDI 2014-2020 vizează 
următoarele tipuri de priorităţi: priorităţile de specializare inteligentă presupun 
definirea şi consolidarea unor domenii de competenţă ridicată, în care există 
avantaje comparative reale, sau potențiale, și care pot contribui semnificativ la 
PIB. Prin concentrarea de resurse şi mobilizarea unei mase critice de 
cercetători, aceste domenii pot asigura, inclusiv în dimensiunea lor regională, 
competitivitatea pe lanţurile de valoare adăugată regionale şi/sau globale; 
priorităţile cu relevanţă publică vizează alocarea de resurse în domenii în care 
cercetarea şi dezvoltarea tehnologică răspund unor nevoi sociale concrete şi 
presante. Aceste priorităţi presupun dezvoltarea capacităţii sectorului public de 
a supraveghea spaţiul tehnologiilor emergente şi de a solicita soluţii inovatoare 
de la operatorii CDI publici şi privaţi. Cercetarea fundamentală rămâne 
prioritară în cadrul Strategiei CDI 2014-2020 – incluzând disciplinele umaniste 
şi socio-economice – ca sursă pentru cercetarea de frontieră și interdisciplinară.  
 

 Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020 vizează în 
mod direct sectorul TIC și își propune să contribuie la dezvoltarea economică și 
creșterea competitivității României, atât prin acțiuni directe precum 
dezvoltarea efectivă a sectorului TIC românesc cât și prin acțiuni indirecte, 
precum creșterea eficienței și reducerea costurilor sectorului public din 
România, îmbunătățirea productivității sectorului privat prin reducerea 
barierelor administrative în relația cu statul, prin îmbunătățirea competitivității 
forței de muncă din România și nu numai. 

 

 Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 își propune 
să impulsioneze eforturile de a atinge ținta de ocupare stabilită de România 
pentru anul 2020, și anume o rată de ocupare de 70% pentru populația în 
vârstă de 20-64 de ani. Documentul prezintă o abordare integrată a politicilor 
relevante, atât din perspectiva dezvoltării cererii, cât şi din perspectiva 
gestiunii eficiente a ofertei pe piața muncii și propune soluții realiste de 
abordare, care pot fi finanțate din bugetul național, bugetul asigurărilor pentru 
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șomaj și din resursele financiare alocate în perioada de programare 2014 – 
2020. 

 

 Strategia Naţională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active şi Protecţia 
Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2015-2020 – document elaborat cu 
scopul de a reduce îmbătrânirea fizică prematură, şi, acolo unde este posibil de 
a încuraja populaţia vârstnică să lucreze mai mult timp, de a continua să-şi 
aducă contribuţia la societate prin activităţi civice şi politice mult timp după 
pensionare şi să aibă o viaţă independentă chiar şi la vârste mai înaintate. 
Îmbătrânirea activă poate reduce cheltuielile publice aferente vârstei înaintate, 
poate produce venituri actuale şi viitoare mai mari pentru populaţia vârstnică, 
poate conduce la o creştere economică mai mare şi poate dezvolta o societate 
mai cuprinzătoare în care toate persoanele, de toate vârstele, să joace un rol 
activ şi să aibă posibilitatea de a contribui din punct de vedere economic şi 
social, astfel încât toate acestea să participe la îmbunătăţirea 
calităţii vieţii acestui grup de persoane. 
 

 Strategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici 
şi Mijlocii (IMM) care stabileşte politica Guvernului României pentru următorii 
şapte ani cu privire la sprijinirea creşterii extensive a sectorului IMM, cu accent 
pe sporirea numărului de IMM-uri active la nivel local şi pe pieţe externe de 
interes şi respectiv la creşterea densităţii IMM-urilor, în special în zonele unde 
acestea se situează sub media europeană, în vederea diminuării disparităţilor 
regionale actuale. 
 

 Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei 2014-
2020, document care conţine un plan de acţiune care va permite României să 
înregistreze progrese considerabile în reducerea sărăciei şi promovarea 
incluziunii sociale pentru persoanele, familiile și grupurile vulnerabile pana în 
anul 2020. Strategia prezintă și un set structurat de măsuri cu rolul de a asigura 
atingerea țintelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020. De 
asemenea, documentul își propune să coordoneze și să actualizeze setul de 
acțiuni strategice pentru reducerea sărăciei desfășurate până în prezent. În 
plus, pentru a asigura complementaritatea şi coordonarea cu alte demersuri 
din acest domeniu larg al incluziunii sociale, strategia încorporează elemente 
din strategiile sectoriale şi din alte domenii specifice precum combaterea 
sărăciei în rândul copiilor, reducerea discriminării împotriva romilor şi 
integrarea comunităţilor marginalizate. Documentul răspunde, de asemenea, 
recomandărilor specifice de ţară formulate de către Comisia Europeană, el fiind 
totodată elaborat în concordanţă cu Programul Naţional de Reformă şi 
Programul de convergenţă pentru perioada 2012-2016. 
 

 Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 care reprezintă o revizuire 
necesară a Strategiei din 2011 în lumina noilor realităţi şi provocări sociale 
(evidenţiate inclusiv în cadrul datelor recent furnizate de recensământul 
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populaţiei şi al locuinţelor - 2011), a noilor ţinte europene asumate în Strategia 
Europa 2020 (obiectivul naţional asumat prin Programul Naţional de Reformă 
este de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială cu 580.000 persoane până în anul 2020), precum şi noul 
context dat de accesarea de fonduri europene în perioada 2014-2020. Strategia 
asigură continuitatea măsurilor deja întreprinse prin Strategia Guvernului 
României de îmbunătăţire a situaţiei romilor pentru perioada 2001 – 2010. 
 

 Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 - un document catalizator menit 
să stimuleze progresul şi dezvoltarea în sistemul de sănătate românesc în 
domeniile prioritare de sănătate. Strategia este menită să furnizeze cadrul 
general de intervenție pentru eliminarea punctelor slabe identificate în 
sectorul de sănătate prin: reducerea inegalitaților importante existente în 
sănătate, optimizarea utilizării resurselor în serviciile de sănătate în condiţii de 
cost-eficacitate crescute folosind medicina bazată pe dovezi și, nu în ultimul 
rând, la îmbunatățirea capacității administrative și a calității managementului 
la toate nivelurile. 
 

 Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii în România care 
propune patru piloni și șase programe reprezentative, compuse din măsuri de 
prevenire, intervenție și compensare. Pilonii și programele reprezentative 
propuse vor încerca să reducă rata părăsirii timpurii a şcolii de la 17,3% în 2013 
la 11,3% în 2020. De asemenea, vor avea în vedere asigurarea accesului unui 
număr crescut de elevi, dincolo de finalizarea învățământului secundar inferior, 
ajungând cel puțin la finalizarea învățământului obligatoriu. Prin urmare, 
Strategia își propune să asigure accesul fiecărui copil la o formă de învățământ 
sau formare profesională, cel puțin până la vârsta de 16 ani și absolvirea clasei 
a 10-a. Programele reprezentative încorporează măsuri diferite de prevenire, 
intervenție și compensare, care sunt descrise în detaliu în documentul principal. 

 

 Strategia Naţională pentru Învăţământ Terţiar 2015-2020 prezintă prioritățile 
relevante care vor include – fără să se limiteze la acestea – dezvoltarea unor 
inițiative legislative și sectoriale noi, identificarea măsurilor aferente pilonilor și 
estimarea costurilor intervențiilor programatice. De asemenea, în elaborarea 
acestui document s-au respectat principiile din Hotărârea Guvernului nr. 
870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de 
elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei 
publice centrale, respectiv principiul participării şi transparenţei, principiul 
continuităţii şi coordonării, principiul responsabilităţii, principiul bunei 
guvernări şi principiul cooperării şi coerenţei.  
 

 Strategia Naţională privind Învăţarea pe tot Parcursul Vieţii  propune trei 
piloni strategici care includ acțiuni de coordonare, finanţare şi reglementare 
pentru a depăşi constrângerile cu care se confruntă învăţarea pe tot parcursul 
vieţii. Obiectivele  urmărite  sunt de a creşte participarea la învăţarea pe tot 
parcursul vieţii şi de a îmbunătăţi relevanţa sistemelor de învăţământ şi 
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formare profesională pentru piaţa muncii. În conformitate cu obiectivul UE, 
principalul obiectiv strategic al României pentru anul 2020 este ca cel puţin 
10% din populaţia adultă (cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani) să participe 
la activităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii. Aceste obiective sunt acoperite 
de cei trei piloni strategici: (i) acces şi stimulente pentru participare; (ii) calitate 
şi relevanţă; şi (iii) parteneriate pentru o mai bună informare. Direcțiile de 
acțiune cuprinse în cadrul acestor piloni se încadrează în una sau mai multe 
categorii de instrumente pentru intervenţie guvernamentală: coordonare, 
finanţare şi reglementare. Au fost selectate direcțiile de acțiune prezentate mai 
sus deoarece acestea abordează direct constrângerile identificate privind 
participarea la invatarea pe tot parcursul vietii: informaţii reduse și asimetrice, 
stimulente insuficiente şi capacitate inadecvată.  
 

 Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014-2020 care are 
scopul de a remedia principalele deficiențe care împiedică administrația din 
România să-și îndeplinească rolul la nivelul așteptărilor beneficiarilor săi, prin 
stabilirea cadrului general de reformă al administrației publice pentru perioada 
2014-2020. 

 

 Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020 (SMBR) se concentrează 
pe îmbunătățirea principalului instrument de implementare a politicilor publice 
în România: actele normative, respectiv pe creșterea capacității în vederea 
asigurării unei calități ridicate a acestora. 
 

 Strategia Naţională de Competitivitate 2014-2020 - un document strategic al 
Ministerului Economiei, elaborat prin consultări atât cu mediul privat, cât şi cu 
ministerele de linie (în special cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice), pentru corelarea intervenţiilor dedicate competitivităţii, 
având în vedere domeniile naţionale de excelenţă, inclusiv din perspectiva 
dimensiunii teritoriale şi a dezvoltării rurale. Prin viziunea, priorităţile şi 
obiectivele propuse, strategia oferă o soluţie pentru dezvoltarea economică în 
România pe termen scurt şi mediu, soluţie care să permită depăşirea 
obstacolului de a valorifica un potenţial competitiv recunoscut pe piaţă, dar 
incomplet pus în valoare pentru a crea valoare adăugată şi prosperitate. 

 

 Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor 2014-2020 elaborată în scopul 
de a întrepta România către o „societate a reciclării” prin prioritizarea 
eforturilor din domeniul gestionării deşeurilor în conformitate cu ierarhia 
deşeurilor; încurajarea prevenirii generării deşeurilor şi reutilizarea pentru o 
mai mare eficienţă a resurselor; dezvoltarea şi extinderea sistemelor de 
colectare separată a deşeurilor în vederea promovării unei reciclări de înaltă 
calitate; dezvoltarea/implementarea tehnologiilor/instalaţiilor de reciclare 
şi/sau valorificare cu randament ridicat de extragere şi utilizare a materiei 
prime din deşeuri; evitarea exporturilor şi încurajarea importurilor unor tipui 
de deşeuri pentru care există tehnologii de reciclare/valorificare; susţinerea 
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recuperării energiei din deşeuri, după caz, pentru deşeurile care nu pot fi 
reciclate; reducerea cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare. 

 

 Strategia Naţională de Management al Riscului la Inundaţii pe termen mediu 
şi lung (perioada 2010-2035) care are scopul de a defini cadrul pentru 
orientarea coordonată, intersectorală a tuturor acţiunilor, în vederea prevenirii 
şi reducerii consecinţelor inundaţiilor asupra activităţilor socioeconomice, a 
vieţii şi sănătăţii oamenilor şi a mediului. Documentul vizează o gestionare 
integrată a apei şi a resurselor adiacente: amenajarea teritoriului şi dezvoltarea 
urbană, protecţia naturii, dezvoltarea agricolă şi silvică, protecţia infrastructurii 
de transport, a construcţiilor şi a zonelor turistice, procţia individuală, etc.  

 

 Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020, 
document care, ţinând cont de politica Uniunii Europene în domeniul 
schimbărilor climatice şi de documentele relevante elaborate la nivel european 
şi menţionate anterior, precum şi de experienţa şi cunoştinţele dobândite în 
cadrul unor acţiuni de colaborare cu parteneri din străinătate şi instituţii 
internaţionale de prestigiu, abordează în 2 părţi distincte (1) procesul de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea atingerii obiectivelor 
naţionale asumate, şi (2) adaptarea la efectele schimbărilor climatice. 
 

 Strategia Naţională şi Planul Naţional de Acţiune pentru Gestionarea Siturilor 
Contaminate din România îşi propune să ofere o imagine de ansamblu asupra 
măsurilor ce trebuie luate pentru a investiga terenul afectat de poluare şi a 
zonelor limitrofe şi pentru a decide dacă acesta este un ”sit contaminat”, 
precum şi asupra modului în care vor fi reglementate acţiunile corective şi de 
validare a terenului remediat pentru protejarea receptorilor. Scopul strategiei 
este acela de a trasa principiile în domeniul gestionării siturilor contaminate 
până în 2015, definit ca termen scurt, de rezolvare a problemei siturilor 
contaminate care necesită acţiune urgentă până în 2020, definit ca termen 
mediu, şi de finalizare a acţiunii până în 2050, definit ca termen lung. 
 

 Strategia Naţională pentru Siguranţa Rutieră 2013-2020 un document de 
politici coerente şi unitare în sfera siguranţei rutiere, pe termen lung, care a 
apărut ca urmare a rezultatelor nesatisfăcătoare ale politicilor existente în 
domeniu. Aceasta urmează a fi pusă în aplicare de către instituţiile cu atribuţii 
în domeniu, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale împreună 
cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute prin 
lege. 

 

 Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 
2013-2020 care prezintă obiectivele generale de conservare şi utilizare durabilă 
a diversităţii biologice prevăzute şi de alte instrumente internaţionale de mediu. 
În acelaşi timp asigură integrarea politicilor naţionale la nivel regional şi global. 
Cu alte cuvinte, SNPACB constituie un punct de referinţă esenţial pentru 
dezvoltarea durabilă a ţării noastre. 
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 Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă care stabileşte următoarele 
obiective strategice pe termen mediu şi lung: Orizont 2013 – încorporarea 
organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în ansamblul 
programelor şi politicilor publice ale României ca stat membru al UE; Orizont 
2020 – atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii 
indicatori ai dezvoltării durabile; Orizont 2020 – apropierea semnificativă a 
României de nivelul mediu din acel an al ţărilor membre ale UE din punctul de 
vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 
 

 Strategia de Comunicare pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 - ţinând 
cont de prevederile Regulamentelor Europene, pentru perioada 2014-2020, 
care menționează fie elaborarea unei strategii de comunicare pentru fiecare 
program operational (PO) finanțat din Instrumente Structurale (FEDR, FC și FSE) 
sau a unei strategii comune pentru mai multe PO (Reg. 1303/2013, art.116, pct. 
1), România a optat pentru realizarea unei strategii de comunicare comune, 
care să atingă aspectele orizontale comune în mod special Fondurilor 
Structurale și de Coeziune (FSE, FC, FEDR), dar și fondurilor ESI în general. 
Strategia nu acoperă FEARD si FEPAM, și nici programele Interreg, Interreg-IPA 
și ENI-CBC, însă unele instrumente de comunicare constituie un prim contact 
pentru publicul general în ceea ce privește fondurile ESI în ansamblu și vor 
furniza informații generale pentru publicul larg. 
 

 Strategia de dezvoltare teritorială a României  - documentul programatic pe 
termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a 
României, bazat pe un concept strategic, precum şi direcţiile de implementare 
pentru o perioadă de timp de peste 20 de ani, la scară regională, interregională, 
naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier şi 
transnaţional (art. 14 , alin (3) în conformitate cu Legea nr. 350/2001).  

 

 Strategia Naţională pentru Sănătatea Mintală a Copilului şi Adolescentului 
2015-2020, document ce stabileşte priorităţile în ceea ce priveşte sănătatea 
mintală a copilului şi adolescentului şi vizeaza 3 arii: promovare, prevenţie și 
intervenţii specializate (medicale, psihologice, educaţionale, vocaţionale şi 
sociale) identificate ca prioritare de către Centrul Naţional pentru Sănătate 
Mintală şi Luptă Antidrog în parteneriat cu instituţiile responsabile din 
domeniul sănătăţii mintale, educației și protecţiei sociale, acţiunile specifice 
urmând a fi implementate în acord cu aceste priorităţi. Scopul Strategiei este 
asigurarea bunăstării copilului şi adolescentului în special și familiei acestuia şi 
a populaţiei din România, în general, indicând direcţiile de acţiune, resursele şi 
mijloacele necesare implementării adecvate. Strategia urmăreşte reducerea 
riscurilor şi incidenţei problemelor și tulburărilor de sănătate mintală asupra 
copilului și adolescentului. 
 

 Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi 
2014-2020 – instrumentul cadru de planificare a politicilor și programelor 
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sociale în favoarea persoanelor cu dizabilități. Scopul strategiei este de a 
contura o platforma de gândire şi acţiune politică menită să determine 
creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi pe linia autonomiei, 
securităţii, deciziei şi responsabilităţii persoanelor prin: stituarea persoanei cu 
dizabilităţi şi a drepturilor sale cetăţeneşti în centrul reglementărilor legislative; 
îmbunătăţirea organizării şi calităţii serviciilor; gestionarea efectivă, credibilă şi 
transparentă a resurselor. 
 

 Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului 
2014-2020, document care îşi propune să promoveze investiția în dezvoltarea 
și bunăstarea copilului, pe baza unei abordări holistice şi integrate de către 
toate instituţiile şi autorităţile statului, în condițiile respectării drepturilor 
copilului, satisfacerii nevoilor acestuia, precum și accesului universal la servicii. 
In completare, prin aceasta strategie se urmăreşte asigurarea coerenţei şi 
consolidării politicilor la nivel sectorial, între diferitele nivele şi mecanisme de 
guvernanţă, precum şi concordanţa acestora cu obiectivele stabilite în 
documentele europene. 
 

 Strategia Naţională „O societate fără bariere pentru persoanele cu 
dizabilităţ” 2015-2020 elaborată cu scopul promovării, protejarii şi asigurării 
exercitării depline şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi, precum şi 
promovarea respectului pentru demnitatea lor intrinsecă. Strategia își propune 
să devină un cadru unificator al tuturor direcțiilor de acțiune abordate în 
domeniul dizabilității, inclusiv prin implementarea Acordului de Parteneriat 
2014-2020. 

 

 Strategia Naţională pentru Prevenirea şi Combaterea Fenomenului Violenţei 
în Familie 2013-2017 un document de viziune strategică pe termen lung, care 
oferă coordonatele majore de acţiune în sprijinul promovării drepturilor 
victimelor, asigurării securităţii şi protejării victimelor abuzurilor familiale. De 
asemenea, strategia cuprinde principiile de acţiune, obiectivele generale şi 
specifice relevante la nivel naţional. Totodată, documentul include aspecte 
practice şi instrumente concrete de lucru utile la dezvoltarea planurilor de 
acţiune sectoriale precum: inventarul privind măsurile preventive şi de 
combatere obligatorii, indicatori de performanţă asociaţi, structura standard a 
planului de acţiune, mecanismul de coordonare şi monitorizare. 

 

 Strategia Naţională împotriva Traficului de Persoane 2012-2016 – document 
care stabileşte cateva obiective generale, şi anume: dinamizarea activităţilor de 
prevenire şi a participarii societăţii civile la derularea acestora; îmbunătăţirea 
calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane în 
vederea reintegrării sociale; îmbunătăţirea capacităţii instituţionale de 
investigare a infracţiunilor de trafic de persoane, cu precădere a cazurilor de 
trafic de minori, precum şi urmărirea profitului infracţional de către organele 
de urmărire penală; creşterea capacităţii de colectare şi analiză a datelor 
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privind traficul de persoane; optimizarea şi extinderea procesului de cooperare 
interinstituţională şi internaţională pentru susţinerea implementării strategiei 
naţionale împotriva traficului de persoane.  

 

3.1.3 Contextul strategic regional şi judeţean 

 
În ceea ce priveşte contextul strategic la nivel local, acesta este creat de câteva 
documente  care stau la baza identificării/stabilirii obiectivelor relevante.  

 
Planul de dezvolare regională Nord Est şi respectiv Strategia de Dezvoltare Regională 
Nord-Est 2014-2020  
Planul de dezvoltare reprezintă instrumentul prin care regiunea, plecând de la analiza 
socio economică regională şi având drept cadru obiectivele tematice, priorităţile de 
investiţii şi acţiunile cheie prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile 
europene îşi promovează priorităţile şi interesele în domeniul economic şi social 
reprezentând în acelaşi timp contribuţia regiunii la elaborarea Strategiei Naţionale de 
Dezvoltare Regională 2014-2020. Documentul pune accent pe trei principii 
fundamentale, după cum urmează: 

 concentrarea şi prioritizarea obiectivelor, urmărindu-se în acest fel eficacitatea 
utilizării resurselor alocate; 

 coordonarea şi corelarea diferitelor acţiuni propuse, rezultând astfel o mai 
mare coerenţă la nivel regional şi un efect sinergic al acestor acţiuni; 

 cuantificarea realizării obiectivelor propuse prin utilizarea unor indicatori de 
performanţă. 

 
Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020 este 
derularea în regiune a unui proces de creştere economică durabilă, favorabil creşterii 
competitivităţii economice şi incluziunii sociale, care să conducă la diminuarea 
decalajelor existente faţă de celelalte regiuni ale României. Strategia are de asemenea 
în vedere o ţinta pentru anul 2022 (ţinând cont de faptul că o parte din proiectele 
cofinanţate din fondurile europene aferente perioadei de programare 2014-2020 vor 
putea fi finalizate până pe 30.06.2022) un indice de disparitate al Produsului Intern 
Brut pe cap de locuitor la nivel regional care să reprezinte 75% din valoarea 
indicatorului la nivel naţional şi 37% din valoarea indicatorului la nivel comunitar. 
Documentul prezintă de asemenea principalii factori care determină nivelul scăzut de 
dezvoltare a Regiunii Nord Est: alternative economice scăzute pentru populaţia din 
mediul rural; competitivitatea scăzuta a mediului economic; nivelul scăzut de 
atractivitate în special al zonelor rurale şi oraşelor mici şi mijlocii. Astfel, strategia 
stabileşte câteva priorităţi cu obiectivele specifice aferente, dupa cum urmează: 
 

Nr. Crt Obiectiv specific Priorităţi de dezvoltare 

1 
Îmbunătăţirea 

capitalului uman 

1.1 Creşterea ocupării în rândul tinerilor şi a 
grupurilor vulnerabile 

1.2 Îmbunătăţirea accesului şi a participarii la 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ORASULUI STEFANESTI PENTRU PERIOADA 2018 – 2027 

 

Nr. Crt Obiectiv specific Priorităţi de dezvoltare 

 

 

educaţie şi instruire de calitate 

1.3 Creşterea accesului la servicii de sănătate 
de calitate 

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

2 
Dezvoltarea unei 

infrastructuri moderne 

2.1 Creşterea accesibilităţii, conectivităţii şi 

mobilitătii prin realizarea de investiţii în 

infrastructura de transport 

2.2 Stimularea atractivităţii şi economiei sociale 

prin creşterea accesului la infrastructura TIC 

de calitate 

3 

Sprijinirea unei economii 

competitive şi a dezvoltării 

locale 

 

3.1 Sprijinirea inovării şi competitivităţii 
mediului economic, promovarea 
rezultatelor obţinute 

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

3.3 Imbunătăţirea accesului firmelor la servicii 

de afaceri de calitate 

3.4 Sprijinirea exporturilor şi competitivităţii 

produselor locale la export 

3.5 Sprijinirea dezvoltării zonelor urbane 

3.6 Sprijinirea dezvoltării zonelor rurale 

3.7 Sprijinirea valorificării potenţialului turistic 

existent 

4 Îmbunătăţirea capitalului 

uman prin promovarea 

ocupării forţei de muncă, 

acces la educaţie, sănătate 

şi instruire, promovarea 

incluziunii sociale şi 

combaterea sărăciei 

 

4.1 Sănătate şi servicii sociale 

4.2 Educaţie şi instruire de calitate 
 

4.3 Creşterea capacităţii instituţionale a 
Autorităţilor Publice Locale; 

4.4 Îmbunătăţirea accesului grupurilor 
vulnerabile pe piaţa muncii şi la servicii 
sociale de calitate 

5 Optimizarea utilizării şi 

protejarea resurselor 

naturale 

5.1 Promovarea eficienţei energetice 

5.2 Protejarea mediului şi biodiversităţii prin 
realizarea de investiţii specifice 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ORASULUI STEFANESTI PENTRU PERIOADA 2018 – 2027 

 

 
Avand în vedere ca Oraşul Stefăneşti este din punct de vedere administrativ- teritorial 
parte a Judeţului Botoşani, Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului 
Botoşani este un alt document cadru relevant pentru contextul strategic local care 
prezintă obiectivele strategice pentru dezvoltare si căile de operaţionalizare a acestora, 
asumate până în anul 2020. Ca şi obiectiv general, judeţul Botoşani îşi propune 
generarea unui mediu socio economic stabil şi diversificat, capabil să asigure 
prosperitatea generală a populaţiei şi respectiv dezvoltarea durabilp a judeţului. Astfel, 
documentul stabileşte câteva obiective specifice cu priorităţile de dezvoltare aferente, 
după cum urmează: 
 
 

Nr. Crt Obiectiv specific Priorităţi de dezvoltare 

1 Îmbunătăţirea 

infrastructurii de 

comunicaţii şi a serviciilor 

publice, în scopul creşterii 

accesibilităţii judeţului: 

 

1.5 Infrastructura şi amenajarea teritoriului 

1.6 Infrastructura pentru protecţia mediului, 
patrimoniu natural şi prevenirea şi 
gestionarea riscurilor naturale 

1.7 Infrastructura socială şi de sănătate 

2 Dezvoltarea economică 

sustenabilă şi crearea unei 

economii competitive 

bazate pe CDI şi societatea 

informaţională: 

2.1 Mediul de afaceri 

2.2 Cercetare, dezvoltare, inovare 

3 Sprijinirea economiei 

rurale şi dezvoltarea 

mediului rural prin 

valorificarea resurselor 

specifice spaţiului rural: 

 

3.3 Dezvoltare rurală 

3.4 Agricultură, zootehie, apicultură şi 
silvicultură 

3.3 Piscicultură 

4 Îmbunătăţirea capitalului 

uman prin promovarea 

ocupării forţei de muncă, 

acces la educaţie, sănătate 

şi instruire, promovarea 

incluziunii sociale şi 

combaterea sărăciei: 

 

4.5 Sănătate şi servicii sociale 

4.6 Educaţie şi instruire de calitate 
 

4.7 Creşterea capacităţii instituţionale a 
Autorităţilor Publice Locale 

4.8 Îmbunătăţirea accesului grupurilor 
vulnerabile pe piaţa muncii şi la servicii 
sociale de calitate 
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Nr. Crt Obiectiv specific Priorităţi de dezvoltare 

5 Promovarea şi 

valorificarea resurselor 

turistice şi culturale ale 

judeţului Botoşani, 

promovarea unui mod de 

viaţă sănătos: 

5.3 Turism 

5.4 Cultură 

5.5 Tineret şi sport 

6 Dezvoltarea relaţiilor de 

cooperare externă, a 

parteneriatelor intra- şi 

inter-regionale 

 

6.1. Relaţii internaţionale şi parteneriate 

 

 
În completarea documentelor menţionate mai sus, un alt reper cadru în ceea ce 

priveşte contextul strategic local este Strategia de Dezvoltare GAL Valea Prutului 

elaborată de Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Valea Prutului” din care face parte şi 

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Stefăneşti şi care îşi propune să atingă 

obiectivele de dezvoltare rurală prin care să contribuie la favorizarea competitivităţii 

agriculturii, la asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea 

schimbărilor climatice şi respectiv la obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor şi comunităţilor rurale inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă, 

asa cum sunt ele prevazute în Reg. 1305/2013. 

3.2. Analiza implementării Strategiei de Dezvoltare economico-socială a 
comunei/orasului Stefanesti pentru perioada 2017-2027 
 

3.3. Viziunea de dezvoltare (Orizont 2018-2027) 
 

3.4. Ținte Specifice Pentru Anul 2020: 
 

3.5. Obiective strategice. Obiective operaționale. Măsuri. 
 

SECȚIUNEA IV. PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE 
STRATEGICE PENTRU PERIOADA 2017 - 2027 
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SECȚIUNEA V. PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA 
STRATEGIEI 
 

SECȚIUNEA VI. SISTEMUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE AL 
STRATEGIEI 

6.1. Procesul de informare și diseminare 
 

6.2. Sistemul de monitorizare și evaluare al strategiei 
 

ANEXE 
 

 

 


