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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: 

UAT Orașul Ștefănești este amplasată în Estul Câmpiei Jijiei Superioare, în apropiere de confluența râurilor Bașeu și 

Prut, pe malul lacului de acumulare Stânca-Costești. Râul Bașeu izvorăște din culmea Darabanilor, are o lungime de 

106 km, fiind cel mai mare râu din Câmpia Moldovei, după Jijia. Pe râul Prut, la granița dintre România și Republica 

Moldova, în dreptul localității Stânca, (orașul Ștefănești) - pe malul românesc și al comunei Costești - pe malul 

moldovenesc, la 576 km de la confluența Prut-Dunăre, a fost construit un important nod hidrotehnic reprezentând una 

din cele mai mari acumulări din țară, cu un volum de 1,4 miliarde mc apă, o suprafață de 5.900 ha și o lungime de 70 

km. Barajul hidrotehnic a fost construit pentru regularizarea râului Prut, alimentarea cu apa a așezărilor din zona, irigații, 

atenuarea viiturilor precum și pentru combaterea inundațiilor și producerea de energie electrică. 

 

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 fluctuantă, sub influența (și în limitele), cadrului natural, resurselor 

disponibile, localizării și contextului geo-politic la nivel regional/național. Pe de-o parte favorizată de cadrul natural 

prielnic agriculturii și poziția sa geografică strategică din perspectivă comercială - fiind situată la intersecția a doua mari 

Nord: comuna Ripiceni 

comuna Mihălășeni 

 

Est: Republica Moldova 

 

Vest: Comuna Dobriceni 

comuna Durnești 

 

Sud: comuna Romanești 
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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 desele confruntări 

armate din zonă au marcat momente de descreștere a localității până la statutul de ”sătuc”. 

Bine poziționat la intersecția drumurilor Iași – Hotin și Soroca – Suceava, amplasat strategic la vadul Prutului, Ștefănești 

este transformat la începutul domniei lui Ștefan cel Mare în Ocol Domnesc, cu o rază administrativă de 30-40 km. Cu 

o economie bazată pe agricultură și pe schimburile comerciale, localitatea Ștefănești cunoaște o prosperitate deosebită 

mai ales 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” - Șleahul 

Hotinului (Galați-Hotin). Ștefănești-ul devine astfel un nod comercial important și o localitate de dimensiuni apreciabile 

(istoricul C. Giurăscu aprecia populația din acea perioadă la circa 10.000 de locuitori iar relatările din epocă vorbesc 

despre existența a aproape 2.000 de case, un han (1600), o piață mare (1593) și o garnizoană numeroasă de 1.000 

oșteni (1612). 

După o perioadă de stagnare spre sfârșitul secolului al XVII-lea în special datorită dispariției Ocolului Domnesc) 

localitatea cunoaște un nou avânt la mijlocul secolului al XVIII, datorită trecerii la proprietatea boierească și implicării 

familiilor vistierului Th. Pallady (începând cu 1745) și ulterior a familiei hatmanului N. Mavrocordat (după 1845), 

navigabilizării Prutului (menționată în 1711) și puternicului exod al evreilor, datorat evoluției contextului geopolitic 

(contextul Imperiului Habsburgic și a imperiului Țarist). Astfel Ștefănești-ul 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" (de către țadicul Nahum Friedman), localitatea atrăgând treptat o 

comunitate evreiască tot mai numeroasă (care va impulsiona evoluția economică și culturală a localității) și devenind 

centrul hașidismului din Moldova.  

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.  

Zilele de duminică și joi erau zile de iarmaroc, ocazii în care orașul se umplea cu țăranii din împrejurimi, veniți pentru 

a-și vinde produsele agricole și pentru a cumpăra diverse bunuri manufacturiere. Viața economică intensă a dat 

Ștefănești-ului în prima jumătate a secolului XX supranumele de „stupul de albine” al Moldovei. 

Progresul remarcabil pe care l-a înregistrat Orașul Ștefănești în tot acest interval este strâns legat cu evoluția comunității 

evreiești. Atestată încă din 1604 (prin mărturia lui Iosub din Lemberg), comunitatea evreiască locală număra în 1859 

1.457 de membrii iar în jurul anului 1910 creștea la 2883 de membrii. Aceasta  dispunea de învățământ în limba maternă 

și cunoștea o înfloritoare viață religioasă (la un moment dat existau 10 sinagogi, dintre care prima construită în 1720). 

La jumătatea secolului XX comunitatea evreiască era implicată în vaste relații comerciale internaționale.  
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În anii 1930 Ștefănești – Târg era “capitala” plasei Ștefănești. Între 1930 – 1940, Ștefănești-ul făcea comerț cu grâne 

destinate Europei Occidentale, existau firme care realizau exporturi de ouă către Germania și altele care se ocupau cu 

exportul de pielicele de miel către .S.U.A. În oraș funcționau peste 20 de magazine de manufactură, aproximativ 10 

magazine de galanterie, mori și depozite de faina, magazine de fierărie, vărării, magazine de sticlărie și olărie, regii de 

tutun, timbre și ziare, cârciumi și restaurante, o fabrica de lumânări, fabrică de mezeluri, fabrici de cărămizi, o fabrică 

de ulei, o uzină electrică, o ferma de vaci și o fabrică de procesare a untului, o tăbăcărie de piele, o vopsitorie de lână, 

și o torcătorie. 

Cel de-al doilea război mondial a provocat distrugeri semnificative în toată regiunea. Declinul localității începe în 1941, 

când populația evreiască este evacuată. Ștefănești a fost bombardat și distrus în luptele care au avut loc, la izbucnirea 

războiului, între armata germană și cea sovietică.” În 1945, după încheierea celui de-al doilea război mondial, orășelul 

altădată înfloritor era în ruine. După instaurarea regimului comunist localitatea Ștefănești începe să se depopuleze 

treptat, datorită emigrației evreilor. Locul acestora este luat mai ales de populația romă, care se stabilește în fostele 

locuințe evreiești pentru a valorifica materialele de construcție rezultate din demolarea acelor clădiri. Întreaga 

comunitate intră într-un declin și capătă tot mai mult profilul unui sat. 

Primele semne ale revenirii se fac simțite abia după 1968, după reorganizarea administrativă (prin Legea 2/1968 privind 

organizarea administrativă a teritoriului românesc, republicată în 1981), 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, se asfaltează rețeaua de șosele și se electrifică toate satele 

dependente. Prin procesul colectivizării, sunt înființate C.A.P. Ștefănești și C.A.P. Bobulești, cu întreaga infrastructură 

adiacentă specifică: baze de recepție, grajduri, silozuri, depozite de furaje. În Ștefănești Sat a fost înființat un complex 

de creștere a bovinelor, un complex de creștere a porcinelor precum și o fermă de creștere a viermilor de mătase pentru 

care s-a plantat o livadă de dud la est de Ștefănești. Funcționau de asemenea stațiuni de mașini agricole (S.M.A) și 

stațiuni de mașini și tractoare (S.M.T.). Terenurile în pantă au fost amenajate împotriva eroziunii solurilor cu plantații 

de prun și plantații viticole (la vest de Bobulești), plantații de nuc (pe stânga drumului DN 24 C între Bădiuți și Bobulești), 

plantații viticole la vest de Bădiuți.  

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 înălțimii 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 într-un declin demografic și economic astfel încât, în momentul 

de față se numără printre cele mai sărace orașe din județul Botoșani, alături de Darabani, Dorohoi, Săveni, Bucecea și 

Flămânzi. 

În anul 2004, prin Legea nr. 79 din 26 martie 2004 pentru declararea ca oraș a comunei Ștefănești, județul Botoșani, 

publicată în: Monitorul Oficial Nr. 289 din 1 aprilie 2004, comuna Ștefănești este declarată oraș (având în componența 

localitățile Ștefănești, Bădiuți, Bobulești, Stânca și Ștefănești-Sat). În conformitate cu Legea nr. 351/2001 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, Orașul Ștefănești este 

o localitate de rangul III, încadrată în zona 13 Botoșani – Iași: 

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 localităților urbane (excepție făcând indicatorul privind numărul de 

locuitori – 5.000 de persoane). 
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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 Ștefănești-ului, 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 număr de 542 gospodării cu o 

populație formată din 1.322 persoane, aici aflându-se cele mai multe gospodarii si familii. 

 Bădiuți, sat situat la 3,9 km Nord-Vest de Bobulești - format din 295 gospodării cu 985 persoane, aici aflându-

se cea mai numeroasă populație roma. 

 Stânca, sat situat la 2 km nord de orașul Ștefănești - cuprinde 345 gospodării cu 812 persoane.  

Localitățile aparținătoare ale orașului Ștefănești sunt de tip rural, cu un număr relativ mic de locuitori, cu o structură în 

general răsfirată, având funcție agricolă. 

Centrul de polarizare îl constituie orașul Ștefănești deoarece aici sunt localizate toate instituțiile de interes public, 

instituții de învățământ pentru clasele V-VIII și învățământ liceal, instituții culturale, instituții de asistență sanitară și 

farmacii umane și veterinare, obiective economice precum piața, oborul. Tot în această localitate se intersectează cele 

2 drumuri naționale, DN 29 D și DN 24 C. 

 

Relief 

Din punct de vedere geomorfologic, Orașul Ștefănești este situat în Podișul Moldovei, subunitatea de relief Câmpia 

Jijiei Superioare. Teritoriul se suprapune pe trei micro-unități de relief, pe direcția NV-SE, respectiv: treimea vestică a 

teritoriului studiat se suprapune Colinelor Ibănesei, treimea centrală corespunde Colinelor Volovăţului iar treimea estică 

este reprezentată de Culoarul Prutului. 

Relieful local  este unul de câmpie cu dealuri scunde. Acesta are un aspect vălurit cu interfluvii comunale, separate prin 

văile râurilor Prut şi Bașeu. 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. 

Cele mai mari altitudini se regăsesc în partea de Vest a localității, zonă cu aspect deluros, deluros, variind între 150 - 

185,5 m: Dl. Murguţa (181,65 m), Dl. Harîmului (168,5 m), Dl. Corogea (164,5 m), Dl. Odăii (171,76 m), Movila Captalan 

(179 m), altitudinea maximă înregistrându-se în partea de sud a arealului reprezentat de Colinele Ibănesei, în Podişul 

Seicu (185,52 m). În partea de sud a zonei corespunzătoare Colinelor Ibănesei altitudinea se reduce, ajungând să 

varieze între 125 - 150 m, în Dl. Viilor (141 m), Dl. Botcea (135,4 m). 

 

Resurse naturale  

Evoluția şi alcătuirea geologică, relativ simplă, a teritoriului acestei regiuni nu au favorizat apariția unor resurse 

subsolice prea variate. În lungul văii Prutului, se întâlnesc, totuși, roci sedimentare folosite ca materiale de construcție 

și în industrie, precum şi ape minerale cu proprietăți terapeutice. Printre rocile sedimentare care prezintă interes 

economic în localitate se întâlnesc calcarele bugloviene, nisipurile, gipsurile, argilele şi marnele. 

Cea mai importantă resursă naturală a subsolului orașului Ștefănești o reprezintă însăși solurile, favorabile practicării 

agriculturii.  

Pânzele subterane de mică adâncime (ușor exploatabile) sunt o resursă inestimabilă, mai ales în localitățile 

neconectate la rețeaua de alimentare cu apă potabilă, unde reprezintă principala sursă de alimentare cu apă potabilă 
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a populației. Însă, datorită generalizării fenomenului de poluare cu nitraţi a pânzei freatice, în prezent, apa multora 

dintre aceste izvoare nu mai îndeplinește standardele de calitate pentru apa potabilă.  

O alta componentă importantă a patrimoniului local o reprezentată și fondul forestier. Suprafața cu păduri și vegetație 

forestieră a orașului Ștefănești este de 15,57 ha, reprezentând 1,41% din suprafața totală intravilană a teritoriului 

administrativ al orașului. 

 

Solurile 

Pe teritoriul Orașului Ștefănești se disting o varietate de soluri, formate prin prisma condițiilor climatice, litologice, 

geomorfologice și de vegetație din acest areal. 

În extremitatea Vestică, respectiv văile Murguţa, Hîlboca, Hulboca, Botcea, Corogea se întâlnesc lăcovişti tipice 

carbonatice, în timp ce pe versanții acestor văi apar cernoziomurile erodate și erodisolurile. 

În zona centrală a orașului se întâlnește un “mozaic” pedologic care include, pe direcția Nord-Sud, cernoziomuri 

carbonatice freatic umede, erodisoluri şi regosoluri, o pondere mai mare a cernoziomurilor tipice slab levigate, 

cernoziomuri cambice tipice. 

În partea de Est a teritoriului administrativ, pe valea Bașeului predomină solurile gleice vertice relicte (drenate) pe 

depozite fluviatile și fluvio-lacustre recente. În partea de est - sud-est domină cernoziomurile tipice semicarbonatice pe 

depozite fluviatile și fluvio-lacustre recente. 

În Nord, pe Valea Popoaia, se observă lăcoviști tipice carbonatice. În extremitatea Nordică apar, pe o suprafață 

restrânsă, cernoziomurile argiloiluviale tipice degradate. Tot în partea de Nord, pe malul lacului de acumulare, domină 

protosolurile aluviale, care apar și de-a lungul râului Prut, aici apărând sporadic şi soluri aluviale frecvent gleizate. Nu 

în ultimul rând, în zona de terasă din partea de Nord domină cernoziomurile tipice, carbonatice (inclusiv vermice, 

carbonatice, pe terase cu depozite loessoide).  

În conformitate cu diagnoza și clasificarea solurilor realizată în cadrul Planului Urbanistic General al orașului Ștefănești, 

Județul Botoșani- reactualizat (2013), pe teritoriul administrativ al orașului Ștefănești s-au identificat 69 unități de sol 

aparținând următoarelor clase: 

a) Protisoluri (regosoluri, aluviosoluri); 

b) Cernisoluri (cernoziomuri, faeoziomuri); 

c) Hidrisoluri (gleiosoluri); 

d) Salsodisoluri (soloneţuri); 

e) Antrisoluri (erodosoluri). 

Clima 

Clima predominantă este cea de influență temperat continentală, caracterizată prin ierni geroase (cu temperaturi sub -

30°C și viscole violente) și veri călduroase cu călduri tropicale (cu zile fierbinți și temperaturi mai mari de 35 de grade) 

și secete îndelungate. Județul Botoșani și în speță UAT Ștefănești este supus influențelor climatice ale Europei de Est, 

deși majoritatea precipitațiilor sunt provocate de masele de aer care se deplasează dinspre vestul și nord-vestul 

Europei.  

Temperatura medie anuală, înregistrată la stația meteorologică Stânca (înființată în 1984 și situată la 110 m altitudine) 

era de 11.5 °C (2019), 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). 
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Tabel VIII.1.5.1.3.Variaţii medii anuale ale temperaturilor aerului (2016-2020) 

An Statia meteo Botoşani Statia meteo Stânca 

media anuală max anuală min anuală media anuală max anuală min anuală 

2016 11,1  37,8  -17,4  11,1  36,2  -17,3  

2017 10,8  38,5  -21,5  10,9  36,4  -18,1  

2018 10,4  32,7  -20,7  10,9  31,7  -19,2  

2019 11,3  35,4  -15,6  11,5  34,6  -15,7  

2020 11,4  35,4  -11,2  -  -  -  

(Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, Raport privind starea mediului în judeţul Botoşani în anul 2020) 

 

Temperaturi și precipitații medii1 - UAT Orașul Ștefănești 

 

(Sursa: https://www.meteoblue.com/ro) 

Acoperirea cu nori, soarele și zilele de precipitații- UAT Orașul Ștefănești 

 

(Sursa: https://www.meteoblue.com/ro) 

                                                           
1 Diagramele climatice meteoblue se bazează pe 30 de ani de simulări orare ale modelelor meteorologice și sunt 
disponibile pentru fiecare loc de pe Pământ. 
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Temperaturi maxime - UAT Orașul Ștefănești 

(Sursa: https://www.meteoblue.com/ro) 

 

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

pe direcțiile dominante, Nord-Vest şi Sud-Est. Cea mai mare viteză ating vânturile în anotimpurile de iarnă și primăvară. 

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

Viteza vânturilor - UAT Orașul Ștefănești 

Sursa: https://www.meteoblue.com/ro 

Cele mai bogate precipitații se înregistrează în perioada mai - iulie, minimele înregistrându-se în timpul iernii. În anul 

2021, cantitatea medie a precipitațiilor, înregistrată la stația meteorologică Stânca, a fost de 31mm (în 12 h, în 

15.06.2021). 

Cantitate precipitații - UAT Orașul Ștefănești 

(Sursa: https://www.meteoblue.com/ro) 
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De menționat faptul că apele lacului de acumulare au ameliorat mult climatul zonei înconjurătoare prin moderarea 

regimului temperaturii și umezelii aerului, prin repartiția mai uniformă în timp a cantităților de precipitații, pe seama 

coborârii nivelului de condensare și frânarea proceselor convective, prin instalarea unei circulații locale a aerului. 

 

Rețeaua hidrografică 

Apele de suprafață 

Teritoriul orașului Ștefănești aparține bazinului hidrografic al râului Prut, cursurile de apă de pe raza teritoriului 

administrativ deversându-se în acest râu.  

Principalele cursuri de apă care străbat teritoriul orașului (pe direcția NV-SE) sunt râul Prut și râul Bașeu, cu afluenții 

lor. 

Râul Prut izvorăște din Carpații Păduroși - masivul Cernohova, intră pe teritoriul țării noastre în dreptul localității 

Oroftiana, are o lungime de 882 km și se varsă în Dunăre la Est de Galați.  

Râul Bașeu izvorăște din zona comunei Suharău, județul Botoșani și are o lungime de 104 km. Pe teritoriul orașului 

Ștefănești, râul Bașeu colectează ca afluenți pârâul Popoaia (în amonte de orașul Ștefănești), Valea Omiteanca (în 

partea de Sud a localității Bădiuți) Valea Jidovinei (în partea de Nord a localității Bobulești) Valea lui Ojog, Valea 

Rângăuți (în partea de sud a localității Bobulești). 

Pârâul Corogea izvorăște din zona comunei Durnești, având izvoarele în Dealul Guranda. Are o lungime de 29 Km și 

străbate extremitatea vestică a teritoriului administrativ, aproximativ pe limita administrativă cu comuna Durnești. Pârâul 

Corogea are afluenții: Valea Murguța (confluează cu pârâul Corogea în lacul Cucuteni), Valea Hulboca (confluează cu 

pârâul Corogea în lacul Cucuteni), Valea Hîlboca (confluează cu pârâul Corogea în Iazul Nicu) și Valea Botcea.  

Corpurile de apă de suprafaţă (lacurile) de pe teritoriul administrativ sunt:  

 Lacul Cucuteni, situat în bazinul Corogea (lac de acumulare) 

 Lacul Stânca – Costești, situat în bazinul Prut (lac de acumulare) 

Debitul apelor curgătoare este în strânsă legătură cu distribuția anuală a precipitațiilor, cu o creșterea a debitelor la 

sfârșitul primăverii în urma ploilor și topirii zăpezilor și o scăderea a acestora spre sfârșitul toamnei și în cursul 

anotimpului de iarnă. În unii ani cursurile prezintă debite mai ridicate provocate de ploile torențiale sau încălzirea bruscă, 

dacă aceasta coincide și cu ani bogați în zăpadă. Astfel cursurile capătă un caracter torențial, amplificat și datorită 

influenței antropice. 

Apele subterane 

Teritoriul administrativ al orașului Ștefănești se află deasupra corpurilor de apă subterană reprezentate de Lunca 

Prutului mediu-inferior și afluenții săi. 

 

Flora și fauna 

Vegetația locală este reprezentată de șleauri de luncă de stejar, de fag și suprafețe 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 Stânca–Costești se caracterizează printr-o complexitate 

geologică și floristică  ridicată, dar și printr-o faună diversificată și ca atare - prezintă un potențial turistic important. 

Din punct de vedere biogeografic, pe raza teritoriului administrativ al Orașului Ștefănești se disting 3 zone: 

 extremitatea vestică (Colinele Ibănesei) - corespunde etajului silvostepei 
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 extremitatea estică a teritoriului este specifică Câmpiei Colinare a Jijiei și se caracterizează prin formațiuni 

vegetale specifice zonei de luncă – vegetație intrazonală 

 zona centrală reprezintă o zonă de tranziție între etajul silvostepei și vegetația specifică Culoarului Prutului 

(valea râului Bașeu) 

 

Vegetația zonală 

Peisajului de silvostepă corespunde fitogeografic districtului Câmpiei Moldovei, subprovincia podolico-moldavă, 

provincia Est-carpatică, regiunea Central-Europeană (PUG General al Orașului Ștefănești, județul Botoșsani, 2013). 

Acesta se caracterizează printr-o printr-o vegetație ierboasă xeromezofilă (pajiști puternic modificate antropic, formate 

din păiuș, colilie, firuță cu bulbi și tufișuri sporadice de arbuști spinoși ca porumbarul și păducelul) și presărată cu pâlcuri 

de păduri izolate (formate din stejar pedunculat, gladiș, tei și jugastru), determinate de climatul continental accentuat și 

de prezența solurilor cernoziomice.  

Activitatea umană (factorii antropici) au condus la modificări radicale ale peisajul natural de silvostepă, multe suprafețe 

de teren fiind introduse în circuitul agricol. Pâlcurile de pădure specifice silvostepei au dispărut, locul lor fiind luat de 

terenuri agricole, fie ele arabil sau pășuni / fânețe. Totodată, extinderea acestor terenuri s-a realizat în dauna celor mai 

productive și valoroase pajişti, astfel încât fondul pastoral se limitează în prezent la terenurile cele mai accidentate sau 

degradate sau supuse inundațiilor recurente (improprii pentru oricare alte culturi).  Prin prisma localizarii (pe versanți 

sau în zonele de vale), expunerii la inundații si pășunatului intensiv, pajiștile, sub forma pășunilor și fânețelor, sunt în 

mare parte degradate. Pe aceste suprafețe predomină specii de graminee: păiușul, firuța, obsiga, pirul, colilie sau 

negara iar dintre leguminoase sunt prezente trifoiul sălbatic și lucerna sălbatică. 

Vegetația intrazonală, de luncă (din partea Estică a dar și zona centrală), este specifica luncăi Prutului și este formată 

dintr-o alternanță de păduri de luncă dominate de plop, combinat uneori cu stejar, arin, tei, zăvoaie de salcie, răchitișuri. 

Fondul forestier este compus din: Pădurea Bahîrneşti (plop), Pădurea Ștefănești (stejar în Vest şi plop către Est), 

Pădurea Butucului (plop).  

Acestor păduri li se adaugă pajiștile higrofile, formate din trifoi, păiuș, iarba câmpului și firuță și, în zonele cele mai 

umede, de desișuri de rogoz, papură și stuf  

în zonele umede ale luncii Bașeului, pe așa-numitele “gârle“ întâlnite de-a lungul cursului Prutului, pe afluenții Bașeului, 

pe cursul pârâului Corogea, pe malul lacului Cucuteni se întâlnește o vegetația specifică zonelor de mlaștină, constând 

în specii hidrofile precum rogozul, stuful, papura, coada calului și pipirigul și respectiv asociații de plante care stau 

numai în apă cum sunt: lintiță, broscărița, cosorul și săgeata apei.  

Vegetaţia cultivatǎ 

Principalele plante care se cultivǎ pe teritoriul orașului sunt: porumbul, grâul, orzul, floarea soarelui, legume, culturi 

furajere. Producţia variazǎ de la un an la altul, din cauza variațiilor climatice precum și datorită unor practici agricole 

necorespunzătoare. 

Vegetaţia segetalǎ şi ruderală 

Buruienile cele mai frecvente şi mai abundente din culturi sunt urmǎtoarele: volbura, pir gros, mohor, mustar sălbatic 

și neghina (în cluturile de pioase),  ştiriţa, urda vacii, peliniţa, scaietele, scaiul de câmp, ciulinul etc.(în zonele de pajiști). 

Fauna 

Fauna întâlnită în teritoriul administrativ este una specifică zonei de silvostepă, caracterizată prin frecvența mare a unor 

rozătoarelor cum ar fi popândăul (specie protejată pe cale de dispariție), hârciogul, cârtița și un număr foarte mare, 
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diverse specii de șoareci de câmp și iepuri de câmp. Dintre mamiferele mari, în pădurile de luncă se întâlnesc căprioara, 

porcul mistreț și vulpea 

Dintre păsările specifice silvostepei menționăm prepelița, potârnichea, ciocârlanul, ciocârlia, pupăza, precum și specii 

permanente cum sunt vrabia, cioara – stăncuța, graurul, guguștiucul, ciocănitoarea, țarca / coțofana, mierla și cucul. 

Dintre păsările răpitoare, în zonă se întâlnesc uliul păsărar, uliul porumbar, cucuveaua  și bufnița. 

Fauna Lacului de Acumulare Stânca  

Fauna Lacului de Acumulare Stânca – Costești și a râului Prut este deosebit de bogată și variată.  Fauna planctonică 

şi bentonică a lacului de acumulare cuprinde larve de coleoptere şi heteroptere, viermi oligocheţi, izopode, ostracode, 

rotifere. Pe lângă acestea se mai întalnesc amfibieni (tritonii, buhaiul de baltă şi broaştele verzi de lac) și reptile (broasca 

ţestoasă de lac, şopârla de câmp și diferite specii de șerpi). Ihtiofauna cuprinde specii de peşti precum crapul, carasul, 

plătica, clean-ul, ştiuca, bibanul, şalăul, obletele sau babuşca.  

În zona Lacului Stânca-Costeşti se întâlnesc de asemenea un număr și o varietate de pasări. Cea mai mare parte a 

speciilor prezente (44 de specii, dintre care amintim: ghionoaiele şi ciocănitorile, gaiţa, coţofana, cioara de semănătură 

și vrăbiile) sunt migratoare însă se întâlnesc specii sedentare (19 specii, printre care: corcodelul mare, stârcii - de 

noapte, egreta mică, raţa mare, lebăda de vară, găinuşa de baltă, ciocârlia, rândunica, lăstunul de casă, pupăza sau 

priveghetoarea) precum și specii de pasaj (18 specii: gâsca mare, raţa mică, pescărușii).  

Extinderea ecosistemelor antropice și folosirea excesiva (în trecut) a pesticidelor, au condus la restrângerea arealelor 

unor specii (dispariția lupului în zonă), reducerea numerică a efectivelor (reducerea numărului de vulpi), sau chiar 

dispariția unor specii (dispariția dropiei). 

 
 

Poziția în cadrul rețelei de așezări 

Orașul Ștefănești este situat în Regiunea de dezvoltare Nord Est a României, Regiunea istorică Moldova, în partea de 

Est a județului Botoșani. 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. Localitatea face parte din zona 13 (subsumată județului Botoșani), care mai cuprinde localitățile: Albeşti, 

Călăraşi, Dobârceni, Durneşti, Flămânzi, Frumuşica, Hlipiceni, Lunca, Mihălăşeni, Prăjeni, Răuseni, Ripiceni, 

Româneşti, Santa Mare, Todireni și  Truşeşti. 
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Sursa: Strategia de Dezvoltare Teritorială a României, Studii de fundamentare - Studiul 15. Reţeaua de localităţi după 

rang și importanţă, Raport de sinteză. 2014 

 

Potrivit Studiului ADR NE, privind dezvoltarea urbană la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Est (2012), În acord cu 

Legea nr. 351/2001, Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030 integrează condiţiile de conformare 

a structurilor policentrice la nivelul Uniunii Europene, conform documentelor privind coeziunea teritorială, socială şi 

economică. Potrivit acestui document, reţeaua urbană din Regiunea Nord-Est cuprinde: 

(Sursa: ADR Nord-Est, Studiu privind dezvoltarea urbană la nivelul Regiunii Nord Est, 2012) 
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 1 Pol metropolitan MEGA cu vocaţie internaţională (municipiul Iaşi);  

 1 Pol naţional OPUS cu potenţial MEGA pe termen lung (municipiul Bacău);  

 1 Pol regional OPUS cu specificitate funcţională (municipiul Suceava);  

 6 Poli regionali OPUS (municipiul Oneşti, municipiul Roman, municipiul Bârlad, municipiul Vaslui, municipiul 

Piatra Neamţ şi municipiul Botoşani);  

 6 Poli subregionali OPUS (municipiul Câmpulung Moldovenesc, municipiul Huşi, municipiul Rădăuţi, 

municipiul Dorohoi, municipiul Fălticeni şi municipiul Paşcani);  

 31 Poli locali, printre care si orașul Ștefănești 

 

Deși începând 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: 

 56 de km față de Municipiul Botoșani – reședința de județ (cea mai apropiată zonă metropolitană) 

 85 Km față de Municipiul Iași – Pol Regional de crestere 

 115  Km față de Municipiul Suceava – Pol regional de dezvoltare 

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 

De asemenea, 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 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 DEMOGRAFICĂ 

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 mai mică chiar decât 7 dintre comunele județului. 

Nr. crt. LOCALITATE TOTAL PROCENT 

TOALUL POPULAȚIEI LA NIVELUL JUDEȚUL BOTOȘANI 412.626 

1.  MUNICIPIUL BOTOȘANI 106.847 25,9% 

2.  MUNICIPIUL DOROHOI 24.309 5,9% 

3.  ORAȘ FLĂMÂNZI 10.136 2,5% 

4.  ORAȘ DARABANI 9.893 2,4% 

5.  COMUNA VORONA 7.492 1,8% 

6.  ORAȘ SĂVENI 6.999 1,7% 

7.  COMUNA MIHAI EMINESCU 6.954 1,7% 

8.  COMUNA UNGURENI 6.623 1,6% 
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Nr. crt. LOCALITATE TOTAL PROCENT 

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 ȘTEFĂNEȘTI 5.314 1,3% 

(Sursa: Prelucrări după datele Recensământului populației și locuințelor, 2011, furnizate de către DJS Botoșani) 

Efectivul demografic al unității teritorial administrative, rezultat în urma recensământului, era repartizat la nivelul 

localităților componente după cum urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sursa: Prelucrări după datele Recensământului populației și locuințelor, 2011, furnizate de către DJS Botoșani) 

 

În ceea ce privește 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 trei dintre cele cinci localități care intră în 

componența Orașului Ștefănești. 

 

 

 

LOCALITATE   Masculin Feminin TOTAL 

UAT ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI 
TOTAL 

Număr 2.635 2.679 5.314 

Procent 49.59% 50.41% 100% 

ȘTEFĂNEȘTI 
Număr 577 616 1.193 

Procent 48.37% 51.63% 100% 

BĂDIUȚI 
Număr 492 493 985 

Procent 49.95% 50.05% 100% 

BOBULEȘTI 
Număr 668 654 1.322 

Procent 50.53% 49.47% 100% 

 STÂNCA 
Număr 394 418 812 

Procent 48.52% 51.48% 100% 

ȘTEFĂNEȘTI -SAT 
Număr 504 498 1.002 

Procent 50.30% 49.70% 100% 

(Sursa: Prelucrări după datele Recensământului populației și locuințelor, 2011, furnizate de către DJS Botoșani) 

ȘTEFĂNEȘTI

1.193 persoane

22,5%

BĂDIUȚI

985 persoane

18,5%

BOBULEȘTI

1.322 persoane

24,9%

STÂNCA

812 persoane

15,3%

ȘTEFĂNEȘTI-SAT

1.002 persoane

18,9%
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Prin raportare la structura pe gen a efectivului demografic la nivel național, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est 

sau a județului Botoșani se constată o distribuție pe sexe mai echilibrată; în ciuda faptului că  decalajul pe sexe se 

menține, diferența între ponderea femeilor (50,41%) și cea a bărbaților (49,59%) este mai redusă comparativ cu 

nivelurile menționate. 

 

(Sursa: Prelucrări după datele Recensământului populației și locuințelor, 2011, furnizate de către DJS Botoșani) 

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. 

Structura pe vârste conform datelor aceluiași recensământ, evidenția o populație tânără numeroasa, peste media la 

nivel județean sau național. 

 Total 
0 – 19 

ani 
20 – 64 

ani 
65 ani 

si peste 

ROMÂNIA 
Total  2.0121.641 4.298.099 12.575.798 3.247.744 

Procent - 21,36% 62,50% 16,14% 

JUDEȚUL 
BOTOSANI 

Total  412.626 104.211 235.663 72.752 

Procent 100% 25,26% 57,11% 17,63% 

ORAS ȘTEFĂNEȘTI 
Total  5.314 1417 2830 1067 

Procent - 26,67% 53,26% 20,08% 

Ștefănești 
Total  1.193 303 648 242 

Procent - 25,40% 54,32% 20,28% 

Bădiuți 
Total  985 354 500 131 

Procent - 35,94% 50,76% 13,30% 

Bobulești 
Total  1.322 307 685 330 

Procent - 23,22% 51,82% 24,96% 

Stânca 
Total  812 174 430 208 

Procent - 21,43% 52,96% 25,62% 

Ștefănești sat Total  1.002 279 567 156 

48,6% 49,4% 48,5% 49,6%

51,4% 50,6% 51,5% 50,4%

94,7% 97,6% 94,3%
98,4%

ROMÂNIA REGIUNEA NORD-EST JUDEȚUL BOTOȘANI ORASUL ȘTEFĂNEȘTI

Structura populației pe gen - Recensământ 2011

M F RAPORT DE MASCULINITATE
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 Total 
0 – 19 

ani 
20 – 64 

ani 
65 ani 

si peste 

Procent - 27,84% 56,59% 15,57% 

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

Având în vedere perioada scursă de la colectarea datelor de recensământ, efectivul populațional local a suferit o serie 

de modificări față de cifrele rezultate în 2011, datorate unor schimbări demografice multiple  (variații ale sporului natural, 

migrație, îmbătrânire demografică etc.), care afectează populația întregii țări.  

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 domiciliul2.  Potrivit acestor date,  pe raza localităților care 

intră în componența UAT Orașul Ștefănești, la data de 1 ianuarie 2021 își aveau domiciliul 6.330 de persoane3. De 

asemenea, aceste date evidențiază o creștere a populației domiciliate în localitate, începând cu anul 2013,  după ce în 

intervalul anterior efectivul demografic local a fost în general în scădere.  

Trendul evoluției populației din Orașul 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 fost în general în scădere, în tot acest interval. 

 

Anul  ROMÂNIA  
 Regiunea 
NORD-EST  

 JUDEȚUL 
BOTOȘANI  

 ORAȘ 
ȘTEFĂNEȘTI  

 2011   22.480.599  3.883.093 468.103 5.845 

2012   22.433.741  3.879.911 465.899 5.831 

2013   22.390.978  3.885.934 463.994 5.832 

                                                           
2 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).  
 
3 De menționat că acest indicator reprezintă numărul persoanelor cu cetățenie română și domiciliu  pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-

teritoriale. În stabilirea valorii acestui indicator nu se ține cont de reședința obișnuită, de perioada și/sau motivul absenței de la domiciliu. Deși modelul statistic 
utilizat ține cont de datele privind migrația (date referitoare la migrația internațională definitivă cu schimbarea domiciliului în altă țară - emigranți, date semestriale 
și respectiv date referitoare la migrația internă, date semestriale) sursele folosite sunt de natură administrativă, ceea ce înseamnă că imaginea rezultată poate să 
fie ușor denaturată prin prisma faptului că schimbarea domiciliului (a actelor de identitate cu ocazia mutării într-o altă localitate) sau mutarea reședinței în 
străinătate nu sunt raportate întotdeauna către autorități. Astfel, așa cum se poate observa din datele prezentate în continuare, se poate observa o diferență de 
circa 10% dintre efectivul înregistrat în cadrul RPL 2011 (5.314) și numărul populației cu domiciliul în UAT Ștefănești conform datelor INS TEMPO pentru același 
an (5.845). cu toate acestea considerăm că datele INS sunt indicative pentru trendurile și structura populației în intervalul analizat. 
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Anul  ROMÂNIA  
 Regiunea 
NORD-EST  

 JUDEȚUL 
BOTOȘANI  

 ORAȘ 
ȘTEFĂNEȘTI  

2014   22.346.178  3.899.889 461.749 5.838 

2015   22.312.887  3.924.858 459.430 5.868 

2016   22.273.309  3.934.389 456.763 5.908 

2017   22.236.154  3.942.507 455.093 6.118 

 2018   22.221.895  3.962.515 453.709 6.131 

2019   22.215.217  3.984.569 455.863 6.193 

2020   22.191.818  3.999.777 456.601 6.347 

2021   22.089.211  3.987.727 454.026 6.330 

(Sursa: INS TEMPO: Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe, medii de rezidență, macroregiuni, 

regiuni de dezvoltare și județe; Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe, județe și localități – 

prelucrări proprii) 

  ROMÂNIA  
 Regiunea 
NORD-EST  

 JUDEȚUL 
BOTOȘANI  

 ORAȘ 
ȘTEFĂNEȘTI  

 2011   -   -   -   -  

2012  -46.858 -3.182 -2.204 -14 

2013  -42.763 6.023 -1.905 1 

2014  -44.800 13.955 -2.245 6 

2015  -33.291 24.969 -2.319 30 

2016  -39.578 9.531 -2.667 40 

2017  -37.155 8.118 -1.670 210 

 2018  -14.259 20.008 -1.384 13 

2019  -6.678 22.054 2.154 62 

2020  -23.399 15.208 738 154 

2021  -102.607 -12.050 -2.575 -17 

(Sursa: INS TEMPO: Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe, medii de rezidență, macroregiun i, 

regiuni de dezvoltare și județe; Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe, județe și localități – 

prelucrări proprii) 

Analiza datelor la zi (populația după domiciliu, 2021) evaluate din perspectiva variabilei gen, evidențiază la nivelul 

orașului Ștefănești, aceeași tendință identificată la nivelul întregii țări, respectiv scăderea ponderii populației feminine 

și creșterea raportului de masculinitate prin comparație cu datele de recensământ.  Modificarea structurii de gen a 

populației locale este atât de pregnantă, încât nu poate nu poate fi explicată exclusiv prin mișcarea naturală a populației 

(mai ales că speranța de viață în rândul femeilor este mai ridicată) și denotă existența unor mișcări migratorii puternice, 

diferențiate pe cele 2 categorii demografice. 
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(Sursa: INS TEMPO: Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe, medii de rezidență, macroregiuni, 

regiuni de dezvoltare și județe; Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe, județe și localități – 

prelucrări proprii) 

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 2021, populația tânără (0-14 ani) din localitate reprezenta 18% din efectivul 

demografic local, populația adultă (15-64 de ani) – 68,2% iar vârstnicii (peste 65 de ani) – 13,8%. De asemenea, datele 

pentru ultima decadă arată o descreștere sistematică a reprezentării pentru grupele de populație dependente (tineri și 

vârstnici). 

(Sursa: INS TEMPO: Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe, medii de rezidență, macroregiuni, 

regiuni de dezvoltare și județe; Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe, județe și localități – 

prelucrări proprii) 

48,8% 49,9% 50,1% 52,3%

51,2% 50,1% 49,9%
47,7%

95,4%
99,6% 100,5%

109,5%

ROMÂNIA Regiunea NORD-EST JUDEȚUL BOTOȘANI ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI

Structura populației pe gen - Date INS 2021

 M  F  RAPORT DE MASCULINITATE

19,5% 19,3% 19,2% 19,1% 18,8% 18,6% 18,0% 18,1% 17,8% 18,1% 18,0%

62,8% 63,4% 63,8% 64,5% 65,1% 65,6% 66,6% 66,7% 67,7% 67,9% 68,2%

17,7% 17,3% 16,9% 16,4% 16,1% 15,8% 15,3% 15,2% 14,5% 14,0% 13,8%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evoluția structurii populației pe grupe de vârstă, în orașul Ștefănești

0-14 ani 15-64 ani peste 65 de ani
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Comparativ cu datele similare pentru anul 2021, atât cele la nivel național dar și cele aferente regiunii Nord-Est și 

județului Botoșani, Orașul Ștefănești are o populație mult mai tânără, cu o pondere semnificativ mai mare a copiilor (0-

14 ani) dar și un număr mult mai scăzut de vârstnici. 

 

(Sursa: INS TEMPO: Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe, medii de rezidență, macroregiun i, 

regiuni de dezvoltare și județe; Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe, județe și localități – 

prelucrări proprii) 

 

14,5% 15,9% 15,1% 18,0%

68,2% 69,0% 68,9% 68,2%

17,3% 15,1% 15,9% 13,8%

ROMÂNIA Regiunea NORD-EST JUDEȚUL BOTOȘANI ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI

Structura populației pe grupe mari de vârstă 
Populația după domiciliu (la 1 ianuarie) regiunea Nord-Est, județul Botoșani, orașul 

Ștefănești – 2021

0-14 ani 15-64 ani peste 65 de ani
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Piramida vârstelor pentru orașul Ștefănești evidențiază o creștere moderată, având forma unei “căpițe inversate” ce 

este caracteristică unei populații cu un procent relativ ridicat al persoanelor tinere și care nu se confruntă cu un grad 

de îmbătrânire foarte ridicat. 

(Sursa: INS TEMPO: Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe, medii de rezidență, macroregiun i, 

regiuni de dezvoltare și județe; Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe, județe și localități – 

prelucrări proprii) 

 

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, 35-39 și respectiv 55-59 de ani 
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există diferențe semnificative de gen, cu un excedent al populației masculine. La polul opus, pe categoria 20-24 de ani 

se remarcă un excedent al populației feminine. Ambele aspecte pot fi legate/explicate 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 ușor mai mare decât cea masculină prin prisma faptului că speranța de viață 

la femei este în general mai mare. 

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 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  1187 ‰ 640 ‰ 467 ‰ 

REGIUNEA 
NORD- 

947 ‰ 691 ‰ 449 ‰ 

JUDEȚUL 
BOTOȘANI  

1052 ‰ 659 ‰ 450 ‰ 

ORAȘ 
STEFĂNEȘTI  

769 ‰ 792 ‰ 467 ‰ 

(Sursa: INS TEMPO: Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe, medii de rezidență, macroregiuni, 

regiuni de dezvoltare și județe; Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe, județe și localități – 

prelucrări proprii) 

Gradul de îmbătrânire demografică, calculat în baza datelor privind populația după domiciliu la data de 1 ianuarie 

2021, 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 769‰, (adică la 1000 de tineri 

revin 769 de vârstnici) și este situata sub media la nivel național, regional și județean, indicând faptul că Orașul 

Ștefănești are o populație tânără (un potențial crescut al capitalului uman). 

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 Orașul Ștefănești (792‰), deși este mult mai ridicată decât valorile acestui 

indicator la nivel național, regional și respectiv județean (pentru mediul urban), este totuși una 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 populației active, cu vârste cuprinse între 15 – 64 de 

ani, la mia de locuitori. Valoarea acestui indicator pentru orașul Ștefănești este de 467‰ peste mediile la nivel de 

regiune și județ, dar în parametrii cu datele înregistrate la nivel național. 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 județean. 

  Români  Romi Alte etnii Informație indisponibilă 

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% 

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

(Sursa: Prelucrări după datele de recensământ, funizate de către DJS Botoșani) 

 

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) 

La acest 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). Așadar, este destul de probabil ca ponderea minorității roma în plan local să fie mai mare 

decât o arată datele de recensământ.  

 

În ceea ce privește mișcarea naturală a populației, conform ultimelor date disponibile, se constată că natalitatea la 

nivelul Orașului Ștefănești a avut în intervalul 2011-2021 în general tendințe de creștere și este totodată semnificativ 

mai ridicată decât valorile acestui indicator la nivel județean sau la nivelul celorlalte centre urbane din județ. 
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Localitati 
  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Născuți vii la 1000 de locuitori 

JUDEȚUL BOTOȘANI 8.7 9.5 10.1 9.3 9.4 9.2 9.4 9.6 9.0 8.9 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 8.3 9.0 9.4 8.7 9.7 9.0 9.5 8.7 9.0 7.5 

MUNICIPIUL DOROHOI 6.6 8.5 9.3 8.0 7.7 9.2 8.0 9.3 8.4 7.6 

ORAȘ BUCECEA 7.9 11.7 11.2 10.3 8.8 9.4 8.7 12.2 10.0 10.4 

ORAȘ DARABANI 5.8 8.4 12.0 7.0 9.6 8.8 8.2 9.6 8.0 10.9 

ORAȘ FLĂMÂNZI 8.5 9.6 10.4 8.5 9.0 9.8 8.5 10.7 8.2 10.3 

ORAȘ SAVENI 9.6 7.7 9.8 7.5 6.1 8.3 7.0 8.7 6.5 8.2 

ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI 11.3 10.5 11.7 12.0 12.6 13.9 10.5 9.9 13.7 12.6 

(Sursa: INS TEMPO: Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe, județe și localități; Născuți vii pe 

județe și localități– prelucrări proprii) 

 

În ciuda unei natalități peste medie, Orașul Ștefănești se confruntă totodată și cu valori ridicate ale mortalității (peste 

sau la limita superioară a valorilor înregistrate la nivel de județ). Numărul deceselor înregistrate în anii (pentru care 

există date disponibile), raportat la populația totală cu domiciliul în localitate, plasează Ștefănești-ul pe primele locuri 

(alături de orașele Flămânzi si, în ultima perioadă, Bucecea) la nivelul acestui indicator. Totodată, rata mortalității din 

perioada 2014-2016 este de aproape două ori mai mare decât valoarea acestui indicator pentru municipiul Botoșani. 

Localitati 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Decese la 1000 de locuitori 

JUDEȚUL BOTOȘANI 11.9 12.2 12.0 12.7 12.8 12.8 13.0 13.3 12.4 14.4 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 5.9 6.7 6.6 7.5 7.0 7.6 8.0 8.1 8.0 10.2 

MUNICIPIUL DOROHOI 7.6 7.5 7.5 8.2 8.4 8.8 8.8 9.4 9.3 11.9 

ORAȘ BUCECEA 9.9 9.0 9.9 11.7 12.3 10.3 11.9 14.8 11.8 14.0 

ORAȘ DARABANI 10.7 9.7 11.6 13.0 11.5 11.3 11.3 11.5 11.1 12.9 

ORAȘ FLĂMÂNZI 14.9 13.8 12.4 13.6 16.2 12.8 13.5 14.3 14.5 14.0 

ORAȘ SAVENI 9.6 9.0 10.7 10.6 13.3 13.1 13.1 13.6 11.3 12.3 

ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI 13.9 13.5 17.0 15.8 15.2 15.4 15.7 14.7 12.1 13.2 

(Sursa: INS TEMPO: Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe, județe și localități; Decedați pe 

județe și localități – prelucrări proprii) 

 

În ceea ce privește mortalitate infantilă, în anul 2021 nu s-au înregistrat cazuri de decese la copii sub 1 an din localitatea 

Ștefănești. În intervalul analizat (2011-2020) au existat doar 2 astfel de decese, în 2013 și respectiv 2019. 

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, în intervalul 2011-2019). 

 

Localități  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sporul natural 

JUDEȚUL BOTOȘANI -3.2 -2.7 -1.9 -3.4 -3.4 -3.5 -3.6 -3.7 -3.4 -5.5 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 2.5 2.2 2.8 1.2 2.7 1.4 1.6 0.6 1.1 -2.8 

MUNICIPIUL DOROHOI -0.9 1.0 1.8 -0.3 -0.7 0.4 -0.9 -0.1 -0.9 -4.3 

ORAȘ BUCECEA -2.0 2.7 1.3 -1.5 -3.5 -0.9 -3.2 -2.6 -1.8 -3.6 
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Localități  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sporul natural 

ORAȘ DARABANI -4.9 -1.3 0.4 -5.9 -1.9 -2.5 -3.1 -1.9 -3.1 -2.0 

ORAȘ FLĂMÂNZI -6.3 -4.3 -2.0 -5.1 -7.2 -3.0 -5.0 -3.6 -6.3 -3.7 

ORAȘ SAVENI 0.0 -1.3 -0.8 -3.0 -7.2 -4.8 -6.1 -4.9 -4.8 -4.1 

ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI -2.6 -3.1 -5.3 -3.8 -2.6 -1.5 -5.2 -4.7 1.6 -0.6 

(Sursa: INS TEMPO: Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe, județe și localități; Născuți vii pe 

județe și localități; Decedați pe județe și localități – prelucrări proprii) 

La capitolul nupțialitate și divorțialitate, menționăm că în anul 2020 (ultimele date disponibile) s-au înregistrat 271 de 

căsătorii și 1 divorț. De remarcat că ambii indicatori sunt în scădere față de anii precedenți, însă ambele fenomene pot 

fi explicate prin prisma condițiilor deosebite din acest an, urmare a pandemiei COVID 19. 

ORAȘUL ȘTEFĂNEȘTI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Căsătorii 16 12 13 24 14 27 36 36 28 21 

Divorțuri 6 6 6 7 13 12 5 7 6 1 

(Sursa: INS TEMPO: Căsătorii pe județe și localități; Divorțuri pe județe și localități) 

 
Migrația populației. Migrația populației este unul dintre factorii semnificativi ai declinului demografic care afectează 
întreg teritoriul României în prezent. Bilanțul demografic general, este așadar afectat nu doar de deficiențele înregistrate 
prin sporul natural negativ ci si de migrație.  

Sub aspectul migrației permanente (schimbărilor de domiciliu) se remarcă un sold pozitiv (cu vârfuri înregistrate în anii 
2016 și 2017). Aceste date trebuie privite însă cu rezervă întrucât, dată fiind proximitatea de granița cu Republica 
Moldova, mulți cetățeni ai țării vecine se înregistrează în localitate, fără a locui neapărat pe raza teritoriului administrativ 
(așa cum este înțeles conceptul de domiciliu în nomenclatoarele statistice) 
 

ORAȘUL ȘTEFĂNEȘTI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Plecări cu domiciliul 2 1 2 3 2 6 8 

Stabiliri de domiciliu 21 27 238 77 91 202 32 

Sold 19 26 236 74 89 196 24 

(Sursa: INS TEMPO: Emigranți definitivi pe județe și localități de plecare; Imigranți definitivi pe județe și localități de destinație– 
prelucrări proprii)  

 
Pentru ultima decadă, numărul plecărilor cu reședința (plecări temporare) a depășit în mod sistematic numărul 
persoanelor care s-au stabilit în localitate, contribuind astfel la reducerea sistematica a populației.  

ORAȘUL ȘTEFĂNEȘTI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Plecări cu reședința 79 85 77 81 96 99 98 85 88 67 

Stabiliri de reședință 38 35 43 43 32 52 32 31 23 58 

Sold -41 -50 -34 -38 -64 -47 -66 -54 -65 -9 

(Sursa: INS TEMPO: Plecări cu reședința pe județe și localități; Stabiliri de reședință pe județe și localități– prelucrări proprii) 

Trendul migrațional negativ se observă atât la nivelul Orașului Ștefănești cât si la nivelul întregului județ însă, amploarea 

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

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 
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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. 

 

 

1.3. ECONOMIE ȘI FORȚA DE MUNCĂ 

Forța de muncă  

In conformitate cu datele de recensământ, în anul 2011 ponderea persoanelor încadrate formal pe piața muncii în 

Orașul Ștefănești era de circa 32.5%. Populația ocupată formal, consta în 800 de persoane (salariați + angajati sau 

patroni + angajatori). De asemenea, 925 de persoane se declarau la acea dată lucrători pe cont propriu (mulți dintre 

aceștia fiind în fapt zilierii ocazionali sau agricultorii individuali). În corelare cu aceste date, mare parte din populația 

locală beneficia de venituri de reduse, provenite din activități ocazionale, ajutoare sociale (inclusiv alocații pentru copii) 

și pensii. 

Datele INS privind numărul mediu al salariaților4 la nivel de județe și localități (atât pentru anul 2011 cât și pentru ultima 

decadă), evidențiază valori chiar mai reduse în ceea ce privește numărul persoanelor angajate formal la nivel de 

localitate și  totodată arată un deficit semnificativ pe care Orașul Ștefănești îl înregistrează la acest capitol comparativ 

cu celelalte localități urbane din județ. 

LOCALITATE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

UM: Număr persoane 

MUNICIPIUL 
BOTOȘANI 

           
29,852  

           
31,650  

           
31,523  

           
31,482  

           
31,166  

           
32,132  

           
33,739  

           
33,786  

           
34,443  

           
33,501  

MUNICIPIUL 
DOROHOI 

              
4,987  

              
4,994  

              
4,904  

              
4,823  

              
4,969  

              
5,067  

              
5,265  

              
5,290  

              
5,392  

              
5,243  

ORAȘ 
BUCECEA 

                 
376  

                 
361  

                 
321  

                 
365  

                 
338  

                 
375  

                 
400  

                 
406  

                 
414  

                 
402  

ORAS 
DARABANI 

                 
952  

                 
952  

                 
963  

                 
972  

              
1,001  

              
1,066  

              
1,091  

              
1,120  

              
1,142  

              
1,110  

                                                           

4 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. 
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LOCALITATE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

UM: Număr persoane 

ORAȘ 
FLĂMÂNZI 

                 
680  

                 
531  

                 
555  

                 
552  

                 
536  

                 
671  

                 
698  

                 
689  

                 
702  

                 
684  

ORAȘ 
SAVENI 

                 
959  

                 
847  

                 
798  

                 
838  

                 
889  

                 
907  

                 
830  

                 
816  

                 
832  

                 
809  

ORAȘ 
ȘTEFĂNEȚTI 

                 
250  

                 
236  

                 
246  

                 
338  

                 
311  

                 
333  

                 
356  

                 
366  

                 
373  

                 
363  

(Sursa: INS TEMPO: Numărul mediu al salariaților pe județe și localități) 

Totodată, localitatea Ștefănești înregistrează în mod sistematic cele mai ridicate valori ale șomajului 5 în rândul 

localităților urbane din județul Botoșani. Astfel, în luna martie 2021, din totalul de 4.154 persoane înregistrate în 

evidenţele AJOFM Botoşani, 595 de persoane sunt înregistrate în Municipiul Botoşani, 335 în Municipiul Dorohoi, 22 

în Oraşul Bucecea, 203 în Oraşul Darabani, 40 în Oraşul Flămânzi, 67 în Oraşul Săveni şi 242 în Oraşul Ştefăneşti. 

În ciuda faptului ca acest număr (raportat la populația activă totală a localității) este semnificativ, el nu ilustrează pentru 

amploarea reală a fenomenului dezocupării, întrucât mare parte dintre locuitorilor din Ștefănești care nu au o ocupație 

formală, nu întrunesc criteriile pentru a beneficia de ajutorul de șomaj în condițiile legii (dezocuparea este de lungă 

durată și nu se datorează disponibilizărilor). 

Analiza  situației șomajului la nivel de județ, conform comunicatelor emise de către agenția județeană de muncă, arată 

că principalii factori de vulnerabilitate pe piața muncii sunt vârsta și nivelul precar de educație.  

                                                           
5 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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Distribuția șomerilor pe categorii socio-profesionale indica faptul că cea mai mare parte a persoanelor înregistrate în 

baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani au un nivel de instruire primar, gimnazial 

sau profesional, în timp ce ponderea persoanelor care au absolvit studii liceale, postliceale sau  superioare este mult 

mai redusă. 

Din această perspectivă, populația din orașul Ștefănești este extrem de vulnerabilă pe piața muncii, întrucât majoritatea 

locuitorilor au un nivel de educație redus. Astfel, conform datelor de recensământ furnizate de către Direcția județeană 

de statistică Botoșani, din cele 5.314 persoane cu reședința în localitate, 1.633 au absolvit doar învățământul gimnazial, 

1.138 au finalizat cel mult 4 clase, 319 sunt “fără școală” iar 141 erau 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  
ȘTEFĂNEȘTI 

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 
analfabete2 

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 Recensământ furnizate dă către DJS Botoșani) 

 

Având în vedere aceste aspecte este evident faptul că deși localitatea Ștefănești are un potențial al resursei umane 

deosebit (populație tânără și o rata de înlocuire a forței de munca promițătoare), nivelul scăzut de educație și calificare 

al indică dezavantaje semnificative pe dimensiunea capital uman. Deși numeroasă, forța de muncă locală este puțin 

competitivă pe piața muncii la nivel local, regional și național. 

 

Contextul economic local si regional  

Numărul agenților economici din localitatea Ștefănești este relativ redus iar profilul acestora este preponderent 

comercial sau agrar. Potrivit datelor furnizate de către Oficiul Registrului Comerțului Botoșani, în anul 2016 în localitate 

erau înregistrați 87 de agenți economici în funcțiune, dintre care 30 de SRL-uri și 2 SA-uri, care activau în următoarele 

domenii de activitate: 

 6 firme în domeniul agricultură, silvicultură și pescuit  

 3 firme care cu domeniul de activitate în industria prelucrătoare 

 2 firme care activau în domeniul distribuției apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 

decontaminare 

 3 cu activitate în construcții 

 11 în comerț și repararea autovehiculelor și motocicletelor 

 1 în domeniul transport și depozitare 

 3 cu obiect de activitate în domeniul hoteluri și restaurante  

 și 3 profilate pe activități profesionale, științifice și tehnice 

Pe lângă acești agenți economici, în oraș mai existau și 29 de întreprinderi individuale (II), 29 de persoane fizice 

autorizate (PFA) si 3 asociații familiale (IF), cu un număr redus de salariați sau fără angajați. 
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Data fiind activitatea economică restrânsă la nivel local, potențialul economic local și perspectivele de dezvoltare ar 

trebui analizate la nivel județean și chiar regional. Economia locală, în stadiul curent, nu poate absorbi excedentul de 

forță de muncă. Populația neocupată formal generează presiune asupra populației active și a bugetelor administrației 

locale, limitând potențialul de creștere.  

Prin urmare, oportunitățile de dezvoltare trebuie căutate inclusiv în localitățile învecinate. De aceea, în cele ce urmează, 

prezentăm sumar contextul economic la nivel județean, în funcție de care ar trebui orientate strategiile de ocupare a 

forței de muncă, precum și inițiativele de stimulare a agenților economici locali și inițiativele antreprenoriale. 

În județul Botoșani, principalul sector de activitate, care absoarbe și cea mai mare parte a resursei umane este cel 

primar - agricultura, însă în localitățile urbane s-au dezvoltat sectoarele secundar (industrie, construcții, producerea și 

distribuirea apei, energiei și gazelor etc.) și terțiar (comerț, servicii etc.). 

Conform datelor furnizate de către Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani, la nivel 

de județ. existau (2016) 13.803 unități economice în funcțiune, dintre care 7.329 persoane fizice, 6.473 societăți (6208-

SRL, 76-SA, 32-SNC, 1-RA, 114-CA, 40-SC, 2-OC), cu activitate în următoarele domenii: 

A-Agricultură, silvicultură și pescuit -535 

B- Industria extractivă – 16 

C-Industria prelucrătoare – 728 

D-Producția și furnizarea de energie electrică și 

termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 39 

E-Distribuția apei; salubritate, gestionarea 

deșeurilor, activități de decontaminare – 46 

F-Construcții – 562 

G-Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea 

autovehiculelor și motocicletelor – 1988 

H-Transport și depozitare – 597 

I-Hoteluri și restaurante – 505 

J-Informații și comunicații – 234 

K-Intermedieri financiare și asigurări – 134 

L-Tranzacții imobiliare – 103 

M-Activități profesionale, științifice și tehnice – 509 

N-Activități de servicii administrative și activități de 

servicii suport – 141 

P-Învățământ – 27 

Sănătate și asistență socială – 102 

R-Activități de spectacole culturale și recreative – 

63 

S-Alte activități și servicii – 144 

 

Acești agenți economici asigura locuri de munca pentru 27.066 de persoane. 

În ceea ce privește limitările economiei locale, menționăm că, deși zona (județul Botoșani) dispune de numeroase 

oportunități (energii regenerabile, potențial agricol și zootehnic ridicat), nu reușește să atragă investițiile necesare care 

să valorifice aceste resurse. Implicit economia locală nu funcționează la potențialul real iar perspectivele de relansare 

sunt limitate, în absenta unor măsuri integrate.  

 

Dat fiind numărul mare de persoane care nu au un loc de muncă formal, precum și oferta limitată de locuri de muncă 

din plan local, relansarea economică depinde în egală măsură de stimularea inițiativelor locale precum și de 

valorificarea oportunităților externe. Acest lucru presupune coordonarea inițiativelor antreprenoriale cu specificul pieței 

la nivel de județ și regiune, crearea unui mediu local atractiv investițiilor și investiții în resursa umană pentru a crește 

competitivitatea acesteia în acord cu cerințele pieței regionale.  
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Agricultura:  

Agricultura constituie, în mod tradițional, ramura cea mai importantă a economiei locale și regionale, atât prin prisma 

dimensiunii suprafeței agricole și a condițiilor prielnice pentru o gamă variată de culturi, cât și prin forța de muncă pe 

care o înglobează și ponderea în economia locală.  

Suprafața totală a orașului Ștefănești este de 9.657 de hectare, dintre care suprafața agricolă cuprinde 8.494 de 

hectare, echivalentul a 88% din suprafața totală.  

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Fond funciar: 

Suprafața agricolă totală la nivelul UAT Ștefănești - 8.494 ha, 
din care:  
 

Categorii de folosințp a terenurilor agricole: 

 suprafața arabilă – 6.774 ha (80%) 

 pășuni și fânețe – 1.600 ha (19%) 

 vii și pepiniere pomicole - 120 ha (1%) 
 
 

Terenuri neagricole –1262 ha (total), din care 

 Păduri și altă vegetație forestieră - 384 ha 

 Ocupată cu ape, bălți - 405 ha 

 Ocupată cu construcții - 150 ha 

 Căi de comunicație și căi ferate  - 102 ha 

 Terenuri degradate și neproductive - 221 ha 
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Echipamente si masini agricole utlizate in agricultura locala 

 Tractoare până la 45 CP – 6 buc 

 Tractoare între 46-65 CP – 11 buc 

 Tractoare între 66-100 CP – 3 buc 

 Tractoare între 101-140 CP – 3 buc 

 Tractoare 141-200 CP – 2 buc 

 Motocultoare – 13 buc 

 Pluguri pentru tractor cu 3 trupițe – 14 buc 

 Pluguri pentru tractor cu mai mult de 3 trupite – 6 buc 

 Grape cu tracțiune mecanică – 5 buc 

 Semănători pentru păioase cu tracțiune mecanica – 8 buc 

 Cositori cu tracțiune mecanică – 8 buc  

 Prese pentru baloți cilindrici și paralepipedici – 10 buc Remorci pentru tractor 17 buc 

 

Spatii autorizate pentru depozitarea produselor agricole–daca este cazul: 

 Comcereal – Magazie – 5000 m2 

 RO-PHOENIX SRL – Magazie – 3300 m2 

 Agromec BT Ștefănești SRL – Magazie – 800 m2 

 I.I. Archip Irina Lacramioara – Magazie – 3000 m2 

 REC Autoservice Company SRL – Magazie – 2000 m2 

 Dumar SRL – Magazie – 500 m2 

 Agromer SRL – Magazie – 800 m2 

 Crap Costel I.I. – Magazie - 80 
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Cresterea animalelor - efectivul de animale:  

 Bovine 790 buc  

 Ovine 3800 buc 

 Caprine 270 buc 

 Cabaline 213 buc 

 Porcine 605 buc 

 Pasari 14700 buc 

 familii de albine 850 fam 

 iepuri de casa 250 buc  

 

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  

Principalele obiective destinate recreerii şi activităţilor sportive de pe raza orașului Ștefănești 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: 

In Lista Monumentelor Istorice 2004 oraşul Ştefăneşti ocupă 10 poziţii (12 poziţii din care au fost eliminate poziţia 476 

– Ansamblul bisericii „Cuvioasa Paraschiva” , datare anul 1640 şi poziţia 475 – Turn clopotniţă , datare sf.sec.XVIII  

ambele localizate în sat Ştefăneşti). 

Nr. 

crt. 

Cod LMI 

2004 
Denumire Localitate Localizare 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 
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Nr. 

crt. 

Cod LMI 

2004 
Denumire Localitate Localizare Datare 

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 

(Sursa: https://orasulȘtefănești-bt.ro/prezentare-oras/obiective-turistice/) 
 

 

 

1.4. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

Conform bilanțului teritorial al categoriilor de folosință pentru întreaga suprafață a teritoriului administrativ (rezultat în 

urma măsurătorilor GIS pentru întocmire PUG, 2013), zona spațiilor verzi, de sport și de agrement ocupă 5,93 ha, 

echivalentul a 0,53% din totalul suprafeței intravilane din teritoriul administrativ al orașului Ștefănești. La acestea se 

mai adaugă 15,57 ha (1,41%) suprafață acoperită cu păduri, precum și diferite suprafețe verzi aferente spațiilor publice 

de folosință specializată (cele aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție socială, 

instituții, edificii de cult, cimitire și respectiv baze sau parcuri sportive). 

NR. 

CRT. 
ZONE FUNCȚIONALE 

SUPRAFAȚA 

(HA) 

PROCENT DIN 

INTRAVILAN (%) 

1. Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 173,74 15,81 

2. Zonă instituţii şi servicii de interes public 15,94 1,45 

3. Zonă unităţi industriale şi depozitare 2,09 0,2 

4. Zonă unităţi agro-zootehnice 22,7 2,06 

5. Zonă căi de comunicaţie rutieră şi transport 86,71 7,9 

6. Zonă spaţii verzi, sport, agrement 5,93 0,53 

7. Zonă construcţii tehnico-edilitare 2,36 0,21 

8. Zonă gospodărie comunală, cimitire 7,06 0,64 

9. Zonă destinație specială 146,44 13,33 

10. Terenuri libere 569,55 51,85 

11. Ape 49,18 4,47 

12. Păduri 15,57 1,41 

13. Terenuri neproductive 1,1 0,10 

https://orasulstefanesti-bt.ro/prezentare-oras/obiective-turistice/
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NR. 

CRT. 
ZONE FUNCȚIONALE 

SUPRAFAȚA 

(HA) 

PROCENT DIN 

INTRAVILAN (%) 

14. Total intravilan existent 1098,37 100 

(Sursa: Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești, Județul Botoșani, 2013) 

Principalele obiective destinate recreerii și activităților sportive din orașul Ștefănești, care intră în alcătuirea zonei de 

spații verzi, sunt următoarele:  

 parcul central din Ștefănești, cu o suprafață de 0,187 ha,  

 parcul din localitatea Ștefănești (în cartierul cu locuințe colective) – 0,07 ha 9720 mp);  

 parcul dendrologic Ștefănești, cu o suprafață de 2,4 ha, 

 parcul din satul Bobulești, cu o suprafață de 2,5 ha,  

 terenul de sport din Ștefănești, cu o suprafață de 1,87 ha.  

În intravilanele localităților componente ale UAT, există mici suprafețe acoperite cu păduri, după cum urmează:  

 în localitatea Bădiuți – 0,6 ha pădure în intravilan,  

 în localitatea Bobulești – 8,78 ha pădure în intravilan,  

 în localitatea Ștefănești – 1,28 ha pădure în intravilan,  

 în localitatea Ștefănești – Sat- 3,11 ha pădure în intravilan,  

 în localitatea Stânca – 1,8 ha pădure în intravilan.  

Dintre dotările publice ce conțin suprafețe care intră în categoria spațiilor verzi, (conform Legii 24 / 2007, Art. 3), 

menționăm:  

 cimitirul din satul Bobulești – are o suprafață de 1,21 ha 

 cimitirul din localitatea Ștefănești de la Biserica „Sf. Paraschiva” – 2,5 ha 

 cimitirul din partea de Nord-Est a localității Ștefănești – 1,26 ha 

 cimitirul din satul Bădiuți – 0,276 ha 

 cimitirul din satul Stânca – 0,78 ha 

 cimitirul evreiesc din Ștefănești Sat – 1,4 ha 

Nu în ultimul rând, Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești, Județul Botoșani (2013) punctează, pe baza 

informațiilor prelucrate în tehnica S.I.G. următoarele spații verzi: 

 Parc în satul Bobulești cu o suprafață de 4300 m.p. 

 Teren de sport din localitatea Ștefănești-Sat cu o suprafață de 18.000 m.p. 

 Parcul dendrologic din localitatea Ștefănești-Sat cu o suprafață de 24.500 m.p. 

 Parcul central din vecinătatea D.N. 24C cu o suprafață de 1.600 m.p. 

 Spațiu de joacă amenajat în vecinătatea blocurile din localitatea Ștefănești cu o suprafață de 700 m.p. 

 Cimitirele ortodoxe și cel evreiesc din localitățile  UAT Ștefănești, cu o suprafață de 73.200 m.p.  

Raportând aceste suprafeșe la populația stabilă consemnată la Recensământul Populației și Locuințelor din 2011 

rezultă o valoare a spațiului verde de 24 m.p./locuitor (în condițiile în care pragul impus prin OUG 114/17.10.2007 

este de 26 m2 spațiu verde/cap de locuitor, în intravilanul localităților).  
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Arii protejate: 

ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti  

Situl este situat în partea de est a județului Botoșani, în Câmpia Moldovei. Stâncăria principală este constituită din 

calcare recifale sarmatice, acoperite parțial cu loess. Pantele sunt acoperite cu cernoziomuri de pantă carbonatice și 

cu cernoziom levigat.   

Situl prezinta un mare număr de specii continental - Sud - Estice care împreuna cu speciile europene și eurasiatice dau 

un caracter particular acestei regiuni. Situl Stânca Ştefăneşti este unica stațiune din România cu Schiverekia podolica 

ce intra aici într-o asociaie rupestra calcicola cu totul deosebita de cele montane. Specia se afla în aceasta stațiune 

floristica la limita vestică a arealului ei de răspândire. Importanța sitului rezidă în faptul că în acest areal vegetează 

câteva specii endemice precum:V eronica incana, Astragalus austriacus, Sempervivum ruthenicum. 

 

(Sursa: https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0234) 

ROSPA0058 Lac Stânca Costeşti 

Lacul Stânca Costești a fost declarat Sit Natura 2000, în 2007,  prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007, primind codul: 

ROSPA0058. Situl reprezintă cel mai important cartier de iernare al păsărilor acvatice din bazinul românesc al Prutului 

și a fost desemnat ca Arie de Protecţie Specială Avifaunistică prin Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004. 

Situl este amplasat pe platforma moldovenească, al cărei fundament este format din roci cristaline, magmatice și 

eruptive ce alcătuiesc un soclu rigid care a suferit o serie de mișcări de ridicare și coborâre de-a lungul erelor geologice, 

având loc mai multe transgresiuni și regresiuni marine. Zona cuprinde lacul de acumulare amenajat pe valea Prut, în 
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amonte de Costeti – pâna la localitatea Sadoveni. Avifauna din perimetrul lacului de acumulare este constituită din 178 

de specii de păsări, unele cu apariții neregulate, altele în pasaj, mai ales, iarna, lacul de acumulare fiind un important 

”cartier de internare” a pasarilor din bazinul românesc al Prutului. Avifauna regiunii cuprinde 136 de specii folosite drept 

criterii pentru identificarea ariilor de importana avifaunistică, reprezentând 76,40% din totalul avifaunei râului. Lacul 

reprezintă un punct important de popas pentru păsările de apă în timpul migrației, în zonă putând fii observate regulat 

stoluri mari de rațe, gâtșe, pescaruși etc. În perioada de cuibarit numărul păsărilor de apă este mai scăzut, dar avifauna 

Principalele vulnerabilitpți și riscuri pentru acestă zonă se referă la: braconaj, prinderea păsărilor cu capcane, 

electrocutare și coliziune în linii electrice, pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare, practicarea 

sporturilor extreme: barcă cu motor sau arderea stufului. 

 

(Sursa: https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSPA0058) 

 

Aria de protecţie specială avifaunistică „Lacul Stânca Costeşti” (APSA), Cod Vi.9  

Aria de Protecție Specială Avifaunistică „Lacul Stânca-Costești” (APSA) a fost declarată prin H.G. nr. 2151/2004, având 

suprafața de 2950 ha. Situl are o suprafață de 2.051,7 ha și este situat pe malul drept al râului Prut, pe teritoriul 

administrativ al orașului Ștefănești precum și al comunelor Manoleasa și Ripiceni. Aria naturală este străbătută de 

drumul național DN29E; care face legătura între localitatea Stânca și granița cu Republica Moldova (vama Stânca-

Costești). APSA „Lacul Stânca-Costești” se suprapune parțial peste ROSPA0058 Lacul Stânca Costești.  

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSPA0058
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Situl cuprinde trei clase de habitate de tip Ape dulci continentale, Culturi cerealiere extensive și Pajiști ameliorate; ce 

adăpostesc și asigură condiții prielnice de cuibărire și hrană mai multor specii de păsări (migratoare, de pasaj sau 

sedentare), dintre care unele protejate la nivel european sau aflate pe lista roșie a IUCN. 

La baza desemnării acestuia se află mai multe specii avifaunistice enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului 

European 147/CE din 30 noiembrie 2009; astfel: stârc galben (Ardeola ralloides), stârc roșu (Ardea purpurea), stârc 

pitic (Ixobrychus minutus), stârc de noapte (Nycticorax nycticorax), acvilă țipătoare mare (Aquila clangaa), acvilă 

țipătoare mică (Aquila pomarina), pescăruș albastru (Alcedo atthis), acvilă de câmp (Aquila heliaca), gâsca de vară 

(Anser anser), rață mică (Anas crecca), rață cu ciuf (Netta rufina), rață mare (Anas platyrhynchos), rață cârâitoare (Anas 

querquedula), rață lingurar (Anas clypeata), rață cu cap castaniu (Aythya ferina), rață moțată (Aythya fuligula), rață 

scufundătoare (Aythya marila), rață sunătoare (Bucephala clangula), gâsca cu piept roșu (Branta ruficollis), șorecar 

comun (Buteo buteo), șorecar încălțat (Buteo lagopus), barză albă (Ciconia ciconia), barză neagră (Ciconia nigra), 

lebădă de iarnă(Cygnus cygnus), lebădă de vară (Cygnus olor), șerpar (Circaetus gallicus), erete de stuf (Circus 

aeruginosus), erete vânăt (Circus cyaneus), erete alb (Circus macrourus), erete cenușiu (Circus pygargus), chirighiță-

cu-obraz-alb (Chlidonias hybridus), chirighiță neagră (Chlidonias niger), rață de ghețuri (Clangula hyemalis), 

ciocănitoarea de grădină (Dendrocopos syriacus), egretă mică (Egretta garzetta), egretă albă (Egretta alba), vânturel 

de seară (Falco vespertinus). 

Accesul în zonă poate fi realizat prin Drumul național (DN29D) – Botoșani – Ștefănești și  Drumul național (DN24C) – 

Iași – Ștefănești, Botoșani. 

Rezervaţia naturală Stânca Ştefăneşti  

Zona Stânca Ștefănești (situată în partea de Nord-Est a teritoriului administrativ) a fost declarată Rezervație naturală 

prin Legea nr.5/2000, Anexa I. Situl are o suprafaţa de 1 ha și este este o rezervaţie de interes geologic şi floristic, fiind 

inclusă în categoria IV-IUCN. Aceasta este singura locaţie din ţară (limita vestică a arealului său mondial)  unde 

poate fi întâlnită specia Schivereckia podolica, o plantă cu o ecologie interesantă, legată de substratul calcaros constituit 

din calcare recifale de vârstă bugloviană. Totodată, la nivel de zonă se mai întâlnesc și alte plante specifice de interes, 

precum,  urechelniţa (Sempervivum ruthenicum f. albidum), cosaciul (Astragalus austrigus f. minutiflorus), şopârliţa 

(Veronica incana), trânjoaica (Ranunculus illyricus f. moldavica) şi de unele specii de briofite saxicole. 

 

Factori de mediu: 

Calitatea mediului înconjurător este  influențată de două categorii de factori: 

 Factori fizici, naturali, cum ar fi: eroziuni, alunecări de teren, exces de umiditate, sărăturare, unele fenomene 

climatice şi hidrologice, care afectează calitatea solurilor, apelor, aerului,  florei şi faunei şi care pot fi accentuate 

de activitatea antropică; 

 Factori antropici corelați cu activitatea/dezvoltarea economico-socială a teritoriului, care generează transformări 

majore ale mediului natural, inclusiv prin dinamizarea şi accentuarea unor fenomene fizice. 

Urmare a acestor tipuri de acțiuni, componentele principale ale cadrului natural suferă o serie de disfuncții, care au 

consecințe în ceea ce privește calitatea vieții și potențialul de dezvoltare. 

Calitatea solurilor: 

Degradarea solurilor conduce la scăderea potenţialului lor productiv, inclusiv necesitatea schimbării modului de 

folosinţă a acestora sau chiar scoaterea lor din circuitul agricol. Sub acest aspect, Planul Urbanistic General al orașului 

Ștefănești, Județul Botoşani (2013), puncta o serie de disfuncții, privind calitatea solurilor, și anume:  



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI ȘTEFĂNEȘTI  

2022 – 2028 

 

39 
 

 marea majoritate a suprafeţelor arabile de pe raza teritoriului administrativ prezintă fenomene de eroziune de 

suprafață;  

 numeroși versanţi care mărginesc cursurile de apă ce traversează localitatea prezintă fenomene de alunecare 

activă şi alunecări potenţiale;  

 terenurile agricole (pășuni și terenuri arabile) din lunca râului râului Bașeu și lunca Prutului sunt deseori 

inundate, în urma revărsării apelor primăvara, la topirea zăpezilor și în cazul unor precipitații de lungă durată/ 

torențiale;  

 existența unor zone cu terenuri neproductive, neamenajate şi nerecuperate pentru alte folosinţe; 

 larga răspândire a eroziunii areolare (de suprafață) pe suprafețele cu pante mai mari de 3°, efectele fiind mai 

pronunțate cu cât panta este mai mare; pe pantele de peste 5-6°, solul este complet erodat, iar roca la zi 

favorizează formarea de sărături, fenomen caracteristic bazinului Bașeului;  

 reducerea suprafeţelor împădurite aspect care afectează stabilitatea terenurilor şi conduce la declanşarea 

deplasărilor de teren în masă;  

 neîntreținerea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare realizate înainte de 1989 conduce la degradarea terenurilor 

arabile;  

Un alt aspect care afectează calitatea solurilor este poluarea. Principalul factor la acest nivel este depozitarea 

întâmplătoare, pe sol,  a deşeurilor menajere şi amplasarea și gestiunea defectuasă a deşeurilor şi dejecţiilor 

zootehnice, din gospodăriile populaţiei.  

Potrivit Ordinului nr. 1552/2008 al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, Orașul Ștefănești se afla pe lista localităților unde există surse de nitraţi din activităţi agricole însă administrația 

locală a închis cele 5 depozitele neconforme prin procedură simplificatăpână la data de 16 iulie 2009. 

 

Calitatea aerului 

La fel ca și în cazul solurilor, poluarea aerului survine urmare a unor procese naturale (pulberile de sol, substanţele 

organice şi anorganice, radioactivitatea datorată emisiilor de roci sau de origine cosmică, incendierea maselor vegetale, 

descompunerea materiilor organice vegetale şi animale, procesele fiziologice ale omului şi animalelor,)  sau antropice 

(arderea combustibililor solizi, traficul auto și feroviar, industria alimentară, depozitarea și conservarea alimentelor, 

prelucrarea lemnului, activitatea agricolă și zootehnică). 

Având profilul economic local, respectiv lipsa de pe raza teritoriului administrativ a unor mari agenți industriali, poluarea 

atmosferică nu constituie o problemă majoră. 

La nivel de comunitate există însă o serie de surse/activități cu efecte poluante, dar cu un impact minor, cum ar fi: 

 procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi obiectivelor socio-economice, care generează fum. Acestea 

genereaza: particule în suspensie (cenuşă, funingine), gaze (monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon 

(CO2), oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf (SOX)) şi vapori de apă.  

 circulaţia şi transportul rutier generează NOX, CO2, CO, hidrocarburi nearse, suspensii formate din particule 

de carbon etc. 

 circulaţia auto pe drumurile săteşti de pământ, care conduce la poluarea cu microparticule de praf. 

 

Calitatea apei 

Calitatea apelor curgătoare din bazinele hidrografice în care este amplasată localitatea este deficitară. Conform PATN 

- Secțiunea II - APA, Resurse de apă dulce, râul Prut este încadrat în rândul bazinelor care necesită lucrări prioritare 
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de gospodărire a apelor în vederea creșterii resurselor specifice. Râul Başeu, la rândul său este încadrat din punct de 

vedere a stării ecologice în clasa de calitate III pentru indicatorii fizico-chimici şi II pentru indexul saprob fitoplanctonic. 

Factori care afectează calitatea apelor de suprafață: 

 Aglomerările umane: oraşul Ştefăneşti și localitățile componente (Ştefăneşti, Bobuleşti, Stânca, Ștefănești Sat, 

Bădiuţi) nu dispun de o rețea acoperitoare și corespunzătoare din punct de vedere tehnic de colectare a apelor 

uzate și ca atare reprezintă surse potențiale de  poluare a apelor de suprafaţă (prin deversarea 

necorespunzătoare a apelor menajere rezultate, ape care conțin materii în suspensie, substanţe organice, 

nutrienţi, detergenţi, etc.). 

 Agricultura - practicile zootehnice din gospodăriile şi fermele din localitate  generează cantități mari de deşeuri 

dejecţii lichide) care pot conduce la poluarea difuză a resurselor de apă (prin scurgere la suprafaţă, percolare, 

etc.).. 

În ceea ce privește apele subterane calitatea lor este în relație de interdependență cu calitatea apelor de suprafață, 

fiind influențată de asemenea și de ecosistemele terestre. În plus, în zonele de intravilan (mai ales acolo unde 

infrastructura de canalizare este absentă sau deficitară) există un pericol constant de depreciere a calităţii apei, în mod 

direct (apele uzate ajungând în subteran prin intermediul latrinelor şi al şanţurilor stradale), sau indirect (prin depozitarea 

necorespunzătoare a gunoiului de grajd, aruncarea la întâmplare a deşeurilor menajere).  

Poluarea apelor subterane rezultă din încărcările cu poluanţi de diverse origini (chimici, organici) prin: 

apele din precipitaţii care se infiltrează în terenurile agricole pe care se aplică necorespunzător îngrăşăminte şi 

pesticide;  

 deversările de deşeuri lichide zootehnice,  

 closetele uscate utilizate frecvent în mediul rural. 

 amplasarea necorespunzătoare a surselor de apă potabilă - a fântânilor - prea aproape de gospodărie, de 

closet, de depozitele de deşeuri zootehnice, fără a se respecta zona de protecţie;  

 efectele pasivităţii fostelor complexe zootehnice de capacităţi mari (din cadrul fostelor C.A.P.-uri). 

 

Calitatea apei potabile distribuite în mediul urban 

Nr 

crt  
Localitate  

Nr. total 

probe  

Potabilitate 

chimică (%)   

Potabilitate 

bacteriologică (%)  

Nr. determinări 

fizico-chimice  

Nr. determinări 

bacteriologice  

1 Botoşani  302 98,75 99,45 2238 1430 

2 Dorohoi  101 98,60 99,10 981 462 

3 Darabani  51 96,23 98,25 175 218 

4 Săveni  70 99,10 99,20 359 363 

5 Ştefăneşti  139 98,65 99,32 459 722 

(Sursa: Agenţia Pentru Protecţia Mediului Botoşani, Raport privind starea mediului în judeţul Botoşani în anul 2020) 

 

Colectarea deșeurilor menajere: 

În prezent, activitatea de colectare a deșeurilor menajere și similare generate în UAT Oraș Ștefănești se execută 

conform Regulamentului județean de salubrizare, sub monitorizarea ADI Ecoproces. Astfel, teritoriul județului Botoșani 

a fost împărțit în 5 zone de colectare, 4 dintre acestea fiind arondate la stații de transfer – zonele 1, 2, 3 și 5, zona 4 

fiind cu transport direct la CMID Stăuceni. UAT Ștefănești reprezintă zona 3, deservită de operatorul colector Diasil 

Service SRL Suceava, punct de lucru Ștefănești 
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Operațiile de sortare a deșeurilor colectate se realizează prin Stația de transfer Ștefănești (2019: Capacitate de 

transfer proiectată = 6500 tone/an; cantitate  deșeuri transferată = 2131). 

Pe teritoriul orașului Ștefănești nu există în prezent nici un depozit de deșeuri menajere și/sau industriale, acestea fiind 
colectate și transportate de către operatorul specializat. 
 

 

1.5. DEZVOLTARE URBANĂ. INFRASTRUCTURĂ DE LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI 

1.5.1. Clădiri publice și locuințe 

Obiective de interes public 

În cadrul celor 5 localități care intră în componența Orașului Ștefănești funcționează următoarele obiective de interes 

public:  

  

Ștefănești Targ: 

 Primăria Ștefănești si Consiliul local Ștefănești cu sediu comun 

 Poliția   

 AJOFM - Punct de Lucru AJOFM Ștefănești  

 Liceu teoretic „Ștefan Luchian” 

 Școala Generală - clasele I-VIII 

 Grădinița cu program normal Nr 1 Ștefănești 

 Biserica ortodoxă „Sfântul Gheorghe”, 

 Biserica ortodoxă „Sfânta Paraschiva” – monument istoric, 

 Biserica Penticostală, 

 Cinematograf „Prutul” – nefuncțional  

 Oficiul poștal 

 Casa de Cultură Ștefănești 

 Biblioteca orășenească  

 Muzeul “Ștefan Luchian”  

 Parc orășenesc 

 Piață agroalimentară, bazar, obor 

 Unitatea de Asistență Medico-Socială Ștefănești  

 Dispensar medical 

 Farmacii umane (2) si drogherii (2) 

 Cabinet veterinar (privat) 

 Farmacie veterinara 

 Magazine  

 Terenuri de sport (fotbal, handbal, volei) 

 Stație de alimentare cu combustibili (privată) 

 Sedii ale unor agenți economici din localitate 

Bobulești 

 Școala Primară Nr.2 Bobulești - Ștefănești  

 Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” 
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 Biserica ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” 

 Casă de rugăciune 

 Căminul Cultural Bobulești 

 Muzeul “Casa Satului” – nefuncțional  

 Oficiul Poștal Bobulești 

 Magazine  

 Sedii ale unor agenți economici din localitate 

Bădiuți 

 Școala Primară Nr.4 Bădiuți 

 Biserica ortodoxă „Sfântul Nicolae” 

 Magazine  

 Stanca 

 Sectorul Poliției de Frontieră 

 Școala Primară Nr.3 Stânca 

 Biserica ortodoxă ortodoxă “Intrarea Maicii Domnului în Biserică” 

 Nodul hidrografic 

 Vama Stânca 

 Magazine 

 Stație de alimentare cu combustibili (privată) 

 Sedii ale unor agenți economici din localitate 

 

 

Locuințe 

În conformitate cu de Recensământ, în orașul Ștefănești există 1.992 de locuințe convenționale.  

Sursa: Date de recensamant funizate da catre DJS Botosani) 

 

Rata de ocupare în localitate este de 2,65 persoane pe locuință, valoare peste media naționala (2,58) însă sub indicele 

la nivelul regiunii Nord-Est (2,72) sși județului Botoșani (2,84). (Sursa: Studiul secundar privind dezvoltarea urbana la 

nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Est, intocmit de ADR Nord Est in 2011). 

 
Cladiri de locuit UAT 

Ștefănești 

1.992 (total) 
 

Ștefănești – 444 

Ștefănești sat - 336 

Bădiuți  – 295 

Stânca - 345 
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Conform datelor furnizate de Direcția județeană de statistică Botoșani, majoritatea locuințelor sunt de dimensiuni foarte 

mici și adesea supraaglomerate. Suprafața locuibilă medie pe locuitor este de 8 m², atingând,  în cazul localității Bădiuți, 

valori chiar mai mici (5,8 m²). 

Gospodarii convenționale din locuintț după suprafața camerelor pe o persoană – UAT Oraș Ștefănești 

Suprafața 
camerolr de 

locuit ce 
revine/persoan

ă (mp) 

UAT 
ȘTEFĂNEȘTI 

ȘTEFĂNEȘTI BADIUTI BOBULESTI STANCA 
ȘTEFĂNEȘTI-

SAT 

Sub 8 328 47 76 96 71 38 

8 - 11,9 314 45 50 102 52 65 

12 - 15,9 283 61 44 72 51 55 

16 - 19,9 215 49 30 56 30 50 

20 - 23,9 139 32 18 36 19 34 

24 - 27,9 182 27 17 80 35 23 

28 - 31,9 88 21 7 24 14 22 

32-35,9 101 16 26 24 14 21 

36 - 39,9 95 67 2 9 7 10 

40 - 49,9 131 30 13 19 45 24 

50 si peste 116 49 12 24 7 24 

Informatie 
nedisponibila 

- - - - - - 

Gospodării/local
itate (total) 

1992 444 295 542 345 366 

Pesoane din 
gospodărie 

(total) 

                     
5,286  

                     
1,165  

                        
985  

                     
1,322  

                        
812  

                     
1,002  

Suprafata 
medie pe o 
pers. (mp) 

8.03 10.54 5.24 7.72 8.45 7.93 

Sursa: Date de recensamant funizate da catre DJS Botosani) 

 

Marea majoritate a locuințelor sunt vechi, de o calitate modestă și beneficiază de un acces redus la utilitățile publice.  

Nu in ultimul rând, referitor la fondul locativ trebuie menționat ca în orașul Ștefănești există un număr semnificativ de 

gospodării care nu dețin forme legale pentru locuință sau teren. 
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1.5.2. Utilități publice de interes local 

Rețea de distribuție a apei potabile: 

Potrivit Planului Urbanistic General al orașului Ștefănești, Județul Botoşani (2013) rețeaua de alimentare cu apă 

potabilă din Orașul Ștefănești – în localitățile componente însumează o lungime de 25 km (incluzând și rețeaua de 

distribuție). La nivelul localităților componente, rețeaua locală de alimentare cu apă este distribuită astfel:  

 Bobulești: 3 km  

 Ștefănești: 6,8 km  

 Stânca: 2 km rețea  

 Bădiuți: 1 km  

Sursa de alimentare reţea de apă potabilă este staţia de tratare a apei Ştefănești, cu alimentare din Lacul Stânca-

Costești. Deși orașul Ștefănești găzduiește stația de tratare și pompare a apei care deservește mai multe localități din 

județ, consumul de apa potabila pentru uz casnic per locuitor este foarte scăzut, prin prisma limitelor infrastructurii (debit 

de ieșire scăzut, sistem de distribuție vechi, cu pierderi în rețea).  

Cea mai mare parte a populației din teritoriul administrativ însă nu este conectată la sistemul de alimentare public (se 
alimentează în regim propriu prin fântâni și puțuri), ceea ce reprezintă o preocupare majoră, întrucât apa astfel 
captată nu îndeplinește standardele de potabilitate, din motive legate de: 

 neprotejarea eficienta din punct de vedere igienico-sanitar a surselor; 

 infiltratii din retelele de canalizare deteriorate; 

 conductele de distributie a apei potabile intr-o stare avansata de degradare; 

 statii de tratare a apei brute necorespunzatoare. 

Agentul economic care gestionează sistemul de distribuție a apei potabile în orașul Ștefănești este SC NOVA 
APASERV SA. 

 

Rețea de canalizare  

Lungimea reţelei de canalizare din zona administrativă este de 4,4 km . Acest sistem deserveşte exlusiv localitatea 
reședință a UAT și acoperă zona cu blocuri de locuințe (circa 200 de persoane, 60-70 apartamente), unitatea sanitară, 
două şcoli şi alte instituţii locale. Niciuna din localităţile aparţinătoare oraşului Ştefăneşti nu dispune de sistem de 
canalizare. În acest context, evacuarea apelor uzate provenite din gospodării se realizează la suprafaţă, prin scurgeri 
la rigole, sau prin infiltrarea în sol, prin intermediul haznalelor nevidanjabile, ceea ce duce la poluarea solului apelor 
subterane, precum şi a cursurilor de apă de suprafaţă.  

Extinderea rețelei de canalizare este o prioritate la nivel regional, în prezent fiind în curs de implementare un proiect 
MDRAP prin programul PNDL, care prevede realizarea a 32 km  de sistem de canalizare in localitățile Ștefănești, 
Ștefănești-Sat, Bădiuți, Stânca si Bobulești (perioada de implementare estimata 2019-2022). 

 
Încălzirea locuințelor  

În teritoriul administrativ nu există în prezent o rețea centralizată de termoficare. În localitatea Ștefănești a funcționat  

la un moment dat o centrală termică de zonă, însă aceasta a fost desființată. Astfel încălzirea locuințelor se face în 

regim propriu, preponderent cu sobe cu combustibil solid (lemne, deşeuri agricole etc.), în plan local neexistând nici 

rețea de alimentare cu gaze, care să permită instalarea de centrale termice la scară largă. 

Rețea de alimentare cu gaz: 
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Orașul Ștefănești nu este racordat la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale însă acest aspect face parte din lista de 

priorități a autorităților locale, care au inițiat un proiect pentru Înființare rețea de alimentare și distribuție gaze naturale 

în orașul Ștefănești, județul Botoșani (oraș Ștefănești si satele aparținătoare: Ștefănești, Ștefănești-sat, Bădiuți, 

Bobulești, Stânca). Proiectul presupune realizarea unui număr de 43.663 de km de rețea inteligentă de distribuție a 

gazelor și conectarea unui nr. de 1558 gospodării, 105 apartamente, 17 obiective social-culturale și 34 de agenți 

economici. 

Rețeaua de alimentare cu energie electrica  

Pe teritoriul orașului Ștefănești, prin lacul de acumulare Stânca Costești a fost pusă în funcțiune Centrala 

Hidroelectrică Stânca-Costești. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din toate localitățile componente 

ale orașului se realizează de către sistemul naţional energetic. Izolat, mai există locuințe în zonele marginalizate ale 

comunității (îndeosebi în satul Bădiuți cu populație majoritară romă), mai există unele gospodării care nu sunt 

conectate la reţeaua publică de alimentare cu energie electrică.  

Alimentarea se realizează prin 8 posturi de transformare, acestea sunt în număr de 8, repartizate la nivelul localităților 

componente după cum urmează: 

 3 posturi de transformare în satul Ștefănești Sat,  
 2 posturi de transformare în satul Stânca,  
 3 posturi de transformare în satul Bobulești.  

Reţeaua de joasă tensiune asigură racordarea tuturor beneficiarilor, precum şi iluminatul public. Această reţea se află 

în continuă extindere, pentru alimentarea noilor locuinţe. 

Activitatea de poștă și telecomunicații 

Orașul este deservit de Compania Naţională Poşta Română, Direcţia Regională de Poştă Botoșani, Oficiul Judeţean 

de Poştă Botoşani, cu puncte de lucru (oficii poștale) în 3 dintre cele 5 localități care intră în componența UAT: în 

localitatea Ștefănești, localitatea Bobulești și localitatea Stânca. Totdată toate localitățile componente ale teritoriului 

administrativ intră în aria de acoperire a operatorului de curierat rapid CARGUS. 

Pe partea de telecomunicații, teritoriul administrativ beneficiază de acoperire din partea furnizorilor cu acoperire 

națională (Orange, Vodafone și Telekom), care au instalate relee pe raza UAT. Operatorii de telefonie mobila asigură 

de asemenea accesul la internet și conexiune TV prin cablu. 

Întrastructură rutieră și transport 

Infrastructura şi căile de acces utilizate ca legătură între cele cinci localităţi sunt constituite din drumuri naționale, 

judeţene, comunale şi săteşti, după cum urmează: 

Drumuri naționale: 

 drumul național DN 29 D Botoșani - Ștefănești, care străbate localitatea Ștefănești Sat, oprindu-se în orașul 
Ștefănești la intersecția cu DN 24 C;  

 drumul național DN 24 C Vânători (intersecție cu DN 24 la nord de municipiul Iași) - Ștefănești – Rădăuți-
Prut; pe teritoriul orașului Ștefănești, DN 24 C străbate localitățile Bobulești, Bădiuți, Ștefănești;  

 drumul național DN 29 E: intersecție DN 24 C – satul Stânca – Baraj Stânca-Costești, până la frontiera de 
stat; străbate satul Stânca;  

Drumuri județene: 

 drumul județean DJ 294 B care asigură legătura între orașul Ștefănești – localitatea Ștefănești Sat și satul 
Murguța din comuna învecinată Dobârceni.  

Drumuri comunale: 
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 drumul comunal DC 23 Stânca – Mihălășeni;  

 drumul comunal DC 33 A Bobulești – Românești;  
 drumul comunal DC 33 B Ștefănești – Bădiuți.  

Rețeaua de drumuri locale, comunale și sătești necesită investiții de reabilitare și modernizare și reprezintă o prioritate 

pentru autoritățile locale. 

Transportul în comun este asigurat de microbuze către Botoșani și către Iași, cu o frecvență destul de ridicată. 

Localitatea nu este conectată la rețeaua națională de căi ferate. 

 

 

1.6. INFRASTRUCTURA DE SERVICII PUBLICE 

Educație 

La nivelul teritoriului administrativ, serviciile de educație sunt furnizate la nivelul următoarelor structuri de învățământ: 

Liceul Teoretic "Ștefan D. Luchian" Ștefănești 

Liceul „Ştefan D. Luchian” a fost înființat în 1962 ca liceu teoretic, de către profesorul Constantin Mocanu. Unitatea a 

funcționat cu două secții, uman și real până în 1976, când a fost convertit în liceu industrial sub patronajul uzinei I.U.P.S. 

Botoșani. În 1990 instituția este reconvertită în liceu teoretic, cu profil matematică – informatică și științe sociale iar în 

2004 a fost transformat în Grup Școlar, prin crearea unor clase de S.A.M.. Din 2012 denumirea unității se schimbă, 

devenind Liceu Teoretic. Tot în anul 2012 unitatea școlară a introdus o clasa cu profilul Tehnician lucrator in comert, 

iar doi ani mai târziu (2014) a introdus și învățământul profesional (profilul agricol). În anul școlar 2015-2016, denumirea 

unității se schimbă din nou în Liceul „Ştefan D. Luchian” În prezent, aproximativ jumătate din clasele de liceu au profil 

tehnologic/profesional.  

Unitatea este o structură cu personalitate juridică, având în subordine toate unitățile școlare din localitățile componente. 

Localizare: Oraș Ștefănești 

Statut: cu personalitate juridică  

Mod funcționare: două schimburi 

Niveluri de învățământ acreditate:  

 Învățământ preșcolar 
 Învățământ primar 
 Învățământ secundar inferior (gimnaziu) 
 Învățământ secundar superior (liceu) - Teoretica - Real - Matematică - Informatică 
 Învățământ secundar superior (liceu) - Tehnologica - Servicii - Tehnician în activități de comerț 
 Învățământ secundar superior (liceu) - Tehnologica - Resurse naturale și protecția mediului - Tehnician în 

agricultură 
 Învățământ profesional - Agricultură - Lucrător în cultura plantelor 

Număr de formațiuni de studiu: 29 
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Subunități arondate:  

 Grădinița cu program normal Nr 1 Ștefănești 
 Grădinița cu program normal Nr. 2 Bobulești 
 Școala Primară Nr.2 Bobulești – Ștefănești 
 Școala Primară Nr.3 Stânca 
 Școala Primară Nr.4 Bădiuți 

Baza materială: 10 Sali clasă, o sală de sport, bibliotecă (CDI), 2 laboratoare informatică, laborator de chimie și biologie, 

cabinet de istorie și psihologie, spații administrative 

Transport elevi –  microbuz școlar cu capacitate de 16 locuri. 

 

(Sursa: http://www.liceul-stefanesti.ro/) 

Grădinița cu program normal Nr 1 Ștefănești 

Localizare: oraș Ștefănești 

Statut: unitate arondată  

Mod funcționare: Un schimb/zi  

Niveluri de învățământ acreditate: Învățământ preșcolar 

Număr de formațiuni de studiu: 3 

Baza materială: 5 săli de clasă 

Transport elevi: N/A 

 

http://www.liceul-stefanesti.ro/
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Grădinița cu program normal Nr. 2 Bobulești 

Localizare: sat Bobulești 

Statut: unitate arondată  

Mod funcționare: Un schimb/zi  

Niveluri de învățământ acreditate: Învățământ preșcolar 

Număr de formațiuni de studiu: 3 

Baza materială: 2 săli de clasă 

Transport elevi:N/A 

 

Școala Primară Nr.2 Bobulești – Ștefănești 

Localizare: sat Bobulești 

Statut: unitate arondată  

Mod funcționare: Un schimb/zi  

Niveluri de învățământ acreditate: Învățământ primar 

Număr de formațiuni de studiu:5 

Baza materială: 4 săli de clasă, laborator de informatică, teren de sport 

Transport elevi: N/A 
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(Sursa: http://www.liceul-stefanesti.ro/) 

Școala Primară Nr.3 Stânca 

Localizare: sat Ștefănești 

Statut: unitate arondată  

Mod funcționare: Un schimb/zi  

Niveluri de învățământ acreditate: Învățământ primar 

Număr de formațiuni de studiu: 6 

Baza materială: 3 săli clasă 

Transport elevi:N/A 

 

http://www.liceul-stefanesti.ro/


 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI ȘTEFĂNEȘTI  

2022 – 2028 

 

50 
 

(Sursa: http://www.liceul-stefanesti.ro/) 

Școala Primară Nr.4 Bădiuți 

Localizare: sat Bădiuți 

Statut: unitate arondată  

Mod funcționare: Un schimb/zi  

Niveluri de învățământ acreditate: Învățământ primar 

Număr de formațiuni de studiu: 7 

Baza materială: 4 săli de clasă, teren de sport 

Transport elevi: N/A 

 

 

(Sursa: http://www.liceul-stefanesti.ro/) 

Baza materială a rețelei școlare a fost îmbunătățită în continuu, pentru asigurarea unor condiții cât mai bune de 
desfășurare a activităților didactice și a dotărilor necesare în procesul de învățare. Prin grija autorităților locale, din 
bugetul local și prin accesarea unor surse de finanțare, de-a lungul timpului au fost derulate lucrări de reabilitare,  
modernizare și dotare a clădirilor, demersuri care vor fi  susținute în continuare, făcând parte integrantă din strategia 
autorităților pentru dezvoltarea comunității. 

Efectiv școlar 

Numărul de clase / grupe de elevi din învățământul de zi / cu program normal din unitate (școală coordonatoare și 

structuri arondate) în anul școlar 2020-2021 

 
Unitate 
Coodonatoare 

Structuri 
Subordonate 

Total  

Număr de grupe din învățământul preșcolar 3 3 6 

Număr de clase din învățământul primar (CP-IV) 6 9 15 

Număr de clase din învățământul gimnazial (V-VIII) 8 2 10 

http://www.liceul-stefanesti.ro/
http://www.liceul-stefanesti.ro/
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Număr de clase din învățământul liceal (IX-XII/XIII) 6 0 6 

Număr de clase din învățământul profesional cu durată de 3 ani după 

clasa a VIIIa 
5 0 5 

Total 28 14 42 

(Sursa: ARACIP, Raport anual de evaluare internă a calității 2020-2021) 

 

 

Numărul efectivelor școlare (copii și elevi) din învățământul de zi din unitate (școală coordonatoare și structuri) în anul 

școlar 2020-2021 

 
Unitate 

Coodonatoare 

Structuri 

Subordonate 
Total  

Număr de copii din învățământul preșcolar 78 63 141 

Număr de elevi din învățământul primar (CP-IV) 132 141 273 

Număr de elevi din învățământul gimnazial (V-VIII) 176 23 199 

Număr de elevi din învățământul liceal (IX-XII/XIII) 128 0 128 

Număr de elevi din învățământul profesional cu durată de 3 ani după 

clasa a VIIIa 
106 0 106 

Total 620 227 847 

Total grădiniță 78 63 141 

Total niveluri Școală 542 164 706 

(Sursa: ARACIP, Raport anual de evaluare internă a calității 2020-2021) 

 

 

Numărul copiilor/ elevilor cu CES, pe niveluri de învățământ (fără clasa pregătitoare)  

pentru anul școlar 2020-2021) 

 Număr copii/elevi cu CES 

Număr de copii din învățământul preșcolar 10 

Număr de elevi din învățământul primar (CP-IV) 9 

Număr de elevi din învățământul gimnazial (V-VIII) 15 

Număr de elevi din învățământul liceal (IX-XII/XIII) 6 

Total   40 

(Sursa: ARACIP, Raport anual de evaluare internă a calității 2020-2021) 

 

Structura etnică a elevilor din unitate (școala coordonatoare și structuri) în anul școlar 2020-2021, pentru 

învățământul de zi (estimare) 

 
În gădiniță număr 

copii 

În școală număr 

elevi 

În grădiniță procente 

(%) 

În școală procente 

(%) 

Rromi 30 157 21,28% 20,66% 

Română 111 549 78,72% 72,24% 

Total 141 706 100,00% 92.89% 

(Sursa: ARACIP, Raport anual de evaluare internă a calității 2020-2021) 
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Distribuția elevilor în funcție de timpul mediu de deplasare la școala(estimare), în anul școlar 2020-2021  

 
În gădiniță număr 

copii 

În școală număr 

elevi 

În grădiniță procente 

(%) 

În școală procente 

(%) 

Sub 30 de minute 141 671 100,00% 88,29% 

Între 30 și 60 de 

minute 
0 

35 0,00% 4,61% 

Total 141 706 100,00% 92,89% 

Timp mediu 15 16,49   

(Sursa: ARACIP, Raport anual de evaluare internă a calității 2020-2021) 

 

Personal didactic 

Cadrele didactice care predau în unitate (școala coordonatoare și structuri arondate) în anul școlar 2020-2021 

 
Număr cadre 

didactice 

Total unitate 

(%) 

Număr total de cadre didactice din școală (pentru toate disciplinele) 62 100,00% 

Număr de cadre didactice calificate 59 95,16% 

Număr de cadre didactice care domiciliază în altă localitate decât școala 

pentru care predau (navetiști) 
12 19,35% 

Numărul cadrelor didactice nou venite în școală 7 11,29% 

Numărul de cadre didactice colaboratori 0 0,00% 

(Sursa: ARACIP, Raport anual de evaluare internă a calității 2020-2021) 

Din perspectiva performanței școlare rezultatele înregistrate de Liceul ”Ștefan D. Luchian” Ștefănești în ultimii ani ani 
au fost fluctuante. Daca media de admiterea la învățământul liceal (care înglobează rezultatele pentru ciclurile școlare 
anterioare și rezultatele obținute la evaluarea națională)  a fost în general în creștere, (2021 - 5,96; 2020 - 4,95; 2019 
– 4,75) rata de promovabilitate a examenului de Bacalaureat a elevilor din cadrul Liceului ”Ștefan D. Luchian” Ștefănești 
a fluctuat (38.46% in anul 2021, mult sub media la nivel național pentru acest an - 69,8%, însă mult peste performanța 
înregistrata în anul precedent - doar 21,82%. Și ușor sub rata de promovabilitate la BAC din 2019 -39,13%). 

Aceste performanțe plasau Liceul ”Ștefan D. Luchian” Ștefănești pe poziția a 16 în rândul liceelor din județ, respectiv 
poziția 776 la nivelul topului pe țară, (în creștere față de anii precedenți (poziția 1044 în 2020 si respectiv 824 în anuș 
2019). 

 

Cultură artă și sport 

Cultura reprezintă o dimensiune esențială în viața oricărei comunități. Aceasta aduce oamenii împreună și creează 
legăturile sociale pentru închegarea și funcționalitatea oricărei comunități. Totodată, serviciile culturale deschid 
perspectivele pentru dezvoltarea unei game variate de activități de natură economică (servicii conexe) și socială. 
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Principalele obiective culturale la nivelul unității administrative sunt: 

Casa de Cultură Ștefănești 

În prezent, imobilul necesită o serie de intervenții exterior cat si la interior precum și dotări specifice pentru aducerea 
structurii la standarde optime de fincționare. In acest sens, administrația locală de la Ștefănești a depus spre finanțare 
la Compania Națională de Investiții un nou proiect care vizează reabilitarea, modernizarea și dotarea structurii astfel 
încăt să se asigure condițiile pentru organizarea de spectacole și activități culturale. 
În cadrul Casei de cultura funcționază și Biblioteca orășenească Ștefănești.  

Cinematograf ”Prutul”  
În prezent obiectivul nu este funcțional însă face obiectul unor lucrări de reabilitare, modernizare  și dotare sală de 
cinema în cadrul unui proiect cu finanțare CNI inițiat de autoritățile locale.  

Căminul Cultural Bobulești  

În prezent obiectivul nu este funcțional însă face obiectul unor lucrări de reabilitare, modernizare și dotare necesare 
creării condițiilor pentru desfășurarea de activități cu caracter socio-cultural, în cadrul unui proiect cu finanțare CNI 
inițiat de autoritățile locale.  

 

Muzeu „Ștefan Luchian” Ștefănești 

Muzeul funcţionează într-o clădire recent reabilitată în 
baza unui proiect cu finanţare județeană, fiind redeschis în 
data de 23 aprilie 2021, după aproape 25 de ani de la 
închiderea sa, ca urmare a stării avansate de degradare a 
imobilului. Expoziţia de bază cuprinde piese de artă 
plastică şi de sculptură din colecţiile Muzeului Judeţean, 
dar şi bunuri culturale aparţinând familiei pictorului, donate 
de Fundaţia "Ştefan Luchian". 

 

Muzeul “Casa Satului” Bobulești – în prezent 

nefuncțional 

În localitățile orașului Ștefănești existăși numeroase lăcașe de cult: 

 Biserica ortodoxă “Cuvioasa Paraschiva” – localitatea Ștefănești (monument istoric), 
 Biserica ortodoxă “Sfântul Gheorghe” – localitatea Ștefănești, 
 Biserica ortodoxă “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” – sat Bobulești, 
 Biserica ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului” – sat Bobulești (biserica nouă), 
 Biserica ortodoxă “Intrarea Maicii Domnului în biserică“ – sat Stânca,  
 Biserica ortodoxă “Sfântul Nicolae” – sat Bădiuți 
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Biserica ortodoxă “Cuvioasa Paraschiva” 

Biserica ortodoxă “Cuvioasa Paraschiva”, 

ctitoria lui Ștefan al II-lea Tomșa, datează, 

se pare, de la începutul secolului al XVII-

lea (1640, fiind ridicată, conform istoricilor, 

pe fundația unei biserici mai vechi). 

Edificiul este unul adaptat unor funcții cu 

caracter defensiv, de dimensiuni 

impresionante (32 m lungime, 10 m lățime, 

15 m înăltime). În 1794 biserica trece prin 

reparații majore, sub patronajul lui 

Constantin Paladi și al soției sale Ilinca. În 

1828 este ridicat turnul clopotniței. 

Biserica "Cuvioasa Parascheva" este un punct de referință în istoria comunității. Potrivit legendelor locale, sub 

actuala Biserică "Cuvioasa Parascheva" s-ar afla o poartă de acces către un tunel subteran, suficient de amplu ca 

să poate fi străbătut călare, iar celălalt capăt al său se afla la Lehnești, unde erau adăpostite hergheliile domnești. 

Satul Lehnești a fost înghițit însă de apele Prutului în 1975, când a fost construit lacul de acumulare de la Stânca 

Costești. O altă istorie locală leagă originile acestui lăcaș de cult de domnia lui Ștefan cel Mare. Astfel, primul 

așezământ bisericesc din aceste locuri, ale cărui fundații sunt îngropate în fundația actualei biserici, ar fi fost 

construit de domnitorul Moldovei după o victorie împotriva tătarilor (1476).  

Biserica "Cuvioasa Paraschiva" din Ștefănești este în prezent inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul 

Botoșani din anul 2015. 

 

Monumente istorice  

Pe teritoriul orașului Ștefănești sunt prezente o serie de monumente istorice de categorie de interes local, și anume:  

Nr. 

crt. 

Cod LMI 

2004 
Denumire Localitate Localizare 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 
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Nr. 

crt. 

Cod LMI 

2004 
Denumire Localitate Localizare Datare 

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 

Sursa: http://arhiva.cultura.ro/Files/GenericFiles/LMI-2010.pdf 

Situri arheologice de interes național 

Pe teritoriul orașului Ștefănești sunt localizate un număr de 46 situri arheologice, reprezentând urme şi vestigii ale 

vechilor civilizaţii de pe aceste meleaguri 

 

Activități culturale și sportive 

Marea majoritate a obiectivelor culturale din zona administrativă sunt în curs de reabilitare astfel încât, în prezent, 

evenimentele cu caracter cultural sau socio-educativ sunt organizate în cadrul Liceului ”Ștefan D. Luchian” și structuri 

arondate (evenimente dedicate sărbătorilor creștine și naționale, de ziua copiilor sau cu ocazia „mărțișorului”. 

 

Servicii de sănătate 

Serviciile de sănătate în plan local sunt furnizate prin intermediul: 

 2 cabinete de medicină de familie 

 1 Unitatea De Asisteță Medico Socială  

 1 Cabinet medical Școlar 

 

De asemenea, pe raza teritoriului administrativ există și 2 farmacii, precum și un cabinet stomatologic. 

Unitatea De Asisteță Medico-Socială Ștefănești a fost înființată în baza Hotărârii 40/16.06.2003 a Consiliului Local 

Ștefănești, în baza prevederilor OG 70/2002. 

UAMS Ștefănești furnizează servicii medicale, servicii de îngrijire și servicii sociale. 

Beneficiarii serviciilor UAMS Ștefănești sunt persoane cu afecțiuni cronice și somatice care necesită temporar sau 

permanent tratament, supraveghere, asistare, îngrijire și care, datorită unor motive de natură economică, fizică, 

psihică sau socială nu au posibilitatea să își asigure nevoile medico-sociale și să își dezvolta propriile capacități și 

componente  pentru integrarea socială. 

Principalele funcții ale UAMS Ștefănești sunt: 

 Furnizarea de servicii socio-medicale de interes public, general/local, prin asigurarea următoarelor activități: 

 Găzduire pe perioadă determinată 

http://arhiva.cultura.ro/Files/GenericFiles/LMI-2010.pdf
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 Îngrijire personală 

 Asistență pentru sănătate 

 Recuperare/reabilitare funcțională 

 Socializare și activități culturale 

 Integrare/reintegrare socială 

 Cazare 

 Alimentație 

 Reabilitare și adaptare a ambientului: mici amenajări, reparații și altele asemenea 

 De informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul 

său de activitate/ serviciile furnizate. 

 De promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor 

omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care 

fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia etc. (Sursa: Hotărârea Consilului 

Județean Botoșani nr. 191/28.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Unității de Asistență Medico-Socială Ștefănești, din subordinea Consiliului Județean Botoșani)  

Nu în ultimul rând, în contextul Pandemiei cu noul Coronavirus SARS-COV-2, pe raza teritoriului administrativ a fost 

amenajat un punct de vaccinare în Ștefănești (în cadrul Centrului Comunitar integrat din Localitatea Ștefănești) 

 

Servicii sociale 

Serviciile de natură socială din plan local sunt furnizate prin compartimentul dedicat din cadrul  Serviciului de 

Administrație Publică Locală și Asistență Socială (APLAS) din subordinea directă a primarului. 

Compartimentul de Asistență socială  desfășoară activități specifice de asistare socială a copiilor aflați în dificultate sau 

a altor categorii de persoane vulnerabile, monitorizarea persoanelor care solicită /beneficiază de consiliere și sprijin 

material prin intermediul serviciului, gestionează procesul de acordare a prestațiilor sociale către persoanele/categoriile 

eligibile (alocații pentru susținerea familiei, ajutoare pentru încălzirea locuinței, Venit Minim Garantat, Alocația pentru 

nou născuți etc.), în condițiile legii. 

 

Tot în cadrul acestui serviciu funcționează și un Compartiment / Expert Romi, care îndeplinește rolul de mediator între 

autoritățile publice și comunitățile de romi în vederea găsirii de soluții adecvate pentru îmbunătățirea vieții acestora și 

integrarea minorității roma în comunitatea locală. 

Totodată, în cadrul acestei structuri funcționează și un compartiment de mediatori sanitari și medicină școlară, cu 

atribuții privind asigurarea unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi (identificarea și 

managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității, gestionarea circuitelor funcționale, verificarea respectării 

reglementărilor de sănătate publică), menținerea stării de sănătate individuale și colective(supraveghere stării de 

sănătate și igienă individuală a copiilor, aplicarea de tratamente profilactice, imunizări, triaj epidemiologic etc.), 

examinarea stării de sănătate a elevilor (monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice, elaborarea raportărilor curente 

pentru sistemul informațional de sănătate, eliberarea documentelor medicale necesare), asigurarea stării de sănătate 

individuale (acordarea de îngijiri pentru afecțiuni curente), promovarea unui stil de viață sănătos (educație pentru 

sănătate), conform prevederilor Ordinului Ministerului sănătății nr. 1668/2011. 

Siguranță și ordine publică 
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Orașul Ștefănești este o zonă fără infracțiuni majore.  

Instituția responsabilă cu asigurarea ordinii publice a teritoriului administrativ este Poliția Orașului Ștefănești (în 

subordinea Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – IPJ Botoșani) care acționează în sensul prevenirii 

criminalității, apărării drepturilor omului, prevenirii și descoperirii infracțiunilor.  

Management operativ (managementul situațiilor de urgență) se realizează prin intermediul Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență la nivel de localitate. 

 

Gestiunea deșeurilor orășenești 

În anul 2012, prin Hotărârea Consiliului Local Ștefănești nr. 31 (ca urmare  a implementării la nivelul Orașului Ștefănești 

a proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” a fost înființat  Serviciul Public de Depozitare și Administrare a 

Gunoiului de Grajd, în subordinea directă a viceprimarului orașului. 

Serviciul realizează: 

 Activități de colectare și transport 

 Activități de descărcare și sortare 

 Verificarea activității de precolectare a materialelor inerte, activitate realizată de către persoanele fizice/juridice 

producătoare de gunoi de grajd 

 Activități de depozitare controlată 

 Activități de întreținere a autovehiculelor și utilajelor care deservesc serviciul 

 Activități de curățenie în incinta platformei 

 

 

 

1.7. CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ DE ACCESARE ȘI 

IMPLEMENTARE A FONDURILOR EUROPENE ȘI GUVERNAMENTALE 

În Orasul Ștefănești, 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.  
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Consiliul Local Ștefănești are în componenţă 14 consilieri locali a căror activitate se desfăşoară pe 3 comisii de 

specialitate, respectiv: 

 Comisia pentru cultură, sport, învățământ 

 Comisa juridică 

 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 21 3 26 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 2 2 4 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 19 2 22 

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE  17 18 35 

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE  1 2 3 

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 16 16 32 

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE 40 23 63 

 
  
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 
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 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: 

 Atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii; 

 Atribuții referitoare la relația cu consiliul local; 

 Atribuții referitoare la bugetul local; 

 Atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor; 

 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; 
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 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: 

 aparatului de specialitate al primarului; 

 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. 

 

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 
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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. 

 

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  

 

 

 

 

 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI ȘTEFĂNEȘTI  

2022 – 2028 

 

62 
 

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; 

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 

 

Redăm în continuare doar o parte dintre cele mai importante proiecte derulate: 

 

Titlul proiectului şi nr. de referinţă: Platforma pentru gospodarirea si depozitarea gunoiului de grajd si 

a deseurilor menajere in orasul Ștefănești 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 implementarii 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 activităților 

 

 Elaborare documentatii tehnico-economice (SPF si SF); 

 Platforme comunale pentru management gunoi de grajd; 

 Platforme individuale pentru gunoi de grajd; 
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 Echipament pentru colectare, compostare si imprastiere gunoi 

compostat; 

 Pubele pentru separarea gunoiului menajer; 

 Reabilitarea 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 Ștefănești-Badiuti 

Stadiul implementarii In derulare 

Obiective Modernizare drum comunal DC 33 B, Ștefănești-Badiuti, km 0+000-1+000 

oras Ștefănești, judetul Botosani 

Descrierea activităților  Modernizare drum comunal DC 33 B, Ștefănești-Badiuti, km 0+000-

1+000 oras Ștefănești, 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, Ștefănești-Badiuti, km 0+000-1+000 

oras Ștefănești, judetul Botosani 

Valoare proiect 1.112.040,97 lei 

Surse de finanțare MDRAPFE -Programul Național de Dezvoltare Locală 

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

B, Ștefănești-Botosani 

Stadiul implementarii In derulare 

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

Descrierea activităților Modernizare drum comunal DJ 294B, Ștefănești-Botosani, km 0-

000+2+400, oras Ștefănești, 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; 
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 organizare receptia lucrarilor  si receptia finala 

Rezultate estimate Modernizare DJ 294 B, km 0-000+2+400, oras Ștefănești, 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 Ștefănești în cadrul  

Sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani 

Stadiul implementarii Finalizat 

Obiective Reducerea impactului asupra mediului în judeţul Botoşani; 

Sistem durabil de gestionare a deşeurilor în judeţul Botoşani; 

Conformare cu normele Uniunii Europene 

Descrierea activităților  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; 

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

114821 

Stadiul implementării 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 Ștefănești, Judetul 

Botosani. 

Descrierea activităților  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;  

 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 Ștefănești, Jud. Botosani. 

Stadiul implementării FINALIZAT 

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 
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limitarii pierderilor de vieti omenesti, valorilor materiale si protectia 

mediului 

Descrierea activităților  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 ȘTEFĂNEȘTI, JUDETUL BOTOSANI 

Cod SMIS 116454 

Stadiul implementării IN EVALUARE 

Obiective Obiectivul general al proiectului consta în facilitarea accesului 

persoanelor varstnice din orasul Ștefănești (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 activităților In vederea asigurarii functionalitatii, obiectivul de investitie propus va fi 

supus urmatoarelor tipuri de interventii:  

 INTERVENTII 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 

 ECHIPAREA 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 
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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, 

mobilier, sisteme electronice de gestiune a evidentelor, etc.) 

 AMENAJAREA 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“ 

 

  

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 
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Reabilitare cămin cultural in localitatea Bobulesti, oraşul Ștefănești, judeţul Botosani" 

Sursa de finanțare MDRAPFE- Programul Național de Dezvoltare Locală  

Titlul proiectului şi nr. de referinţă 

 

Reabilitare complex sportiv in oraşul Ștefănești, judeţul Botoşani" 

Sursa de finanțare MDRAPFE- Programul Național de Dezvoltare Locală  

Titlul proiectului şi nr. de referinţă 

 

"Amenajare parc orăşenesc in oraşul Ștefănești, judeţul Botoşani" 

Sursa de finanțare MDRAPFE- Programul Național de Dezvoltare Locală  

Titlul proiectului şi nr. de referinţă 

Amenajare parc orăşenesc in oraşul Ștefănești, 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 Ștefănești, 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, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de 

dezvoltare a Serviciului. 
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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 

Analiza SWOT reprezintă un proces de evaluare extensivă pentru proiectarea unei viziunii de ansamblu asupra 

comunității și a perspectivelor de creștere a acesteia. Denumirea metodei de cercetare este una descriptivă, indicând 

dimensiunile investigate, respectiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunități), 

Threats (riscuri sau amenințări).  

Prezenta secțiune adresează așadar următoarele aspecte: 

 Puncte tari – Care sunt atuurile i pe care UAT Ștefănești le are în prezent și cum pot fi 

exploatate/dezvoltate acestea în viitor?  

 Puncte slabe – Care sunt deficiențele/vulnerabilitățile comunității? Ce domenii necesită îmbunătățiri? 

 Oportunități – Cum poate UAT Ștefănești să se dezvolte? Care sunt segmentele/domeniile care pot fi 

abordate în viitor?  

 Amenințări – Există factori externi (controlabili dar și necontrolabili) care ar putea să reprezinte riscuri 

pentru dezvoltarea comunității?  

Această evaluare pornește de la o serie de factori cheie dați (ariile cu potențial de creștere și/sau cele care necesită 

intervenție întrucât condiționează potențialul de dezvoltare al comunității per ansamblu) și presupune formularea unor 

prezumții (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoștințe mai puțin detaliate (contextul viitor și oportunitățile și 

amenințările pe care acesta riscă să le aducă), în vederea stabilirii unor priorități și politici de acțiune în corelare cu 

nevoile comunității și țintele de dezvoltare și progres trasate la nivel național și comunitar. Așadar Analiza SWOT 

reprezintă o etapă cheie pentru stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunității, și articularea documentului 

strategic. 
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PUNCTE TARI 

 Avantaje 
 Capacități 
 Valori, oameni 
 Experiență 
 Rezerve financiare 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PUNCTE SLABE  

 Dezavantaje 
 Lacune în ceea ce 

privește capacitățile 
 Experiență 
 Domenii de 

îmbunătățit 
 Cauze pentru 

pierderea finanțelor 

OPORTUNITĂȚI 

 Domenii de 
îmbunătățit  

 Inovare 
 Parteneriate  

 

AMENINȚĂRI 

 Schimbări în 
economie  

 Obstacole 

 Impact politic 

 Efecte de mediu 

 Pierderi de personal 
 

 

Populație și structură demografică 

S W 

Profilul demografic favorabil, cu o populație 

tânără numeroasa  (18% vs. 14.5%, media pe 

țară, 15.9% media pentru Regiunea Nord Est și 

15.1% media pentru județul Botoșani); 

Grad de îmbătrânire a populației (769 ‰) mult 

mai redus comparativ cu valorile la nivel național 

(1187 ‰), de regiune (947 ‰) sau județ (1052 

‰); 

Rată de înlocuire a populației semnificativ mai 

bună decât valorile înregistrate la nivel național 

(640 ‰) de regiune (691 ‰) sau județ (659 ‰) 

Natalitate relativ ridicată (12 ‰), peste valorile 

înregistrate la nivelul județului Botoșani sau a 

celorlalte comunități urbane din județ; 

Sold migratoriu pozitiv în ceea ce privește 

migrația permanentă (schimbările de domiciliu). 

Efectiv demografic total modest (sub nivelul altor 

orașe și comune din județ); 

Valoarea indicatorului privind rata de înlocuire a 

populației, deși este peste mediile înregistrate la nivel 

național, regional sau județean, este sub pragul de 

1.000‰ , ceea ce 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. 

Raportul de dependență demografică relativ ridicat - 

467 ‰ (similar mediei la nivel național, dar peste 

valoarea acestui indicator la nivel județean (450 ‰) 

sau regional (449 ‰). 

Profil etnic divers, cu o comunitate roma numeroasă 

(în special în zonele marginalizate ale comunității) 

care are în continuare un grad de participare deficitar 

SWOT
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pe diferite dimensiuni ale vieții sociale (educație, 

piața muncii, servicii medicale etc.) 

Spor natural negativ 

Sold al migrației temporare (plecări cu reședința) 

deficitar. 

Profil educațional și de competențe deficitar. 

O T 

Poziția în cadrul rețelei de așezări - punct de 

trecere a frontierei cu Republica Moldova, legat 

de reședinta de judet, Municipiul Botoșani. 

Finanțările naționale și prin fonduri europene 

adresate serviciilor de educație; 

Finanțările disponibile pentru 

formarea/reconversia profesională a forței de 

muncă; 

Finanțările disponibile pentru reîntoarcerea 

emigranților în țară (sprijin pentru înființarea unei 

afaceri, formare antreprenorială consultanță și 

suport); 

Expertiza autorităților locale în accesarea de 

finanțări și implementarea de proiecte destinate 

dezvoltării capitalului uman. 

Destabilizarea structurii efectivului demografic. 

Ponderea redusă a populației adulte/ active în urma 

proceselor migraționale (chiar și plecări temporare) 

care, în perspectivă pot conduce la:  

- scăderea numărului de copii și la accentuarea 

raportului negativ de substituție al populației 

creșterea ponderii populației vârstince și, 

implicit, a presiunilor sociale  

scăderea forței de muncă și a potențialului 

economic 

Lipsa oportunităților economice care alimentează 

migrația populației active; 

Deficiențele legate de infrastructură (în 

special rețeaua de canalizare și alimentare 

cu apă) care afectează nivelul de calitate al 

vieții. 

 

 

Forța de muncă 

S W 

Potențial uman crescut. Populație activă (15-64 

de ani) relativ numeroasă (68.2%, similar valorii 

înregistrate la nivel național; 

Creșterea ușoară din ultimii ani a ocupării, atât la 

nivel județean cât și în orașului; 

Proximitatea față de Municipiul Botoșani, care 

oferă mai multe perspective de ocupare; 

Profil educațional și de competențe deficitar al 

capitalului uman, ceea ce determină o competitivitate 

scăzută pe piața forței de muncă; 

Număr scăzut de salariați, prin comparație cu 

celelalte orașe din județul Botoșani; 

Pondere semnificativă a populației active încadrate 

informal, lucrători pe cont propriu (de regulă în 

agricultură, în propria gospodărie/ zilieri), lucrători 

familiali neremunerați; 
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S W 

Diversificarea profilului educațional al populației 

din localitate prin introducerea învățământului 

profesional și tehnic. 

Schimbarea profilului ocupațional ca urmare a 

schimbului de generații (trecerea de la ocuparea 

preponderentă în sectorul agricol la o 

diversificare a domeniilor ocupaționale). 

Sub-raportarea șomajului, care nu reflectă 

dezocuparea de lungă durată; 

Cererea scăzută de forță de muncă în plan local, 

care a condus la acutizarea migrației; 

O T 

Poziționarea geografică – în proximitatea 

Municipiului Botoșani (pol de dezvoltare 

regională) și distanța medie față de Municipiul 

Iași (pol metropolitan MEGA cu vocaţie 

internaţională); 

Finanțările disponibile pentru 

formarea/reconversia profesională a forței de 

muncă și stimularea antreprenoriatului local; 

Programe guvernamentale și asistența UE 

disponibile pentru sprijinirea persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă; 

Programe guvernamentale și asistența UE 

disponibile pentru sprijinirea incluziunii sociale a 

categoriilor vulnerabile; 

Valorificarea spiritului antreprenorial și 

încurajarea sectoarelor de producție și servicii 

pentru atragerea forței de muncă existente în 

localitate. 

Profilul economiei locale, caracterizat prin 

preponderența sectorului agricol, în special a 

proprietății agricole individuale de mici dimensiuni, 

care conduce la practicarea unei  agriculturi de 

subzistență; 

Rata de dependență ridicată și coroborată cu rata 

deficitară de  înlocuire a populației (care poate 

conduce la emergența unui deficit de forță de muncă 

în următorii 10-15 ani), pot limita potențialul 

economic al localității și amplifica presiunile de 

natură socială comunității; 

Perpetuarea fenomenelor migraționale. 

Perpetuarea fenomenelor de discriminare privind 

accesul pe piața muncii a a populației roma. 

Perturbări în economia globală și națională, cu efecte 

replicative în plan local, care să conducă la 

restrângerea pieței muncii. 

 

 

Economie locală 

S W 

Dezvoltarea sectorului agricol prin apariția de 

antreprenori/unități care practică o agricultură 

sistematizată cu un nivel mai ridicat de 

productivitate; 

Dezvoltarea mono-sectorială - preponderența 

sectorului agricol, datorită condițiilor de mediu și 

tradițiilor locale care favorizează astfel de activități; 

Infrastructura edilitară (rețea de alimentare cu gaze, 

rețea de alimentare cu apă și canalizare) deficitară 

ca și acoperire/calitate, ceea  ce influențează în mod 
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S W 

Emergența sectoarelor secundar (industrie 

prelucrătoare, construcții), și terțiar (comerț, 

servicii etc.); 

Dezvoltarea antreprenoriatului local (inclusiv prin 

inițiative/proiecte ale autorităților locale– 

emergența a numeroși profesioniști orientați spre 

domenii de activitate precum comerț, agricultură, 

industria prelucrătoare, construcții etc.; 

Terenuri și spații disponibile pentru dezvoltări 

economice; 

Accesul facil la cai de transport, care asigură 

legătura cu polii de dezvoltare locală (Mun. 

Botoșani) și cu Republica Moldova; 

Preocuparea și deschiderea autorităților locale 

pentru stimularea și sprijinirea dezvoltării 

mediului de afaceri și atragerea de investitori/ 

agenți economici; 

Expertiza autorităților locale în atragerea de 

finanțări și implementarea de proiecte pentru 

stimularea antreprenoriatului local. 

negativ perspectivele de atragere de investitori în 

sectorul productiv; 

Servicii pentru populaţei dezvoltate insuficient și slab 

diversificate, necesitând investiţii în infrastructura 

aferentă și în resursele umane; 

Gradul deficitar de integrare a tehnologiei informației 

și comunicațiilor în activitățile economice;  

Acces limitat la finanțare a firmelor locale; 

Lipsa infrastructurii Horeca pentru stimularea 

dezvoltării sectorului turistic. 

Competitivitatea scăzută a mediului economic la nivel 

regional, prin prisma productivității reduse a muncii 

(inferioară mediei naționale cu 30%), a deficiențelor 

legate de infrastructură edilitară și capitalul uman 

(populație cu un nivel redus de calificare).  

 

O T 

Oportunitățile oferite de condițiile de mediu 

regionale (energii regenerabile, potențial agricol 

si zootehnic ridicat); 

Amplasamentul (apropierea de Municipiul 

Botoșani și de  Republica Moldova); 

Gradul de conectare (infrastructură deja existentă 

precum și demersurile sistematice din partea 

autorităților locale pentru reconstrucția, 

reabilitarea, modernizarea și extinderea acesteia) 

oferă perspective de dezvoltare a economiei 

locale pe mai multe direcții (domenii de 

activitate); 

Programe guvernamentale şi europene privind 

stimularea dezvoltării întreprinderilor; 

Atragerea investitorilor prin facilități locale. 

Instabilitatea legislativă și economică (mai ales în 

contextul pandemiei SARS-COV-2); 

Insuficienta direcționare a fondurilor europene și 

birocrația din procesul de accesare de finanțări 

pentru întreprinderi; 

Întârzieri în introducerea de noi tehnologii; 

Deficit de forță de muncă calificată, în contextul 

menținerii amplorii fenomenului migrațional și 

accentuării dezechilibrelor demografice emergente; 

Perturbări semnificative în activitatea întreprinderilor 

în contextul prelungirii crizei sanitare determinate de 

pandemia de Coronavirous; 

Instabilitatea economică la nivel internațional și 

național care afectează parcursul piețelor locale.  
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Agricultură 

S W 

Tradiția și extinderea sectorului agricol la nivelul 

comunității Agricultura reprezintă cea mai 

importantă dimensiune a economiei 

regionale/locale, înglobând cea mai mare parte a 

forței de muncă din cadrul comunității; 

Suprafața agricolă extinsă (8.494 ha). 

Potențial hidrografic ridicat; 

Favorabilitate mare pentru culturile cerealiere și 

cultura plantelor tehnice; 

Suprafețele mari cultivate cu porumb și plante de 

nutreț susțin sectorul creșterii animalelor;  

Expansiunea agriculturii sistematizate și 

extinderea și diversificarea parcului de mașini și 

utilaje agricole; 

Extinderea formelor asociative (prin arendarea 

terenurilor aflate în proprietate sau prin 

închirierea terenurilor de către asociațiile și 

societățile agricole; 

Apariția unor unități pentru valorificarea 

producției agricole: unități de morărit, panificație, 

prelucrarea laptelui. 

 

Ponderea foarte redusă a terenurilor agricole 

încadrate în clasa I de calitate (terenuri superioare 

din punct de vedere calitativ). 

Fragmentarea fondului funciar care conduce la un 

număr mare exploatații de mici dimensiuni ce 

practică o agricultură cu o productivitate scăzută (de 

subzistență); 

Numărul (încă) mic al asociațiilor agricole și al 

exploatațiilor mari comerciale pentru producție 

vegetală precum și ferme zootehnice care să 

valorifice terenurile agricole la un nivel superior; 

Fluctuații ale productivității agricole vegetale 

determinate de factorii de mediu; 

Gradul încă redus de mecanizare al lucrărilor 

agricole (în deosebi la nivelul exploatațiilor mici); 

Terenuri agricole afectate de eroziune de suprafață, 

exces de umiditate, alunecări de teren; 

Existența unor culturi care favorizează eroziunea 

solurilor (cultura porumbului, monoculturi); 

Schimbările generaționale care conduc la 

reorientarea forței de muncă dinspre agricultură spre 

alte sectoare de activitate; 

Deficiențe în ceea ce privește circuitul de distribuție 

și promovare a produselor agricole; 

Dimensiunile încă reduse ale industriei de prelucrare 

a produselor agricole locale; 

Capacități limitate de stocare 

Lipsa de personal calificat pentru exploatarea 

utilajelor complexe (mecanici, tehnicieni). 

O T 

Modificarea structurii populației (înlocuirea 

generațiilor) poate determina în timp, o coagulare 

Modificările climatice și fenomenele extreme pe care 

le generează, cu efecte directe asupra performanței 

agricole; 
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a terenurilor agricole în forme asociative sau 

aglutinarea acestora prin cumpărare; 

Potențialul de absorbție al pieței românești pentru 

produse agricole și agroalimentare autohtone; 

Alocările financiare din fonduri guvernamentale/ 

europene pentru dezvoltarea unei agriculturi 

sustenabile; 

Politicile privind migrația și restricțiile impuse în 

contextul epidemiei de Coronavirus ar putea 

încuraja reîntoarcerea populației plecate la 

muncă în străinătate; 

Utilizarea abilităților și activelor de capital de 

către persoanele care au activat pe piețe de 

muncă externe în domeniul agricol. 

Creșterea costurilor de producție (combustibil, 

fertilizanți și tratamente, echipamente) precum și a 

celor de finanțare (credite bancare); 

Fluctuații anuale de cerere și preț;  

Restricții de ordin legislativ și procedural la nivel 

național și comunitar; 

Reticența exploatațiilor mici pentru implementarea 

unor metode moderne în agricultură; 

Pierderi materiale și umane datorate vulnerabilității 

comunităților rurale în fața manifestării, din ce în ce 

mai frecvente, a efectelor schimbărilor climatice și a 

fenomenelor meteorologice extreme. 

 

 

Mediul înconjurător 

S W 

Potențialul de extindere a spațiilor verzi; 

Existența unor spații verzi publice, cu acces 

nelimitat (parcul central din Ștefănești, cu o 

suprafață de 0,187 ha și parcul din localitatea 

Ștefănești, în cartierul cu locuințe colective – 0,07 

ha 9720 mp);  

Existența în intravilanul localităților componente a 

numeroase zone acoperite cu pădure și 

vegetație; 

Biodiversitate ridicată –  existența unor 

ecosisteme diverse, inclusiv  situri de importanță 

comunitară/ arii protejate  (siturile Stânca 

Ştefăneşti și Lac Stânca Costeşti, Aria de 

protecţie specială avifaunistică „Lacul Stânca 

Costeşti” și Rezervaţia naturală Stânca 

Ştefăneşti); 

Condiții de mediu prielnice unei agriculturi 

performante, caracterizată prin diversitatea 

culturilor; 

Marea majoritate a suprafeţelor arabile prezintă 

fenomene de eroziune de suprafață;  

Numeroși versanţi care mărginesc cursurile de apă 

prezintă fenomene de alunecare activă şi alunecări 

potenţiale;  

Terenurile agricole (pășuni și terenuri arabile) din 

lunca râurilor Bașeu și lunca Prutului sunt inundate 

datorită revărsării apelor primăvara sau in cazul unor 

precipitații de lungă durată. 

Râurile în bazinele cărora este amplasat orașul 

Ștefănești (Prut și Bașeu) sunt încadrate în categoria 

cursurilor de apă degradate, care necesită măsuri de 

depoluare pentru creșterea calității apei; 

Lipsa unui sistem eficient și acoperitor de canalizare 

conduce la poluarea difuză a resurselor de apă de 

suprafață (prin scurgere la suprafaţă, percolare, etc.) 

și a apelor subterane (apele uzate ajungând în 

subteran în mod direct,prin intermediul latrinelor şi al 

şanţurilor stradale).  
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S W 

Utilizarea pe scară redusă a îngrăşămintelor 

chimice pentru agricultura datorită 

preponderenței exploatațiilor familiale de mici 

dimensiuni; 

Lipsa unor poluatori industriali mari pe raza 

localității / în vecinătate  

Calitatea aerului în parametrii normali. 

Înființarea și operaționalizarea în cadrul 

administrației locale a unui compartiment 

specializat pentru depozitarea și gestionarea 

gunoiului de grajd. 

Proiectele în derulare pentru extinderea reței de 

canalizare și alimentare cu apă şi reabilitarea 

Staţiei de Tratare a Apei Potabile Ştefăneşti, care 

vor îmbunătăți sensibil calitatea factorilor de 

mediu. 

Nivel scăzut de echipare a exploatațiilor agricole cu 

spații de epurare și bazine dejecții, fapt ce conduce 

la poluarea solului și a apei freatice cu nitriți; 

Amplasarea necorespunzătoare a surselor de apă 

potabilă - a fântânilor - prea aproape de gospodărie, 

de closet, de depozitele de deșeuri zootehnice, fără a 

se respecta zona de protecție; 

Efecte pasivității fostelor complexe zootehnice de 

capacități mari (din cadrul fostului C.A.P)  

Lipsa unui sistem unui sistem coerent de colectare 

selectivă a deșeurilor 

Slaba conștientizare a populației și agenților 

economici în problematica protecției mediului. 

O T 

Derularea unor proiecte pentru îmbunătățirea 

infrastructurii  de colectare și tratare a apelor 

menajere (proiecte locale și la nivel județean 

pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă și 

a celei de canalizare; proiect la nivel județean/de 

furnizor pentru reabilitarea stației de epurare și 

eficientizarea întregului sistem de colectare a 

apelor uzate); 

Posibilitatea adoptării unor tehnologii și soluții 

tehnice performate în domeniul gestiunii 

deșeurilor și reciclării acestora; 

Oportunitatea adoptării unor măsuri de 

împădurire a anumitor suprafețe de teren și sau 

crearea de noi spații verzi cu acces nelimitat 

pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu  și a 

calității vieții; 

Oportunitățile oferite de către mijloacele 

tehnologice și social media, precum și finanțările 

(guvernamentale și comunitare) pentru educarea 

publicului larg în domeniul protecției mediului 

Cunoașterea și interesul limitat față de problematica 

de mediu în rândul populației și a actorilor locali 

relevanți; 

Lipsa informațiilor legate de normele europene de 

mediu în rândul populației generale și mai ales a 

micilor întreprinzători; 

Costurilor de investiție ridicate ale proiectelor majore 

în domeniul infrastructurii de mediu; 

Complexitatea și birocrația asociate accesării 

finanțărilor destinate proiectelor de mediu precum și 

cunoștințe insuficiente legate de elaborarea și 

administrarea unor astfel de proiecte; 

Înregistrarea unor fenomene meteorologice extreme 

ca urmare a încălzirii globale, cu efecte asupra 

tuturor dimensiunilor vieții comunitare. 
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S W 

înconjurător, dezvoltării durabile, combaterii 

efectelor încălzirii globale etc.; 

Finanțările din fonduri guvernamentale și 

comunitare destinate sectorului de mediu. 

 

 

Infrastructura de clădiri publice și locuințe 

S W 

Existența unui patrimoniu amplu de clădiri publice 

și obiective de interes local care găzduiesc toate 

serviciile de interes comunitar (unități de 

invătămant, clădiri care permit funcționarea 

administrației locale și furnizarea serviciilor 

specifice administrare, evidența populației, 

gestiune financiară, suport social, siguranță 

publică, protecția mediului etc.), locații destinate 

activităților culturale, de sport și agrement etc. 

Dispersia obiectivelor care asigură furnizarea 

serviciilor de bază la nivelul localităților 

componenta, facilitând accesul populației la 

acestea (unități școlare, oficii poștale, magazine, 

farmacii) etc.; 

Fondurile accesate (sau în curs de accesare) și 

investițiile inițiate pentru reabilitarea, 

modernizarea și dotarea unor clădiri de interes 

public (cinematograf, casa de cultură, camin 

cultural, unități  școlare) 

Proiectele pentru dezvoltarea echipării edilitare în 

curs de realizare (extindere rețea de alimentare 

cu apă și canalizare) sau care urmează a fi 

inițiate (realizare rețea de alimentare cu gaze). 

Calitatea modesta a fondului locativ, la nivelul 

teritoriului administrativ existând zone marginalizate 

extinse, în care predomină casele din chirpici și 

paianță; 

Majoritatea locuințelor sunt de dimensiuni foarte mici 

și adesea supraaglomerate. Suprafața locuibilă 

medie pe locuitor este de 8 m², atingând,  în cazul 

localității Bădiuți, valori chiar mai mici (5,8 m²). 

Nesiguranță locativă ridicată. Un număr semnificativ 

de gospodării care nu dețin forme legale pentru 

locuință sau teren; 

Lipsa proiectelor și a asistenței specializate în 

realizarea lucrărilor de construcție, pentru o parte  

dintre locuințele noi; 

Echiparea edilitară defectuasă - necesitatea 

extinderii rețelelor și creșterii gradului de conectare la 

sistemul de alimentare cu apă potabilă, sistemul 

centralizat de canalizare și rețeaua de alimentare cu 

gaze naturale; 

Încălzirea pe timp de iarnă cu sobe cu combustibili 

solizi.  

O T 

 

Finațări disponbilile pentru reabilitarea, 

modernizarea și dotarea unor clădiri publice de 

interes local; 

Costurile ridicate cu care se confruntă populația 

pentru menținerea/ îmbunătățirea fondului locativ sau 

reglementarea situației juridice a locuințelor (acolo 

unde este cazul), care conduc la deprecierea 

fondului locativ și nesiguranță locativă. 
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Finanțări destinate infrastructurii edilitare, inclusiv 

proiecte implementate la nivel județean; 

Dezvoltarea de parteneriate la nivel regional 

pentru îmbunătățirea infrstructurii edilitare la nivel 

de zona; 

Experiența și deschiderea autorităților locale 

privind accesarea de finanțări și implementarea 

de proiecte destinare reabilitării, modernizării 

și/sau dotării obiectivelor publice locale și 

respectiv reabilitării și extinderii infrastructurii 

edilitare.  

 

Costurile ridicate ale investițiilor în îmbunătățirea 

clădirilor de interes public și a infrastructurii edilitare. 

Caracterul limitat al fondurilor destinate modernizării, 

reabilitării și dotării clădirilor de interes public și 

competiția extrem de ridicată la nivelul autorităților 

locale în accesarea unor astfel de finanțări; 

Caracterul limitat al fondurilor destinate reabilitării și 

extinderii infrastructurii edilitareși cererea extrem de 

ridicată pentru astfel de finanțări; 

Dificultăți legate de constituirea și menținerea unor 

parteneriate regionale cu localitățile învecinate pentru 

derularea unor proiecte comune privind infrastructura 

edilitară; 

Complexitatea și birocrația asociate implementării 

unor proiecte majore în infrastructură. 

 

 

 

Utilități publice de interes local 

S W 
Infrastructură rutiera extinsa (și în continu proces 

de reabilitare/modernizare) care asigură o 

accesibilitate ridicată a comunității; accesul pe 

teritoriul orașului Ștefănești se realizează prin 

intermediul a 3 drumuri naționale: DN 29 D, DN 

24 C, DN 29 E, rezultând o accesibilitate ridicată; 

Proiectele inițiate pentru extinderea rețelelor si a 

gradului de conectare la utilități publice (extindere 

rețea de alimentare cu apă și canalizare; 

realizare rețea de alimentare cu gaze); 

Acces larg la servicii de poștă și curierat. 

Acces larg la servicii de telefonie fixă și mobilă, 

televiziune prin cablu și internet, în localitate fiind 

prezenți toți furnizori majori de servicii de 

telecomunicații la nivel național; 

Conectare aproape integrala la rețeaua publică 

de alimentare cu energie electrică. 

Lungimea redusă a rețelei de alimentare cu apă (25 

km) și gradul extrem de mic de acoperire a 

populației. 

Lungimea redusă a rețelei de canalizare (4,4 km) și 

gradul extrem de mic de acoperire a populației; 

Calitate scăzută a apelor din unele fântâni (sub 

standardele de potabilitate, datorită poluării apelor 

freatice sau nerespectării zonelor de protecție 

sanitară în jurul surselor de apă potabilă) 

Lipsa unei rețele de alimentare a populației cu gaz; 

Lipsa unei rețele centralizate de de termoficare 

(încălzirea se face în prezent prin sobe cu 

combustibili fosili/deșeuri vegetale) 

Drumuri care necesită reabilitare (prin prisma uzurii 

normale sau pentru remedierea distrugerilor datorate 

unor fenomene meteorologice atipice). 
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O T 

Finanțări din fonduri guvernamentale și 

comunitare pentru îmbunătățirea infrastructurii 

edilitare; 

Perspectivele unor parteneriate cu actori publici 

și privați relevanți, la nivel județean/regional 

pentru corelarea investițiilor în infrastructură; 

Creşterea posibilităţilor de informare și mobilizare 

a populaţiei prin îmbunătăţirea accesului la 

tehnologia informației.  

Expertiza autorităților locale privind derularea 

unor proiecte de extindere, modernizare și 

reabilitare a infrastructurii edilitare, din fonduri 

proprii sau prin accesare de finanțări 

nerambursabile 

Creșterea semnificativă a costurilor cu utilitățile care 

pune în dificultate populația locală și implicit 

generează presiunii asupra autorităților locale pentru 

acordarea ajutoarelor sociale specifice (ajutoare 

pentru încălzirea locuințelor); 

Impactul negativ asupra mediului generat de lipsa 

unui sistem eficient de colectare si tratare a apelor 

uzate 

Impactul negativ asupra mediului lipsa unei rețele de 

alimentare cu gaze naturale i (prin poluare și 

impactului generat de folosirea combustibililor solizi 

și a deșeurilor agricole pentru încălzire). 

 

 

Servicii publice 

S W 

Infrastructură școlară acoperind toate ciclurile de 

învățământ,  îmbunătățită de-a lungul timpului 

(prin lucrări punctuale de reabilitare, modernizare 

și dotare) pentru asigurarea unor condiții cât mai 

bune de desfășurare a activităților didactice; 

Infrastructură culturală diversificată (Casă de 

cultură, Cinematograf, Cămin cultural, Muzeu 

etc.) și extinsă inclusiv la nivelul localităților 

componente. 

Proiectele inițiate pentru îmbunătățirea bazei 

materiale de furnizare a serviciilor culturale (Casă 

de cultură, Cinematograf, Cămin cultural) 

Existența unor monumente istorice de interes 

local (Biserica ortodoxă “Cuvioasa Paraschiva”) 

Situl arheologic de la Stânca, Situl arheologic de 

la Ştefăneşti,punctul ”Stârcea” etc.) precum și a 

unor situri arheologice de interes național, cu 

relevanță culturală și potențial turistic. 

Performanță școlară modestă (fie că este vorba de 

rata de promovabilitate a examenului de Bacalaureat, 

de media de admitere la învățământul liceal - care 

înglobează rezultatele pentru ciclurile școlare 

anterioare și rezultatele obținute la examenul de 

capacitate sau de plasarea unităților de învățământ 

pe criterii de performanță în clasamentul general al 

sistemului de învățământ național);  

Viață culturală puțin ofertantă (prin prisma faptului că 

cea mai mare parte a infrastructurii de furnizare a 

unor astfel de servicii se află în curs de 

modernizare/reabilitare) 

Provocările generate de profilul socio-economic al 

comunității asupra sistemului de asistență socială din 

plan local (nivel de trai scăzut, rate ridicate ale 

sărăciei și deprivării materiale, care genereaza 

dependență crescută de prestațiile sociale); 
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S W 

Existența unor spații special amenajate pentru 

derularea activităților sportive (teren și sala de 

sport); 

Existența infrastructurii pentru furnizarea de 

servicii medicale direct la nivelul comunității 

(cabinete de medicină de familie, UAMS, 

cabinete stomatologic) 

Infrastructura de servicii de asistență socială, 

acoperind toate categoriile de persoane 

vulnerabile (copii, persoane sărace și/sau aflate 

în diverse situații de risc, bătrâni), compusă dintr-

un serviciu dedicat care funcționează în cadrul 

primăriei; 

Înființarea și operaționalizarea în cadrul primăriei 

a unui compartiment dedidcat pentru gestiunea 

deșeurilor rezultate din activitatea de mediu. 

Proiecte la nivel de comunitate pentru creșterea 

accesului/participării la servicii de bază educație, 

sănătate, formare, consiliere și mediere pentru 

acces pe piața muncii) adresate categoriilor 

vulnerabile (persoane din zonele marginalizate, 

comuntatea roma, varstnici, copii). 

Presiunea (criza medicală) exercitată pandemia de 

Coronavirus, asupra unităților medicale locale (și 

regionale) și asupra întregii comunități în ansamblu. 

Necesitatea implementării unui sistem integrat de 

management al deșeurilor (și asigurării infrastructurii 

corespunzătoare) pentru precolectarea selectivă a 

deșeurilor menajere. 

O T 

Finanțări disponibile pentru educație, reducerea 

sărăciei (sprijinirea comunităților vulnerabile) și 

dezvoltarea serviciilor la nivelul comunității . 

Expertiza autorităților locale în accesarea unor 

astfel de finanțări si implementarea de proiecte 

cu obiective legate de reducerea sărăciei și a 

excluziunii sociale. 

 

Amenințări generate de prelungirea pandemiei de 

coronavirus care afectează toate dimensiunile vieții 

sociale: modul de desfășurare a activităților 

educaționale (trecerea la forme de învățământ 

hibrid/online), accesul la piața muncii (în condițiile 

reducerii activității în mai multe sectoare), accesului 

la servicii de sănătate (în contextul unui risc sporit în 

fața virusului, dată fiind structura efectivului 

demografic), accesul la servicii culturale (în condițiile 

limitărilor de participare impuse prin măsurile 

autorităților la nivel național). 
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Administrația locală 

S W 

Servicii publice diversificate 

Expertiza specialiștilor din cadrul 

compartimentelor administrației locale în 

domeniul de activitate specific; 

Adaptabilitatea personalului la legislația în 

continuă schimbare; 

Obiective și priorități clare de intervenție în acord 

cu nevoile comunității (stabilite prin strategii de 

dezvoltare locală, strategii sectoriale/la nivel de 

compartimente, Planul urbanistic al comunității 

etc.); 

Transparență decizională și 

informarea/implicarea comunității în procesul 

decizional (în condițiile legii) – prin tehnologia 

informației (pagina on-line a primăriei). 

Expertiză amplă în accesarea și implementarea 

de proiecte cu finanțare nerambursabilă, atât 

pentru îmbunătățirea infrastructurii locale cât și 

pentru diversificarea și creșterea calității 

serviciilor furnizate populației. 

Schimbări legislative frecvente; 

Resurse limitate pentru formarea profesională a 

personalului; 

Lipsa unui sistem de management al documentelor 

capabil să furnizeze informații complexe în timp real. 

O T 

Parteneriate cu alte instituții publice și societatea 

civilă pentru dezvoltarea serviciilor publice; 

Realizarea de către UAT a unor studii în vederea 

identificării nevoilor și așteptărilor cetățenilor față 

de serviciile oferite de acestea; 

Mobilizarea și implicarea societății civile în 

procesul decizional privind probleme importante 

ale comunității; 

Finanțări destinate reformei administrației; 

Existența programelor de finanțare pentru 

digitalizarea serviciilor publice. 

Posibile fluctuații de personal (complexitatea și 

durata procesului de cooptare a resurselor umane 

noi); 

Servicii neadaptate la nevoile/ așteptările cetățenilor; 

Dificultăți de adaptare a personalului curent, în 

contextul digitalizării serviciilor publice; 

Instabilitate legislativă; 
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SECȚIUNEA III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORASULUI ȘTEFĂNEȘTI PENTRU 

PERIOADA 2018 – 2028 

Aderarea României la Uniunea Europeană a impus alinierea politicii naționale de dezvoltare a țării noastre la politicile 

europene și adaptarea legislației la acquis-ul comunitar, în vederea dezvoltării durabile și eliminării disparităților 

existente între statele membre. 

Strategia Europa 2020 a trasat ținte ambițioase pentru statele membre în domeniul educației, inovării, 

energiei/mediului, ocupării forței de muncă și incluziunii sociale și îmbunătățirii competitivității în general. În 

concordanță cu acest document programatic, statele membre ale UE și-au stabilit politici și planuri de dezvoltare la 

nivel național ținând cont, evident, de gradul propriu de dezvoltare, de potențialul și resursele de care acestea dispun. 

În acest context s-a realizat Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 2013- 2020-2030 

(2008), care a propus un proces de dezvoltare de durată corespunzător directivelor Uniunii Europene, pentru a 

înlătura decalajele considerabile care există față de celelalte state membre. Strategia răspunde obligațiilor asumate 

de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene conform obiectivelor convenite la nivel comunitar, în 

special cele statuate în Tratatul de aderare, în Strategia Lisabona pentru creștere și locuri de muncă și în Strategia 

reînnoită a UE pentru Dezvoltare Durabilă din 2006. Documentul stabilește obiective concrete pentru trecerea, într-

un interval de timp rezonabil și realist, la un nou model de dezvoltare propriu Uniunii Europene și larg împărtășit pe 

plan mondial – cel al dezvoltării durabile, orientat spre îmbunătățirea continuă a vieții oamenilor și a relațiilor dintre ei 

în armonie cu mediul natural, respectiv: 

Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării durabile în ansamblul programelor 

și politicilor publice ale României ca stat membru al UE. 

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării 

durabile. 

Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al țărilor membre ale UE din 

punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 

Deși în ultimii ani a realizat progrese și s-au implementat numeroase politici și acțiuni în vederea diminuării decalajelor 

existente, comparativ cu statele membre dezvoltate ale Uniunii Europene, România mai are încă de îmbunătățit 

aspecte care au fost deja depășite cu multe decenii în urmă de către țările care alcătuiesc nucleul central al Uniunii 

Europene, aspecte ce vizează elemente de baza, precum accesul la apa potabilă și canalizare, starea generală de 

sănătate, educație, ocupare, infrastructura edilitară etc.. 

În vederea reducerii acestor disparități, în concordanță cu prioritățile și obiectivele strategice de dezvoltare ale 

României, Uniunea Europeana sprijină în continuare implementarea și concretizarea investițiilor în sectoare prioritare 

la nivel comunitar/național, prin alocarea de fonduri nerambursabile. 

Pentru valorificarea acestor fonduri nerambursabile dar și pentru dezvoltarea economico-socială a țării este necesar 

ca în România, atât la nivel național, regional cât și local să fie dezvoltate și implementate politici publice și strategii 

care să ofere o viziune coerentă de dezvoltare pe termen mediu și lung. 
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3.1. CONTEXTUL STRATEGIC 

3.1.1. CONTEXTUL STRATEGIC EUROPEAN 

Finațarea statelor membre pentru perioada de referință  se va realiza conform Cadrului Financiar Multianual (CFM) 

2021-2027 și pachetului de relansare economică Next Generation EU (NGEU). 

 

Cadrul financiar multianual (CFM) 

Cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027 cuprinde: 

 FC: Fondul de coeziune 

 FEPAM: Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 

 FEDR: Fondul european de dezvoltare regională 

 FSE+: Fondul social european plus 

 FAMI: Fondul pentru azil și migrație 

 IMFV: Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize 

 FSI: Fondul pentru securitate internă 

 

Dimensiunile de intervenție (capitole bugetare) în cadrul CFM: 

 Piață internă, inovare și digital 

 Coeziune, reziliență și valori 

 Resurse naturale și mediu 

 Migrație și managementul frontierei 

 Securitate și apărare 

 Vecinătate și global 

 Administrație publică europeană 

Abordarea strategică a Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 prevede simplificarea celor 11 obiective tematice 

utilizate în perioada 2014-2020, la 5 obiective de politică clare, respectiv: 

1. O Europă mai inteligentă - prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea  

întreprinderilor mici și mijlocii 

2. O Europă mai ecologică - fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și 

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

3. O Europă mai conectată - cu rețele strategice de transport și digitale 

4. O Europă mai socială - pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității 

locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la 

sistemul de sănătate 

5. O Europă mai aproape de cetățeni – prin dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, 

rurale și de coastă prin inițiative locale 
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Pe lângă acestea, în regulamentele specifice ale fondurilor au fost stabilite obiective de politică pentru FAMI, IMFV și 

FSI. 

Principalul mecanism prin care Uniunea Europeană sprijină statele membre pentru reducerea decalajelor și dezvoltarea 

durabilă este „Politica de coeziune”. Aceasta înglobează finanțări din Fondul european de dezvoltare regională 

(FEDR), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune, cu o alocare totala de 330.624 miloane de Euro, din 

care România va putea beneficia de aproximativ 27-28 de miliarde de euro, a patra cea mai mare alocare națională. 

Arhitectura programelor operaționale, prin intermediul cărora va fi administrat bugetul alocat României în următoarea 

programare va fi semnificativ modificată față de sistemul precedent. Potrivit Acordului de parteneriat pentru perioada 

2021-2027 (în lucru), finanțarea va fi alocată în cadrul a 9 programe operaționale:  

 Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (redenumit PO Creștere Inteligentă, Digitalizare 

și Instrumente Financiare) 

 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

 Programul Operațional Transport 

 Programul Operațional Capital Uman (redenumit PO Educație și Ocupare) 

 Programul Operațional Combaterea Sărăciei (redenumit PO Incluziune și Demnitate Socială) 

 Programul Operațional Sănătate 

 Programele Operaționale Regionale 

 Programul Operațional Asistență Tehnică 

 Programul Operațional pentru Tranziție Echitabilă (redenumit PO Tranziție Justă) 

 

În conformitate cu obiective programatice la nivel comunitar, pentru perioada de referință au fost trasate o serie de 

priorități naționale și regionale și au fost definite o serie de categorii de intervenții, după cum urmează: 

OP1 - O EUROPĂ MAI INTELIGENTĂ  

Logica intervenției (propunere) – Cercetare-dezvoltare-inovare, ITC și IMM-uri – 

Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate 

OS1. Integrarea ecosistemului CDI 

național în Spațiul de Cercetare 

European (European Research Area) 

1.1. Integrarea organizațiilor CDI românești în programe de 

colaborare transfrontaliere și internaționale (Sinergii Horizon 

Europe, Piața Unică, Interreg etc.) 

1.2. Dezvoltare și utilizare infrastructuri CDI 

OS2. Crearea unui sistem atractiv de 

inovare în  industrie, pentru toate 

tipurile de inovare (de produs, de 

proces, organizațională și de 

marketing) 

2.1. Consolidarea capacității CDI a întreprinderilor și promovarea 

colaborării între organizațiile CDI și mediul de afaceri 

2.2. Susținerea proceselor de transfer tehnologic pentru  creșterea 

gradului de inovare a  întreprinderilor 

OS3. Sprijinirea creării de noi 

companii inovative și creșterea ratei 

de supraviețuire a acestora 

3.1. Dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial care favorizează 

apariția și maturizarea start-up/spin-off inovative 

3.2. Dezvoltarea serviciilor aferente infrastructurilor de sprijin a 

afacerilor (incubatoare, acceleratoare etc.) 
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Logica intervenției (propunere) – Cercetare-dezvoltare-inovare, ITC și IMM-uri – 

Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate 

OS4. Consolidarea CDI în domeniul 

sănătății 

4.1. Dezvoltarea capacității de cercetare/inovare și adoptarea 

sistemelor SMART în sănătate 

 

Logica intervenției (propunere) – Cercetare-dezvoltare-inovare, ITC și IMM-uri – 

Fructificarea avantajelor digitalizarii, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al  guvernelor 

OS5. Creșterea gradului de digitalizare 

a serviciilor publice pentru societatea 

românească 

5.1. Implementarea măsurilor pentru dezvoltarea  serviciilor de e-

guvernare (evenimente de viață) 

5.2. Digitalizare în administrația publică ș i competențe digitale 

avansate 

5.3. Digitizarea serviciiilor publice la nivel local 

OS6. Digitizare pentru creșterea 

siguranței și îmbunătățirii serviciilor de 

mobilitate și transport 

6.1. Dezvoltarea de instrumente de digitizare pentru îmbunătățirea 

siguranței și securității pentru toate modurile de transport și punerea 

în aplicare a strategiei adoptate privind siguranța traficului 

6.2. Finanțarea instrumentelor de digitizare, inclusiv implementare 

sisteme ERTMS/ ETCS, RIS/VTMIS pentru toate modurile de 

transport 

OS7. Soluții IT și digitalizare în sănătate 

7.1. Refacere și modernizare sistem informatic (CNAS) 

7.2. Observatorul național pentru date în sănătate – (Construcție, 

achiziție echipamente/dezvoltarea de  sisteme informatice) 

7.3. Soluții digitale în infrastructura din sănătate  (digitizare internă și 

externă a instituțiilor medicale) 

7.4. Uniformizarea fluxurilor informaționale (up-grade soft, 

dezvoltarea sistemelor informatice/achiziție echipamente 

 

Logica intervenției (propunere) – Cercetare-dezvoltare-inovare, ITC și IMM-uri – 

Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 

OS8. Facilitarea accesului la finanțare 

pentru IMM-uri, inclusiv prin 

incurajarea finanțării inițiale și timpurii 

a start-upurilor cu potențial inovativ 

ridicat 

8.1. Instrumente financiare pentru IMM-uri 

OS9. Consolidarea competitivității 

economiei românești 

9.1. Facilitarea investițiilor în noi tehnologii 

9.2. Sprijin pentru internaționalizare 
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Logica intervenției (propunere) – Cercetare-dezvoltare-inovare, ITC și IMM-uri – 

Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 

9.3. Susținerea adoptării tehnologiilor IT&C de către întreprinderi 

9.4. Sprijinirea clusterelor în vederea integrării acestora în lanțuri de 

valoare europene 

9.5. Susținerea implementării mecanismelor economiei circulare în 

cadrul întreprinderilor românești 

OS10. Sprijinirea creării de noi 

companii și creșterea ratei de 

supraviețuire a acestora 

10.1. Sprijin pentru crearea de noi întreprinderi (start- up, scale-up) 

 

Logica intervenției (propunere) – Cercetare-dezvoltare-inovare, ITC și IMM-uri – 

Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat 

OS11. Dezvoltarea unor competențe 

profesionale adecvate cerințelor 

mediului de afaceri în contextul unei 

economii bazate pe cunoaștere 

11.1. Dezvoltarea competențelor la nivelul întreprinderilor/ 

organizațiilor de CDI/ entităților 

OS12. Sustinerea capacității 

administrative a structurilor din 

cadrul mecanismului integrat regional 

și național de descoperire 

antreprenorială 

12.1. Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în 

implementarea, monitorizarea, revizuirea strategiilor de 

specializare inteligentă și a Mecanismului de Descoperire 

Antreprenorială (MDA) 

 

OP2 – O ERUOPĂ MAI VERDE 

Logica intervenției (propunere) - Schimbări climatice şi riscuri (Mediu) 

OS1. Promovarea adaptării la 

schimbările climatice, a prevenirii 

riscurilor și a rezilienței în urma 

dezastrelor. 

1.1. Managementul inundațiilor și reducerea impactului acestora și 

ale celorlalte fenomene naturale asociate principalelor riscuri 

accentuate de schimbările climatice asupra populaţiei, proprietății și 

mediului. 

Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a 

fenomenelor hidro-meteorologice severe. 

1.2. Reducerea impactului manifestării secetei și furtunilor asupra 

populaţiei, proprietății și mediului. 

 

Logica intervenției (propunere) – Energie 

1.1. Renovarea clădirilor publice și rezidențiale în   vederea 

asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice în funcție de potențialul 
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Logica intervenției (propunere) – Energie 

OS1. Promovarea eficienței energetice 

și reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră 

de reducere a consumului, respectiv reducerea a emisiilor de 

carbon 

1.2. Măsuri de sprijin pentru industriile energointensive pentru a-și 

îmbunătăți performanța energetică 

1.3. Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul încălzirii 

centralizate, alături de promovarea energiei din surse regenerabile 

pentru încalzirea și răcirea centralizată 

1.4. Măsuri de sprijin pentru ESCOs pentru oferirea de servicii ce 

contribuie la creșterea performanței energetice 

OS2. Promovarea energiei din 

surse  regenerabile 

2.1. Creșterea ponderii de surse regenerabile în consumul de 

energie al clădirilor 

2.2. Măsuri de creștere a adecvanței rețelei naționale de energie 

electrică pentru a crește capacitatea de integrare a energiei 

provenite din surse regenerabile, de natură variabilă 

OS3. Dezvoltarea de sisteme 

inteligente de energie, rețele și stocare 

în afara TEN-E 

3.1. Echipamente și sisteme inteligente pentru asigurarea calității 

energiei electrice 

3.2. Implementarea de soluții digitale pentru izolarea defectelor și 

realimentarea cu energie în mediul rural și urban 

3.3. Digitalizarea stațiilor de transformare și soluții privind controlul 

rețelei de la distanța - integrare stații în SCADA 

OS4. Mobilitate națională, regională și 

locală sustenabilă, reziliența în fața 

schimbărilor climatice, inteligentă și 

intermodală, inclusiv îmbunătățirea 

accesului la TEN-T și a mobilității 

transfrontaliere 

4.1. Dezvoltarea rețelelor regionale și locale de transport pe cale 

ferată și cu metroul și de acces la TEN-T centrală și globală de 

transport, inclusiv soluții combinate 

4.2. Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ 

și zona lor funcțională prin investiții bazate pe planurile de mobilitate 

urbană durabilă 

 

Logica intervenției (propunere)  – Mobilitate urbană 

OS1. Mobilitate națională, regională și 

locală sustenabilă, rezilientă în fața 

schimbărilor climatice, inteligentă și 

intermodală, inclusive îmbunătățirea 

accesului la TEN-T și a mobilității 

transfrontaliere 

1.1. Dezvoltarea rețelelor regionale și locale de transport pe cale 

ferată și cu metroul și de acces la TEN-T centrală și globală de 

transport, inclusiv soluții combinate 

1.2 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședințăde județ și 

zona lor funcțională prin investiții bazate pe planurile de mobilitate 

urbană durabilă 

 

OP3 – O EUROPĂ MAI CONECTATĂ 
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Logica intervenției (propunere)  – Transport 

OS1. Îmbunătățirea conectivității 

digitale  

- 

0S2. Dezvoltarea unei rețele TEN-T 

durabilă, rezilientă în fața schimbărilor 

climatice, inteligentă, sigură și 

intermodală 

2.1. Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și globală de transport 

rutier 

2.2. Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și globală de transport pe 

calea ferată 

2.3. Îmbunătățirea serviciilor de transport pe calea ferată pe scurt și 

lung parcurs, prin creșterea capacității de transport și măsuri de 

reformă 

2.4. Îmbunătățirea siguranței și securității pentru toate modurile de 

transport și punerea în aplicare a strategiei adoptate privind 

siguranța traficului, pentru reducerea numărului de decese din 

accidente rutiere și diminuarea impactului asupra mediului 

2.5. Investiții în infrastructura și suprastructura portuară situate pe 

rețeaua TEN -T centrală și globală, inclusiv acces în porturi, 

investiții multimodale în porturi și pentru îmbunătățirea conectivității 

transfrontaliere 

2.6. Investiții în dezvoltarea de terminale intermodale inclusiv acces 

și echipamente 

2.7. Investiții în modernizarea punctelor de trecere transfrontaliere 

pe rețeaua TEN -T centrală și globală și crearea de noi conexiuni de 

transport suplimentare peste Dunare, inclusiv măsuri de 

îmbunătățirea timpilor de trecere, includerea de noi servicii și 

proceduri operaționale 

2.8. Asitență tehnică acordată principalilor beneficiari din domeniul 

transportului, cu precădere Compania Națională de Căi Ferate și 

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, alte 

autorități de transport și Ministerul Transporturilor 

OS3. Dezvoltarea unei mobilități 

naționale, regionale și locale durabile, 

reziliente în fața schimbarilor climatice, 

inteligente și intermodale, inclusiv 

îmbunătățirea accesului la TEN-T și a 

mobilității transfrontaliere 

3.1 Dezvoltarea retelelor rutiere nationale de acces la TEN -T 

centrală și globală de transport 

3.2 Dezvoltarea rețelelor feroviare de acces la TEN-T centrală și 

globală de transport 
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Logica intervenției (propunere)  - Broadband 

0S1. Îmbunătățirea conectivității 

digitale 

1.1 Investiții în infrastructura de  bandă largă  (broadband) 

 

OP4 – O EUROPĂ MAI SOCIALĂ 

Logica intervenției (propunere)  –  Educație 

OS1. Îmbunătățirea calității, eficacității 

și a relevanței sistemului de educație 

și formare  pentru piața muncii, pentru 

a sprijini dobândirea de competențe 

cheie, inclusiv a competențelor 

digitale 

1.1. Actualizarea și adaptarea ofertei de educație și  formare 

profesională la cerintele pieței muncii (prioritate de investiție 

comună cu domeniul ocupare) 

1.2. Corelarea dintre nevoile elevilor și studenților, serviciile de 

consiliere, sprijin, acompaniere și tendințele manifestate pe piața 

muncii 

1.3. Îmbunătățirea formării cadrelor didactice pentru creșterea 

calității și eficacității procesului educativ 

OS2. Promovarea accesului egal la 

educație și formare de calitate și 

favorabile incluziunii, precum și 

completarea studiilor, precum și a 

absolvirii acestora, în special pentru 

grupurile defavorizate, începând de la 

educația și îngrijirea copiilor 

preșcolari, continuând cu educația și 

formarea generală și profesională și 

până la învățământul terțiar, precum și 

educația și învățarea în randul 

adulților, inclusiv prin facilitarea 

mobilității în scop  educațional pentru 

toți 

2.1. Creșterea accesului la educație și formare de calitate și 

favorabile incluziunii 

2.2. Formarea (inițială și continuă) cadrelor didactice pentru o 

educație incluzivă 

2.3. Proiectarea și furnizarea unor servicii suport pentru prevenirea 

și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii 

(monitorizare și avertizare, consiliere și orientare profesională, 

adaptate elevilor din grupurile vulnerabile etc.) 

2.4. Creșterea accesului la educație (la toate nivelurile) și formare 

de calitate pentru persoanele cu dizabilități 

OS3. Promovarea învățării pe tot 

parcursul vieții, în special a unor 

oportunități flexibile de perfecționare 

și reconversie profesională pentru toți 

luând în considerare competențele 

digitale, anticipând mai bine 

schimbările și noile cerințe în materie 

de competențe pe baza nevoilor pieței 

muncii, facilitând tranzițiile 

profesionale și promovând mobilitatea 

profesională 

3.1. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe 

tot parcursul vieții și de reconvesie profesională pentru facilitarea 

tranzițiilor și a mobilității de pe piața muncii (prioritate de investiție 

comună cu domeniul ocupare) 
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Logica intervenției (propunere)  –  Ocupare 

OS1. Îmbunătățirea accesului pe piața 

muncii pentru toate persoanele aflate în 

căutarea unui loc de muncă, în special 

pentru tineri, șomeri de lungă durată și 

grupurile dezavantajate pe piața 

muncii, persoanele inactive, prin 

promovarea angajării pe cont propriu 

și a economiei sociale 

1.1. Dezvoltarea mecanismului de integrare multidisciplinară a 

politicilor din ocupare, educație, asistență socială și sănătate prin 

armonizarea cadrului legal între serviciile oferite forței de muncă de 

cele patru sectoare 

1.2. Noi abordări în furnizarea de servicii integrate de ocupare, 

adaptate nevoilor grupurilor dezavantajate pe piața muncii (persoane 

inactive, cu dizabilități, șomeri de lungă durată, persoane reîntoarse în 

țară, migranți etc.) prin pachete de servicii personalizate și adaptate 

nevoilor 

1.3. Valorificarea potențialului economic al tinerilor (inclusiv NEET) 

1.4. Asigurarea forței de muncă necesare în zonele care înregistrează 

deficițe 

1.5. Promovarea spiritului antreprenorial, sprijinirea inițiativelor 

antreprenoriale și a economiei sociale 

OS2. Modernizarea instituțiilor și a 

serviciilor pieței muncii pentru a evalua 

și anticipa necesarul de competențe și a 

asigura asistența personalizată și în 

timp real urmărind asigurarea 

medierii/plasării (matching), tranziției și 

a mobilității forței de muncă 

2.1. Dezvoltarea unui mecanism coerent și sustenabil de agregare și 

integrare a informațiilor furnizate de diversele instrumente folosite în 

anticipare și de utilizare a rezultatelor pentru întâmpinarea nevoilor de 

competențe pe piața muncii 

2.2 Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare 

și formare 

OS3. Promovarea participării echilibrate 

după gen pe piața muncii și a asigurării 

echilibrului dintre viața profesională și 

cea privată, inclusiv prin facilitarea 

accesului la servicii de îngrijire a 

copiilor și a persoanelor aflate într-o 

situație de dependență 

3.1 Crearea de oportunități pentru integrarea femeilor pe piața muncii 

OS4. Îmbunătățirea calității, eficacității și 

a relevanței sistemului de educație și 

formare pentru piața muncii, pentru a 

sprijini dobândirea de competențe cheie, 

inclusiv a competențelor digitale 

4.1 Actualizarea și adaptarea ofertei de educație și formare la cerințele 

pieței muncii 

OS5. Promovarea învățării pe tot 

parcursul vieții, în special a unor 

oportunități flexibile de perfecționare și 

reconversie profesională pentru toți 

luând în considerare competențele 

digitale, anticipând mai bine schimbările 

și noile cerințe în materie de competențe 

5.1. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții și de reconvesie profesională pentru facilitarea 

tranzițiilor și a mobilității de pe piața muncii 
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Logica intervenției (propunere)  –  Ocupare 

pe baza nevoilor pieței muncii, facilitând 

tranzițiile profesionale și promovând 

mobilitatea profesională 

 

OP5 – O EUROPĂ MAI APROPIATĂ DE CETĂȚENII SĂI 

Logica intervenției (propunere)  –  Dezvoltare regionala si locala 

OS1. Promovarea dezvoltării integrate în 

domeniul social, economic și al mediului, a 

patrimoniului cultural și a securității în zonele 

urbane 

1.1. Investiții în turism – stațiuni turistice urbane de interes 

național 

1.2. Investiții în infrastructura din domeniul cultural 

1.3. Investiții în patrimoniul cultural (tip A și UNESCO) 

1.4. Investiții pentru regenerarea urbană și securitatea 

spațiilor publice 

OS2. Promovarea dezvoltarii integrate în 

domeniul social, economic și al mediului la nivel 

local, a patrimoniului cultural și a securității, 

inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv 

prin dezvoltarea locală plasată sub 

responsabilitatea comunității 

2.1. Sprijin pentru structurile de guvernanță ITI (Delta Dunării 

și Valea Jiului) - sprijin pentru pregătirea și conceperea 

strategiilor teritoriale 

2.2. Sprijin pentru structurile de guvernanță CLLD (ZUM- uri) 

– pregătire, gestiune și animare 

2.3. Sprijin pentru SIDU – pregătire, gestiune și animare 

 

Investițiile în dezvoltarea regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 si 2. Acestor priorități li se vor aloca 65% - 85% 

din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativa a statelor membre. 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii de referință (mai puțin dezvoltate, în 

tranziție, dezvoltate). Metoda de alocare a fondurilor se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. 

Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea 

migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice beneficiază în continuare de 

sprijin special de la UE.  

Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să autonomizeze gestionarea 

fondurilor de către autoritățile locale. Totodată, se înregistrează o creștere a dimensiunii urbane a politicii de coeziune, 

prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și de 

consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane, sub denumirea Initiațiva urbană europeană. 

 

Pachetului de relansare economică Next Generation EU (NGEU) 

Complementar Cadrului Financiar Multianual (CFM), Uniunea Europeană introduce în  cadrul acestei programări un 

nou mecanism pentru sprijinirea relansării economice și finanțarea obiectivelor de dezvoltare la nivel comunitar dar și 
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a priorităților statelor membre. Prin intermediul NGEU sunt prevăzute alocări specifice pentru o serie de programe 

și instrumente complementare alocărilor din cadrul bugetului european, fiind prevăzute sume adiționale pentru: 

 Mecanismul pentru Redresare și Reziliență/ RRF (reforme structurale și investiții publice) 

 ReactEU (coeziune) 

 Horizon Europe (cercetare) 

 InvestEU (investiții pentru mediul privat) 

 Dezvoltare rurală 

 Fondul pentru o Tranziție Echitabilă (tranziție climatică) 

 RescEU (gestiune crize) 

Mecanismul pentru Redresare și Reziliență/ RRF cuprinde finanțări acordate sub formă de granturi dar și sub formă 

de împrumuturi, în baza Planurilor naționale de relansare și reziliență la nivel național (aprobate). 

Rolul acestui mecanism de finanțare este de a atenua impactul economic și social al pandemiei și de a sprijini 

economiile statelor membre pentru a deveni mai durabile, mai reziliente și pentru a răspunde provocărilor și 

oportunităților oferite de tranziția către o economie verde și de tranziția digitală. 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) 

Planul de Relansare și Reziliență este un Document Strategic care stabilește prioritățile investiționale și reformele 

necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia 

Europeană.  

Valoarea finanțării pe care România o poate accesa în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență este de 29,2 

miliarde de euro, din care În total, 14,248 miliarde sub formă de grant și aproximativ 14,935 miliarde sub formă de 

împrumuturi. 

Planul urmărește 3 obiective strategice: 

 Ameliorarea stării economice a României urmare a crizei pandemice 

 Consolidarea capacității de reziliență 

 Asigurarea unei creșteri economice pe termen lung 

 

PNRR al României este structurat pe 15 componente care acoperă toți cei 6 piloni prevăzuți în Regulament: 

Pilonul 1.Tranziția verde, vizând următoarele domenii prioritare: 

 Sistemul de management al apei 

 Împădurim România și protejăm biodiversitatea 

 Managementul deșeurilor 

 Transport sustenabil 

 Fondul pentru Valul Renovării 

 Energie  

Pilonul 2. Transformare digitală: 

 Cloud guvernamental și sisteme publice digitale 

Pilonul 3. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii: 

 Reforme fiscale și reforma sistemului de pensii 
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 Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare 

Pilonul 4. Coeziune socială și teritorială: 

 Fondul local pentru tranziția verde și digitală  

 Turism și cultură 

Pilonul 5. Sănătate, precum și reziliența economică, socială și instituțională: 

 Sănătate 

 Reforme sociale 

 Reforma sectorului public, creșterea eficienței justiției și întărirea capacității partenerilor sociali 

Pilonul 6. Politici pentru noua generație:  

 România Educată 

 

Politica agricolă comună (PAC) 

Un alt mecanism impotant de sprijin comunitar este politica agricolă comună (PAC). Propunerea Comisiei pentru 

cadrul financiar multianual (CFM) aferent perioadei 2021-2027 prevede o alocare de circa 20,5 miliarde euro, din care: 

 13,5 miliarde este destinată plăților directe 

 363 mil euro alocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA) 

 6,7 miliarde euro alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR) 

 

 

3.1.2. CONTEXTUL STRATEGIC NAȚIONAL: 

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii Europene (UE), și-a exprimat 

adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării 

Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile 

Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru 

Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE privind implementarea Agendei 

2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

În virtutea acestor angajamente, în 2018 a fost adoptată o nouă Strategia Naționalã pentru Dezvoltarea Durabilã a 

României 2030, în corelare cu cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD-uri) trasate prin Agenda 2030. 

Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv economic, social și de mediu. Aceasta este 

orientată către cetățean și se centrează pe inovație, optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui 

cetățean, într-un mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. 

Strategia stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea celor  17 ODD-uri în țara noastră, 

trasând ținte clare pentru orizontul anului 2020 și pentru 2030. Prezentăm, în cele ce urmează, cele 17 ODD-uri și 

principalele ținte corespunzătoare lor: 
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Obiectivul 1: Fără sărăcie 

Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 

Orizont 2020 Ținte 2030 

 Stabilirea unor standarde durabile de calitate și de cost 

pentru toate serviciile sociale, vizând în mod special 

pe cele destinate grupurilor vulnerabile; 

 Dezvoltarea unui sistem național de indicatori de 

incluziune socială prin integrarea tuturor bazelor de 

date din sfera asistenței sociale în regim digitalizat 

care să țină cont de mobilitatea socială; monitorizarea 

anuală efectivă a rezultatelor pe baza acestor 

indicatori; 

 Stimularea participării pe piața muncii a persoanelor 

apte de muncă aflate în risc de excluziune prin 

dezvoltarea măsurilor active de consiliere și asistență 

socială. 

 Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii; 

 Reducerea cu cel puțin jumatate a numarului de 

cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă; 

 Consolidarea sistemului național unitar al 

serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare 

ulterioară și compensare a pierderilor în caz de 

calamități naturale, accidente industriale sau 

evenimente climatice extreme. 

 

Obiectivul 2: Foamete zero 

Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi sustenabile 

Orizont 2020 Ținte 2030 

 Dezvoltarea unor programe pentru promovarea 

consumului de alimente sănătoase 

 Continuarea Programului Național de Reabilitare a 

Infrastructurii Principale de Irigații din România 

 Susținerea producției și diversificarea speciilor 

autohtone cu valoare genetică ridicată, dar deficitare 

pe piața internă, în domenii precum  legumicultura, 

creșterea efectivelor la rasele valoroase de suine, 

taurine și bivoli, sectorul avicol, colectarea și 

comercializarea lânii, apicultură, pescuit și 

acvacultură, inclusiv prin stimularea cercetării-

dezvoltării în domeniul agro-alimentar 

 Creșterea numărului de produse recunoscute la nivel 

european / atestate tradițional / atestate ca rețete 

consacrate 

 Susținerea și atragerea tinerilor fermieri  

  Creșterea numărului de fermieri activi înregistrați în 

sistemul de agricultură ecologică și creșterea 

suprafeței agricole certificate ecologic 

 Creșterea numărului de grupuri aplicante/operatori 

economici înregistrați pe scheme de calitate naționale 

și europene 

 Eradicarea malnutriției și menținerea ratei 

obezității sub 10%, similar cu nivelul înregistrat 

în anul 2014 

 Finalizarea cadastrului agricol; 

 Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, 

față de anul 2018;  

 Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și 

metode tradiționale de valorificare a plantelor 

medicinale și fructelor de pădure în zona 

montana. Menținerea tradițiilor locale prin 

creșterea numărului de produse cu caracteristici 

specifice în ceea ce privește originea geografică 

 Creșterea gradului de valorificare a producției 

agricole autohtone 

 Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul 

producției agricole 

 Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și 

metode tradiționale de valorificare a plantelor 

medicinale și fructelor de pădure în zona 

montană. 
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Orizont 2020 Ținte 2030 

 Promovarea bunelor practici agricole pentru 

prevenirea și combaterea poluării solului 

 Menținerea tradițiilor locale prin creșterea 

numărului de produse cu caracteristici specifice 

în ceea ce priveşte originea geografică. 

 

Obiectivul 3: Sănătate și bunăstare 

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstarii tuturor, la orice vârstă 

Orizont 2020 Ținte 2030 

 Promovarea educației în sănătate, a prevenției și a 

unui mod de viață sănătos 

 Inițierea unui program național pentru susținerea 

serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru 

persoanele vârstnice sau cu dizabilități 

 Modernizarea și reabilitarea infrastructurii sănătății 

publice la media standardelor 

 UE, cu accent și pe zona rurală, inclusiv susținerea 

cercetării în medicină 

 Implementarea unui sistem transparent și fiabil de 

pătrundere și gestionare a medicamentelor,  

dispozitivelor, aparaturii și tehnicii medicale pe piața 

din România, pentru creșterea accesului populației la  

tehnologii de diagnostic și tratament cât mai noi și 

performante. 

 Ameliorarea capacității de diagnostic și tratament prin 

implementarea serviciilor de E-sănătate; dezvoltarea 

operațiunilor de screening și diagnosticare precoce 

pentru boli netransmisibile cu impact asupra sănătății 

publice (diferite forme de cancer, diabet, afecțiuni 

cardiovasculare și respiratorii), screening pre-

concepțional, prenatal și neonatal; screening pentru 

boli infecțioase, inclusiv cele cu transmisie sexuală 

(hepatită, HIV/ SIDA, tuberculoză) 

 Dezvoltarea legislației în domeniul sănătăți psihice 

(mintale) 

 Reglementarea prin lege a controlului asupra 

producerii, importului și comercializării suplimentelor 

alimentare 

 Asigurarea accesului universal la servicii de 

informare, educare și consiliere pentru 

promovarea prevenției și adoptarea unui stil de 

viață fără riscuri 

 Digitalizarea completă a sistemului de sănătate 

și, implicit eliminarea documentelor și registrelor 

tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza 

și a facilita intervențiile medicale, pentru a 

asigura populației accesul rapid la servicii 

medicale de calitate, la tratamente și 

medicamente și pentru monitorizarea eficientă a 

nevoilor 

 Reducerea prevalenței mortalității materne și 

infantile, a incidenței cancerului la sân sau de 

col uterin și a sarcinilor la adolescente, având 

ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și 

defavorizate 

 Reducerea mortalității materne și mortalității 

neonatale, astfel încât să se situeze sub media 

UE 

 Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul 

minim recomandat de OMS pentru fiecare 

vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune 

de colaborare între autorități, medici, pacienți, 

organizații internaționale cu experiență în acest 

domeniu, reprezentanți ai companiilor în 

domeniu, precum și alți factori interesați 

 Promovarea conștientizării bolilor psihice, 

reducerea stigmatului și crearea unui mediu în 

care cetățenii afectați se simt acceptați și unde 

pot cere ajutor • Stoparea îmbolnăvirii de 

tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor 

boli transmisibile 

 Reducerea cu o treime a mortalității premature 

cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire 
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și tratament și prin promovarea sănătății și 

bunăstării mintale 

 Reducerea mortalității cauzate de boli cronice 

 Reducerea consumului de substanțe nocive 

 

Obiectivul 4: Educație de calitate 

Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunitaților de învățare de-a lungul vieții pentru toți 

Orizont 2020 Ținte 2030 

 Creşterea accesului la o educaţieincluzivă şi de 

calitate, inclusiv prin îmbunătăţirea confortului elevului 

şi a curriculumului bazat pe competenţe, 

implementarea pachetului social garantat, crearea 

cadrului normativ pentru serviciile de educaţie timpurie 

 Promovarea culturii antreprenoriale și a deprinderilor 

necesare în tot sistemul de educație prin reînființarea 

și/sau modernizarea atelierelor școlare în 

învățământul profesional și tehnologic; organizarea de 

concursuri antreprenoriale bazate pe proiecte cu 

aplicare practică în și între unitățile de învățământ; 

încurajarea activităților de mentorat voluntar și a 

parteneriatelor cu mediul de afaceri pe plan local; 

extinderea societăților antreprenoriale studențești și 

încurajarea conlucrării acestora cu agenții economici 

pe baza de contract prin dezvoltarea de parteneriate 

între universități și reprezentănții mediului 

antreprenorial. 

 Modernizarea infrastructurii în domeniul educației și 

formării profesionale conform standardelor UE pentru 

întregul ciclu educațional, de la educația timpurie 

ante-preșcolară la studiile post-doctorale și învățarea 

pe 

 tot parcursul vieții pentru dobândirea de cunoștințe și 

deprinderi relevante pe piața muncii și asigurarea 

egalității 

 de șanse indiferent de statut social, sex, religie, etnie 

sau capacități psihomotorii, îmbunătățirea 

coeficienților 

 din formula de finanțare astfel încât să sprijine mai 

mult școlile dezavantajate 

 Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului 

educațional 

 Învățământ axat pe competenţe și centrat pe 

nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai 

mare libertate în definirea priorităților de studiu, 

prin măsuri precum creșterea ponderii de materii 

opționale 

 Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc 

cunoștințele și competențele necesare pentru 

promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin 

educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de 

viață durabile, drepturile omului, egalitatea de 

gen, promovarea unei culturi a păcii și non-

violenței, aprecierea diversității culturale și a 

contribuției culturii la dezvoltarea durabilă 

 Accentuarea rolului, în procesul educational, al 

educației civice, a principiilor şi noţiunilor despre 

o societate durabilă pașnică și incluzivă, 

egalitate de gen, despre valorile democrației și 

pluralismului, despre valorile multiculturalismului, 

prevenția discriminării și înțelegerea percepției 

„celuilalt”, despre importanța eradicării violenței 

cu accent pe fenomenul de violenţă în școli 

 Modernizarea sistemului de învățământ prin 

adaptarea metodologiilor de predare-învățare la 

folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea 

calității actului Educational 

 Organizarea învățământului profesional și tehnic 

în campusuri special amenajate și dotate; 

pregătirea personalului didactic bine calificat; 

elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe 

piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, 

incluziv cu mediul de afaceri 
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 Stabilirea cadrului normativ pentru desfășurarea 

programelor de formare continuă și stimularea 

 participării la asemenea programe; înființarea 

centrelor comunitare 

 de învățare permanentă de către autoritățile locale; 

cointeresarea companiilor în sprijinirea înrolării 

angajaților în asemenea programe 

 Susținerea procesului de 

 învățământ prin programe 

 educaționale extrașcolare și 

 extra-curriculare care să asigure educația pentru 

sănătate, educația civică, cultural-artistică, științifică, 

ecologică și educația prin sport 

 Extinderea generalizată a facilităților pentru 

formarea și perfecționarea continuă pe tot 

parcursul vieții, sporirea considerabilă a 

participării la sistemele formale și nonformale de 

cunoaștere în vederea apropierii României de 

media performanțelor din statele membre ale UE 

 Extinderea rețelei de centre comunitare de 

învățare permanentă de către autoritățile locale; 

continuarea cointeresării companiilor în 

sprijinirea înrolării angajaților în asemenea 

programe 

 Creșterea substanțială a numărului de tineri și 

adulți care dețin competențe relevante, inclusiv  

ompetențe profesionale, care să  faciliteze 

angajarea, crearea de locuri de muncă decente 

și antreprenoriatul 

 Creșterea nivelului de educație financiară a 

cetățenilor 

 Extinderea în educația formală universitară a 

dezvoltării durabile ca principii și specializare și 

accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în 

dezvoltarea unei societăți durabile 

 

 

Obiectivul 5: Egalitate de gen 

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

Orizont 2020 Ținte 2030 

 Organizarea de campanii de informare și sensibilizare 

privind  partajarea echitabilă a responsabilităților în 

cadrul gospodăriei și familiei, îmbunătățirea serviciilor 

sociale relevante și concilierea obligațiilor profesionale 

cu viața personală și de familie având ca obiect 

creșterea implicării bărbaților în viața de familie și 

frecventarea cursurilor pentru tineri părinți 

 Reglementarea funcției de expert în egalitate de 

șanse între femei și bărbați și a posibilității desemnării 

persoanelor cu aceste atribuții în toate instituțiile și 

autoritățile publice, precum și în companiile private cu 

peste 50 de angajați 

 Crearea unui sistem integrat de monitorizare și 

raportare privind cazurile de violență domestică 

 Continuarea reducerii disparității salariale dintre 

sexe 

 Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva 

femeilor și fetelor, în sferele publice și private, 

inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor 

tipuri de exploatare 

 Asigurarea participării depline și eficiente a 

femeilor și a egalității de șanse la ocuparea 

posturilor de conducere la toate nivelurile de 

luare a deciziilor în viața politică, economică și 

publică 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI ȘTEFĂNEȘTI  

2022 – 2028 

 

98 
 

 Includerea perspectivei de gen în programa școlară și 

în manuale; organizarea unor campanii de informare 

și sensibilizare pentru  combaterea stereotipurilor de 

gen în rândul tinerilor 

 Monitorizarea implementării dispozițiilor legale privind 

sănătatea sexuală și reproductivă și organizarea de 

campanii de informare pentru prevenirea și 

combaterea abuzurilor sexuale și respectarea 

drepturilor la nediscriminare și identitate 

 

Obiectivul 6: Apă curată și sanitație 

Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți 

Orizont 2020 Ținte 2030 

 Promovarea și valorificarea durabilă a resurselor 

considerabile ale României de ape minerale (plate 

sau natural carbogazoase) pentru consum, precum și 

în scopuri terapeutice; folosirea mai activă a apelor  

geotermale atât în scopuri energetice, căt și pentru 

turismul de sănătate (spa); 

 Monitorizarea strictă a calității apei potabile destinate 

consumului populației pentru menținerea în parametrii 

bio- chimici acceptați 

 Asigurarea accesului la apă potabilă și la canalizare 

în zonele periferice ale orașelor; sprijinirea racordării 

unui număr sporit de gospodării la aceste rețele prin 

grija autorităților locale 

 Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în 

activitățile industriale, comerciale și agricole; 

extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și 

reciclate în perspectiva atingerii obiectivelor 

economiei circulare; 

 Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a 

apei în toate sectoarele și asigurarea unui proces 

durabil de captare și furnizare a apei potabile, 

pentru a face față deficitului de apă  

 Conectarea gospodăriilor populației din orașe, 

comune și sate compacte la rețeaua de apă 

potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 

90%. 

 Creșterea accesului la apă potabilă pentru 

grupurile vulnerabile și marginalizate 

 Îmbunătățirea calității apei prin reducerea 

poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și 

reducerea la minimum a produselor chimice și 

materialelor periculoase, reducând proporția 

apelor uzate netratate și sporind substanțial 

reciclarea și reutilizarea sigură 

 Realizarea accesului la condiții sanitare și de 

igienă adecvate și echitabile pentru toți, 

acordând o atenție specială celor în situații 

vulnerabile 

 

Obiectivul 7: Energie curată și la prețuri accesibile 

Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, intr- un mod sigur, durabil și modern 
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Orizont 2020 Ținte 2030 

 Revizuirea și completarea cadrului legal, inclusiv în 

privința legislației fiscale în domeniul petrolului și 

gazelor; monitorizarea contractelor negociate și 

asigurarea transparenței procedurilor; întărirea 

puterii de decizie și independenței autorităților de 

reglementare și control 

 Liberalizarea și extinderea pieței de energie și 

interconectarea sistemelor energetice la nivel 

național și regional în vederea realizării unei rețele 

complementare și interactive de servicii (contorizare 

și rețele inteligente) și reducerii costurilor suportate 

de consumator 

 Menținerea unui mix energetic optim prin 

valorificarea resurselor proprii, diversificarea 

surselor de import și a destinațiilor de export, 

modernizarea și eficientizarea instalațiilor existente 

viabile, promovarea surselor regenerabile de energie 

și a tehnologiilor de conversie cu emisii reduse de 

carbon 

 Consolidarea politicii de eficiență energetică și 

protecția consumatorilor; 

 Reducerea cu 19% a consumului intern de energie 

primară. 

 Extinderea rețelelor de transport și distribuție 

pentru energie electrică și gaze naturale în vedea 

asigurării accesului consumatorilor casnici, 

industriali și comerciali la surse sigure de energie 

la prețuri acceptabile 

 Asigurarea securității cibernetice a platformelor de 

monitorizare a rețelelor de producție, transport și 

distribuție a energiei electrice și gazelor naturale;  

 Decuplarea creșterii economice de procesul de 

epuizare a resurselor și de degradare a mediului 

prin sporirea considerabilă a eficienței energetice 

(cu minimum 27% comparativ cu scenariul de 

status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS 

în condiții de piață previzibile și stabile; 

 Creșterea ponderii surselor de energie 

regenerabilă și a combustibililor cu conținut scăzut 

de carbon în sectorul transporturilor (autovehicule 

electrice), inclusiv combustibili alternativi. 

 Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și 

transparent în domeniul eficienței energetice în 

vederea atragerii investițiilor 

 Susținerea strategică a ponderii energiei electrice 

în totalul consumului casnic, industrial și în 

transporturi prin stabilirea unor norme de 

performanță pentru instalații și aparatură 

 

Obiectivul 8: Munca decentă și creștere economică 

Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării depline și productive a forței de 

muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți 

Orizont 2020 Ținte 2030 

 Sprijinirea activității întreprinderilor mici și mijlocii, a 

antreprenoriatului în rândul tinerilor prin încurajarea și 

susținerea financiară a start- up-urilor; 

 Inițierea unor programe de formare profesională de 

bază cu finanțare UE în corelare cu cerințele pieței 

muncii, cu accent pe segmentele tinere sau social 

vulnerabile ale populației; 

 Încurajarea încheierii de contracte de muncă cu orar 

flexibil și/sau tele-muncă/ teleworking (muncă de la 

distanță); asigurarea de facilități și servicii de sprijin 

 Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii 

PIB superior față de media UE pentru a susține 

efortul de reducere a decalajelor în comparație 

cu țările europene avansate, paralel cu aplicarea 

principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea 

constantă a nivelului de trai al populației;  

 Promovarea unor politici orientate spre 

dezvoltare care susțin activitățile productive, 

crearea locurilor de muncă decente, 

antreprenorialul prin start-up, creativitatea și 

inovația, și care încurajează formalizarea și 
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pentru îngrijirea copiilor și a membrilor de familie aflați 

în întreținere 

 Elaborarea și punerea în aplicare a unui program 

coerent pentru dezvoltarea turismului, inclusiv a 

agroturismului, generator de locuri de muncă și 

venituri considerabile, prin  îmbunătățirea 

infrastructurii și căilor de acces la obiectivele turistice, 

profesionalizarea personalului și valorificare înțeleaptă 

a tradițiilor culturale și specificului național 

 Valorificarea potențialului piețelor de capital și altor 

instrumente de finanțare, inclusiv a parteneriatelor 

public-privat 

creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, 

inclusiv prin acces la servicii financiare 

 Atingerea unor niveluri mai ridicate ale 

productivității prin diversificare, modernizarea 

tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe 

sectoarele cu valoare adăugată sporită și 

utilizarea intensivă a forței de muncă 

 Realizarea unui turism competitiv pe termen 

lung, dezvoltarea agroturismului, ecoturismului, 

turismului rural, balnear și cultural și 

îmbunătățirea imaginii României ca destinație 

turistică 

 Consolidarea capacității instituțiilor financiare 

interne pentru a încuraja și a extinde accesul la 

servicii bancare, de asigurări și servicii 

financiare pentru toți 

 

 

Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură 

Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile și incurajarea inovației 

Orizont 2020 Ținte 2030 

 Îmbunătățirea conectivității între localități și regiuni 

prin sporirea ponderii drumurilor județene și comunale 

modernizate la 61% în 2020 (în comparație cu 39,4% 

în 2016) 

 Încurajarea și sprijinirea, în condiții de egalitate, a 

investițiilor străine directe ca și a eforturilor 

investiționale proprii ale capitalului autohton cu accent 

pe sectoarele de înaltă și medie tehnicitate, creatoare 

de valoare adăugată sporită și care înglobează 

realizările de ultimă ora ale cercetării și dezvoltării 

tehnologice moderne, inclusiv în domeniul industriei 

de apărare 

 Creșterea bugetului alocat cercetării cu aproximativ 

30% anual, cu asigurarea unei distribuții bugetare 

echilibrate, destinate susținerii atât a cercetării 

aplicative și inovării, a cercetării fundamentale și de 

frontieră, cu accent pe domeniile de specializare 

inteligentă / cu potențial de creștere. 

 Dezvoltarea programelor sectoriale de finanțare a 

cercetării aplicative atât din bugetul de stat, cât și prin 

 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii 

calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv 

infrastructura regională și transfrontalieră, pentru 

a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea 

oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil 

pentru toți 

 Îmbunătățirea siguranței rutiere  

 Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, 

cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și 

adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor 

industriale curate și ecologice, toate țările luând 

măsuri în conformitate cu capacitățile respective 

ale acestora 

 Stimularea cu precădere a economiei digitale și 

investițiilor industriale care se situează în zona 

mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și 

rezultatele eforturilor naționale de cercetare-

dezvoltare-inovare și care se adresează unor 

piețe stabile și în creștere 

 Întărirea cercetării științifice, modernizarea 

capacităților tehnologice ale sectoarelor 
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Orizont 2020 Ținte 2030 

stimularea investițiilor private și prin dezvoltare de 

parteneriate în acest sector 

industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea 

semnificativă a numărului de angajați în 

cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor 

publice și private pentru cercetare și dezvoltare 

 Promovarea industrializării incluzive și durabile și 

sporirea ratei de ocupare 

 Creșterea accesului întreprinderilor mici 

industriale și de altă natură la servicii financiare, 

inclusiv la credite accesibile, și integrarea 

acestora în lanțuri valorice și piețe externe 

 

Obiectivul 10: Inegalități reduse 

Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări 

Orizont 2020 Ținte 2030 

 Reducerea polarizării sociale prin asigurarea creșterii 

constante, pe bază anuală, a veniturilor mici, alocațiilor 

pentru copii, tineri, vârstnici și persoane cu dizabilități, 

pensiilor, ajutoarelor sociale pentru alte grupuri 

vulnerabile sau defavorizate într-un cuantum superior 

celui mediu pe economie 

 Sprijinirea dezvoltării activităților economice productive 

în mediul rural, pe lângă cele agricole, prin încurajarea 

antreprenoriatului, asigurarea accesului la internet 

pentru munca de la distanță, accesul sporit la serviciile 

de microfinanțare 

 Creșterea intermedierii financiare în mod durabil cu 

asigurarea stabilității și credibilității sectorului bancar 

 Promovarea fermă și monitorizarea permanentă a 

aplicării legislației existente în materie de incluziune 

socială pentru toate categoriile de cetățeni, inclusiv 

persoanele aparținând minorităților etnice sau de altă 

natură, în toate domeniile vieții politice, economice, 

sociale și culturale 

 Adoptarea politicilor, în special fiscale, 

salariale și de protecție socială, în scopul 

reducerii progresive a inegalităților, respectiv a 

proporției grupurilor dezavantajate 

 Aproprierea României de nivelul mediei UE, 

corespunzător anului 2030, din punctul de 

vedere al indicatorilor dezvoltării durabile 

 Reducerea discriminării prin acordarea de 

sprijin  organizațiilor neguvernamentale care 

activează în domeniul drepturilor omului 

 

Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile 

Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile 

Orizont 2020 Ținte 2030 

 Creșterea procentajului de proprietăți cadastrate 

și înregistrate în toate localitățile la 80% pentru 

construcții și finalizarea înregistrării terenurilor 

 Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate 

pentru toți cetățenii  
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agricole ce fac obiectul subvențiilor acordate de 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, 

ca element de bază al planificării spațiale și 

amenajării teritoriului; 

 Implementarea programelor existente și 

adoptarea de măsuri suplimentare pentru 

avertizarea timpurie, intervențiile de urgență și 

acțiunile ulterioare de reabilitare prin precizarea 

responsabilității tuturor factorilor cu atribuții în 

domeniu în caz de calamități naturale (seisme, 

inundații, alunecări de teren) sau accidente 

(deversări sau emisii nocive, incendii extinse 

etc.) 

 Pregătirea din vreme a unor planuri de 

contingență pentru prevenirea și limitarea 

efectelor previzibile ale schimbărilor climatice  

 Îmbunătățirea calității aerului  

 Creșterea capacității instituționale a autorităților 

cu responsabilități în domeniul calității aerului de 

adaptare la cerințele de respectare a obiectivelor 

de calitate a aerului 

 Valorificarea resurselor culturale specifice pe 

plan local prin protejarea patrimoniului cultural, 

identității culturale și îndeletnicirilor tradiționale 

(artizanale, artistice, culinare); încurajarea 

dezvoltării în continuare a agroturismului 

 Promovarea unui set de măsuri teritoriale pentru 

zonele urbane în vederea dezvoltării acelor 

funcții și echipamente care pot asigura creșterea 

 competitivității orașelor la nivel 

 european și internațional 

 Reducerea semnificativă a pierderilor economice 

provocate de inundații și alunecările de teren, 

îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea 

capacității de adaptare și revenire la nivel funcțional în 

cel mai scurt timp după producerea evenimentului, 

reducerea impactului inundațiilor sau a poluărilor 

generate de inundații și ale alunecărilor de teren 

asupra ecosistemelor, inclusiv prin imbunătățirea 

constantă a cadrului legislativ; 

 Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la 

prețuri echitabile, accesibile și durabile pentru toți, în 

special prin extinderea rețelelor de transport public, 

acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați în 

situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu 

dizabilități și în etate  

 Elaborarea și punerea în aplicare a unui program 

general de planificare spațială și amenajare a 

teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel 

național prin aplicarea conceptului de dezvoltare 

spațială policentrică și echilibrată, care să susțină 

coeziunea teritorială; 

 Educarea și responsabilizarea populației pentru 

situații de risc seismic 

 Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le 

are asupra sănătății umane și a mediului prin 

acordarea unei atenții deosebite calității aerului 

 Reducerea substanțială a numărului deceselor și 

bolilor provocate de produsele chimice periculoase de 

poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului 

 Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a 

patrimoniului cultural și natural, a elementelor de 

peisaj din mediul urban și rural 

 Implementarea prevederilor legale referitoare la 

producția, transportul, depozitarea, utilizarea și 

eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor 

farmaceutice, care pot prezenta pericole pentru 

sănătatea oamenilor și animalelor și pentru 

integritatea mediului 
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Obiectivul 12: Consum și producție responsabile 

Asigurarea unor modele de consum și producție durabile 

Orizont 2020 Ținte 2030 

 Continuarea eforturilor pe plan național pentru 

ameliorarea productivității utilizării resurselor prin 

includerea unor ținte precise, riguros monitorizate, în 

toate strategiile sectoriale și de dezvoltare în profil 

teritorial în vederea alinierii la standardele europene și 

pregătirii trecerii la modelul economiei circulare  

 Tranziția de la modelul economic actual bazat pe 

producție și consum la economia circulară prin 

schimbarea mentalității prin educație, schimbarea 

comportamentului consumatorilor și prin dezvoltarea de 

mecanisme financiare pentru susținerea perioadei de 

tranziție; 

 Reducerea risipei de alimente pe întregul traseu 

producție- transportprocesare-comercializare-consum, 

de la recoltarea în fermă la eliminarea finală a 

deșeurilor 

 Popularizarea și promovarea unor modele de producție 

și consum durabile prin campanii de informare pentru 

publicul larg și demersuri pentru extinderea acestor 

bune practici în programele educaționale școlare și 

extrașcolare 

 Încurajarea companiilor, în special a companiilor mari 

și transnaționale, să adopte practici durabile și să 

integreze informațiile privind durabilitatea în ciclul de 

raportare 

 Promovarea instrumentelor care conduc la 

îmbunătățirea performanțelor de mediu, prin campanii 

de informare și conștientizare privind avantajele 

obținerii etichetei UE ecologice pentru produse și 

servicii, precum și a obținerii înregistrării în EMAS de 

către organizațiile publice sau private 

 Finalizarea cadrului legislativ privind promovarea 

achizițiilor publice verzi 

 Ameliorarea procesului de urmărire statistico-

economică și socială a modelelor de consum și de 

producție durabilă la nivel național, regional și local 

 Creșterea gradului de pregătire a societății pentru 

reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de 

gestionare a deșeurilor 

 Trecerea etapizată la un nou model de 

dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și 

responsabilă a resurselor cu introducerea unor 

elemente ale economiei circulare, elaborarea 

unei foi de parcurs 

 Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de 

alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de 

consum și reducerea pierderilor de alimente de-

a lungul lanțurilor de producție și de 

aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-

recoltare 

 Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor 

municipale până în 2025 și 60% până în 2030 

 Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de 

ambalaje până în 2025 (materiale plastice 50%; 

lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, 

sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până în 

2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; 

metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, 

hârtie și carton 85%) 

 Colectarea separată a deșeurilor menajere 

periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice 

până în 2023 și materialele textile până în 2025  

 Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere 

extinsă a producătorilor pentru toate ambalajele 

până în 2024 

 Implementarea practicilor durabile de achiziții 

publice verzi, în conformitate cu prioritățile 

naționale și  politicile europene 
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Orizont 2020 Ținte 2030 

 Introducerea unui cod al sustenabilității care permite o 

raportare complexă a atitudinii companiilor privind 

aplicarea principiilor dezvoltării durabile 

 

Obiectivul 13: Acțiune în domeniul schimbărilor climatice 

Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor 

Orizont 2020 Ținte 2030 

 Integrarea măsurilor de adaptare la 

schimbările climatice în strategiile și 

politicile de dezvoltare sectorială și 

armonizarea lor intersectorială 

 Conștientizarea iminenței schimbărilor 

climatice atât la nivelul politic al instituțiilor 

statului, cât și în rândul tuturor cetățenilor, 

indiferent de vârstă 

 Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a 

României la riscurile legate de climă și ezastre naturale 

 Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene 

meteorologice extreme intempestive de mare intensitate 

 Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și 

instituționale privind atenuarea  schimbărilor climatcie, 

adaptarea,  reducerea impactului și alerta timpurie 

 Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția 

la o economie „verde”, cu emisii reduse de dioxid de 

carbon, rezilientă la schimbările climatice și pentru 

integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în 

sectoarele vulnerabile economice, sociale şi de mediu, în 

conformitate cu politicile UE 

 

Obiectivul 14: Viața acvatică 

Conservarea și utilizarea durabila a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare durabila 

Orizont 2020 Ținte 2030 

 Dezvoltarea colaborării internaționale cu statele 

dunărene pentru îmbunătățirea stării ecologice a 

apelor Dunării și reducerea impactului negativ al 

efluenților asupra ecosistemelor marine la 

vărsarea în Marea Neagră 

 Gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii 

printr-o abordare ecosistemică a activităților de 

pescuit 

 Întărirea capacității României de combatere a 

pescuitului INN 

 Susținerea programelor de cercetare pentru 

protecția și conservarea ariilor protejate și a 

resurselor acvatice vii 

 Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării 

marine de toate tipurile, în special de la activitățile 

terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și 

poluarea cu nutrienți 

 Minimizarea și gestionarea impactului acidificării 

mediului apelor marine, inclusiv prin cooperare 

științifică sporită la toate nivelurile 

 Dezvoltarea responsabilă și 

 sustenabilă a activităților de pescuit la speciile 

sălbatice și de acvacultură cu respectarea cotelor și 

metodelor stabilite prin lege și menținerea, în limite 

rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în 

acest domeniu, inclusiv a pescuitului sportiv și de 

agrement 

 Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul 

de management durabil a resurselor acvatice vii 
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Obiectivul 15: Viața terestră 

Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, 

combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate 

Orizont 2020 Ținte 2030 

 Păstrarea poziției României ca țară cu cea mai 

mare diversitate biogeografică din Europa atât 

prin integrarea în continuare a politicilor de mediu 

în toate strategiile naționale și sectoriale 

relevante, cât și prin îmbunătățirea infrastructurii 

de mediu, conform standardelor și practicilor UE 

și prevederilor convențiilor internaționale asumate 

de România 

 Refacerea și completarea băncilor de date 

genetice, în special pentru speciile autohtone sau 

endemice, precum și sprijinirea activităților de 

cercetare științifică în acest domeniu  

 Asigurarea conservării, restabilirii și utilizării 

durabile a ecosistemelor de apă dulce terestre și 

interioare și a serviciilor acestora, în special 

păduri, zone umede, munți și terenuri aride, în 

conformitate cu obligațiile prevăzute de acordurile 

internaționale 

 Atragerea și cointeresarea comunităților locale și 

a organizațiilor neguvernamentale, inclusiv a 

asociațiilor de vânătoare și pescuit sportiv, în 

acțiunile de combatere eficientă a  braconajului, 

precum și de conservare a habitatelor sensibile și 

a biodiversității; compensarea pierderilor de venit 

ale proprietarilor de păduri sau de terenuri 

agricole situate în ariile naturale protejate 

 Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor 

oferite de ecosistemele naturale (în special în 

 luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin 

gestionarea integrată a bazinelor hidrografice și 

zonelor umede 

 Conservarea și protejarea zonelor umede, între care 

se află și Rezervația Biosferei Delta Dunării, zonă 

umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului 

natural european și mondial 

 Asigurarea conservării ecosistemelor montane, 

inclusiv a biodiversității acestora, în scopul de a spori 

 capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale 

pentru dezvoltare durabilă 

 Susținerea instituțiilor și 

 infrastructurilor de cercetare-dezvoltare de interes 

național și European pentru studierea, gestionarea, 

protejarea și conservarea diversității patrimoniului 

natural 

 Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor 

ilegale de arbori, dezvoltarea sistemului informatic 

integrat pentru monitorizarea exploatării și 

transportului masei lemnoase, inclusiv la punctele de 

frontieră, asigurarea împăduririi și reîmpăduririi 

terenurilor din fondul forestier și a celor degradate 

sau supuse deșertificării, desfășurarea plantării 

programate a perdelelor forestiere pentru protecția 

culturilor agricole și a elementelor de infrastructură în 

scopul limitării impactului schimbărilor climatice 

 Tranziția către o economie circulară prin abordări 

complementare ce implică metode tradiționale și 

tehnologii de ultimă generație pentru 

restabilirea/refacerea capitalului natural și reducerea 

dependenței de fertilizatorii sintetici și de pesticide, 

pentru combaterea degradării solului 

 Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și 

solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de 

deșertificare, secetă și inundații 
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Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții eficiente 

Promovarea unor societãþi paşnice şi incluzive pentru o dezvoltare durabilã, a accesului la justiþie pentru toþi şi 

crearea unor instituþii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile 

Orizont 2020 Ținte 2030 

 Aplicarea riguroasă a prevederilor legale existente 

privind combaterea și condamnarea oricăror acte de 

violență, abuz, exploatare, trafic de persoane sau 

discriminare de orice fel, îndeosebi în privința 

copiilor, femeilor sau persoanelor cu dizabilități, 

indiferent de rasă, religie, gen sau orientare sexuală 

 Reforma regimului de executare a pedepselor prin 

modernizarea instituțiilor de detenție, consolidarea 

sistemului de probațiune și aplicarea dispozițiilor 

legale privind reintegrarea socială a persoanelor față 

de care s-au dispus sancțiuni privative sau 

neprivative de libertate 

 Măsuri pentru identificarea unor posibilități de 

continuare a colaborării interinstituționale, în scopul 

facilitării reintegrării sociale a persoanelor care au 

fost sancționate penal  

 Redactarea și începerea implementării unei strategii 

naționale pentru încurajarea creșterii demografice  

 Asigurarea unui tratament corect și nediscriminatoriu 

pentru cetățenii români aflați temporar la muncă în 

străinătate prin intervenții oficiale de susținere a 

intereselor acestora pe lângă autoritățile statelor 

respective 

 Utilizarea extinsă a tehnicilor digitale avansate în 

elaborarea și modelarea integratoare a programelor 

și proiectelor de dezvoltare în vederea optimizării 

deciziilor privind stabilirea priorităților și alocarea 

rațională a resurselor financiare pe criterii de 

rentabilitate și  competitivitate 

 Identificarea și implementarea soluțiilor de stimulare 

a digitalizării economiei României prin introducerea 

tehnologiilor digitale în administrația publică și în 

sfera serviciilor financiar bancare 

 Combaterea corupției prin toate mijloacele legale 

disponibile indiferent de poziția socială sau 

economică a persoanelor vizate 

 Promovarea și consolidarea valorilor 

multiculturalismului prin includerea perspectivei și 

contribuției minorităților la istoria și cultura română, 

 Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și 

celeritate, în conformitate cu legile și procedurile 

stabilite, cu respectarea principiului prezumției de 

nevinovăție 

 Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile 

naționale în vederea îmbunătățirii actului 

decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de 

a-și respecta şi valorifica cultura, tradițiile, limba 

maternă și de a participa la viața economică, 

socială și politică și pentru combaterea 

preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor 

în toate formele sale și promovarea dialogului 

interetnic, valorilor comune, 

 diversității culturale și  lingvistice 

 Reducerea semnificativă a tuturor formelor de 

violență și ratelor de deces conexe 

 Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a 

tuturor formelor de violență și torturii copiilor 

 Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite 

financiare și de armament, consolidarea 

recuperării și returnării bunurilor furate și 

combaterea tuturor formelor de crimă organizată 

 Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, 

participativ și reprezentativ la toate nivelurile 

 Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și 

transparente la toate nivelurile 

 Profesionalizarea și perfecționarea activității 

tuturor instituțiilor administrației publice centrale și 

locale, mai ales a compartimentelor care intră în 

contact direct cu cetățenii, pentru prestarea unor 

servicii prompte și civilizate;  extinderea și 

generalizarea serviciilor pe internet (on-line). 
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Orizont 2020 Ținte 2030 

conservarea tradițiilor care contribuie la bogăția 

culturală și combatera oricărei forme de discriminare, 

rasism și antisemitism, prin aplicarea legii, prin 

educație în spiritul multiculturalismului și prin 

conștientizrea problematicii discriminării minorităților 

autohtone, în prezent și în trecut 

 

Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor  

Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă 

Orizont 2020 Ținte 2030 

 Sprijinirea unor soluții realiste, favorabile țărilor în curs 

de dezvoltare în cadrul dezbaterilor 

interguvernamentale din cadrul UE, a ONU, precum și 

a instituțiilor sale specializate pe tema dezvoltării 

durabile 

 Încurajarea investițiilor și altor activități economice ale 

unor întreprinzători din România, precum și a 

proiectelor bazate pe voluntariat, în special la inițiativa 

tinerilor, care au ca obiect promovarea principiilor și 

practicilor dezvoltării sustenabile în țări mai puțin 

dezvoltate 

 Sprijinirea comunităților de români din străinătate prin 

asigurarea accesului la cursuri de limbă și cultură 

românească și dezvoltarea lectoratelor de limbă și 

literatură română în cadrul universităților din Europa și 

din lume 

 Majorarea progresivă a cuantumului asistenței 

oficiale de dezvoltare acordate de România în 

cadrul programelor ODA, în funcție de 

capacitatea de susținere a economiei naționale, 

având ca obiectiv țintă atingerea cifrei de 0,33% 

din venitul național brut la nivelul anului 2030 

 Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru 

dezvoltare pe măsura creșterii potențialului 

economic al României și încurajarea agenților 

economici români să investească, pe baze 

competitive, în economia țărilor mai puțin 

dezvoltate 

 Aderarea României la Zona Euro, la spațiul 

Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare și 

Cooperare Economică 

 Susținerea angajamentelor internaționale și 

implicarea proactivă pe plan european și 

internațional 

 

România va raporta periodic către UE progresele înregistrate în direcția punerii în aplicare a Agendei 2030, a 

participării active la noul consens european și mondial privind dezvoltarea durabilă, în conformitate cu interesele 

naționale și obligațiile asumate în calitate de stat membru al UE. 

 

Obiectivele și prioritățile stabilite prin această strategie continua și completează politicile anterioare privind direcțiile de 

dezvoltate și  sunt compatibile sunt compatibile cu strategiile şi master planurile elaborate la nivel naţional (până 

la noi modificări/actualizări), 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 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI ȘTEFĂNEȘTI  

2022 – 2028 

 

108 
 

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.  

 

 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.  
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 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 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 
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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 

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 populaţiei şi al 

locuinţelor - 2011), a noilor ţinte europene asumate în Strategia Europa 2020 (obiectivul naţional asumat 
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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 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.  
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 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 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 
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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. 

 

 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: 
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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 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 
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organele de urmărire penală; creşterea capacităţii de colectare şi analiză a datelor 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 ȘI JUDEȚEAN 

Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027 și Strategia de dezvoltare regională Nord-Est pentru 

perioada de programare 2021-2027 stabilesc următoarele coordonate strategice: 

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

dori să locuiești, să lucrezi și să investești; 

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

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

și reducerea decalajelor de dezvoltare intra și inter regionale; 

 Indicatori de monitorizare obiectiv general: Produsul intern brut la nivel regional și județean; indicele 

de disparitate al produsului intern brut pe cap de locuitor la nivel regional și județean; indicele de 

dezvoltare umană la nivel local. 

Regiunea Nord-Est este cea mai săracă regiune din România și una din cele mai sărace regiuni din Uniunea 

Europeana. Deși față de momentul aderarii României la Uniunea Europeană a avut loc o scădere ușoara a riscului de 

săracie sau excluziune socială, nivelul inregistrat în prezent (45%) este foarte ridicat, superior celui la nivel național și 

comunitar. Deși nivelul de deprivare materială s-a redus continuu datorită creșterii nivelului de trai și remitențelor anuale 

importante transmise de populația care lucrează în străinătate, sărăcia relativă rămâne ridicată și constantă – la fiecare 

trei persoane din regiune existând o persoană care se situează sub pragaul de sărăcie. 

În raport cu indexul de progres social, regiunea Nord-Est ocupă una din ultimele poziții la nivel național, înregistrând 

performanțe negative în raport cu mai mulți indicatori: înzestrarea locuințelor cu toalete, gradul de colectare al 

deșeurilor, rata sinuciderilor, siguranța pe parcursul nopții, numărul de accidente mortale pe drumurile publice, rata de 

cuprindere în învățământul secundar, rata de părăsire timpurie a școlii, gradul de interacțiune online cu autoritățile 

publice, protejarea ariilor Natura 2000, probleme de poluare, siguranța la nivel de comunitate și ponderea absolvenților 

din învățământul superior. 

În acest context Strategia de Dezvoltare Regională stabilește prioritățile de intervenție la nivel regional, în corelare cu 

obiectivele prioritare ale politicii de coeziune, respectiv politica agricolă comună, pentru perioada de programare 2021-

2027, după cum urmează: 

Prioritate Obiectiv specific Măsura 

Corelarea cu politicile comunitare 

și obiectivele de politică aferente 

2021-2027 

1.  Dezvoltarea unei 

economii  competitive 

1.1 Stimularea 

capacităților  de inovare-

cercetare și promovarea 

adoptării tehnologiilor 

avansate 

1.1.1 Dezvoltarea inovării și  

promovarea transferului 

tehnologic 

Politica de Coeziune    

OP 1 „ O Europă mai inteligentă – 

transformare industrială inovativă 

și inteligentă” 
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Prioritate Obiectiv specific Măsura 

Corelarea cu politicile comunitare 

și obiectivele de politică aferente 

2021-2027 

1.1.2 Sprijinirea cercetării  

private și publice pentru 

dezvoltarea și fructificarea  

de soluții integrate 

Politica de Coeziune  

OP 1 „ O Europă mai inteligentă – 

transformare industrială inovativă 

și inteligentă” 

1.2 Sprijinirea înființării 

de  noi firme, competitive 

și sustenabile, în 

domenii de interes local 

și regional 

1.2.1 Sprijinirea tinerilor 

antreprenori și creșterea 

accesului firmelor înființate  

la servicii noi, de calitate 

Politica de Coeziune  

OP 1 „ O Europă mai inteligentă – 

transformare industrială inovativă 

și inteligentă” 

1.3 Îmbunătățirea 

competitivității firmelor 

prin   creșterea 

productivității în domenii 

cu valoare adăugată 

1.3.1 Dezvoltarea domeniilor  

competitive, sistemelor 

productive integrate și 

internaționalizarea acestora 

Politica de Coeziune  

OP 1 „ O Europă mai inteligentă – 

transformare industrială inovativă 

și inteligentă” 

1.4 Îmbunătățirea 

competitivității prin 

creșterea accesului la 

serviciile tehnologiei 

informației și 

comunicațiilor 

1.4.1 Folosirea avantajelor  

tehnologiei informației și 

comunicațiilor în economie 

Politica de Coeziune  

OP 1 „ O Europă mai inteligentă – 

transformare industrială inovativă 

și inteligentă” 

1.5 Creșterea 

competitivității si 

sustenabilității 

industriilor  culturale și 

creative 

1.5.1 Sprijin acordat pentru 

dezvoltarea și promovarea 

industriilor creative 

Politica de Coeziune  

OP 1 „O Europă mai inteligentă – 

transformare industrială inovativă 

și inteligentă” 

1.6 Creșterea 

competitivității 

economice în mediul 

rural 

1.6.1 Sprijinirea și 

dezvoltarea activităților 

economice alternative în 

mediul rural 

Politica agricolă comună 

1.7 Sprijinirea 

valorificării potențialului 

turistic existent 

1.7.1 Dezvoltarea 

infrastructurii de turism și  

de agrement aferentă, 

promovarea potențialului 

turistic 

Politica de coeziune OP 5 „O Europă 

mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și 

integrate a zonelor  urbane, rurale și 

de coastă și a initiațivelor locale” 

2. Dezvoltarea 

capitalului uman 

2.1 Creșterea ocupării în 

rândul grupurilor 

vulnerabile  și a tinerilor 

2.1.1 Sprijinirea integrării pe 

piața muncii a grupurilor 

vulnerabile și a tinerilor 

Politica de coeziune OP 4 „O Europa 

mai sociala – Implementarea 

Pilonului european al 
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Prioritate Obiectiv specific Măsura 

Corelarea cu politicile comunitare 

și obiectivele de politică aferente 

2021-2027 

NEET’s drepturilor sociale” 

2.2 Îmbunătățirea 

accesului și participării la 

educație și formare de 

calitate 

2.2.1 Creșterea participării 

la un învățământ de calitate, 

modern, corelat la cerințele 

pieții muncii, inclusiv prin 

modernizarea infrastructurii 

aferente și la formarea 

continuă 

Politica de coeziune OP 4 „O Europă 

mai socială – Implementarea 

Pilonului european al  drepturilor 

sociale” 

2.3 Creșterea accesului 

la un  act și sistem 

medical de calitate, 

eficient, modern 

2.3.1 Extinderea și 

diversificarea serviciilor de 

sănătate, inclusiv prin 

modernizarea infrastructurii 

aferente 

Politica de coeziune OP 4 „O Europă 

mai socială – Implementarea 

Pilonului european al drepturilor 

sociale” 

2.4 Combaterea sărăciei 

și promovarea incluziunii 

sociale prin regenerarea 

zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

2.4.1 Sprijin adresat pentru 

integrarea socială și 

economică a comunităților 

marginalizate și defavorizate 

prin furnizarea de pachete 

integrate de servicii 

Politica de coeziune OP 4 „O Europă 

mai socială – Implementarea 

Pilonului european al drepturilor 

sociale” 

3. Protejarea mediului 

și optimizarea utilizării 

resurselor 

3.1 Sprijinirea și 

promovarea eficienței 

energetice 

3.1.1 Creșterea eficienței 

energetice și a utilizării 

energiei din resurse 

regenerabile în sectorul 

rezidențial, infrastructura 

publică și firme 

Politica de coeziune OP 2 „O Europă 

cu emisii scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția către o energie 

nepoluantă și echitabilă, investiții 

verzi și albastre, economia circulară, 

adaptarea la schimbările climatice și 

prevenirea riscurilor 

3.2 Promovarea 

managementului durabil 

al apei 

3.2.1 Dezvoltarea integrata 

a sistemelor de apă și apă 

uzată 

Politica de coeziune OP 2 „O Europă 

cu emisii scăzute de carbon și mai 

ecologica – Tranziția către o energie 

nepoluantă și echitabilă, investiții 

verzi și albastre, economia circulară, 

adaptarea la schimbările climatice și 

prevenirea riscurilor 

3.3 Promovarea 

tranziției către economia 

circulară 

3.3.1 Dezvoltarea sistemelor 

de management integrat a 

deșeurilor și stimularea 

economiei circulare 

Politica de coeziune OP 2 „O Europă 

cu emisii scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția către o energie 

nepoluantă și echitabilă, investiții 

verzi și albastre, economia circulară, 

adaptarea la schimbările climatice și 

prevenirea riscurilor 
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Prioritate Obiectiv specific Măsura 

Corelarea cu politicile comunitare 

și obiectivele de politică aferente 

2021-2027 

3.4 Promovarea 

adaptării la schimbările 

climatice și prevenirea 

riscurilor 

3.4.1 Adaptarea la 

schimbările climatice, 

managementul riscurilor 

legate de climă și reducerea 

poluării 

Politica de coeziune OP 2 „O Europă 

cu emisii scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția către o energie 

nepoluantă și echitabilă, investiții 

verzi și albastre, economia circulară, 

adaptarea la schimbările climatice și 

prevenirea riscurilor 

3.5 Îmbunătățirea 

protecției și conservării 

biodiversității și 

reducerea poluării 

3.5.1 Prezervarea 

biodiversității și dezvoltarea 

infrastructurii verzi 

Politica de coeziune OP 2 „O 

Europă cu emisii scăzute de carbon 

și mai ecologică – Tranziția către o 

energie nepoluantă și echitabilă, 

investiții verzi și albastre, economia 

circulară, adaptarea la schimbările 

climatice și prevenirea riscurilor 

4.   Dezvoltarea unei 

infrastructuri 

moderne, inteligente, 

reziliente și durabile 

4.1 Creșterea 

accesibilității, 

conectivității și siguranței 

prin realizarea de 

investiții în infrastructura 

de transport 

4.1.1 Dezvoltarea 

infrastructurii de transport 

feroviară, aeriană și rutieră 

Politica de coeziune OP 3 

„ O Europă mai conectată – 

Mobilitate și conectivitatea regională 

a tehnologiei informației și 

comunicațiilor” 

4.2 Îmbunătățirea 

accesului la 

infrastructura de 

comunicații de mare 

viteză 

4.2.1 Dezvoltarea 

infrastructurii de comunicații, 

în special în zonele rurale și 

comunitățile izolate 

Politica de coeziune OP 3 

„ O Europă mai conectată – 

Mobilitate și conectivitatea regională 

a tehnologiei informației și 

comunicațiilor” 

4.3 Reducerea emisiilor 

de carbon prin 

realizarea și 

implementarea planurilor 

de mobilitate urbană 

4.3.1 Mobilitate urbană 

durabilă 

Politica de coeziune OP 2 „O 

Europa cu emisii scăzute de carbon 

și mai ecologică – Tranziția către o 

energie nepoluantă și echitabilă, 

investiții verzi și albastre, economia 

circulară, adaptarea la schimbările 

climatice  și prevenirea riscurilor 

4.4 Asigurarea condițiilor 

de dezvoltare în mediul 

urban, prin realizarea de 

investiții în infrastructura 

locală 

4.4.1 Dezvoltarea durabilă a 

zonelor urbane funcționale 

OP1+OP2+OP3+OP4+ 

OP5 

4.4.2 Sprijin pentru 

revitalizarea și regenerarea  

orașelor mici și mijlocii cu 

funcțiuni socio-economice 

reduse 

OP1+OP2+OP3+OP4+ OP5 
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Prioritate Obiectiv specific Măsura 

Corelarea cu politicile comunitare 

și obiectivele de politică aferente 

2021-2027 

4.5 Asigurarea condițiilor 

de dezvoltare în mediul 

rural, prin realizarea de 

investiții în infrastructura 

locală 

4.5.1 Dezvoltare spațiului 

rural, inclusiv integrarea 

funcțională cu zonele urbane 

Politica agricola comună 

 

 

3.2. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE (ORIZONT 2022-2028) 

Analiza situației existe la nivelul comunității conduce la evidențierea nevoilor (și eventual prioritizarea acestora) precum 

și a potențialul de creștere (resursele pe care le poate mobiliza comunitate în contextul mai amplu în care acesta 

funcționează). Transpunerea acestora peste cadrul strategic regional, național și comunitar generează 

direcții/dimensiuni de dezvoltare prioritare, în raport cu așteptările comunității locale dar și cu direcțiile de creștere 

generală urmărite la nivel macro care, însumate, definesc “viziunea de dezvoltare” a comunității. Fiecare dintre aceste 

direcții/dimensiuni de dezvoltare presupun parcurgerea unui set de obiective strategice, care pot fi atinse prin proiecte 

și măsuri și intervenții specifice. Prioritizarea, planificarea și implementarea corespunzătoare a acestor proiecte 

determină succesul strategiei locale și dezvoltarea propriu-zisa a comunității 

Viziunea de dezvoltare trebuie construită în jurul componentei umane, a cadrului contextual și a resurselor materiale a 

resurselor materiale disponibile, definind condițiile pentru stimularea creșterii demografice.  

În corelație  cu factorii de cauzalitate rezultați în urma analizei preliminare, dezvoltarea capitalului uman și crearea unui 

mediu economic performant și competitiv (ca factor coagulant pentru dezvoltarea efectivului demografic) trebuie să 

reprezinte o componentă primară a Strategiei de dezvoltare a orașului. Extrem de important în dezvoltarea locala este 

și creșterea calității vieții, prin îmbunătățirea calității  infrastructurii edilitare și accesul populației la servicii publice 

diversificate și eficiente (care determină satisfacției beneficiarilor acestor servicii). 

In aceste condiții, viziunea autorităților privind dezvoltarea comunității in orizontul 2028 vizează transformarea 

Orașului Ștefănești într-un centru urban dinamic și modern, cu un mediu economic prosper și divers  și cu un 

nivel de bunăstare și o calitate a vieții ridicate, valorificând în mod eficient și responsabil potențialul local 

precum și oportunitățile de inovare tehnologică, ecologică și socială, devenind în acest fel un pol economic și 

cultural la nivel regional. 
 

În concordanță cu această viziune, măsurile propuse prin planul strategic vizează extinderea și îmbunătățirea 

infrastructurii edilitare și a factorilor de mediu, îmbunătățirea condițiilor oferite cetățenilor prin serviciile de sănătate, 

serviciile de protecție socială, educația populației și siguranța civilă. Instituțiile administrației publice locale au ca 

obiective atât asigurarea unor servicii de calitate în condiții de eficiență, cât și buna gospodărire a teritoriului administrat. 
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Acțiunile/măsurile cuprinse în planul de implementare a strategii nu vor avea un impact negativ asupra mediului 

înconjurător, protecția mediului reprezentând o obligație asumată de către toate părțile implicate în procesul de 

realizarea a strategiei. 

 

3.3. DIRECȚIILE ȘI OBIECTIVELE STATEGICE DE DEZVOLTARE 

În concordanță cu viziunea de dezvoltare a comunității dimensiune (zonele) de intervenție vizate în cadrul prezentei 

strategii vor fi: 

Dimensiunea I - Infrastructură edilitară (infrastructură de clădiri publice, rețea de utilități de interes public și 

transport) 

Obiectiv specific: Îmbunatățirea caliatății vieții și a perspectivelor de de dezvoltare a activităților economice precum și 

a serviciilor de interes comunitar prin extinderea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii edilitare (clădiri de interes 

public, rețele utilități și infrastructură de transport) 

OB1.1. Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică clădiri de interes public 

OB1.2. Dezvoltare (extindere, modernizare) infrastructură de utilități publice (apă, canalizare, electricitate, distribuție 

gaze, telefonie și televiziune) 

OB1.3. Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de transport la nivelul comunității 

 

Dimensiunea II -  Fond locativ 

Obiectiv general: Creșterea calității locuirii prin dezvoltarea (extinderea) fondului locativ, creșterea gradului 

de acoperire/conectare la utilități și reducerea nesiguranței locative 

OB2.1. Extinderea fondului locativ prin construirea de locuințe sociale  

OB2.2. Modernizarea și eficientizarea energetică a clădirilor de locuit și a celor în care se desfășoară activități 

profesionale 

OB2.3. . Reducerea nesiguranței locative prin sprijinirea comunității pentru reglementarea documentelor de 

proprietate 

 

Dimensiunea III – Mediul înconjurător 

Obiectiv general: Asigurarea premiselor pentru o dezvoltare durabilă a comunității, prin măsuri integrate de  

eficientizarea consumului energetic, explorarea unor surse de energie alternativă, monitorizarea și reducerea 

impactului activității umane asupra mediului înconjurător, cu implicarea activă a comunității locale 

OB3.1. Eficientizarea consumului energetic și explorarea unor surse de energie alternative, bazate pe valorificarea 

potențialului natural 

OB3.2. Îmbunătățirea infrastructurii și a sistemului de management al deșeurilor la nivel de comunitate 
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OB3.3. Monitorizarea factorilor de mediu și derularea de acțiuni specifice pentru combaterea degradării/ îmbunătățirea 

acestora  

OB3.4. . Implicarea comunității în problematica de mediu, prin acțiuni de comunicare, informare, conștientizare și 

mobilizare 

 

Dimensiunea IV – Economie și mediu de afaceri 

Obiectiv general: Crearea premiselor pentru dezvoltarea economiei locale, prin sprijinirea inițiativelor antreprenoriale 

și creșterea competitivității și a performanței forței de muncă locale 

OB4.1. Atragerea de investitori și stimularea antreprenoriatului și a economiei locale 

OB4.2. Dezvoltarea capitalului uman din plan local în corelație cu cerințele pieței 

 

Dimensiunea V – Educație, cultură și sport 

Obiectiv general:  Creșterea atractivității comunității, în special în rândul populației tinere prin dezvoltarea și 

diversificarea serviciilor cu caracter educațional, cultural, sportiv și recreativ, inclusiv prin asigurarea 

facilităților/infrastructurii pentru derularea acestor servicii la un nivel ridicat de calitate 

OB.5.1. Îmbunătățirea bazei materiale pentru furnizarea serviciilor de educație 

OB5.2. Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor de cultură, sport și agrement; extinderea bazei materiale pentru 

furnizarea serviciilor culturale și sportive; dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber 

 

Dimensiunea VI – Servicii de bază la nivelul comunității 

Obiectiv general: Îmbunătățirea calității serviciilor furnizate la nivel de comunitate prin investiții în infrastructură și in 

capitaul uman 

OB6.1. Dezvoltarea și accesibilizarea serviciilor sociale și socio-medicale 

OB6.2. Îmbunătățirea serviciilor de asigurare a ordinii publice și siguranței cetățeanului 

OB6.3. Sprijinirea activității/serviciilor furnizate de către instituțiile de cult 

 

Dimensiunea VII – Capacitate administrativă 

Obiectiv general: Asigurarea unui aparat administrativ local performant și eficient, care să furnizeze servicii mai bune, 

în condiții de transparență decizională și eficientizare a interacțiunii cu publicul și cu implicarea activă a comunității în 

procesul decizional  

OB7.1. Creștere performanței aparatului administrativ prin îmbunătățirea infrastructurii materiale și a resursei umane 

(inclusiv întărirea capacității locale de planificare și implementare a proiectelor de dezvoltare, de atragere a resurselor 

necesare, dezvoltare a parteneriatelor etc.) și extinderea serviciilor furnizate la nivelul comunității 

OB7.2. . Facilitarea interacțiunii cu cetățenii - digitalizare urbană 
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OB7.3. Asigurarea transparenței la nivelul activității și deciziilor instituționale prin comunicare permanentă cu cetățenii 

și structurile locale relevante 

 

3.4. TEME ORIZONTALE 

Principiile care care vor sta la baza strategiei de dezvoltare locală: 

 Principiu dezvoltării durabile - Începând cu anul 2006, conceptul de dezvoltare durabilă a fost integrat în 

Strategia comunitară pentru o Europă extinsă, având ca obiectiv general îmbunătățirea continuă a calității 

vieții pentru generațiile prezente și viitoare, pentru crearea unor comunități durabile, capabile să gestioneze 

și să folosească resursele în mod eficient și să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială al 

economiei, în vederea asigurării prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale. Într-o manieră solidară 

acestei abordări, prezenta strategie propune intervenții pentru creșterea economică și îmbunătățirea calității 

vieții, bazate pe o utilizare eficientă a resurselor și completate prin demersuri pentru îmbunătățirea factorilor 

de mediu. 

 Principiul egalității de șanse - Strategia de dezvoltare locală a orașului Ștefănești încurajează respectarea 

egalității de șanse, promovarea nediscriminatorie a capitalului uman și valorificarea diversității culturale, 

etnice și a diferențelor de gen sau de vârstă pentru dezvoltarea unitară și durabilă a comunității. 

 Principiul convergenței – implementarea strategiei va urmări dezvoltarea unitară la nivelul localității și 

reducerea decalajelor existente între localități pe plan economic, social, cultural sau în ceea ce privește 

accesul la servicii și infrastructură publică, caracteristice zonelor sau cartierelor componente. 

 Principiul intercorelării – Strategia de dezvoltare locală a orașului Ștefănești propune obiective care reflectă 

în plan local obiectivele planurilor și strategiilor regionale, naționale și comunitare, adaptate la contextul și 

cerințele (inclusiv reglementările legale) aplicabile în plan local. 
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SECȚIUNEA IV. PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE STRATEGICE PENTRU 

PERIOADA 2022 - 2028 

Nr. 
Crt
. 

Dimensiuni/ Zone 
specifice de 
intervenție 

Obiectiv de 
dezvoltare 

Acțiuni/proiecte vizate 
Indicatori de 
realizare 

Surse 
potențiale 
de finanțare 

Perioad
a 

1.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Reabilitarea, 
modernizarea și 
eficientizarea 
energetică clădiri de 
interes public 

Reabilitare, modernizare și dotare 
cinematograf „Prutul”, oraș Ștefănești, 
Județul Botoșani. Reabilitarea și 
modernizarea sălii de cinema cu 
scopul revitalizării acesteia, pentru 
stimularea vieții culturale la nivel de 
comunitate și  crearea de alternative 
de petrecere a timpului liber în special 
pentru tineri. 

Număr clădiri / 
obiective 
reabilitate/mo
dernizate 

Finanțări 
naționale 
(CNI) 

Buget local 

2022-
2024 

2.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Reabilitarea, 
modernizarea și 
eficientizarea 
energetică clădiri de 
interes public 

Reabilitare, modernizare și dotare 
Casă de Cultură în orașul Ștefănești, 
județul Botoșani.  
Intervenții de reabilitare, modernizare 
și dotare (reabilitarea pereților/ 
tencuire/ vopsire exterior/interior 
precum și realizarea instalației termice; 
dotarea cu echipamente-înlocuire 
scaune; dotare cu sistem de sonorizare 
profesională/semiprofesională; ecran 
de proiecție; videoproiector; înlocuire 
scenă și sisteme auxiliare; înlocuire 
sistem tragere cortină; înlocuire uși și 
geamuri din sala de spectacol; 
înlocuire pardoseli; amenajare vestiare 
artiști; dotare cu mobilier specific etc.) 

Număr clădiri / 
obiective 
reabilitate/mo
dernizate 

Capacitate 
sală 

Finanțări 
naționale 
(CNI) 

Buget local 

2022-
2024 

3.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Reabilitarea, 
modernizarea și 
eficientizarea 
energetică clădiri de 
interes public 

Reabilitarea energetică a unor clădiri 
publice, de pe raza UAT Oraș 
Ștefănești. 
Creșterea eficienței energetice prin: 
îmbunătățirea izolației termice și 
hidroizolarea anvelopei clădirii, 
șarpantelor, inclusiv măsuri de 
consolidare; Implementarea sistemelor 
de management al funcționării 
consumurilor energetice. Sprijinirea 
eficienței energetice în clădirile publice, 
inclusiv: reabilitarea termică a 
elementelor de anvelopă a clădirii; 
instalarea unor sisteme alternative de 
producere a energiei electrice și/sau 
termice pentru consum propriu; 
sisteme de climatizare și/sau ventilare 
mecanică pentru asigurarea calității 
aerului interior; sisteme de 
management energetic integrat pentru 
clădiri, inclusiv clădiri publice de 
patrimoniu (2 clădiri) 

Număr de 
clădiri publice 
reabilitate 

Finanțări 
europene 
(POR sau 
alte finanțări 
aplicabile) 

Finanțări 
naționale 
(CNI, AFN 
sau alte 
finanțări 
aplicabile) 

Buget local 

2022-
2028 

4.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 

Reabilitarea, 
modernizarea și 
eficientizarea 
energetică clădiri de 
interes public 

Eficientizarea  energetică a clădirilor 
Liceului “Ștefan 
D. Luchian” pentru reducerea 
consumului de resurse  
Modernizarea infrastructurii școlare prin 
reabilitarea energetica a corpurilor de 

Liceului 
“Ștefan 

D. Luchian” 

Finanțări 
europene 
(POR sau 
alte finanțări 
aplicabile) 

2022-
2028 
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Nr. 
Crt
. 

Dimensiuni/ Zone 
specifice de 
intervenție 

Obiectiv de 
dezvoltare 

Acțiuni/proiecte vizate 
Indicatori de 
realizare 

Surse 
potențiale 
de finanțare 

Perioad
a 

interes public și 
transport) 

clădire existente pe amplasament;  
Construirea unui corp nou de clădire 
pentru centrala termică. Lucrări de 
hidroizolații, termoizolații, repararea/ 
înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor 
aferente construcției, 
demontări/montări, debranșări/branșări, 
finisaje la interior/exterior, după caz. 
 

Finanțări 
naționale 
(CNI, AFN 
sau alte 
finanțări 
aplicabile)) 

Buget local 

5.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Reabilitarea, 
modernizarea și 
eficientizarea 
energetică clădiri de 
interes public 

Modernizare/amenajare/dotare clădire 
Școala Bobulești, oraș Ștefănești, 
pentru asigurarea conformității privind 
securitatea la incendii. Finalizare 
lucrări. Obținere Aviz/Autorizație 
privind securitatea la incendiu. 

Aviz/Autorizați
e privind 
securitatea la 
incendiu 

Buget local 2022 

6.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Reabilitarea, 
modernizarea și 
eficientizarea 
energetică clădiri de 
interes public 

Modernizare/amenajare/dotare clădire 
Grădinița Ștefănești, pentru asigurarea 
conformității privind securitatea la 
incendii. Obținere Aviz/Autorizație 
privind securitatea la incendiu. 

Aviz/Autorizați
e privind 
securitatea la 
incendiu 

Buget local 2022 

7.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Dezvoltare 
(extindere, 
modernizare) 
infrastructură de 
utilități publice (apă, 
canalizare, 
electricitate, 
distribuție gaze, 
telefonie și 
televiziune) 

Înființare rețea de alimentare și 
distribuție gaze naturale în orașul 
Ștefănești, județul Botoșani (oraș 
Ștefănești si satele aparținătoare: 
Ștefănești, Ștefănești-sat, Bădiuți, 
Bobulești, Stânca). Realizarea unui 
număr de 43.663 de km de rețea 
inteligentă de distribuție a gazelor și 
conectarea unui nr. de 1558 
gospodării, 105 apartamente, 17 
obiective social-culturale și 34 de 
agenți economici. 

Lungimea 
conductelor 
de distribuție a 
gazelor 

Număr de 
branșamente 

Finanțări 
europene 
(POIM sau 
alte finanțări 
aplicabile) 

Finanțări 
naționale 
(Programul 
„Anghel 
Saligny”, sau 
alte finanțări 
aplicabile) 

Buget local 

2022 -  
2028 

8.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Dezvoltare 
(extindere, 
modernizare) 
infrastructură de 
utilități publice (apă, 
canalizare, 
electricitate, 
distribuție gaze, 
telefonie și 
televiziune) 

Realizarea/extinderea rețelelor de apă 
și a sistemelor de canalizare menajera 
și pluviala în zonele unde s-au 
înregistrat creșteri considerabile de 
consum și în zone neacoperite (inclusiv 
locuințe sociale și zonele cu lotizări ce 
urmează a avea destinația de locuințe, 
spații comerciale sau spații de 
producție). 

Lungimea 
totala a rețelei 
de apă 
potabilă 
(m/km) 

Număr de 
branșamente 
noi Lungimea 
totală a 
conductelor 
de 
canalizare(m/k
m) 

Număr de 
racorduri 
canalizare noi 

Finanțări 
europene 
(aplicabile)  

Finanțări 
naționale 
(aplicabile) 

Buget local 

2022-
2028 
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Nr. 
Crt
. 

Dimensiuni/ Zone 
specifice de 
intervenție 

Obiectiv de 
dezvoltare 

Acțiuni/proiecte vizate 
Indicatori de 
realizare 

Surse 
potențiale 
de finanțare 

Perioad
a 

9.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Dezvoltare 
(extindere, 
modernizare) 
infrastructură de 
utilități publice (apă, 
canalizare, 
electricitate, 
distribuție gaze, 
telefonie și 
televiziune) 

Realizarea/extinderea rețea de energie 
electrică pentru locuințele sociale și 
zonele cu lotizări ce urmează a avea 
destinația de locuințe, spații comerciale 
sau spații de producție (inclusiv curent 
trifazic – dacă este cazul). 

Număr de 
branșamente 

Finanțări 
europene 
(aplicabile)  

Finanțări 
naționale 
(aplicabile) 

Buget local 

2022-
2028 

10.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Dezvoltare 
(extindere, 
modernizare) 
infrastructură de 
utilități publice (apă, 
canalizare, 
electricitate, 
distribuție gaze, 
telefonie și 
televiziune) 

Realizare rețea de telefonie și 
televiziune prin cablu pentru locuințe 
sociale și și zonele cu lotizări ce 
urmează a avea destinația de locuințe, 
spații comerciale sau spații de 
producție. 

Lungime cablu 
rețea 

Finanțări 
europene 
(aplicabile)  

Finanțări 
naționale 
(aplicabile) 

Buget local 

2022-
2028 

11.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Dezvoltare 
(extindere, 
modernizare) 
infrastructură de 
utilități publice (apă, 
canalizare, 
electricitate, 
distribuție gaze, 
telefonie și 
televiziune) 

Extindere rețea de alimentare cu 
energie electrică la groapa de gunoi de 
grajd din orașul Ștefănești, județul 
Botoșani. 

Lungime cablu 
rețea 

Buget local 2022 

12.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Dezvoltare 
(extindere, 
modernizare) 
infrastructură de 
utilități publice (apă, 
canalizare, 
electricitate, 
distribuție gaze, 
telefonie și 
televiziune) 

Extindere rețea de iluminat public în 
localitatea Bădiuți, orașul Ștefănești, 
județul Botoșani. 

Număr/ 
lungime străzi 
acoperite 

Număr de 
puncte de 
iluminat  

Buget local  2022 

13.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Dezvoltare 
(extindere, 
modernizare) 
infrastructură de 
utilități publice (apă, 
canalizare, 
electricitate, 
distribuție gaze, 
telefonie și 
televiziune) 

Reabilitarea și extindere rețelei de 
iluminat public (inclusiv modernizarea 
și eficientizarea soluțiilor de iluminat - 
înlocuirea lămpilor actuale cu lămpi cu 
un consum scăzut). Extinderea 
sistemului de iluminat stradal din UAT 
Oraș Ștefănești în zonele neiluminate 
din cartierele noi sau din zonele de 
expansiune. 

Număr de 
puncte de 
iluminat 

 

Finanțări 
naționale 
(AFM și alte 
finanțări 
aplicabile) 

Buget local 
(cofinanțare) 

 

2022-
2024 

14.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 

Reabilitarea/moderni
zarea/extinderea 
infrastructurii de 
transport la nivelul 
comunității 

Modernizare străzi în lungime de 14 
km în orașul Ștefănești și localitățile 
componente Ștefănești, Bădiuți, 
Bobulești, Ștefănești-Sat și Stânca, 
județul Botoșani. Lucrări de 
modernizare a 26 de străzi (14km) din 

Lungime 
drumuri 
modernizate 
(km) 

Finanțări 
naționale 
(Programul 
„Anghel 
Saligny”) 

2022 - 
2023 
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Nr. 
Crt
. 

Dimensiuni/ Zone 
specifice de 
intervenție 

Obiectiv de 
dezvoltare 

Acțiuni/proiecte vizate 
Indicatori de 
realizare 

Surse 
potențiale 
de finanțare 

Perioad
a 

interes public și 
transport) 

orașul Ștefănești și realizarea de 
trotuare (în mediul urban), rigole de 
acostament din beton și amenajare 
podețe. 

Buget local 

15.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Reabilitarea/moderni
zarea/extinderea 
infrastructurii de 
transport la nivelul 
comunității 

Refacere drumuri comunale: DC 23-sat 
Stânca; DC 25A, DC 25C- oraș 
Ștefănești – 7,238 km – finalizare 
lucrări 

Lungime 
drumuri 
reabilitate 
(km) 

Buget local 2022 - 
2023 

16.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Reabilitarea/moderni
zarea/extinderea 
infrastructurii de 
transport la nivelul 
comunității 

Reabilitare DC 25C si străzile 
Basarabiei, D.Cantemir, A.D.Xenopol 
si Antim Ivireanul în orașul Ștefănești, 
județul Botoșani. 
Finalizare lucrări. 

Lungime 
drumuri 
reabilitate 
(km) 

Buget local 2022 - 
2023 

17.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Reabilitarea/moderni
zarea/extinderea 
infrastructurii de 
transport la nivelul 
comunității 

Reabilitare drumuri locale prin pietruire 
in orașul Ștefănești, județul Botoșani  

Lungime 
drumuri 
reabilitate 
(km) 

Buget local 2022 - 
2023 

18.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Reabilitarea/moderni
zarea/extinderea 
infrastructurii de 
transport la nivelul 
comunității 

Modernizarea drumurilor de exploatație 
(DE)/drumuri Agricole  
 

Lungime 
drumuri 
modernizate 
(km) 

Bugetul local 2022-
2028 

19.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Reabilitarea/moderni
zarea/extinderea 
infrastructurii de 
transport la nivelul 
comunității 

Reabilitare, modernizare și întreținere 
continuă a drumurilor comunale din 
UAT Ștefănești (aprox. 20 km de 
drumuri comunale) 

Lungime 
drumuri 
reabilitate/ 
modernizate 
(km) 

Finanțări 
naționale 
(CNI, 
Programul 
„Anghel 
Saligny” și 
alte finanțări 
aplicabile) 

Buget local 

2022-
2028 

20.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Reabilitarea/moderni
zarea/extinderea 
infrastructurii de 
transport la nivelul 
comunității 

Refacere pod pe DS 1076 în orașul 
Ștefănești, județul Botoșani. 
Reconstrucție pod peste râul Bașeu 
(cu lungime totala de 24,75 m și o 
lățime de 11.30 m), pentru asigurarea 
accesului autovehiculelor de orice 
gabarit și circulația pietonală precum 
calibrarea și curățarea albiei în zonă 
pentru asigurarea scurgerii unor debite 
mai mari de apă. Finalizare lucrări. 

Pod pe DS 
1076 

Buget local 2022-
2023 

21.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 

Reabilitarea/moderni
zarea/extinderea 
infrastructurii de 
transport la nivelul 
comunității 

Refacere 3 podețe la nivelul localităților 
subordonate UAT Ștefănești: 1 podeț 
pe DS 104-sat Bobulești; 1 podeț în sat 
Bădiuți și 2 podețe in sat Bădiuți. 
Finalizare lucrări. 

Număr 
obiective 

Buget local 2022-
2023 
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Nr. 
Crt
. 

Dimensiuni/ Zone 
specifice de 
intervenție 

Obiectiv de 
dezvoltare 

Acțiuni/proiecte vizate 
Indicatori de 
realizare 

Surse 
potențiale 
de finanțare 

Perioad
a 

interes public și 
transport) 

22.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Reabilitarea/moderni
zarea/extinderea 
infrastructurii de 
transport la nivelul 
comunității 

Construire copertină parcare la 
Primăria orașului Ștefănești. Finalizare 
lucrări 

Suprafață 
acoperită (m2) 

Buget local 2022-
2023 

23.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Reabilitarea/moderni
zarea/extinderea 
infrastructurii de 
transport la nivelul 
comunității 

Construire (amenajare trotuare în 
Orașul Ștefănești, județul Botoșani   

Lungime 
trotuare 
amenajate 
(m/km) 

Buget local 2022-
2023 

24.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Reabilitarea/moderni
zarea/extinderea 
infrastructurii de 
transport la nivelul 
comunității 

Realizare piste bicicliști în orașul 
Ștefănești, județul Botoșani. 
Crearea unor piste și trasee pentru 
biciclete, a parcărilor pentru biciclete, 
inclusiv sistemelor de închiriere de 
biciclete.  
 

Lungime pistă 
(km) 

Parc de 
biciclete 

Sistem 
(informatizat) 
de închiriere 

Finanțări 
europene 
(aplicabile) 

Buget local 

2022-
2028 

25.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Reabilitarea/moderni
zarea/extinderea 
infrastructurii de 
transport la nivelul 
comunității 

Realizare piste de alergare si ciclism - 
perimetru râului Prut, în orașul 
Ștefănești, județul Botoșani.  
Amenajarea perimetrului râului Prut cu 
piste de alegare si ciclism.  
 

Lungime pistă 
(km) 

 

Finanțări 
europene 
(aplicabile) 

Buget local 

2022-
2028 

26.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Reabilitarea/moderni
zarea/extinderea 
infrastructurii de 
transport la nivelul 
comunității 

Construirea de stații și alveole călători 
în orașul Ștefănești, județul Botoșani. 
(traseu deservit de transportul public 
de calatori pentru transport public pe 
traseul drumului județean) 

Număr de 
stații 
construite 

Lungime 
traseu 
acoperit 

Finanțări 
europene 
(POR, alte 
finanțări 
aplicabile) 

Finanțări 
naționale 
(aplicabile) 

Buget local 

2022-
2028 

27.  

I - Infrastructură 
edilitară 
(infrastructură de 
clădiri publice, 
rețea de utilități de 
interes public și 
transport) 

Reabilitarea/moderni
zarea/extinderea 
infrastructurii de 
transport la nivelul 
comunității 

Amenajare (amplasare și dotare) 
Balastieră în perimetru Baharnești 1. 

Suprafațăa 
amplasament 

Capacitate 
(to/ora) 

Buget local 2022-
2024 

28.  II -  Fond locativ 

Extinderea fondului 
locativ prin 
construirea de 
locuințe sociale  

Construire blocuri pentru locuințe 
sociale și amenajare incintă, în Orașul 
Ștefănești, județul Botoșani (locuințe 
sociale, cu chirie subvenționată, 
destinate unor categorii de persoane 
defavorizate prevăzute de lege, cărora 
nivelul de existentă nu le permite 
accesul la o locuință în proprietate sau 

Suprafață 
construită 
(mp) 

Număr de 
locuințe 

 

Finanțări 
naționale 
(MLPDA) 

Buget local 

2022 - 
2026 
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Nr. 
Crt
. 

Dimensiuni/ Zone 
specifice de 
intervenție 

Obiectiv de 
dezvoltare 

Acțiuni/proiecte vizate 
Indicatori de 
realizare 

Surse 
potențiale 
de finanțare 

Perioad
a 

închirierea unei locuințe în condițiile 
pieței). Finalizare lucrări. 

29.  II -  Fond locativ 

Extinderea fondului 
locativ prin 
construirea de 
locuințe sociale  

Operaționalizare bază de date 
informatizată în cadrul Primăriei asupra 
terenurilor orașului Ștefănești  
(software cadastru). 

Bază de date 
cadastru 

Finanțări 
europene 
(aplicabile)  

Buget local 

2022-
2024 

30.  II -  Fond locativ 

Modernizarea și 
eficientizarea 
enegetică a clădirilor 
de locuit și a celor în 
care se desfășoară 
activități profesionale 

Reabilitarea energetica a clădirilor de 
locuit si a clădirilor  în care se 
desfășoară activități profesionale 
(firmelor), în vederea eficientizării 
energetice (reducerii transferului de 
căldură). 
Creșterea eficienței energetice prin : 
îmbunătățirea izolației termice și 
hidroizolare anvelopei clădirii, 
șarpantelor, inclusiv măsuri de 
consolidare; Implementarea sistemelor 
de management al funcționării 
consumurilor energetice. Sprijinirea 
eficienței energetice, inclusiv: 
Reabilitarea termică a elementelor de 
anvelopă a clădirii; ; Instalarea unor 
sisteme alternative de producere a 
energiei electrice și/sau termice pentru 
consum propriu; Sisteme de 
climatizare și/sau ventilare mecanică 
pentru asigurarea calității aerului 
interior; Sisteme de management 
energetic integrat pentru clădiri  

Număr de 
clădiri de 
locuit 
reabilitate 

Finanțări 
europene  

Finanțări 
naționale 

Buget local 

2022-
2028 

31.  II -  Fond locativ 

Reducerea 
nesiguranței locative 
prin sprijinirea 
comunității pentru 
reglementarea 
documentelor de 
proprietate 

Suport acordat populației pentru 
reglementarea situației de locuit 
(documente cadastrale, autorizații de 
construire, acte de proprietate etc.)  

Număr de 
persoane 
sprijinite 

Finanțări 
europene 
(POCU sau 
alte finanțări 
aplicabile) 

Buget local 

2024 - 
2028 

32.  
III – Mediul 
înconjurător 

Eficientizarea 
consumului energetic 
și explorarea unor 
surse de energie 
alternative, bazate pe 
valorificarea 
potențialului natural 

Înființare parc fotovoltaic în orașul 
Ștefănești, județul Botoșani. 

Capacitate 
instalată 

Finanțări 
europene 
(granturi SEE  
și  
Norvegiene , 
alte finanțări 
aplicabile) 

Buget local 

2022-
2028 

33.  
III – Mediul 
înconjurător 

Eficientizarea 
consumului energetic 
și explorarea unor 
surse de energie 
alternative, bazate pe 
valorificarea 
potențialului natural 

Creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public aferent 
orașului Ștefănești. 
Scăderea consumului de energie 
electrică cu cca. 60% și implicit a 
costurilor generate de iluminatul public, 
conformarea la normele impuse de UE 
prin lucrări de înlocuire a aparatelor de 
iluminat existente cu aparate de 
iluminat LED confecționate din 
materiale ecologice, reciclabile. 

Număr de 
puncte de 
iluminat 

Consum 

Sistem de 
telegestiune a 
iluminatului 
public 

Finanțări 
europene 
(aplicabile) 

Finanțări 
naționale 
(AFN sau alte 
finanțări 
aplicabile) 

Buget local 

2022-
2024 
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Nr. 
Crt
. 

Dimensiuni/ Zone 
specifice de 
intervenție 

Obiectiv de 
dezvoltare 

Acțiuni/proiecte vizate 
Indicatori de 
realizare 

Surse 
potențiale 
de finanțare 

Perioad
a 

Implementarea unui sistem de 
telegestiune a iluminatului public. 
Reducerea poluării luminoase și a 
poluării cu emisii CO2. 

34.  
III – Mediul 
înconjurător 

Eficientizarea 
consumului energetic 
și explorarea unor 
surse de energie 
alternative, bazate pe 
valorificarea 
potențialului natural 

Promovarea infrastructurii pentru 
vehicule de transport rutier nepoluant 
din punct de vedere energetic. 
Amenajarea de stații de încărcare 
electrică pentru autoturisme și 
autobuze electrice în orașul Ștefănești, 
județul Botoșani.  

Număr de 
puncte de 
încărcare 

Finanțări 
europene 
(POR sau 
alte finanțări 
aplicabile) 

Finanțări 
naționale 
(AFN sau alte 
finanțări 
aplicabile ) 

Buget local 

2022-
2024 

35.  
III – Mediul 
înconjurător 

Eficientizarea 
consumului energetic 
și explorarea unor 
surse de energie 
alternative, bazate pe 
valorificarea 
potențialului natural 

Achiziționare de autobuze electrice în 
orașul Ștefănești, jud. Botoșani 
(inclusiv asigurarea accesibilității in 
mijloacele de transport in comun 
pentru persoanele cu dizabilități) 

Număr de 
autovehicule 
achiziționate 

Finanțări 
europene  

Finanțări 
naționale  

Buget local 

2022-
2024 

36.  
III – Mediul 
înconjurător 

Îmbunătățirea 
infrastructurii și a 
sistemului de 
management al 
deșeurilor la nivel de 
comunitate 

Dezvoltarea infrastructurii pentru 
colectarea selectivă a deșeurilor. 
Amenajarea de platforme de colectare 
selectivă a deșeurilor menajere 

Număr de 
containere 
achiziționate 

Număr de 
rampe 
amenajate 

Număr de 
persoane/supr
afață 
deservite 

Finanțări 
europene 
(POIM și alte 
finanțări 
aplicabile) 

Finanțări 
naționale 
(AFN ) 

Buget local 

2022-
2024 

37.  
III – Mediul 
înconjurător 

Îmbunătățirea 
infrastructurii și a 
sistemului de 
management al 
deșeurilor la nivel de 
comunitate 

Îmbunătățirea sistemului de valorificare 
a deșeurilor reciclabile; parteneriate cu 
societățile de valorificare deșeuri 
reciclabile. 

 Număr de 
parteneriate 

Buget local 2022- 
2023 

38.  
III – Mediul 
înconjurător 

Îmbunătățirea 
infrastructurii și a 
sistemului de 
management al 
deșeurilor la nivel de 
comunitate 

Monitorizarea activității de salubrizare 
în vederea îmbunătățirii proceselor și 
îndeplinirii obligațiilor impuse de 
planurile locale de mediu cât și de 
angajamentele asumate de către 
administrația publică locală, precum:  
- implementarea unui sistem de 
colectare selectivă modern 
- depozitarea, transportul și prelucrarea 
deșeurilor în condiții de deplină 
conformitate 
- extinderea zone deservite de 
serviciile de salubritate pe măsura 
expansiunii/ evoluției localității 

Rapoarte de 
monitorizare 

Buget local 2022-
2028 

39.  
III – Mediul 
înconjurător 

Monitorizarea 
factorilor de mediu și 

Operaționalizarea unui Comitetului de 
Analiză, Intervenție și Monitorizare în 

Comitet de 
Analiză, 

Buget local 2022-
2028 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI ȘTEFĂNEȘTI  

2022 – 2028 

 

130 
 

Nr. 
Crt
. 

Dimensiuni/ Zone 
specifice de 
intervenție 

Obiectiv de 
dezvoltare 

Acțiuni/proiecte vizate 
Indicatori de 
realizare 

Surse 
potențiale 
de finanțare 

Perioad
a 

derularea de acțiuni 
specifice pentru 
combaterea 
degradării/ 
îmbunătățirea 
acestora 

vederea facilitării implementării unor 
măsuri de reabilitare, conservare și 
ecologizare a zonelor expuse 
(mobilizarea tuturor factorilor de 
decizie la nivel județean)  

Intervenție și 
Monitorizare 

40.  
III – Mediul 
înconjurător 

Monitorizarea 
factorilor de mediu și 
derularea de acțiuni 
specifice pentru 
combaterea 
degradării/ 
îmbunătățirea 
acestora 

Monitorizarea calității apei; proiectare 
și implementare sistem integrat de 
monitoring al calității: 
- apei potabile – asigurarea calității 
apei destinate consumului uman și 
asigurarea informării consumatorilor 
asupra calității apei destinate 
consumului   
- apelor de suprafață și apelor 
subterane   

Rapoarte de 
monitorizare 

Finanțări 
europene 
(POIM și alte 
finanțări 
aplicabile)   

Buget local 

2022-
2028 

41.  
III – Mediul 
înconjurător 

Monitorizarea 
factorilor de mediu și 
derularea de acțiuni 
specifice pentru 
combaterea 
degradării/ 
îmbunătățirea 
acestora 

Monitorizarea calității aerului; 
proiectare și implementare sistem 
integrat de monitoring a calității aerului 
- vor fi luate în calcul: 
- rezultatele obținute prin monitorizarea 
continuă a aerului prin stația de trafic 
amplasată de APM Botoșani  
- trafic rutier mărit considerabil pe 
perioada de vară (măsuri de atenuare 
a impactului negativ)  
- modernizare centralele termice 
(termen prestabilit)  

Rapoarte de 
monitorizare 

Finanțări 
europene 
(POIM și alte 
finanțări 
aplicabile)  

Buget local 

2022-
2028 

42.  
III – Mediul 
înconjurător 

Monitorizarea 
factorilor de mediu și 
derularea de acțiuni 
specifice pentru 
combaterea 
degradării/ 
îmbunătățirea 
acestora 

Reabilitare, modernizare si dotare Parc  
in orașul Ștefănești 

Număr de 
parcuri 
modernizate  

Suprafață 
amenajată 
(ha) 

 

Finanțări 
europene 
(POR și alte 
finanțări 
aplicabile) 

Finanțări 
naționale 
(aplicabile) 

Buget local 

2022-
2028 

43.  
III – Mediul 
înconjurător 

Monitorizarea 
factorilor de mediu și 
derularea de acțiuni 
specifice pentru 
combaterea 
degradării/ 
îmbunătățirea 
acestora 

Extinderea spațiilor verzi la nivel local 
prin crearea de spații verzi publice cu 
acces nelimitat  (corespunzătoare 
zonelor de agrement) și spații verzi 
publice de folosință specializată 
aferente dotărilor publice/clădirilor 
și/sau bazelor sportive) corelat cu 
dezvoltarea infrastructurii și serviciilor 
locale (verzi: defrișarea vegetației 
existente, modelarea terenului, 
plantarea cu plante perene/gazonarea 
suprafețelor, plantare arbori și arbuști, 
amenajare alei cu structura non-
invazivă, foișoare, puncte de observare 
păsări, pășuni de albine, hoteluri de 
albine, inclusiv sisteme de irigații și de 
iluminat inteligent pentru spatiile 
amenajate, toalete ecologice, mobilier 
urban aferent (din materiale ecologice), 

Suprafețe 
amenajate 
(ha) 

Finanțări 
europene 
(POR și alte 
finanțări 
aplicabile) 

Finanțări 
naționale 
(AFM și alte 
finanțări 
aplicabile)  

Buget local 

2022-
2028 
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Nr. 
Crt
. 

Dimensiuni/ Zone 
specifice de 
intervenție 

Obiectiv de 
dezvoltare 

Acțiuni/proiecte vizate 
Indicatori de 
realizare 

Surse 
potențiale 
de finanțare 

Perioad
a 

managementul informatizat al fondului 
de arbori, etc.) 

44.  
III – Mediul 
înconjurător 

Monitorizarea 
factorilor de mediu și 
derularea de acțiuni 
specifice pentru 
combaterea 
degradării/ 
îmbunătățirea 
acestora 

Regenerarea spațiilor urbane 
degradate, inclusiv prin promovarea 
investițiilor ce promovează 
infrastructura verde în zonele urbane. 

Număr spații 
urbane 
degradate 
reamenajate 

Suprafață 
amenajată 
(ha) 

Finanțări 
europene 
(POR și alte 
finanțări 
aplicabile) 

Finanțări 
naționale 
(AFM și alte 
finanțări 
aplicabile)  

Buget local 

2022-
2028 

45.  
III – Mediul 
înconjurător 

Monitorizarea 
factorilor de mediu și 
derularea de acțiuni 
specifice pentru 
combaterea 
degradării/ 
îmbunătățirea 
acestora 

Împădurirea unor terenuri neutilizabile, 
din zone degradate) 

Număr de ha 
de teren 
împădurite 

Finanțări 
europene/  

Buget local 

2022-
2028 

46.  
III – Mediul 
înconjurător 

Monitorizarea 
factorilor de mediu și 
derularea de acțiuni 
specifice pentru 
combaterea 
degradării/ 
îmbunătățirea 
acestora 

Conversia funcțională a unor terenuri 
virane degradate/ 
neutilizate/abandonate  

Număr 
terenuri 
convetite 

Suprafață 
reconvertită 
(ha) 

Finanțări 
naționale 
(AFM și alte 
finanțări 
aplicabile) 

Finanțări 
europene 
(PNDR și 
alte finanțări 
aplicabile) 

Buget local 

2022-
2028 

47.  
III – Mediul 
înconjurător 

Implicarea 
comunității în 
problematica de 
mediu, prin acțiuni de 
comunicare, 
informare, 
conștientizare și 
mobilizare. 

Informarea și educarea sistematică a 
comunității privind colectarea selectivă 
a deșeurilor, importanța factorilor de 
mediu, eficientizarea consumului de 
resurse și mobilizarea/ implicarea 
comunității în acțiuni locale pentru 
îmbunătățirea condițiilor de mediu 

Număr 
persoane 
informate 

Număr 
evenimente/ac
țiuni de 
comunicare 

Buget local 2022-
2028 

48.  
IV. Economie și 
mediu de afaceri 

Atragerea de 
investitori și 
stimularea 
antreprenoriatului și a 
economiei locale 

Sprijinirea investitorilor locali – 
acordarea de facilități investitorilor la 
nivelul concesiunilor (în limitele legale), 
facilități fiscale la plata impozitelor pe 
clădiri și terenuri pentru persoane 
juridice 

Număr 
beneficiari 

Valoare 
unitară 
facilități 

Buget local 2022-
2028 

49.  
IV. Economie și 
mediu de afaceri 

Dezvoltarea 
capitalului uman din 
plan local în corelație 
cu cerințele pieței 

Dezvoltarea de parteneriate cu actori 
relevanți (AJOFM, ONG-uri, Furnizori 
de formare, Furnizori de servicii de 
informare, consiliere și plasare) pentru 
organizarea de programe de formare 
profesională și asigurarea de suport în 
inserția profesională (inclusiv prin 
accesarea de finanțări 

Număr de 
persoane 
formate 

Număr de 
persoane 
informate/con
siliate/care au 

Finanțări 
europene 
(POCU și 
alte finanțări 
aplicabile) 

Buget local 

2022-
2028 
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Nr. 
Crt
. 

Dimensiuni/ Zone 
specifice de 
intervenție 

Obiectiv de 
dezvoltare 

Acțiuni/proiecte vizate 
Indicatori de 
realizare 

Surse 
potențiale 
de finanțare 

Perioad
a 

nerambursabile), în vederea sporirii 
competitivității populației active pe 
piața muncii 

beneficiat de 
mediere și 
plasare 

50.  
V.Educație, 
cultură, sport și 
agrement 

Îmbunătățirea bazei 
materiale pentru 
furnizarea serviciilor 
de educație 

Dezvoltarea infrastructurii educaționale 
pentru învățământ timpuriu (ante-
preșcolar și preșcolar), învățământ 
primar și gimnazial in orașul Ștefănești, 
județul Botoșani. 
Construcția, reabilitarea, 
modernizarea, extinderea si echiparea 
(inclusiv accesibilizare pentru persoane 
cu dizabilități, masuri de consolidare 
structurala in funcție de nivelul de 
expunere si vulnerabilitate la riscurile 
identificate) infrastructurii educaționale 
pentru educația timpurie ante-
preșcolară (creșe) si preșcolară 
(grădinițe) . 

Număr de 
unități 
construite 

Număr de 
unități 
reabilitate/ 
modernizate 

Număr de 
unități dotate 

 

Finanțări 
europene 
(POR și alte 
finanțări 
aplicabile) 

Finanțări la 
nivel național 
(CNI, 
Programul 
Anghel 
Saligny și 
alte finanțări 
aplicabile) 

Bugetul local 

2022-
2028 

51.  
V.Educație, 
cultură, sport și 
agrement 

Îmbunătățirea bazei 
materiale pentru 
furnizarea serviciilor 
de educație 

Îmbunătățirea continuă a bazei 
materiale (dotări), tehnologice 
(echipamente IT) și informaționale 
(materiale educaționale) pentru 
derularea activităților didactice în 
cadrul unităților de învățământ din 
orașul Ștefănești. 

Echipamente 
IT 

Materiale 
educaționale 

Finanțări 
europene 
(POCU și 
alte finanțări 
aplicabile) 

Buget local 

2022-
2028 

52.  
V.Educație, 
cultură, sport și 
agrement 

Îmbunătățirea bazei 
materiale pentru 
furnizarea serviciilor 
de educație 

Creșterea accesului la educație prin 
dotarea elevilor din Orașul Ștefănești, 
județul Botoșani cu echipamente 
mobile din domeniul tehnologiei 
informației (pentru facilitarea accesului 
la educație online) 

Echipamente 
IT 

Finanțări 
europene 
(POIM) 

Bugetul local 

2022  

53.  
V.Educație, 
cultură, sport și 
agrement 

Îmbunătățirea și 
diversificarea 
serviciilor 
educaționale din plan 
local 

Dezvoltarea competenței și creșterea 
performanței personalului didactic și 
personalului suport din cadrul unităților 
școlare din Orașul Ștefănești prin 
facilitarea accesului la programe de 
perfecționare specifică. Dezvoltarea de 
parteneriate cu instituții relevante (ISJ, 
CCD, furnizori de formare profesională, 
ONG-uri cu activitate relevantă în 
domeniu) și/accesarea de finanțări 
pentru implementarea de proiecte în 
domeniul educației. 

Număr de 
parteneriate 
dezvoltate 

Număr de 
proiecte 
accesate 

Finanțări 
europene 
(POCU și 
alte finanțări 
aplicabile) 

Bugetul local 
(cofinanțare) 

2022-
2028 

54.  
V.Educație, 
cultură, sport și 
agrement 

Îmbunătățirea și 
diversificarea 
serviciilor 
educaționale din plan 
local 

Dezvoltarea și implementarea (inclusiv 
în parteneriat cu alți actori relevanți: 
Inspectoratul Școlar județean Botoșani, 
Ministerul Educației, ONG-uri) de 
programe în școli pentru prevenirea/ 
reducerea abandonului școlar 
(programe de tip școala după școală), 
adresate în special copiilor în situații de 
risc educațional. 

Număr de 
elevi/copii 
care 
beneficiază de 
astfel de 
programe 

Finanțări 
europene 
(POCU și 
alte finanțări 
aplicabile) 

Bugetul local 
(cofinanțare) 

2022-
2025 

55.  
V.Educație, 
cultură, sport și 
agrement 

Îmbunătățirea și 
diversificarea 
serviciilor 

Dezvoltarea de programe și activități 
educaționale extra-curriculare (non 
formale, inclusiv în regim outdoor) 

Număr de 
programe 
dezvoltate 

Finanțări 
europene 
(POCU) 

2022-
2025 
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a 

educaționale din plan 
local 

adresate cu precădere copiilor din 
grupuri vulnerabile 

Număr de 
elevi/copii 
care 
beneficiază de 
astfel de 
servicii 

Bugetul local 
(cofinanțare) 

56.  
V.Educație, 
cultură, sport și 
agrement 

Îmbunătățirea și 
diversificarea 
serviciilor de cultură, 
sport și agrement; 
extinderea bazei 
materiale pentru 
furnizarea serviciilor 
culturale și sportive; 
dezvoltarea 
infrastructurii de 
petrecere a timpului 
liber 

Asigurare bază materiala adecvată 
necesară organizării unor evenimente 
sportive pe toată perioadă anului. 
Construire sala de sport in orasul 
Ștefănești,județul Botoșani - Finalizare 
lucrări și operaționalizare structură 

Sală de sport 
Ștefănești 

Finanțări 
naționale 
(CNI) 

Buget local 

2022 - 
2024 

57.  
V.Educație, 
cultură, sport și 
agrement 

Îmbunătățirea și 
diversificarea 
serviciilor de cultură, 
sport și agrement; 
extinderea bazei 
materiale pentru 
furnizarea serviciilor 
culturale și sportive; 
dezvoltarea 
infrastructurii de 
petrecere a timpului 
liber 

Construire si dotare Baza sportiva 
multifuncționala in orașul Ștefănești.  

Bază sportivă 
Ștefănești 

Finanțare 
națională 
(CNI, 
Programul 
Anghel 
Saligny) 

Bugetul local 

2022 - 
2024 

58.  
V.Educație, 
cultură, sport și 
agrement 

Îmbunătățirea și 
diversificarea 
serviciilor de cultură, 
sport și agrement; 
extinderea bazei 
materiale pentru 
furnizarea serviciilor 
culturale și sportive; 
dezvoltarea 
infrastructurii de 
petrecere a timpului 
liber 

Construire Cămin cultural în localitatea 
Bobulești, oraș Ștefănești, județul 
Botoșani. Crearea unei infrastructuri 
(spații și dotări) necesare căminului 
cultural din Bobulești – finalizare lucrări 
și operaționalizare structură 

Camin cultural 
in localitatea 
Bobulesti 

Finanțări 
naționale 
(CNI) 

Buget local 

2022 - 
2024 

59.  
V.Educație, 
cultură, sport și 
agrement 

Îmbunătățirea și 
diversificarea 
serviciilor de cultură, 
sport și agrement; 
extinderea bazei 
materiale pentru 
furnizarea serviciilor 
culturale și sportive; 
dezvoltarea 
infrastructurii de 
petrecere a timpului 
liber 

Amenajare zonă de agrement, în zona 
Stânca -Costești (curățare/amenajare 
teren, amplasare toalete ecologice și 
mobilier de exterior, grătare, 
echipamente de joacă pentru copii etc.) 

Suprafață de 
agrement 
amenajată 
(m2) 

Finanțări 
europene 
(POR  și alte 
finanțări 
aplicabile) 

Buget local 

2022-
2028 
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Obiectiv de 
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potențiale 
de finanțare 

Perioad
a 

60.  
V.Educație, 
cultură, sport și 
agrement 

Îmbunătățirea și 
diversificarea 
serviciilor de cultură, 
sport și agrement; 
extinderea bazei 
materiale pentru 
furnizarea serviciilor 
culturale și sportive; 
dezvoltarea 
infrastructurii de 
petrecere a timpului 
liber 

Sprijinirea evenimentelor locale pentru 
promovarea comunității, a valorilor, 
tradițiilor și obiceiurilor românești, 
evenimente organizate cu ocazia zilei 
orașului, sărbătorilor religioase și 
hramurilor bisericești), evenimente 
culturale punctuale, evenimente și 
concursuri sportive etc. 

Număr de 
evenimente 
organizate 

Număr de 
participanți 

Buget local 2022-
2028 

61.  
V.Educație, 
cultură, sport și 
agrement 

Îmbunătățirea și 
diversificarea 
serviciilor de cultură, 
sport și agrement; 
extinderea bazei 
materiale pentru 
furnizarea serviciilor 
culturale și sportive; 
dezvoltarea 
infrastructurii de 
petrecere a timpului 
liber 

Realizare strategie promovare 
patrimoniu cultural in orașul Ștefănești, 
județul Botoșani. Adaptarea 
obiectivelor de patrimoniu cultural 
pentru găzduirea de evenimente, 
activități cultural-creative. 

Strategie de 
promovare a 
patrimoniului 
cultural local 

Buget local 2022-
2023 

62.  

VI. Servicii de 
bază la nivelul 
comunității 
(educație, 
sănătate, servicii 
sociale, siguranță 
și ordine publică, 
instituții de cult) 

Dezvoltarea și 
accesibilizarea 
serviciilor sociale și 
socio-medicale 

Construire și dotare Centru (medical) 
de permanență, în orașul Ștefănești, 
județul Botoșani. Finalizare lucrări de 
construcție Centru (având o suprafata 
de 1353 mp), dotarea acestuia cu 
echipamente specifice (cu respectarea 
celor mai noi standarde tehnice in 
vigoare), precum si dezvoltarea de noi 
servicii si cresterea calitatii serviciilor 
oferite. 

Centru de 
permanență, 
în orașul 
Ștefănești, 
județul 
Botoșani 

Finanțări 
naționale 
(CNI) 

Buget local 

2022 - 
2024 

63.  

VI. Servicii de 
bază la nivelul 
comunității 
(educație, 
sănătate, servicii 
sociale, siguranță 
și ordine publică, 
instituții de cult) 

Dezvoltarea și 
accesibilizarea 
serviciilor sociale și 
socio-medicale 

Protejarea sănătății populației prin 
consolidarea capacității de reacție a 
Orașului Ștefănești la criza de sănătate 
publică cauzată de răspândirea 
virusului SARS-CoV-2. Dotarea 
unităților de învățământ preuniversitar 
de stat cu echipamente de protecție 
medicală destinate asigurării condițiilor 
igienico-sanitare minime necesare 
pentru prevenirea, depistarea din timp 
și diminuarea răspândirii potențiale a 
infecției SARS-CoV-2. 

Unități școlare 
sprijinite 

Finanțări 
europene 
(POIM) 

Buget local 

2022 

64.  

VI. Servicii de 
bază la nivelul 
comunității 
(educație, 
sănătate, servicii 
sociale, siguranță 
și ordine publică, 
instituții de cult) 

Dezvoltarea și 
accesibilizarea 
serviciilor sociale și 
socio-medicale 

Măsuri pentru reducerea numărului de 
persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială, prin îmbunătățirea 
calității vieții persoanelor vârstnice din 
Orașul Ștefănești, Județul Botoșani. 

 

Finanțări 
europene 
(POCU) 

Buget local 

2022-
2023 

65.  

VI. Servicii de 
bază la nivelul 
comunității 
(educație, 

Dezvoltarea și 
accesibilizarea 
serviciilor sociale și 
socio-medicale 

Asigurarea accesului la utilități de bază 
prin sisteme de subvenționare a 
categoriilor vulnerabile 

Număr 
beneficiari 
subvenții 

Buget local 2022-
2028 
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sănătate, servicii 
sociale, siguranță 
și ordine publică, 
instituții de cult) 

66.  

VI. Servicii de 
bază la nivelul 
comunității 
(educație, 
sănătate, servicii 
sociale, siguranță 
și ordine publică, 
instituții de cult) 

Dezvoltarea și 
accesibilizarea 
serviciilor sociale și 
socio-medicale 

Implementarea Strategiei  județene în 
domeniul serviciilor de asistență 
socială, identificare nevoi și beneficiari 
(bază de date beneficiari), facilitarea 
accesului la ajutoarele financiare 
conform legii, activități de informare, 
consiliere, asistență medicală pentru 
grupuri vulnerabile (copii, persoane cu 
dizabilități, bătrâni etc.). 

Tipuri de 
servicii 
furnizate 

Număr 
beneficiari 

Finanțări 
europene 
(POCU și 
alte finanțări 
aplicabile) 

Buget local 

2022-
2028 

67.  

VI. Servicii de 
bază la nivelul 
comunității 
(educație, 
sănătate, servicii 
sociale, siguranță 
și ordine publică, 
instituții de cult) 

Dezvoltarea și 
accesibilizarea 
serviciilor sociale și 
socio-medicale 

Încheierea unor parteneriate cu 
instituții publice relevante (la nivel 
regional/național) și ONG-uri și 
accesarea de finanțări nerambursabile 
pentru furnizarea de servicii socio-
medicale la nivelul comunității, conform 
Strategiei județene în domeniul 
asistenței sociale 

Număr 
parteneriate 
încheiate 

Număr 
proiecte 
depuse 

N/A 2022-
2028 

68.  

VI. Servicii de 
bază la nivelul 
comunității 
(educație, 
sănătate, servicii 
sociale, siguranță 
și ordine publică, 
instituții de cult) 

Dezvoltarea și 
accesibilizarea 
serviciilor sociale și 
socio-medicale 

Sprijin pentru promovarea (inclusiv în 
cadrul unor proiecte/parteneriate cu 
instituții publice și organizații private 
din domeniul serviciilor medicale) 
educației sanitare (informare și 
consiliere pe teme privind igiena 
personală, sănătatea reproducerii, 
sănătatea mamei și a copilului etc.) și a 
accesului la servicii medicale de bază, 
în rândul  populației locale  

Număr de 
persoane 
informate/con
siliate 

Număr de 
persoane care 
au beneficiat 
de servicii 
medicale 

Finanțări 
europene 
(POCU și 
alte finanțări 
aplicabile) 

Fonduri 
private 
(subvenții, 
donații, 
parteneriate 
cu ONG-uri 
și instituții 
implicate în 
furnizarea de 
servicii socio-
medicale) 

Buget local 

2022-
2028 

69.  

VI. Servicii de 
bază la nivelul 
comunității 
(educație, 
sănătate, servicii 
sociale, siguranță 
și ordine publică, 
instituții de cult) 

Îmbunătățirea 
serviciilor de 
asigurare a ordinii 
publice și siguranței 
cetățeanului 

Construire padoc câini fără adăpost. 

Capacitate/ 
număr de 
locuri 

Fonduri 
europene 
(PNDR și 
alte finanțări 
aplicabile) 

Fonduri 
private 
(subvenții, 
donații) 

Buget local 

2022-
2028 

70.  

VI. Servicii de 
bază la nivelul 
comunității 
(educație, 
sănătate, servicii 
sociale, siguranță 

Îmbunătățirea 
serviciilor de 
asigurare a ordinii 
publice și siguranței 
cetățeanului 

Sistem de supraveghere video și 
control acces în orașul Ștefănești, 
județul Botoșani. 

Număr de 
sisteme de 
supraveghere/ 
acces 
implementate 

Buget local 2022-
2023 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI ȘTEFĂNEȘTI  

2022 – 2028 

 

136 
 

Nr. 
Crt
. 

Dimensiuni/ Zone 
specifice de 
intervenție 

Obiectiv de 
dezvoltare 

Acțiuni/proiecte vizate 
Indicatori de 
realizare 

Surse 
potențiale 
de finanțare 

Perioad
a 

și ordine publică, 
instituții de cult) 

71.  

VI. Servicii de 
bază la nivelul 
comunității 
(educație, 
sănătate, servicii 
sociale, siguranță 
și ordine publică, 
instituții de cult) 

Sprijinirea 
activității/serviciilor 
furnizate de către 
instituțiile de cult 

Sprijinirea sectorului cultelor, prin 
alocarea de finanțări - în conformitate 
cu prioritățile comunicate de factorii de 
decizie pe segmentul cultelor și 
agreate de membrii comunității locale, 
cu focalizare pe infrastructură. 

Obiective 
sprijinite 

Lucrări 
realizate 

Buget local 2022-
2028 

72.  

VI. Servicii de 
bază la nivelul 
comunității 
(educație, 
sănătate, servicii 
sociale, siguranță 
și ordine publică, 
instituții de cult) 

Sprijinirea 
activității/serviciilor 
furnizate de către 
instituțiile de cult 

Parteneriate cu Biserica în vederea 
atragerii de fonduri nerambursabile 
pentru îmbunătățirii situației pe 
segmentul cultelor în orașul Ștefănești 
precum și pentru 
promovarea/susținerea serviciilor în 
folosul comunității furnizate în plan 
local, mobilizării comunității pentru 
sporirea participării la acțiunile de 
interes public și viața comunității în 
general etc. 

Număr 
evenimente/ 
acțiuni de 
informare/volu
ntariat 

N/A 2022-
2028 

73.  
VII. Capacitate 
administrativă 
 

Creștere 
performanței 
aparatului 
administrativ prin 
îmbunătățirea 
infrastructurii 
materiale și a 
resursei umane 
(inclusiv întărirea 
capacității locale de 
planificare și 
implementare a 
proiectelor de 
dezvoltare, de 
atragere a resurselor 
necesare, dezvoltare 
a parteneriatelor etc.) 
și extinderea 
serviciilor furnizate la 
nivelul comunității 

Îmbunătățirea competențelor 
profesionale ale personalului din cadrul 
administrației publice locale prin 
formare profesională specifică. 
 

Număr de 
persoane 
formate 

Cursuri 
urmate 

Finanțări 
europene 
(POCA și 
alte finanțări 
aplicabile) 

Buget local 

2022 - 
2028 

74.  
VII. Capacitate 
administrativă 
 

Creștere performanței 
aparatului 
administrativ prin 
îmbunătățirea 
infrastructurii 
materiale și a resursei 
umane (inclusiv 
întărirea capacității 
locale de planificare și 
implementare a 
proiectelor de 
dezvoltare, de 
atragere a resurselor 
necesare, dezvoltare 
a parteneriatelor etc.) 
și extinderea 

Încheierea unor parteneriate strategice 
care să permită materializarea 
propunerilor de proiecte în proiecte 
viabile (ONG-uri, mediul academic și de 
cercetare, reprezentanți ai mediului de 
afaceri local). 
 

Parteneriate 
încheiate 

Cereri de 
finanțare 
depuse 

N/A 2022-
2028 
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serviciilor furnizate la 
nivelul comunității 

75.  
VII. Capacitate 
administrativă 
 

Creștere performanței 
aparatului 
administrativ prin 
îmbunătățirea 
infrastructurii 
materiale și a resursei 
umane (inclusiv 
întărirea capacității 
locale de planificare și 
implementare a 
proiectelor de 
dezvoltare, de 
atragere a resurselor 
necesare, dezvoltare 
a parteneriatelor etc.) 
și extinderea 
serviciilor furnizate la 
nivelul comunității 

Promovarea relațiilor transfrontaliere 
România – Republica Moldova și 
internaționale; dezvoltarea de proiecte 
de înfrățire instituțională 
 

Întâlniri 
bilaterale 

Buget local 2022-
2028 

76.  
VII. Capacitate 
administrativă 
 

Facilitarea 
interacțiunii cu 
cetățenii - digitalizare 
urbană 

Achiziție server, petnru eficientizarea și 
securizarea activității la nivel 
instituțional. 

Server 

Finanțări 
europene 
(aplicabile) 

Buget local 

2022 

77.  
VII. Capacitate 
administrativă 
 

Facilitarea 
interacțiunii cu 
cetățenii - digitalizare 
urbană 

Operaționalizarea unor sisteme digitale 
de accesare de către populație a 
serviciilor furnizate la nivelul 
comunității. 

Ghișeu online 

Finanțări 
europene  
(aplicabile) 

Buget local 

2022-
2024 

78.  
VII. Capacitate 
administrativă 
 

Facilitarea 
interacțiunii cu 
cetățenii - digitalizare 
urbană 

Informatizarea si digitalizarea serviciilor 
publice la nivelul orasului Ștefănești. 
Intervenții de tip smart-city si de 
creștere a eficienței administrației 
publice ca urmare a digitalizării, inclusiv 
în zonele metropolitane și în zonele 
urbane funcționale, de ex: siguranța 
publică, servicii și utilități publice, 
monitorizarea consumului de energie, 
monitorizarea diferitelor componente 
ale calității mediului înconjurător, baze 
de date geospațiale, sisteme de 
management al traficului și optimizarea 
transportului public, iluminat public etc.  

Aplicații/platfor
me dezvoltate 

Baze de date 
operaționalizat
e 

Echipamente 
achiziționate 

Finanțări 
europene 
(EUCF și alte 
finanțări 
aplicabile) 

Buget local 

2022-
2028 

79.  
VII. Capacitate 
administrativă 
 

Asigurarea 
transparenței la 
nivelul activității și 
deciziilor instituționale 
prin comunicare 
permanentă cu 
cetățenii și structurile 
locale relevante 

Menținerea unui dialog permanent cu 
cetățenii cu privire la îmbunătățirea 
serviciilor comunitare. 

Număr de 
evenimente/ 
acțiuni de 
comunicare 

Buget local 2022-
2028 

80.  
VII. Capacitate 
administrativă 
 

Asigurarea 
transparenței la 
nivelul activității și 
deciziilor instituționale 
prin comunicare 

Implicarea permanenta a comunității 
locale în actul de administrare locală – 
consultări, dezbateri și alte instrumente 
care vor funcționa după planificări 
anunțate. 

Număr de 
evenimente/ac
țiuni 
promovate 

Buget local 2022-
2028 
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Nr. 
Crt
. 

Dimensiuni/ Zone 
specifice de 
intervenție 

Obiectiv de 
dezvoltare 

Acțiuni/proiecte vizate 
Indicatori de 
realizare 

Surse 
potențiale 
de finanțare 

Perioad
a 

permanentă cu 
cetățenii și structurile 
locale relevante 

Număr de 
participanți 

 

 

 

SECȚIUNEA V. PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI. 

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI 

Strategia de Dezvoltare Locală odată aprobată devine un document programatic care ghidează activitățile și resursele 

comunității în direcțiile trasate prin obiectivele asumate. Procesul de coordonare revine în sarcina autorităților locale 

însă implementarea propriu-zisa reprezintă un efort comun, la care trebuie să adere întreaga comunitate și toate 

instituțiile interesate de dezvoltarea durabilă a acesteia. 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală reprezintă un proces complex, care necesită un management și control 

adecvat, și ca atare care trebuie abordat într-o manieră riguroasă, prin asumarea unor termene clare de realizare, 

repartiția clară a sarcinilor și utilizarea unor instrumente care să permită urmărirea permanentă a indicatorilor și implicit 

monitorizarea atingerii obiectivelor trasate. 

Ca atare, primul pas în demararea procesului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală îl reprezintă 

desemnarea structurii de coordonare a SDL, a grupului de acțiune care va asigura implementarea proiectelor și 

măsurilor asumate la nivel de comunitate. Echipa de lucru va fi  stabilită prin decizie a consiliului local și va fi formată 

din personal al aparatului administrativ cu expertiză relevantă pe dimensiunile/zonele de intervenție precum și personal 

cu competențe financiare și de administrație pentru a asigura gestiunea operațională a proiectelor. Echipa va fi condusă 

de Primarul Orașului Ștefănești. 

Procesul de implementare propriu-zisă va cuprinde următorii pași:  

 Elaborarea planurilor anuale de acțiune, și aprobarea acestora prin hotărâri de consiliul local.  

 Identificarea, selectarea şi dezvoltarea proiectelor în funcție de priorități și posibilitățile existente la 

momentul de referință (inclusiv oportunități de finanțare);  

 Urmărirea calendarului de implementare a proiectelor;  

 Implementarea propriu-zisa a proiectelor;  

 Monitorizarea progreselor realizate;  

 Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor prevăzuți în strategie;  

 Analiza impactului, respectiv a gradului în care proiectul a răspuns politicilor formulate și a felului în care 

acesta influențează acesta criteriile de performanță privind dezvoltarea eficientă a orașului.  

 

Planificarea acțiunilor și monitorizarea se realizează anual, sinteza progreselor și a problemelor întâmpinate 

fiind aduse în atenția consiliului local.  
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Planul anual de acțiuni este elementul definitoriu și punctul de pornire în implementarea strategiei. Acesta reprezintă o 

prezentare structurată a tuturor măsurilor ș proiectelor propuse de SDL pentru un anumit orizont de timp (un an), cu 

date și informații privind modul de abordare – în corelare cu alte acțiuni sau prin parteneriate strategice, resursele 

financiare necesare și surse posibile pentru asigurarea lor, legislația care guvernează proiectele vizate, indicatorii de 

realizare și rezultat care permit evaluarea implementării acțiunii. Planul trebuie să indice așadar obiectivele de investiție 

pentru orizontul sau de aplicabilitate, pașii de urmat, resursele alocate, termene de execuție, contextul de realizare și 

ținte cantitative și calitative la nivel de proiect. Pentru sistematizarea proceselor acestea ar trebui sa fie însoțite de 

instrumente de lucru precum fișe de proiect, previziuni bugetare, analize de risc etc. 

 

Monitorizarea și evaluarea impactului și rezultatelor au ca scop asigurarea eficienței și calității în implementare, 

urmărirea procesului de implementare a strategiei în ansamblu și pe componente, pentru determinarea gradului de 

realizarea obiectivelor propuse și a eficienței proceselor. 

 

Monitorizarea implementării va urmări aspecte precum: 

 Respectarea calendarului de implementare. 

 Gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse; 

 Evoluția indicatorilor de performanta; 

 Atingerea rezultatelor parțiale/finale previzionate; 

 Încadrarea în buget 

În cazul apariției unor devieri de la planificare, a unor situații de criză sau de forță majora, modificări ale elementelor de 

referință, apariția de reacții negative sau neașteptate din partea participanților la strategie sau proiect, etc. activitatea 

de monitorizare va conduce la ajustarea planificării si/sau a modului de alocare a resurselor, în vederea redresării 

parcursului și atingerii rezultatelor vizate. 

Sistemul de evaluare permite aprecierea măsurii în care SDL per ansamblu și la nivel de componente și-au atins 

obiectivele propuse, iar rezultatele corespund previziunilor în termeni  de eficiență calitate și cantitate. 

Evaluarea se realizează: 

 Anterior începerii acțiunii - se evaluează impactul potențial al acțiunii și corectitudinea ipotezelor de lucru, 

constituind un element important de decizie asupra oportunității proiectului/acțiunii. 

 Pe parcurs (evaluare intermediară) - se efectuează la jumătatea perioadei de implementare, analizând 

cursul corect al acțiunii și rezultatele intermediare, pentru realizarea eventualelor rectificări de parcurs. 

 La finalul operațiunii (evaluare finală) - se realizează după finalizarea proiectului, imediat sau/și după 

anumite perioade, pentru a vedea dacă au fost atinse rezultatele prevăzute de proiect. Aceasta evaluare 

poate servi ca justificare pentru noi proiecte care să consolideze sau să corecteze rezultatele realizate. 

Pentru realizarea monitorizării și evaluării, atât la nivel de strategie cât și la nivel de acțiune individuală, se vor utiliza 

următoarele tipuri de indicatori: indicatori de progres, la nivel de strategie și indicatori de realizare și de rezultat, la nivel 

de acțiuni concrete. 

La nivel de strategie indicatorii de progres ar trebui să măsoare starea socială, economică și a mediului înconjurător, 

respectiv măsura și rapiditatea cu care se modifică aceasta pentru a evalua (prin raportare la valorile înregistrate în 

etapa anterioară de evaluare) gradul în care sunt duse la îndeplinire obiectivele strategiei.  
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În ceea ce privește indicatorii de realizare și de rezultat, aceștia se stabilesc pentru fiecare acțiune și proiect concret în 

parte. Indicatorii de realizare reflectă ceea ce s-a produs prin implementarea proiectelor (și sunt indicați orientativ, la 

capitolul anterior) iar cei de rezultat măsoară avantajele resimțite de beneficiarii finali ai acestor proiecte. 

 

Revizuirea SDL se va face periodic în scopul evaluării stadiului de implementare, în vederea analizei comparative a 

indicatorilor de monitorizare. Necesitatea revizuirii SDL este una de actualizare și adaptare conform modificărilor 

cadrului legislativ specific sau de context. Orice revizuire se va face în concordanță cu metodologia care a stat la baza 

elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală 

 

Revizuirea va ține cont de următoarele aspecte: 

 Rezultatele monitorizării implementării și evaluării impactului strategiei până la momentul revizuirii 

 Evoluția bugetului local 

 Modificările legislative cu impact direct asupra comunității 

 Modificări în strategiile naționale, regionale sau județene, cu efecte directe asupra Orașului Ștefănești 

 Alte modificări contextuale cu impact semnificativ asupra comunității. 

 

 

Parteneriate locale 

Date fiind amploarea și impactul SDL la nivel local și regional, implementarea acesteia se poate realiza doar cu 

participarea/implicarea reprezentanților grupurilor de interese și inițiative vizate de strategie (prin obiectivele, direcțiile 

și acțiunile de dezvoltare trasate în acest document cadru) în acord cu principiile dezvoltării durabile.  

Principiul parteneriatului presupune, pe lângă implicarea directă a comunității, prin cunoștințe, experiență, proiecte 

proprii și participarea la consultările publice pe care autoritatea publică locală le va organiza atât în contextul 

adoptării/implementării strategiei, cât și în cel al aplicării legislației privind transparența decizionala în administrație și 

impactul proiectelor asupra mediului. 

Amploarea, caracteristicile și multidisciplinaritatea acțiunilor și proiectelor vizate, deschid perspectivele colaborării cu  

o multitudine de instituții și organizații care pot contribui la dezvoltare comunității pe dimensiuni multiple: 

 Autoritatea publica locală, respectiv Consiliul Local si Primăria Orașului Ștefănești 

 Instituții de stat, cum ar fi Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă 

 Instituții de învățământ, cu precădere preuniversitare 

 Operatori de utilități 

 Reprezentanți ai comunelor din zona de dezvoltare  

 Reprezentanți ai mediului de afaceri – angajatori, antreprenori, asociații patronale, sindicate 

 Asociații de proprietari și locatari 

 Organizații civice 

 Fundații private din diverse domenii 

 Organizații de mediu 

 Mass-media locală 
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