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Cuvânt înainte,                                                                                                                            

 
 A pune în practică un proiect care se referă la strategie și scenarii de dezvoltare 
economică și demografică a teritoriului comunei Baia este un eveniment major în 
activitatea și viața comunei noastre.  
 Misiunea noastră, a administraţiei publice locale, este de a asigura locuitorilor 
Comunei Baia servicii publice eficiente şi de calitate, în condiţii de reală transparenţă şi 
cu implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor.  
 Dezvoltarea durabilă, aşa cum a fost definită la Conferinţa Mondială pentru Mediu 
şi Dezvoltare de la Rio de Janeiro din 1992, este dezvoltarea care asigură cerinţele 
generaţiei prezente, fără a compromite şansele generaţiilor viitoare de a-şi satisface 
propriile necesităţi". 
 Implementând împreună strategia de dezvoltare durabilă vom da cetăţenilor 
acestei comune posibilitatea de a-şi aduce contribuţia la creşterea gradului de bunăstare, 
de a se implica în deciziile majore şi de a fi actori activi în parcursul dinamic al vieţii 
comunei noastre. 

Stă în puterea noastră, a tuturor, să realizăm acest lucru! 

MARSAVELA MUGUREL-LAURENŢIU 
Primarul comunei Baia 
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I. SUMAR EXECUTIV  

Uniunea Europeană pune la dispoziție statelor membre o paletă largă de 
instrumente financiare ce au ca scop susținerea unei dezvoltări sustenabile care să 
permită satisfacerea nevoilor țărilor membre, fără însă a periclita capacitatea 
generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. 

Deși inițial conceptul de dezvoltare durabilă a fost un răspuns la criza ecologică 
cauzată de exploatarea industrială a resurselor în maniere care aduceau prejudicii 
mediului, scopul conceptului fiind de a oferi soluții pentru prezervarea calității mediului 
înconjurător, în ziua de azi termenul de dezvoltare durabilă are un sens mai larg și vizează 
calitatea vieții în toată complexitatea sa, înglobând și aspecte sociale și economice. În 
acest sens, pentru conturarea unor direcții de dezvoltare care să corespundă nevoilor 
reale de dezvoltare ale Comunei Baia, respectând totodată condițiile de durabilitate, este 
necesară cunoașterea în prealabil a situației actuale în ceea ce privește aspectele ce țin 
de considerente economice, sociale și de mediu și a modului în care interacțiunea 
acestora participă la conturarea condițiilor de trai pentru cetățenii comunei. Obținerea 
unei imagini care să reflecte fidel situația actuală a comunei, a nevoilor și oportunităților 
care pot sta la baza îmbunătățirii nivelului de trai al cetățenilor se poate realiza numai 
cu dialog susținut cu toți actorii din comuna: cetățenii, mediul de afaceri și instituțiile 
publice. 

În vederea îndeplinirii acestui deziderat, Comuna Baia a apelat la servicii de consultanță 
pentru asistență de specialitate în vederea realizării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 
Comunei Baia pentru perioada 2021 – 2027 și pentru conturarea Mecanismului de Bugetare 
Participativă.  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Baia pentru perioada 2021 – 2027 este 
realizată de către Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea  folosind metoda 
partcipativă de jos în sus dar  s-a folosit si metoda UP- Bottom  pentru corelarea Viziunii, 
Misiunii si direcțiilor strategice  cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea 
2021-2027 efectuata de firma de consultanta. 

Pe baza acestor demersuri a fost identificată o viziune clară ce denotă modalitatea 
prin care la sfârșitul perioadei vizate de strategie Comuna Baia va deveni o comună 
dezvoltată durabil  și multisectorial, fiind formulată astfel următoarea viziune a comunei: 

 

ÎN PERSPECTIVA ANULUI 2027, COMUNA BAIA VA FI O COMUNA DEZVOLTATA DURABIL; 
INTELIGENT; CU CONSERVAREA RESURSELOR DE MEDIU SI CU O PUTERNICA 
PREOCUPARE PE INCLUZIUNE SOCIALA 

 Misiunea Comunei Baia este de a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor din 
comunităților, prin dezvoltarea economico-socială a comunei si satelor componente 
și prin valorificarea superioară și durabilă a avantajelor competitive și a resurselor 
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comunei (capital uman, poziția geografică, resursele naturale și antropice si agricole 
deosebite). 

 În vederea îndeplinirii viziunii și misiunii Comunei Baia  au fost definite un număr 
de 7 obiective strategice,( identice cu cele ale CJ Tulcea) respectiv: 

 Obiectiv strategic 1 (OS 1): Creșterea competitivității și atractivității economice a 
comunei Baia, atât pentru investitorii actuali, cât și pentru investitorii potențiali 
în vederea dezvoltării de activități inovatoare și generatoare de valoare adăugată. 

 Obiectiv strategic 2 (OS 2): Realizarea unei infrastructuri de transport 
intracomunala si intercomunale edilitară de bună calitate în scopul creșterii 
accesibilității cetatenilor comunei Baia și oferirii de servicii publice de calitate. 

 Obiectiv strategic 3 (OS 3): Asigurarea unui management adecvat, coerent și 
durabil al resurselor naturale și a riscurilor naturale , antropice si agricole în 
Comuna Baia. 

 Obiectiv strategic 4 (OS 4): Valorificarea potențialului agricol și piscicol deosebit 
al zonei, prin asigurarea infrastructurii și mijloacelor de generare a valorii 
adăugate. 

 Obiectiv strategic 5 (OS 5): Creșterea calității vieții cetățenilor și accesul egal la 
servicii publice prin oferirea de servicii educaționale, de sănătate, asistență 
socială, culturale și sportive dezvoltate și aliniate standardelor europene. 

 Obiectiv strategic 6 (OS 6): Dezvoltarea durabilă, sustenabilă și responsabilă față 
de mediu a turismului rural prin valorificarea tuturor resurselor naturale și 
antropice și practicarea și promovarea tuturor tipurilor de turism posibile. 

 Obiectiv strategic 7 (OS 7): Asigurarea unei bune guvernanțe și întărirea relațiilor 
de cooperare teritorială a comunei Baia u unitățile administrativ teritoriale. 

 

 Propunerile de proiecte pentru viitoarea perioadă de programare au fost încadrate 
în cei 10 Poli de dezvoltare stabiliți la nivelul viitoarei perioade de programare, 2021-
2027, ținând totodată cont și de documentele strategice publicate, respectiv: 

1. Economie locală 
2. Infrastructură și dezvoltare rurală 
3. Mediu 
4. Agricultură, Piscicultură, Silvicultură 
5. Sănătate și servicii sociale 
6. Educație și resurse umane (forța de muncă) 
7. Cultură 
8. Turism 
9. Sport 
10. Capacitate administrativă 

 

 Polii de dezvoltare stabiliți pentru următoarea perioada, 2021-2027, demonstrează 
complementaritate și o viziune integrată de dezvoltare Comunei Baia, astfel încât la 
sfârșitul anului 2027  această comună inclusiv satele componente să devină multisectorial 
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dezvoltată, accesibilă și conectată la rețele majore de comunicație, o destinație turistică, 
dar și investițională, cu servicii publice de calitate, uniform dezvoltată. Accentul de 
dezvoltare îl pune în prim plan pe cetățean, toate măsurile vizând în final creșterea 
nivelului de trai al populației Comunei Baia. La finalul perioadei de programare 2021-
2027, respectiv în perspectiva anului 2027,  în Comuna Baia se vor înregistra: 

 Accesibilitate facilă, mult îmbunătățită pentru cetățenii rezidenți, turiști și oameni 
de afaceri de la nivel național și internațional. 

 Reducerea discrepanților în ceea ce privește calitatea vieții cetățenilor din satele 
componente ale Comunei Baia. 

 Acces nediscriminatoriu al populației la servicii publice de calitate, respectiv la 
serviciile de utilități publice (apă, canalizare, energie, gaze naturale, 
telecomunicații) până la educație, sănătate, asistență socială, cultură și agrement, 
siguranță publică. 

 O comuna  cu agricultură ecologica, verde, cu un mediu curat, spații verzi 
amenajate, cu oportunități atractive de petrecere a timpului liber care să valorifice 
potențialul imens natural și antropic zonei. 

 Un mediu de afaceri dinamic, caracterizat printr-o infrastructură de afaceri 
dezvoltată, valoare adăugată producției locale, noi locuri de muncă bine plătite și 
bunăstare pentru cetățeni. 

 O comună cu administrație publică eficientă și aliniată la nevoile cetățenilor prin 
digitalizare, interesată permanent de reducerea birocrației, de oferirea de servicii 
cât mai calitative pentru cetățeni, transparentă și care pune mult accent pe 
implicarea cetățenilor în procesul decizional la nivel comunal. 
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II. ABREVIERI 

  Tabel 1 – Abrevieri 
Abreviere Denumire 

ADI Asociație pentru Dezvoltare Intercomunitară 

ADI - ITI 
Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – Investiția Teritorială 
Integrată 

APL Administrație Publică Locală 

ARBDD Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării 

CE Comisia Europeană 

CJ/CJT Consiliul Județean / Consiliul Județean Tulcea 

DC Drum Comunal 

DEEE Deșeuri Electrice și Electronice 

DLRC Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității 

DN Drum Național 

FEDR Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

GAL Grup de Acțiune Locală 

GES Gaze cu Efect de Seră 

IMM Întreprinderi Mici și Mijlocii 

INS Institutul Național de Statistică 

ISU Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

ITI Investiții Teritoriale Integrate 

MIE Mecanism pentru Interconectarea Europei 

ODD Obiective de Dezvoltare Durabilă 

ONG Organizații Non Guvernamentale 

ONU Organizația Națiunilor Unite 

PAC Politica Agricolă Comună 

PIB Produsul Intern Brut 

PNDR Programul Național de Dezvoltare Rurală 

POAT Programul Operațional Asistență Tehnică 

POC Programul Operațional Competitivitate 
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Abreviere Denumire 

POCA Programul Operațional Capacitate Administrativă 

POCIDIF 
Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 
Financiare  

POCU Programul Operațional Capital Uman 

PODD Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

POEO Programul Operațional Educație și Ocupare 

POIDS Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 

POIM Programul Operațional Infrastructura Mare 

POR Programul Operațional Regional 

POS Programul Operațional Sănătate 

POT Programul Operațional Transport 

POTJ Programul Operațional Tranziție Justă 

PTD Programul Transnațional Dunărea 

RBDD Rezervația Biosferei Delta Dunării 

SDD Strategie de Dezvoltare Durabilă 

SURE 
Instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de 
șomaj în caz de urgență 

SWOT 
Puncte tari (Strength), Puncte slabe (Weaknesses), Oportunități 
(Opportunities), Amenințări (Threats) 

UAT Unitate Administrativ Teritorială 

UE Uniunea Europeană 

UNESCO Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură 

UPU Unitate Primiri Urgențe 

ZUM Zona Urbană Marginalizată 

PNRR  Planul Național de Redresare si Rezilienta 
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III. CADRU DE REFERINȚĂ 

3.1. Context internațional 

Anul 1987 a reprezentat o etapă importantă pentru dezvoltarea durabilă, deoarece 
în cadrul Raportului Brundtland1 intitulat „Viitorul nostru comun”, realizat de către 
Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare, s-au pus bazele reconcilierii  dezvoltării 
economice și pentru protecția echilibrului social și ecologic.  

„Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care satisface nevoile prezentului fără a 
compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.”  

Importantele schimbări demografice și climatice, combinate cu cele economice și 
sociale, au condus la necesitatea revizuirii obiectivelor de dezvoltare durabilă de la nivel 
mondial și actualizarea acestora. 

La data de 25 septembrie 2015, Adunarea Generală a ONU a adoptat prin Rezoluția 
nr. 70/1 intitulată Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development2 (A/RES/70/1) noul cadru de dezvoltare durabilă numit Agenda 2030, 
fixând 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și 169 de ținte aferente acestora, prin 
care integrează cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economică, socială și de 
mediu într-un mod echilibrat. Agenda 2030 prevede atingerea celor 17 ODD în următorii 
15 ani pentru toate statele semnatare, în funcție de provocările specifice pe care fiecare 
țară le are. Cele 17 ODD sunt:  

Figura 1 - Obiectivele dezvoltării durabile adoptate prin Agenda 2030 
 

ODD 1 Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context, dat 
fiind faptul că, la nivel global, 1 miliard de persoane continuă să trăiască la limita 
subzistenței, cu mai puțin de 1.25 dolari/zi. 
ODD 2 Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, 
îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile. În prezent, 795 milioane 
de oameni suferă din pricina foametei, iar specialiștii în politicile de dezvoltare susțin 
că,  dacă nu vor fi luate măsuri urgente, până în 2050 numărul acestora va ajung la 2 
miliarde. 
ODD 3 Sănătate și bunăstare – Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării 
tuturor la orice vârstă. Acest obiectiv se  concentrează pe creșterea speranței de viață, 
reducerea mortalității infantile și a maladiilor grave (precum HIV/SIDA, malarie, TBC, 
poliomielită etc.), în special în statele în curs de dezvoltare. 
ODD 4 Educație de calitate – Garantarea unei educații de calitate și promovarea 
oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți. În prezent, 103 milioane de tineri 
din lumea întreagă nu au acces la educație primară sau sunt analfabeți. Dintre aceștia, 
procentul cel mai semnificativ (60%) îl reprezintă tinerele femei sau fetele. 
                                                             
1 Brundtland Report (1987), https://www.are.admin.ch/are/en/home/sustainable-development/international-cooperation/2030agenda/un-_- 

milestones-in-sustainable-development/1987--brundtland-report.html  

2 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld  
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ODD 5 Egalitate de gen – Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor 
și a fetelor. La nivel global, doar în 46 de state femeile dețin mai mult de 30% din 
mandatele parlamentelor naționale. 
ODD 6 Apă curată și sanitație – Asigurarea disponibilității și managementului durabil al 
apei și sanitație pentru toți. 40% din populația lumii suferă din pricina lipsei apei iar 
aproximativ 1 miliard de oameni nu au acces la toalete proprii. 
ODD 7 Energie curată și la preturi accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la 
preturi accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern. 3 milioane de oameni la nivel 
global utilizează încă sursele tradiționale de energie, bazate în principal pe cărbune și 
gaze naturale. 
ODD 8 Muncă decentă și creștere economică – Promovarea unei creșteri economice 
susținute, deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă 
și a unei munci decente pentru toți. Industrie, inovație și infrastructură – Construirea unor 
infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației. De 
exemplu, 1,5 miliarde de oameni la nivel global nu au acces la servicii de telefonie sigure. 
ODD 9 Industrie, inovație și infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, 
promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației. În lume 1,5 miliarde de 
oameni nu au acces la servicii de telefonie sigure. 
ODD 10 Inegalități reduse – Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la 
alta. În țările în curs de dezvoltare, între 1990 și 2010, inegalitățile salariale au crescut 
cu 11%. 
ODD 11 Orașe și comunități durabile – Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru 
că ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliențe și durabile. Până în 2050, peste 66% din 
populația globului va locui în centre urbane, în special în regiuni din Africa și Asia. 
ODD 12 Consum și producție responsabile – Asigurarea unor tipare de consum și 
producție durabilă. Anual, 120 de miliarde de dolari ar putea fi economisite doar dacă 
populația globului ar utiliza doar becuri economice. 
ODD 13 Acțiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor 
climatice și a impactului lor. Începând cu 1990, emisiile de CO2 au crescut cu aproximativ 
50%.  
ODD 14 Viața acvatică – Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a 
resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă. Oceanele lumii reprezintă 97% din apele 
lumii și absorb cca. 30% din emisiile de CO2, preîntâmpinând astfel efectele dezastruoase 
ale încălzirii globale. 
ODD 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. Din cele 
8.300 de specii de animale cunoscute, 8% au dispărut în totalitate iar 22% sunt pe cale de 
dispariție. 
ODD 16 Pace, justiție și instituții eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și 
inclusive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor 
instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. 1,26 bilioane de dolari 
reprezintă pierderile statelor subdezvoltate cauzate de corupție, mită, furturi sau 
evaziune fiscală. 
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ODD 17 Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de 
implementare și revitalizare a parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. Doar în 
anul 2014, asistența pentru dezvoltare, la nivel global a ajuns la suma record de 135,2 
miliarde de dolari. 

 

Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă se află în strânsă legătură cu 
acțiunile guvernelor, organizațiilor neguvernamentale și sectorului privat. România, în 
calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și-a exprimat adeziunea la 
cele 17 obiective de dezvoltare durabilă în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare 
Durabilă din septembrie 2015. 

În acest context, Comuna Baia are în vedere ca prezenta strategie ce stabilește 
cadrul local de dezvoltare durabilă pentru perioada 2021-2027 să fie în acord cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă la care România a aderat la Summit-ul ONU pentru 
Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. 

3.2. Context european 

Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene începând cu 
anul 1992, odată cu semnarea Tratatului de la Maastricht, document care a conferit 
mediului un statut aparte. Tratatul de la Amsterdam din anul 1999 a consolidat baza 
legală a politicii de mediu și a promovat dezvoltarea durabilă în cadrul Uniunii Europene. 
Strategia de la Lisabona, Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, 
revizuirea Strategiei de Dezvoltare Durabilă, adoptarea Strategiei de Dezvoltare 
Durabilă pentru o Uniune Europeană extinsă (2006), Tratatul de la Lisabona de 
amendare a Tratatului privind Uniunea Europeană și Tratatul instituind Comunitatea 
Europeană (2007) completate de lucrări ale conferințelor importante despre mediu, 
schimbări climatice, economie verde, eradicarea sărăciei, sunt documente care susțin 
preocuparea Uniunii Europene pentru implementarea conceptului de dezvoltare durabilă.  

Documentele semnate de către instituțiile europene în următorii ani au promovat 
dezvoltarea durabilă. 

Uniunea Europeană și statele membre s-au angajat să pună în aplicare Agenda 2030 
și au adoptat în 2019 „Documentul de reflecție către o Europă durabilă până în 2030” 
3;4. În cadrul acestui document Uniunea Europeană recunoaște că „obiectivele de 
dezvoltare durabilă, împreună cu „Acordul de la Paris privind schimbările climatice”, 
reprezintă foaia de parcurs către o lume mai bună, cadrul mondial pentru cooperarea 
internațională în materie de dezvoltare durabilă și dimensiunile economice, sociale, de 
mediu și de guvernanță ale acestui cadru.”5  

                                                             
3 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_ro_v2_web.pdf  

4 http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_22_RO_ACTE2_f.pdf  

5 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_ro_v2_web.pdf  
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„Dezvoltarea durabilă înseamnă îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor, oferindu-
le acestora posibilitatea reală de a face alegeri, creând un mediu propice și diseminând 
cunoștințele, precum și asigurând o mai bună informare. Astfel, ar trebui să ajungem la 
o situație în care să avem <o viață bună, în limitele planetei noastre>, prin utilizarea 
mai inteligentă a resurselor și o economie modernă care să servească sănătății și 
bunăstării noastre.”6 

Sprijinul financiar pentru susținerea acțiunilor din Strategiile și documentele 
realizate de către instituțiile europene vine din partea Uniunii Europene prin stabilirea pe 
o perioadă de 7 ani a unui buget – cadrul financiar multianual.  

În prezent, prin Comunicării Comisiei Europene din 2018 - „Un buget modern 
pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – Cadrul financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027”7 și Anexă8 a fost propus cadrul financiar multianual care 
să răspundă oportunităților și provocărilor din diferite domenii considerate de o mare 
importanță pentru perioada 2021-2027.  

Pentru reducerea disparităților dintre regiunile și țările europene prin sprijinirea 
coeziunii economice, sociale și teritorială între statele Uniunii Europene, Comisia a propus 
continuarea Fondului european de dezvoltare regională și a Fondului de coeziune.  

 Fondul de coeziune se axează pe investițiile în infrastructura de mediu și de 
transport. 

În perioada 2021-2027, Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de 
coeziune vor ajuta statele membre să reducă decalajele economice, sociale și teritoriale 
care există între ele, grație unor intervenții care se vor axa pe cinci obiective:  

Figura 2 - Cele 5 obiective stabilite pentru perioada 2021-2027 de Fondul european de 
dezvoltare regională și Fondul de coeziune 

 
  
 

                                                             
6 http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_22_RO_ACTE2_f.pdf 
7 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2bc7dbd-4fc3-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF 

8 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2bc7dbd-4fc3-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF 
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Pentru a sprijini susținerea Pilonului european al drepturilor sociale, Comisia a propus 
continuarea și comasarea mai multor fonduri în Fondul social european+, cu investiții în 
trei domenii principale:  
 
Figura 3 – Domeniile principale de acțiune propuse în cadrul Fondului social european+ 

 

Prin intermediul acestui fond sunt susținute următoarele priorități ale UE:  
 
Figura 4 - Prioritățile susținute de Fondul social european 

 

Corpul european de solidaritate își propune să finanțeze activitățile de implicare 
a tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate pentru a le dezvolta competente 
umane și sociale care vor ajuta la construirea unei societăți mai reziliente și mai deschisă. 
Printre acțiunile sprijinite se vor număra: „asistență pentru dezvoltare și ajutorul 
umanitar, educația, sănătatea, integrarea socială, sprijinul pentru furnizarea de produse 
alimentare, construirea de adăposturi, primirea, sprijinirea și integrarea imigranților și 
a refugiaților, protecția mediului său prevenirea catastrofelor naturale, contribuind 
astfel la îndeplinirea obiectivelor UE în aceste domenii de politică; responsabilizarea 
tinerilor, prin implicarea lor în activități de solidaritate europeană.”  

Obiectivul general al programului „Europa creativă” îl reprezintă „susținerea 
societățile deschise, favorabile incluziunii și creative și de a consolida competitivitatea 
sectoarelor culturale și creative, stimulând creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă. Programul vizează: păstrarea, dezvoltarea și promovarea diversității culturale 
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europene și a patrimoniului cultural al Europei, sprijinirea creării și diseminării de opere 
europene de calitate și diversificate, accesibile unui larg public internațional, sprijinirea 
creativității bazate pe cultură în educație și inovare, consolidarea dimensiunii 
transfrontaliere a sectoarelor culturale și creative și îmbunătățirea competitivității și a 
capacității de inovare a industriei europene creative și audiovizuale.” 

Pentru a duce la îndeplinire obiectivele din una dintre principalele politici ale 
Uniunii, Politica Agricolă Comună, în perioada 2021-2027 va exista Fondul European de 
Garantare Agricolă și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

Conform documentului, ținând cont de așteptările societății în ceea ce privește 
dezvoltarea durabilă și producția durabilă, „politica agricolă comună de după 2020 se 
concentrează asupra obiectivelor care acoperă toate cele trei dimensiuni ale agriculturii 
durabile în UE: promovarea unui sector agricol inteligent și robust; intensificarea 
atenției acordate mediului și acțiunilor climatice și participarea la realizarea 
obiectivelor UE în domeniul mediului și al climei și consolidarea structurii socioeconomice 
a zonelor rurale.”  

Alte finanțări vor fi posibile prin Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, fond dedicat sprijinirii sectorului pescuitului și al comunităților costiere, care 
va urmări îndeplinirea a trei obiective: protejarea sănătății mărilor și a oceanelor și 
asigurarea durabilității sectorului de pescuit și acvacultură, prin reducerea impactului 
activităților de pescuit asupra mediului marin, sporind totodată competitivitatea și 
atractivitatea sectorului, promovarea economiei albastre, în special prin încurajarea 
investițiilor, a competențelor, a cunoștințelor și a dezvoltării pieței în cadrul unor 
comunități costiere durabile și prospere și consolidarea guvernanței internaționale a 
oceanelor și a siguranței și securității spațiului maritim în domeniile care nu fac încă 
obiectul niciunui acord internațional în domeniul pescuitului, vor susține integrarea ODD 
în spațiul Uniunii Europene.  

Pentru susținerea acțiunilor care vizează mediul și politicile climatice, va fi 
continuat în perioada 2021-2027 programul LIFE. Acesta va susține crearea unor soluții 
inovatoare în materie de mediu și de climă. Având două domenii principale de acțiune, 
mediu și politici climatice, programul va contribui la: „Tranziția către o economie 
circulară, eficientă din punct de vedere al resurselor și al energiei, cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice, protecția și îmbunătățirea 
calității mediului și la conservarea naturii și oprirea și inversarea tendinței de declin al 
biodiversității.”  

Fondul pentru azil și migrație va sprijini activitățile și măsurile legate de azil, 
migrație legală și integrare, migrație neregulamentară și de returnare. Obiectivul 
principal al Fondului pentru azil și migrație va fi contribuția la gestionarea eficientă a 
fluxurilor de migrație. Creat pentru o gestionare mai bună și integrată a frontierelor 
externe ale UE în deplină securitate Fondul de gestionare integrată a frontierelor va 
asigura „libera circulație a persoanelor și a bunurilor și bună desfășurare a schimburilor 
comerciale legitime.” Fondul pentru securitate internă va contribui la „asigurarea unui 
nivel înalt de securitate în Uniune, prin combaterea terorismului și a radicalizării, a 
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criminalității organizate și a criminalității informatice și prin sprijinirea și protejarea 
victimelor infracțiunilor.” 

Susținerea capacității de cercetare și inovarea reprezintă un pilon important pentru 
dezvoltarea durabilă fiind susținută financiar prin Programul Orizont Europa. Acest 
program urmărește să stimuleze competitivitatea UE și performanțele sale în materie de 
inovare și tehnologie.  

Europa digitală este un nou program „dedicat transformării digitale a serviciilor 
publice și a întreprinderilor, prin stimularea investițiilor din prima linie în domeniul 
calculului de înaltă performanță și al datelor, al inteligenței artificiale, al securității 
cibernetice și al competențelor digitale avansate, precum și prin instalarea pe scară largă 
a tehnologiilor digitale în sectoarele economice europene. Acesta se bazează pe acțiunile 
existente, cum ar fi soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice 
europene, întreprinderi și cetățeni și pe proiectele-pilot din domeniul securității 
cibernetice și al calculului de înaltă performanță. Transformarea digitală a Europei și 
creșterea competitivității acesteia pe plan internațional trebuie accelerate prin: 
consolidarea capacităților în domenii precum calculul de înaltă performanță, securitatea 
cibernetică, inteligența artificială și competențele digitale, difuzarea pe scară mai largă 
și utilizarea optimă a tehnologiilor digitale în sectorul public și în cel privat, în cazurile 
în care există disfuncționalități ale pieței (de exemplu, pentru întreprinderile mici și 
mijlocii), alinierea politicilor UE cu cele ale statelor membre și cu cele regionale și 
reunirea resurselor private și a celor industriale pentru a multiplica investițiile și a 
dezvolta sinergii mai puternice.” 

3.3. Context național 

România a adoptat în noiembrie 2018 prin HG nr. 877/2018 Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea Durabilă a României 20309, document ce asigură cadrul național 
pentru implementarea ODD menționate în Agenda 2030.  

Figura 5 - Direcțiile de acțiune stabilite în cadrul Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 2030 

 

                                                             
9 https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf 
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 „Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 este o strategie orientată 
către cetățean, care 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.” 

Pentru atingerea celor 17 obiective ODD trasate la nivel european, Romania și-a 
stabilit în perspectiv anului 2030 următoarele ținte: 

Țintele stabilite de România în cadrul Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă 
a României 2030 în vederea atingerii celor 17 obiective ODD: 
 

ODD 1 Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 

- Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii; 
- Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie 

relativă; 
- Consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție de urgență, 

reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, 
accidente industriale sau evenimente climatice extreme. 
 

ODD 2 Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, 
îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile  

- 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 extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și 

a animalelor de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite; 
- 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; 
- Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici 

specifice în ceea ce privește originea geografică. 
 

ODD 3 Sănătate și bunăstare – Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării 
tuturor la orice vârstă 

- 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 
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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 și tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale; 

- Reducerea mortalității cauzate de boli cronice; 
- Reducerea consumului de substanțe nocive. 

 

ODD 4 Educație de calitate – Garantarea unei educații de calitate și promovarea 
oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți 

- Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional; 
- Învățământ axat pe competențe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie 

oferită o mai mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum 
creșterea ponderii de materii opționale; 

- 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 educațional, al educației civice, a principiilor și 
noțiunilor 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 violență în școli; 

- Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-
învățare la folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului 
educațional; 

- 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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- 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 competențe 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. 
 

ODD 5 Egalitate de gen – Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor 
și a fetelor 

- 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. 
 

ODD 6 Apă curată și sanitație – Asigurarea disponibilității și managementului durabil al 
apei și sanitație pentru toți 

- 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. 
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ODD 7 Energie curată și la prețuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la 
prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern 

- 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. 
 

ODD 8 Muncă decentă și creștere economică – Promovarea unei creșteri economice 
susținute, deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de 
muncă și a unei munci decente pentru toți 

- 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, antreprenoriatul prin startup, 
creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și 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. 
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ODD 9 Industrie, inovație și infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, 
promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației 

- 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 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. 
 

ODD 10 Inegalități reduse – Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară 
la alta 

- Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul 
reducerii progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor 
dezavantajate; 

- Apropierea 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. 
 

ODD 11 Orașe și comunități durabile – Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane 
pentru că ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile 

- Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii; 
- 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 
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evenimentului, reducerea impactului inundațiilor sau a poluărilor generate de 
inundații și ale alunecărilor de teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin 
îmbunătățirea 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. 
 

ODD 12 Consum și producție responsabile – Asigurarea unor tipare de consum și 
producție durabilă 

- 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 proporție de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 
2030; 

- Reciclarea în proporție de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale 
plastice 50%, lemn 25%, metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și 
carton 75%) și 70% până în 2030 (materiale plastice 55%, lemn 30%, metale feroase 
80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie și carton 85%); 

- Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor 
biologice până în 2023 și materialele textile până în 2025; 

- 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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ODD 13 Acțiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor 
climatice și a impactului lor 

- Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de 
climă și dezastre 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 climatice, adaptarea, reducerea impactului și alertă 
timpurie; 

- Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie 
„verde”, cu emisii reduse de dioxid de carbon, reziliență la schimbările climatice 
și pentru integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în sectoarele 
vulnerabile economice, sociale și de mediu, în conformitate cu politicile UE. 
 

ODD 14 Viața acvatică – Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a 
resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă 

- 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. 
 

ODD 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 

- 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; 
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- 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 climatic; 

- 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. 
 

ODD 16 Pace, justiție și instituții eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și 
inclusive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor 
instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile 

- 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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ODD 17 Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de 
implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă 

- 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. 

 

Pentru atingerea obiectivelor propuse la nivel de țară, precum și a obiectivelor de 
politică (5) trasate a nivelul Uniunii Europene, România va beneficia în perioada 2021-
2027 de 85 mld. Euro de la UE. 

Figura 6 – Distribuția fondurilor aferente României în perioada 2021-202710 

  

 

Concentrarea tematică stabilită pentru perioada 2021-2027 va fi următoarea: 

Figura 7 – Concentrarea tematică a fondurilor în perioada 2021-2027 

                                                             
10 https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ 
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Lista programelor prin care vor putea fi accesate fondurile mai sus menționate în 
perioada 2021-2027, pentru Politica de Coeziune și Politica Comună în Domeniul 
Pescuitului, cuprinde: 

1. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 
(POCIDIF) – propune măsuri în domeniile cercetării, dezvoltării și inovării/specializării 
inteligente și în domeniul digitalizării, finanțate fie prin granturi, fie prin instrumente 
financiare cu respectarea regulilor de ajutor de stat, după caz, pentru a răspunde 
provocărilor identificate la nivel național. 

Programul va avea 10 priorități, respectiv:  

 P1 Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare European și 
internațional 

 P2 Crearea și promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie pentru 
toate tipurile de inovare 

 P3 Dezvoltarea capacității CDI a institutelor de învățământ superior 
 P4 Dezvoltarea capacității CSI a INCD-urilor/ICAR-urilor 
 P5 Dezvoltarea capacității CDI a întreprinderilor mari 
 P6 Dezvoltarea de proiecte strategice CDI 
 P7 Digitalizarea în educație 
 P8 Digitalizarea în cultură 
 P9 Digitalizarea în administrația publică 
 P10 Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor 

Financiare 
 

2. Programul Operațional Sănătate (POS) are ca obiectiv general îmbunătățirea 
accesibilității, eficacității, eficienței și rezilienței sistemului de sănătate.  

Programul va avea 7 priorități, respectiv:  

 P1 Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești 
noi cu impact teritorial major 
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 P2 Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim 
ambulatoriu 

 P3 Servicii de reabilitare, paliație și îngrijiri pe termen lung adaptate 
fenomenului demografic de îmbătrânire a populației și profilului epidemiologic 
al morbidității 

 P4 Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și 
servicii 

 P5 Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 
 P6 Digitalizarea sistemului medical 
 P7 Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de 

metode moderne de investigare, intervenție, tratament. 
 

3. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) propune măsuri integrate în 
vederea asigurării dobândirii de competențe astfel încât să fie realizate cu succes 
tranzițiile pe piața forței de muncă, integrarea și participarea activă în societate, 
optimizarea întregului sistem, concomitent cu promovarea accesului egal la educație 
și formare și stimularea învățării pe tot parcursul vieții. 

Programul va avea 10 priorități, respectiv: 

 P1 Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 
 P2 Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară 
 P3 Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării 

grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională 
 P4 Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru 

asigurarea echității sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii 
și la provocările inovării și progresului tehnologic 

 P5 Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional 
și tehnic 

 P6 Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 
 P7 Antreprenoriat și economie socială 
 P8 Modernizarea instituțiilor pieței muncii 
 P9 Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul 

vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii 
 P10 Asistență tehnică 

 

Pentru perioada 2021-2027, rezervația Biosferei Delta Dunării și Valea Jiului sunt propuse 
pentru abordarea prin instrumentul ITI. Pentru zonele desemnate pentru aplicarea 
instrumentului ITI se analizează oportunitatea unor alocări financiare distincte în cadrul 
POEO 2021-2027. 

4. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) are scopul de a 
sprijini incluziunea socială a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales 
ale celor în risc ridicat, inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban în ceea ce 
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privește sărăcia și excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de calitate 
pentru populația vulnerabilă. 

Programul va avea 8 priorități, respectiv: 

 P1 Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității 
 P2 Protejarea dreptului la demnitate socială 
 P3 Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la servicii 

sociale 
 P4 Reducerea disparităților dintre copii la risc de sărăcie și/sau excluziune 

socială și ceilalți copii 
 P5 Servicii de suport pentru persoane vârstnice 
 P6 Sprijin pentru persoanele cu dizabilități 
 P7 Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile 
 P8 Ajutorarea persoanelor defavorizate FEAD 

 
5. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) – obiectivul general al PODD 

2021-2027 este în concordanță cu obiectivul Uniunii Europene de conservare, protecție 
și îmbunătățire a calității mediului, și urmărește în principal îmbunătățirea 
standardelor de viață ale populației și a standardelor de mediu, precum și îndeplinirea 
obligațiilor din directivele europene. Concomitent, PODD urmărește realizarea 
obiectivelor naționale în domeniul eficienței energetice, protecției mediului și 
managementului riscurilor și reducerea decalajului existent între Statele Membre ale 
Uniunii Europene și România cu privire la infrastructura în aceste domenii, atât din 
punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. 

Programul va avea 4 priorități, respectiv: 

 P1 Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de stocare și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

 P2 Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie 
circulară 

 P3 Protecția mediului prin conservarea biodiversității, asigurarea calității 
aerului și remediere a siturilor contaminate 

 P4 Promovarea adaptării la schimbările climatice și managementul riscurilor 
Pentru rezervația Biosferei Delta Dunării se va aborda utilizarea Investiției Teritoriale 
Integrate (ITI). Având în vedere că Delta Dunării este o zonă cu specific geografic unic, 
de importanță ecologică națională și internațională, prioritățile PODD care vor contribui 
la implementarea Strategiei Dezvoltării Durabile a Deltei Dunării vor avea în vedere: 

1) Promovarea eficienței energetice în întreprinderi  în vederea susținerii unei 
economii cu emisii scăzute de carbon; 

2) Infrastructura de apă și apă uzată în cadrul acțiunilor integrate de dezvoltare a 
sistemelor de apă și apă uzată regionale; 

3) Economia circulară pentru îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor 
municipale în vederea asigurării tranziției spre economia circulară, în 



 
 

29 
 

conformitate cu nevoile identificate în PJGD la nivelul județului Tulcea și 
Constanța; 

4) Conservarea biodiversității și remedierea siturilor – în cadrul acestei priorități 
vor fi promovate proiecte constând în implementarea măsurilor de conservare 
a biodiversității conform Planului de Management al RBDD și a altor arii naturale 
protejate, precum și reconstrucția ecologică a ecosistemelor din afara ariilor 
protejate; 

5) Adaptarea la schimbările climatice și managementul riscurilor – în cadrul 
priorității 4 din PODD vor fi promovate măsuri non-structurale și structurale 
pentru prevenirea riscului la inundații, cu accent pe utilizarea serviciilor oferite 
de ecosisteme și cu respectarea legislației de mediu. 
 

6. Programul Operațional Transport (POT) propune măsuri de dezvoltare a 
infrastructurii de transport pe teritoriul României în vederea îmbunătățirii 
competitivității între regiunile țării și cu restul țărilor din Uniunea Europeană. Scopul 
POT este de a sprijini dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor de mobilitate a 
persoanelor și mărfurilor. 

Programul va avea 10 priorități, respectiv: 

 P1 Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport 
rutier 

 P2 Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru 
accesibilitate teritorială 

 P3 Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe 
calea ferată 

 P4 Îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și reziliența în fața schimbărilor 
climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe cale ferată 

 P5 Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare a 
transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov 

 P6 Îmbunătățirea conectivități și mobilității urbane, durabilă și reziliență în fața 
schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe cale 
ferată 

 P7 Dezvoltarea de centre logistice 
 P8 Creșterea gradului de utilizare a Dunării și porturilor maritime și fluviale 
 P9 Creșterea gradului de siguranță pe rețeaua rutieră de transport 
 P 10 Asistență Tehnică 

 
7. Programul Operațional pentru Tranziție Justă (POTJ): vor fi finanțate măsuri care 

urmăresc: creșterea și diversificarea economică, ocuparea forței de muncă, prin 
recalificare sau reconversie profesională, decontaminarea siturilor poluate și 
economie circulară, energie curată prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 
eficiență energetică și energie din surse regenerabile precum și digitalizare. 

 

Programul va avea 5 priorități, respectiv: 
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 P1 O tranziție justă prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, IMM-urilor a 
cercetării și inovării și digitalizării 

 P2 O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri pentru energie 
curată cu emisii reduse 

 P3 O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea economiei circulare 
 P4 O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă 

calificată 
 P5 Asistență tehnică 

 
8. Programul Operațional Regional (POR) (împărțit în 8 POR-uri mai mici). Obiectivul 

general al POR SE 2021-2027 este reprezentat de creșterea competitivității economice 
și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin 
sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, 
care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunii, capabilă să gestioneze în mod 
eficient resursele, să valorifice potențialul ei de inovare și de asimilare a progresului 
tehnologic. În cadrul POR SE, zona ITI Delta Dunării va beneficia de alocare financiară 
distinctă, cu apeluri dedicate de proiecte. 

Programul va avea 7 priorități, respectiv: 

 P1 O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 
 P2 O regiune cu orașe Smart 
 P3 O regiune cu orașe prietenoase cu mediu 
 P4 O regiune accesibilă 
 P5 O regiune educată 
 P6 O regiune atractivă 
 P7 Asistență tehnică 

 
9. Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) – obiectivul general al POAT este 

de a asigura utilizarea și administrarea eficientă și eficace a fondurilor UE, sprijinind 
programarea, monitorizarea, controlul, auditul, evaluarea, comunicarea cu privire la 
prioritățile UE. 

Programul va avea 3 priorități, respectiv: 

 P1 Asigurarea funcționării sistemului de coordonare și control al fondurilor 
FEDR, FC, FSE+ și gestionarea PO (finanțată prin FSE+) 

 P2 Asigurarea transparenței fondurilor FEDR, FC, FSE+ (finanțată prin FEDR) 
 P3 Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a fondurilor FEDR, 

FC, FSE+ (finanțată din FEDR) 
  

10. Programul Acvacultură și Pescuit (PAP) 
 

11.  PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 
Acest program este in forma finala de aprobare si vor fi parcursi urmatorii pasi: 
Comisia Europeană a înaintat în data de 31 octombrie 2019 Consiliului și Parlamentului 
European propunerea de regulament care conține dispozițiile tranzitorii. 
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 Scopul general al acestei propuneri a fost asigurarea continuității sprijinului 
acordat agricultorilor și altor beneficiari în cadrul Politicii Agricole Comune în 
anii 2021 și 2022, deoarece noile planuri strategice ale PAC nu au putut fi 
aplicate de la 1 ianuarie 2021. 

 Regulamentul pentru tranziția PAC a fost aprobat în data de 23 decembrie 
2020 (Regulamentul (UE) nr. 2020/2220 al Parlamentului European și al 
Consiliului). 

 Regulamentul prevede extinderea aplicabilității cadrului legal existent în anii 
2021-2022 și suplimentarea bugetului aferent PNDR cu resurse aferente anilor 
2021 și 2022 din noul Cadru Financiar Multianual (CFM 2021-2027). 

 Măsurile de tranziție au în vedere și resursele pentru dezvoltare rurală provenite 
din Instrumentul de redresare economică al Uniunii Europene ca urmare a crizei 
provocate de COVID-19 (EURI). 

 Ratele de cofinanțare  
 FEADR - rămân neschimbate,  
 resurse provenite din EURI - rata de contribuţie UE este de până la 100%. 
 Regula de dezangajare N+3 va fi menținută. 
 Statele Membre trebuie să transmită pentru aprobare către COM o propunere 

de modificare a Programelor de Dezvoltare Rurală. 
 Se menține același procent de alocare pentru finanțarea aspectelor de mediu 

din ultimul PDR aprobat (principiul no backsliding). 
 Modificarea PNDR  

• Consultarea partenerilor (grupuri de lucru și CM) cu privire la propunerea 
de modificare a PNDR 

•   Negocieri informale cu serviciile COM  
•  Definitivare propunere de modificare a PNDR și avizarea CM  
• Transmitere oficială către COM a propunerii de modificare a PNDR sfârșitul 

lunii februarie/prima parte a lunii martie  
  Adaptarea cadrului legal și procedural de implementare  

• Acte normative și proceduri de lucru, Ghidurile solicitantului, 
• Consultarea grupurilor de lucru cu privire la Ghidurile solicitantului  
• Consultarea CM cu privire la criteriile de selecție 

  Organizarea sesiunilor de depunere 
• depunere cereri de plată pentru măsurile PNDR de tip IACS 
• lansare sesiuni de depunere proiecte 

 
BUGET PNDR 

alocare CFM 2021-2022 

2,15 mld. euro, din care:  

 1,18 mld. euro - în 
anul 2021 

 967 mil. euro   – în 
anul 2022 

alocare EURI 2021-2022 692,1 mil. euro 

alocarea FEADR 2021-2022 (CFM şi EURI) 2,84 mld. euro 

TOTAL ALOCARE PUBLICĂ ESTIMATĂ 3,26 mld. euro 

 
Aplicând principiile privind alocarea fondurilor disponibile prevăzuteRegulamentul 
privind tranziția, la PNDR al RO și alocării FEADR aferente acestuia pentru perioada 
2021-2022, rezultă: 
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               Alocări obligatorii mediu și climă: 
     fondurile CFM 2021-2022: minim 773,3 mil. euro rezervate pentru 

măsuri de mediu și climă: M4 (pentru obiective de mediu), M8, M10, 
M11, M13 și M15. 

 fonduri EURI 2021-2022: minim 249,15 mil. euro rezervate pentru 
măsurile de mediu și climă; 

 total fonduri 2021-2022: minim 1.022,45 mil. euro rezervate 
pentru măsurile de mediu și climă. 

 37% alocare din fondurile EURI: minim 256,1 mil. euro pentru măsurile cu 
specific de mediu și climă, bunăstarea animalelor și LEADER. 

 55% alocare din fondurile EURI: minim 380,7 mil. euro pentru M4, M6 și 
M16; 

 4% alocare din fondurile CFM și EURI: maxim 113,6 mil. euro pentru 
  asistență tehnică. 
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mil. euro

Submasura Alocare FEADR Alocare publică

M10 „Agro-mediu și climă”, Campania 2022 118,50 142,00
M11 „Agricultură ecologică”, Campaniile 2021-2023, Mentinere sM11.2 108,18 129,63
M13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”, Campaniile 2021-2023 674,03 807,70
sM4.1 "Investiţii în exploataţii agricole" - achizitii simple si echipamente de irigatii in ferma (exceptand legumicultura si cartof) 104,31 125,00
sM4.1 "Investiţii în exploataţii agricole" - vegetal si zootehnic si conditionare și procesare in ferma și marketing (fara sectorul 
legume si cartofi) (modernizare)

91,80 110,00

sM4.1 "Investiţii în exploataţii agricole" - tineri fermieri achizitie utilaje (vegetal și zootehnic) 62,59 75,00
sM4.1 "Investiţii în exploataţii agricole" - zootehnie (Productie primara și marketing (fara conditionare si procesare) - NAȚIONAL 200,28 240,00
sM4.1 "Investiţii în exploataţii agricole" - zootehnie (Productie primara și marketing (fara conditionare si procesare) - MONTAN 50,07 60,00
sM4.1 "Investiţii în exploataţii agricole" - legume (inclusiv in spatii protejate) si cartofi (productie primara, condiționare și 
marketing, inclusiv utilaje si irigații)

83,45 100,00

sM4.1 "Investiţii în exploataţii agricole" - conditionare, procesare și marketing - legume, cartofi (modernizare) 41,73 50,00
sM4.1 "Investiţii în exploataţii agricole" TOTAL COMPONENTE 634,22 760,00
sM4.1a "Investiții în exploatații pomicole" - infiintare/extindere plus condiționare și marketing (componenta secundară) 59,00 70,70
sM4.1a "Investiții în exploatații pomicole" - conditionare si procesare (componentă secundară) 26,70 32,00
sM4.1a "Investiții în exploatații pomicole" - utilaje recoltare (modernizare) 16,69 20,00
sM4.1a "Investiții în exploatații pomicole" TOTAL COMPONENTE 102,40 122,70
sM4.2 "Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul  produselor agricole" (modernizare) NATIONAL 61,75 74,00
sM4.2 "Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul  produselor agricole" (modernizare) MONTAN 30,04 36,00
sM4.2 "Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul  produselor agricole" - investitii noi SOIA/PROTEICE (investiții noi, 
extindere și modernizare)

25,04 30,00

sM4.2 "Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul  produselor agricole" TOTAL COMPONENTE 116,83 140,00
sM4.2a "Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul  produselor din sectorul pomicol " (investiții noi, extindere și 
modernizare) NATIONAL

8,35 10,00

M19 "Dezvoltarea locală a LEADER" (sM19.2 si sM19.4) 62,98 70,51
M14 „Bunăstarea animalelor” , Campaniile 2021-2022 228,32 273,60
sM17.1 "Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor si a plantelor" 8,35 10,00
M20 "Asistență tehnică" 85,92 102,96
TOTAL 2.148,06 2.569,10

Submasura Alocare FEADR 
mil. euro

Alocare publică 
mil euro

M10 „Agro-mediu și climă” Campania 2023 146,76 146,76
M11 „Agricultură ecologică” Campaniile 2021, 2022, 2023 - 

Conversie sM11.1
102,65 102,65

M19 (sprijin pregatitor pentru viitoarele strategii de dezvoltare 
locala şi implementare actuale strategii)

28,00 28,00

sM16.4 "Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între 
actorii din lanțul de aprovizionare"

50,00 50,00

sM6.1 "Instalare tineri fermieri" 100,00 100,00
sM6.2  "Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole" 50,00 50,00

sM6.4 "Investiţii în crearea și dezvoltarea de activități neagricole" 100,00 100,00
sM6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" NATIONAL 60,90 60,90

sM6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" MONTAN 26,10 26,10
M20 "Asistență tehnică" 27,68 27,68

TOTAL 692,09 692,09

Fonduri EURI (Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene)
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  Scop: prelungirea perioadei de implementare a Măsurilor de Mediu si Climă, dar 
astfel încât să nu se greveze semnificativ bugetul PNS. 

  Buget măsura 10 și măsura 11: 
 pentru angajamentele deschise în anii anteriori până la finalizarea acestora  
 pentru angajamente noi pentru perioade mai scurte (2 ani, respectiv 1 an) 

pentru fermierii care nu au avut în anul anterior (2020, respectiv 2021) un 
angajament în derulare 

 pentru angajamente noi pentru o perioada mai lunga (cea prevazuta in 
prezent in PNDR) pentru beneficiarii anumitor angajamente (M.10 P7, P8, 
P10 si sM.11.1) 

 Bugetul pentru perioada de tranziție a fost stabilit pe baza cererilor depuse 
în anul 2020. 

 Nu vor fi efectuate modificări ale angajamentelor aflate în derulare. 
 Nu se propun modificări pentru alte MMC, menținându-se regulile aplicabile 

anterior anului 2021. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Din  fondurile EURI vor fi sprijinite activitățile neagricole respectiv sub-măsurile 6.2 și 
6.4.  

  Măsuri vizate: 
  Submăsura  4.1 Investiții în ferme  
  Submăsura 4.1 a Investiții în 

exploatații  pomicole 
  Submăsurile 4.2, 4.2a  Investiții in 

unități de procesare agro-alimentare 
  Submăsura 16.4 Cooperare / creare 

pe lanț scurt 
  Submăsura 6.1 Instalarea tinerilor 
  Submăsura 6.3 Ferme mici 
  Submasura 17.1 Prime de asigurare 

Fișele măsurilor vor fi 
ajustate  

Unele submăsuri vor avea 
componente cu alocări 

distincte 
 



 
 

35 
 

Fișele măsurilor vor suferi ușoare modificări care au în vedere situația actuală a 
pandemiei, termenele de implementare și plată, analiza implementării 2014-2020.  

Fondurile aferente perioadei de tranziție destinate LEADER vor fi utilizate pentru: 
• acordarea sprijinului pentru pregătirea strategiilor de dezvoltare locală 

care vizează viitoarea perioadă de programare; 
• sprijinirea GAL-urilor care îndeplinesc anumite criterii de performanță și 

demonstrează capacitatea de a gestionare a fondurilor suplimentare, atât 
pentru cheltuielile de funcționare și animare, cât și pentru finanțarea 
proiectelor care răspund nevoilor identificate în strategiile de dezvoltare 
locală. 

 
 Modificarea PNDR  

• Consultarea partenerilor (grupuri de lucru și CM) cu privire la 
propunerea de modificare a PNDR 

• Negocieri informale cu serviciile COM  
• Definitivare propunere de modificare a PNDR și avizarea CM  
• Transmitere oficială către COM a propunerii de modificare a PNDR – 

sfârșitul lunii februarie/ prima parte a lunii m 
 

12. PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 
 
În contextul crizei provocate de COVID-19 este necesar să se consolideze cadrul actual 
pentru furnizarea de sprijin statelor membre și să se acorde sprijin financiar direct 
statelor membre, prin intermediul unui instrument inovator. În acest scop Uniunea 
Europeană a instituit un mecanism de redresare și reziliență („mecanismul”), pentru 
a furniza un sprijin financiar eficace și semnificativ menit să accelereze 
implementarea reformelor sustenabile și a investițiilor publice conexe în statele 
membre. Mecanismul trebuie să fie un instrument special conceput pentru a aborda 
efectele și consecințele negative ale crizei provocate de COVID-19 în Uniune. Acesta 
trebuie să fie cuprinzător și trebuie să beneficieze de experiența dobândită de Uniune 
și de statele membre în urma utilizării celorlalte instrumente și programe. 
Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR fiecare stat membru al UE trebuie 
să elaboreze propriul Plan de Relansare și Reziliență (PNRR) prin care își stabilește 
domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și 
creșterii capacității de reziliență. România se află în această etapă. 
Planul de Relansare și Reziliență pe care România îl elaborează acum se constituie 
într-un Document Strategic ce stabilește prioritățile investiționale și reformele 
necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale 
avute în vedere de Comisia Europeană. 
În total, România ar primi 14,248 miliarde sub formă de grant și aproximativ 14,935 
miliarde sub formă de împrumuri pentru un total de 29,2 miliarde euro. 
Regula stabilită prin propunerea de Regulament (aflată încă în negociere la nivel 
european) este ca 70% din granturi să fie angajate până la finalul anului 2022, 
termenul limită pentru accesarea diferenței de 30% din granturi fiind 31 decembrie 
2023. În plus, plățile pentru proiectele care vor fi incluse în programele naționale de 
redresare și reziliență trebuie făcute până în decembrie 2026. 
PNRR trebuie să intervină cu reforme și investiții în următoarele domenii: 
 Transportul 
 Mediul, schimbările climatice, energia, eficiența energetică și tranziția verde 
 Dezvoltarea localităților urbane, valorificarea patrimoniului cultural și natural și 

turism 
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 Agricultura și dezvoltarea rurală 
 Sănătate 
 Educație 
 Mediul de afaceri 
 Cercetare, inovare, digitalizare 
 Îmbunătățirea fondului construit 
 Reziliență în situații de criză 
PNRR se referă la un pachet coerent de investiții publice și reforme propuse în baza 
Recomandărilor Specifice de Țară 2019-2020 . Aceste reforme și proiecte de investiții 
publice trebuie puse în aplicare până în 2026. 
PNRR are la bază 6 piloni principali: 

1. Tranziția spre o economie verde; 
2. Transformarea digitală; 
3. Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă; 
4. Coeziunea socială și teritorială; 
5. Sănătate și reziliență instituțională; 
6. Copii, tineri, educație și competențe. 

 
Pilonul 1 Tranzitia verde, va include: 

Componenta I.1 Sistemul de gestionare a apei: apă și canalizare, dezvoltare 
sisteme de irigații, dezmlăștiniri și antigrindină prevede:  

 〉Implementarea planului de extindere accelerată a rețelelor de apă și 
canal pentru UAT-uri cu peste 2000 locuitori, implementarea programului 
“prima conectare la apă și canalizare” și colectarea și tratarea apelor 
uzate urbane în aglomerările cu mai puțin de 2000 locuitori folosind fose;  

〉Modernizarea sistemelor de irigații, dezmlăștiniri și antigrindină prin 
lucrări de combatere a eroziunii solurilor, riscului de alunecări și 
degradarea terenurilor;  

〉Creșterea eficacității prognozelor și avertizărilor meteorologice la 
apariția riscului de producere a inundațiilor în vederea diminuării 
pierderilor umane și materiale;  

〉Controlul poluării mediului din sursa agricolă prin dezvoltarea unei 
scheme de finanțare pentru construire de platforme la nivel de ferme mici 
și medii, pentru colectarea, managementul și valorificarea gunoiului de 
grajd.  

Componenta I.2 Păduri, perdele forestiere și biodiversitate conține:  
〉 Limitarea tăierilor ilegale prin investiții în mijloace moderne de 
supraveghere și control și plantarea pădurilor noi și perdelelor forestiere și 
agrosilvice;  

〉 Realizarea și întreținerea de canale ecologice, înfăptuirea unor 
reconstrucții ecologice ale habitatelor inclusiv a pajiștilor în ariile naturale 
protejate în contextul schimbărilor climatice.  

Componenta I.3 Completarea investițiilor în sistemele de deșeuri vizează:  
〉 Adoptarea și pilotarea strategiei de economie circulară și încurajarea 
reciclării și a economiei circulare și operaționalizarea sistemului de 
garanție pentru ambalaj, precum și implementarea unor sisteme de 
scanare mobile pentru camioane și containere de deșeuri;  
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〉 Remedierea siturilor contaminate orfane și redarea terenurilor circuitului 
economic, precum și închiderea depozitelor de deșeuri neconforme, 
cuprinse în Cauza C-301/17 și ecologizării siturilor contaminate istoric.  

Componenta I.4 Tranziția verde – transport feroviar și mobilitate urbană verde 
prevede:  

〉 Modernizarea managementului traficului feroviar pe rețeaua națională în 
vederea fluidizării traficului feroviar pe următoarele sectoare de cale 
ferată: Arad-Timișoara-Caransebeș; Cluj-Episcopia Bihor; conexiune 
feroviară Brașov-aeroport; conexiune feroviară Timișoara - aeroport; trenul 
metropolitan Cluj Napoca, precum și reînnoirea liniei de cale ferată (șine, 
traverse, macaze, înlocuirea stratului de piatra) și electrificarea liniei de 
cale ferată.  

〉 Optimizarea mersului trenurilor de călători pe rețeaua feroviară națională 
și metropolitană prin achiziția de material rulant ecologic, modernizarea 
materialului rulant existent și modernizarea punctelor de oprire.  

〉 Creșterea eficienței mobilității urbane verzi prin dezvoltarea 
transportului cu metroul ceea ce implică achiziția sistemelor de 
management al consumului de energie electrică, achiziționarea de material 
rulant nou și construirea de noi magistrale de metrou București și Cluj.  

Componenta I.5 Valul renovării - reabilitarea verde și seismică a clădirilor 
vechi vizează dezvoltarea Fondului pentru Reabilitare Energetică și Seismică care 
să prevadă o alocare de minim 50% locuințe private/alocare minimală pentru 
criteriu social, precum și creșterea capacității profesionale a profesioniștilor în 
construcții.  
Componenta I.6 Energie regenerabilă și eficiență energetică prevede 
dezvoltarea unui program de investiții pentru operatorii economici din industrie și 
IMM-uri în vederea implementării măsurilor de eficiență energetică, precum și 
sprijinirea inovării prin finanțarea unor tehnologii noi, digitalizare capacități 
verzi, proiecte demonstrative cu impact în creșterea eficienței energetice și 
reducerea GES. 
 

Pilonul II Transformarea digitală 
Componenta II.1 Cloud guvernamental și sisteme digitale interconectate în 
administrația publică, semnătură și identitate electronică, prevede și: 

〉Fond pentru stimularea competitivității în afaceri;  
〉Fond pentru biblioteci ca hub-uri de învățare și dezvoltare de aptitudini 
digitale pe tot parcursul vieții;  

〉 Fond pentru susținerea robotizării în administrație și mediu de afaceri - 
Robotic Process Automation (RPA) - și promovării Inteligenței Artificiale 
(AI);  
〉 Fond pentru introducerea în educația formală și non-formală a meseriilor 
digitale ale viitorului.  

Componenta II.2 România Educată - Digitalizarea educației, cuprinde: 
〉dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și cadrelor didactice, de a 
utiliza resurse educaționale deschise;  
〉Adaptarea curriculumului pentru învățarea în mediul virtual;  
〉Modificări legislative pentru digitalizarea proceselor și conținuturilor în 
educație;  
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〉 Crearea unui mecanism de tip grant pentru digitalizarea unităților 
școlare, în funcție de riscul socio-educațional identificat, cu alocare mai 
mare per elev pentru școlile mai vulnerabile;  

〉 Crearea unui mecanism de tip grant pentru dezvoltarea de centre digitale 
avansate în învățământul universitar;  

〉 dezvoltarea unui sistem de educație incluzivă prin elaborarea și 
implementarea de programe accesibile de alfabetizare digitală pentru 
elevii cu dizabilități, sportivi, elevi spitalizați.  

Componenta II.3 Broadband și 5G, vizează: 
〉Rețele de foarte mare capacitate, în special infrastructuri eficiente 
energetice de fibră optică;  
〉Construcția infrastructurilor necesare pentru reducerea accesului inegal la 
rețele de foarte mare capacitate;  
〉 Remedierea eșecului piețelor și creșterea accesului la finanțare a IMM-
urilor, start-up-urilor și scale-up-urilor pentru dezvoltarea unor aplicații și 
servicii 5G;  

〉 domeniul tehnologiei Open RAN.  
 
Pilonul III Creștere inteligentă  

Componenta III.1 Reforma sistemului de pensii și reforme fiscale  
〉 Asigurarea unor pensii adecvate și echitabile pentru toți beneficiarii 
sistemului public de pensii, corelate cu contribuția acestora adusă în 
timpul vieții active la bugetul asigurărilor sociale de stat;  
〉 Elaborarea și adoptarea proiectului de act normativ care să determine 
corectarea disfuncțiilor și inechităților dintre diferite categorii de 
beneficiari;  
〉 Recalcularea a circa 5 milioane de dosare de pensii conform noului act 
normativ;  
〉 Digitalizarea operațiunilor necesare în relația cu asigurații și cu 
pensionarii;  
〉 Revizuirea cadrului fiscal în domeniul impozitului pe venit și impozitelor 
pe proprietate.  

 
Componenta III.2 Investiții și instrumente financiare pentru sectorul privat și 
reforma companiilor de stat  

〉 Reducerea sarcinii administrative pentru companii și dezvoltarea 
aplicației digitale aferente registrului unic de control;  
〉 Instrumente financiare prin transferarea a 4% din alocare către 
compartimentul național al programului InvestEU și prin acordare directă 
către Grupul Băncii Europene de Investiții pentru finanțarea anumitor 
domenii prioritare;  
〉 Scheme de finanțare pentru susținerea costurilor de listare la bursă;  

〉 Scheme de granturi pentru înființarea întreprinderilor sociale în zona 
rurală;  

〉 Fond pentru buna guvernare a companiilor de stat;  

〉 Scheme de granturi pentru organizarea și consolidarea asocierilor 
agricole, dezvoltarea de depozite cu servicii și a activității de marketing 
pentru produse și branduri locale și promovarea unor lanțuri scurte de 
aprovizionare.  
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Componenta III.3 România Educată – Învățământ dual, tehnic și profesional  
〉 Dezvoltarea de rute de formare profesională relevante, complete până la 
nivel 7, flexibile, prin prelungirea duratei învățământului dual de la 3 ani la 
4 ani (sau 5);  

〉 Revizuirea ofertei educaționale, a curriculumului și a programelor pentru 
ruta profesională în regim dual cu directă și permanentă implicare a 
mediului economic;  

〉 Crearea unor scheme de sprijin acordate parteneriatelor între agenții 
economici, condiționate de parteneriate cu unitățile administrative 
teritoriale, unitățile de învățământ, camere de comerț și/sau alți parteneri 
sociali pentru dotări în funcție de profilul învățământului dual;  

〉 Investiții în infrastructura socială care să deservească învățământului dual 
atât preuniversitar cât și universitar, precum și în infrastructura liceelor 
agricole.  

Componenta III.4 Cercetare, Dezvoltare și Inovare  
〉 Reformarea politicilor investiționale în activități de CDI, pe baza unui 
sistem de granturi competitive, cu accent pe impactul rezultatelor;  

〉 Reorganizarea Institutelor Naționale de Cercetare și Dezvoltare și 
reformarea metodologiei de evaluare a calității cercetării în INCD-uri și a 
agendei lor strategice de cercetare;  

〉 Activarea unui program de finanțare de excelență pentru universități pe 
baza unui sistem de subvenții competitive;  

〉 Crearea unui sistem de granturi pentru cercetare și dezvoltare în domenii 
de nișă cum ar fi acumulatorii de litiu, hidrogen verde, microelectronică, 
economie circulară pe bază de lână sau textile, bancă de gene vegetale, 
medicină genomică.  

Componenta III.5 Dezvoltarea infrastructurii de gaz natural în amestec cu 
hidrogen și alte gaze verzi  

〉 Modernizarea, reabilitarea și adaptarea infrastructurii existente de 
transport si distribuție de gaze naturale pentru integrarea hidrogenului și a 
altor gaze verzi;  

〉 Integrarea de instrumente inteligente, tehnologii IT sau care pot fi 
accesate de la distanță.  

Componenta III.6 România Creativă (industrii creative)  
〉 Relansarea activităților culturale ale operatorilor culturali și susținerea 
culturii independente;  

〉 Dezvoltarea capacității de export cultural și a rezilienței profesionale a 
artiștilor din România;  

〉 Transformarea digitală a sectorului editorial.  
Componenta III.7 Transport rutier și autostrăzi  

〉 Creșterea eficienței implementării investițiilor în infrastructura de 
transport, prin măsuri de creștere a capacității administrative, guvernanței 
corporative (CNIR si CNAIR), coroborat cu investiții în dezvoltarea 
infrastructurii rutiere majore (TEN-T) și a conexiunilor cu zone relevante 
din punct de vedere economic (inclusiv cu potențiale culoare navigabile);  

〉 Introducerea de politici și tehnologii ecologice și digitale în sectorul 
transporturilor;  
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〉 Asigurarea siguranței pe drumurile naționale prin pregătirea și punerea în 
aplicare a cadrului strategic privind siguranța rutieră.  

 

Pilonul IV Coeziune socială și teritorială  
Componenta IV.1 Fondul de reziliență pentru comunități  

〉 Digitalizarea instrumentelor de planificare urbană la nivelul autorităților 
publice locale și elaborarea și actualizarea documentațiilor de urbanism de 
tip Plan Urbanistic General/ Plan Urbanistic Zonal în format digital;  

〉 Reorganizarea transportului urban pentru a prioritiza transportul public în 
infrastructura orășenească;  

〉 Linie de investiții distincte: pentru municipii reședință de județ, 
București-Ilfov și orașe mari care nu sunt reședințe de județ (peste 40.000 
locuitori); pentru orașe medii (20.000 – 40.000 locuitori); pentru orașe mici 
(sub 20.000 locuitori); pentru comune.  

Componenta IV.2 Fondul de dezvoltare comunitară rurală și zone urbane 
sărace  

〉 Revizuirea și fundamentarea politicilor publice în implementarea 
strategiilor de dezvoltare locală;  

〉 Crearea unei scheme de granturi pentru grupurile de acțiune locală rurale 
și urbane pentru implementarea măsurilor din strategiile de dezvoltare 
locală în vederea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor din ariile de 
acțiune.  

Componenta IV.3 Infrastructură socială și cămine de bătrâni  
〉 Reforma sistemului de servicii sociale de îngrijire de lungă durată 
acoperitor, rezilient și de calitate – pentru vârstnici și copii;  

〉 Reabilitarea, consolidarea (inclusiv seismică), modernizarea, extinderea 
sau reconstrucția și dotarea căminelor publice pentru persoane vârstnice 
care funcționează în baza standardului minim de calitate (clasa a III-a de 
calitate);  

〉 Construirea, dotarea și asigurarea funcționării unor centre pentru 
persoane vârstnice, furnizate la nivel județean pe baza unor prototipuri de 
centre rezidențiale pentru vârstnici;  

〉 Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu handicap și prevenirea 
instituționalizării acestora prin operaționalizarea rețelei de asistenți 
personali profesioniști și oferirea de cursuri de calificare și recalificare;  
〉 Construirea de centre verzi, noi, de dimensiuni reduse – case de tip 
familial, locuințe protejate pentru persoanele instituționalizate (cu 
dizabilități și copii).  

Componenta IV.4 România Velo – Încurajarea transportului și turismului pe 
bicicletă și pedestru  

〉 Schimbarea legislației în vigoare, prin promovarea unui act normativ 
privind traseele cicloturistice;  

〉 Construirea a până la 3.000 km de piste de ciclo-turism în România, 
finalizarea Eurovelo 6 și a altor trasee velo europene;  

〉 Susținerea rutei Via Transilvanica și a altor proiecte mature inițiate de 
societatea civilă și de administrațiile publice locale;  

Componenta IV.5 România Atractivă  
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〉 Operaționalizarea Organismelor de Management al Destinației;  

〉 Valorificarea rutei mocănițelor, rutei castelelor, rutei bisericilor 
fortificate, rutei mănăstirilor, rutei culelor din Oltenia, rutei curiilor din 
Transilvania și rutei pelerinilor, traseelor gastronomice tradiționale, satelor 
tradiționale și crearea Drumului vinului;  

〉 Modernizarea, întreținerea și extinderea traseelor montane (refugii, 
cabane, poteci);  

〉 Modernizarea și crearea de muzee tehnice, muzee ale memoriei;  

〉 Investiții în turismul balnear.  
 
Pilonul V Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională  
 

Componenta V.1 Fondul pentru Spitale. Creșterea accesului la sănătate  
〉 Dezvoltarea unei politici publice de sănătate care să ducă la creșterea 
accesului la servicii de prevenție, de diagnostic și tratament precoce, ceea 
ce va implica: construcția și/sau dotarea a 200 de centre medicale 
integrate în zonele rurale și urbane vulnerabile; dotarea a 2.000 de 
cabinete cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a 
pacienților cronici, prioritizând centrele din mediul rural și urbanul mic; 
reabilitarea și dotarea a 100 de centre de planificare familială; program de 
formare profesională pentru profesioniștii din sănătate (upskilling) și 
caravane medicale;  

〉 Reforma sistemului public de îngrijire medicală spitalicească, cu scopul 
creșterii siguranței și calității actului medical prin investiții în 
infrastructura medicală spitalicească, inclusiv spitale noi, precum și 
investiții în capitalul uman din sistemul de sănătate;  

〉 Reforma gestiunii fondurilor asigurărilor publice de sănătate și a 
fondurilor destinate investițiilor în sănătate.  

Componenta V.2. Reziliență în situații de criză  
〉 Elaborarea/actualizarea documentelor de politică publică (strategii, 
planuri de acțiune) pentru asigurarea unei abordări unitare care să asigure 
corelarea și coerența  
 
acțiunilor tuturor autorităților cu responsabilități în gestionarea situațiilor 
de criză, inclusiv prin măsuri de digitalizare;  

〉 Asigurarea serviciilor de vaccinare capabile să livreze și să distribuie 
vaccinurile în mod ordonat, eficient și nediscriminatoriu, într-un anumit 
interval de timp și în conformitate cu o situație epidemiologică care se 
schimbă rapid.  

Componenta V.3 România Educată – infrastructură școlară și universitară  
〉 Reforma guvernanței școlare și a procesului de autorizare și acreditare a 
unităților de învățământ și a infrastructurilor sociale;  

〉 Scheme de granturi pentru: modernizarea școlilor pentru operatori publici 
și privați din educație; reabilitarea, extinderea sau construcția a 30 de 
cămine studențești și cantine;  
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〉 Investiții în laboratoare în unitățile școlare preuniversitare și în sprijinirea 
mobilității elevilor prin achiziționarea a 1860 microbuze/ autobuze verzi 
sau alte mijloace de transport.  

Componenta V.4 Încurajarea formalizării muncii și introducerea Venitului 
Minim de Incluziune  

〉 Acordarea de beneficii de asistență socială bazate pe testarea 
mijloacelor, inclusiv prin actualizarea legislației, elaborarea procedurilor 
de lucru, formarea personalului în domeniu și susținerea parțială a 
costurilor introducerii VMI;  

〉 Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice de asistență socială 
la nivel județean;  

〉 Introducerea sistemului de tichete de muncă informală.  
Componenta V.5 Reforma administrației publice, salarizarea unitară, dialog 
social și creșterea eficienței justiției  

〉 Reforma funcției publice prin digitalizare și managementul parcursului de 
carieră, precum și realizarea unei noi legi a salarizării care să respecte 
principiile moderne de echitate, egalitate de gen și sustenabilitate a 
sistemului național de salarizare;  

〉 Reforma fondurilor structurale cu simplificarea administrativă și a 
costurilor;  
〉 Întărirea capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la 
nivelul guvernului și a ministerelor coordonatoare;  

〉 Facilitarea consorționalizării administrative;  

〉 Creșterea eficienței justiției;  

〉 Întărirea capacității sindicatelor și patronatelor pentru îmbunătățirea 
dialogului social  
Componenta V.6 Fondul de reziliență a societății civile  

〉 Implementarea și maximizarea impactului reformelor structurale vizate în 
vederea dezvoltării și întăririi rolurilor asumate de organizațiile societății 
civile la nivel de societate (furnizori de servicii pentru comunitate, 
promotori ai cetățeniei active și vocea celor care nu sunt reprezentați, 
susținători ai valorilor europene, statului de drept și drepturilor omului 
etc) și în domeniile de intervenție specifice (educație, social, sănătate, 
mediu și schimbări climatice, tineret, voluntariat, dezvoltare comunitară, 
artă și cultură, etc);  

〉 Derularea de scheme de finanțare nerambursabilă care să permită 
angajarea resurselor în țintele anuale planificate, precum și proiecte 
predefinite cu impact sistemic.  

 
Pilonul VI Politici pentru generația următoare, copii și tineri  
 

Componenta VI.1 România Educată - Programul național de reducere a 
abandonului școlar  

〉 Orientarea fondurilor spre școlile vulnerabile și intervenție directă la 
nivel de școală și copil vulnerabil prin dezvoltarea unei scheme de granturi 
pentru 1600 de scoli identificate ca având număr mare de elevi cu risc de 
abandon, precum și a unui  
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program de burse punte pentru liceu - pentru elevi în risc de abandon 
școlar la trecerea de la gimnaziu la liceu;  

〉 Reforma învățământului rural printr-o schemă de granturi pentru 
pilotarea a 3 consorții școlare rurale care vor deservi populațiile școlare din 
mai multe UAT-uri reunite voluntar.  

 Componenta VI.2 Granturi pentru tineret și sport  
〉 Întărirea capacității autorității publice centrale de resort prin dezvoltarea 
adecvată a corpului de specialiști în domeniul tineretului, inclusiv prin 
digitalizarea sectorului de tineret;  

〉 Întărirea capacității serviciilor și instituțiilor publice pentru tineret și 
studenți, din teritoriu, în vederea pregătirii procesului de descentralizare 
și de susținere a autorităților publice locale pentru transferul de 
competențe în domeniul tineretului;  

〉 Susținerea sectorul neguvernamental de și pentru tineret, prin proiecte 
pentru investiții și pentru resursa umană specializată în lucru cu tinerii și 
integrare socială, precum și prin scheme de granturi cu mecanisme 
financiare simplificate, în vederea cooperării pentru creșterea calității 
serviciilor oferite și atingerii unui număr cât mai mare de tineri;  
〉 Crearea unui centru național de resurse pentru sport și promovarea 
sporturilor și principiilor olimpice ca instrumente de includere socială;  

〉 Digitalizarea registrului național sportiv și realizarea unei platforme 
naționale integrate pentru susținerea antrenorilor.  

 
Componenta VI.3 Programul Național pentru Creșe  

〉 Dezvoltarea unui sistem unitar integrat pentru copilăria timpurie printr-un 
mecanism de cooperare inter-instituțională și coordonare intersectorială 
pentru servicii pentru copiii de la naștere la 6 ani și revizuirea cadrului 
legislativ pentru organizarea și funcționarea unui sistem de educație 
timpurie integrat și de calitate prin actualizarea normelor de construcție.  
〉 Simplificarea procesului de avizare/ acreditare/ certificare, elaborarea 
standardelor de calitate și a metodologiilor specifice pentru obținerea 
autorizației de funcționare a serviciilor complementare, actualizarea 
codului ocupațiilor din România (COR) pentru introducerea ocupațiilor 
„educator pentru educație timpurie” și „profesor pentru educație 
timpurie”, sistem de recunoaștere a competențelor dobândite în 
activitatea din creșă pentru personalul de îngrijire (îngrijitor copii, 
educator specializat)  
〉 Crearea, extinderea, modernizarea infrastructurii pentru organizarea 
serviciilor de educație timpurie pentru copiii de la naștere la 6 ani, în 
vederea creșterii ratei de participare și favorizării revenirii părinților în 
câmpul muncii;  
〉 Schema de granturi pentru construirea a 200 de creșe/ servicii de 
educație timpurie și operaționalizarea acestora de către operatori publici 
sau privați;  
〉 Crearea unor instrumente de piață care să încurajeze investițiile private, 
ale sectorului neguvernamental și parteneriat public-privat (PPP) pentru 
toate tipurile de servicii de educație timpurie.  

 

Listei de programe de finanțare detaliate mai sus i se adaugă: 
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6) lista programelor INTERREG pentru perioada 2021-2027, respectiv: Interreg VI – 
Un program România – Bulgaria; Interreg VI – Un program România – Ungaria; 
Interreg IPA III Program România – Serbia; Interreg NEXT Programul România – 
Republica Moldova 2021-2027; Interreg NEXT Programul România – Ucraina 2021-
2027; Interreg NEXT Programul pentru Bazinul Mări Negre 2021-2027; Interreg 
NEXT Programul Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2021-2027; Programul 
transnațional al Dunării 2; Programul Interreg Europa 2021-2027; Programul 
URBACT IV; Programul Interact IV; Programul ESPON. 

7) lista programelor Afaceri Interne, respectiv: Programul național Fondul azil, 
migrațiune și integrare; Programul național Fondul securitate internă; 
Programul național Instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize. 

 

3.4. Context regional și județean 
 

Regiunea Sud-Est 

 Comuna Baia  face parte din Județul Tulcea  regiunea de dezvoltare Sud Est. 
Procesul de planificare regională la nivelul Regiunii Sud Est, pentru perioada 2021-2027, 
este încă în curs de derulare, acesta fiind coordonat de Ministerul Fondurilor Europene 
(MFE) și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA). Acest proces 
de planificare regională se realizează având la bază metodologia propusă de MLPDA, cât 
și de Regulamentul cadru pentru organizarea și funcționare Comitetelor Regionale pentru 
elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regională. În această etapă se organizează în județele 
regiunii întâlniri de lucru ale Grupurilor Tematice Regionale, în vederea elaborării Planului 
de Dezvoltare Regională Sud-Est (PDR), conform obiectivelor de politică 2021-2027, 
respectiv: 

Figura 8 - Obiectivele de politică 2021-2027 

 

Județul Tulcea 

Având în vedere că o mare parte a teritoriului județului Tulcea este ocupată de Rezervația 
Biosferei Delta Dunării, relevantă pentru conturarea contextului județean este Strategia 
Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării cu orizont 2030. 
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Regiunea Deltei Dunării luată în considerare în strategia mai sus menționată, se referă 
strict la teritoriul situat în România, acoperind exclusiv doar partea română a Deltei 
Dunării, și cuprinde următoarele unități administrativ - teritoriale: 

a) Centrul Deltei, care cuprinde unitățile administrativ teritoriale al căror teritoriul 
se află integral în RBDD, respectiv comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, 
C.A. Rosetti, Crișan, Maliuc, Sfântu Gheorghe și orașul Sulina. Teritoriul acestor 
unități administrativ-teritoriale se află integral sau preponderent în Delta Dunării 
propriu-zisă, între brațele Dunării; 

b) Unități administrativ-teritoriale aflate parțial pe teritoriul RBDD: municipiul 
Tulcea, orașul Isaccea, orașul Babadag și comunele Murighiol, Mahmudia, Beștepe, 
Nufăru, Somova, Niculițel, Luncavița, Grindu, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, 
Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (județul Tulcea) și Mihai Viteazu, Istria, Săcele 
și Corbu (județul Constanța); 

c) Unități administrativ-teritoriale aflate în vecinătatea teritoriului RBDD, incluse 
pentru a asigura coeziunea teritorială și coerența unor intervenții strategice: orașul 
Măcin și comunele I.C. Brătianu, Smârdan, Jijila, Văcăreni, Greci, Frecăței, Mihail 
Kogălniceanu, Slava Cercheză. 
 

 Conform documentului strategic, viziunea de dezvoltare pentru regiunea Delta 
Dunării pentru anul 2030 țintește transformarea acesteia „într-o zonă atractivă – cu 
biodiversitate valoroasă și mediu de afaceri dinamic, cu activități economice la nivel 
mic/mediu atât în domeniile tradiționale cât și în cele moderne – unde oamenii trăiesc 
în armonie cu natura, integrând activități economice în sectoarele turism, agricultură și 
pescuit, cu sprijin adecvat asigurat de către centrele urbane furnizoare de servicii.” 
 Viziunea pentru Delta Dunării (zona Biosferei Delta Dunării) țintește 
transformarea acesteia „într-o „deltă vie” (o zonă unde oamenii trăiesc și muncesc), cu 
echilibru între mediu și comunitate; cu o economie locală durabilă și sănătoasă – bazată 
în principal, pe natură și turism cultural; cu un proces de planificare bazată pe incluziune 
(localnici, autorități, mediu de afaceri).” Viziunea pentru zonele limitrofe: „o 
agricultură și un mediu de afaceri vibrante, cu rețea de centre urbane de furnizare de 
servicii și cu un sector turistic integrat în atracțiile zonei și ale Deltei.” 
 În acord cu viziunile trasate, strategia este structurată pe cinci piloni, ce se susțin 
reciproc și sunt strâns interconectați, respectiv:        
Figura 9 – Piloni de dezvoltare – Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei 
Dunării – 2030 
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 În elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Baia pentru perioada 
2021-2027 se vor lua în considerare datele prezentate în analiza anterioară, astfel încât 
documentul strategic să fie unul coerent și armonizat cu direcțiile strategice trasate la 
nivel european, național, regional și județean.Pilonii pe care se finanțează SIDD vor fi și 
pilonii acestei Strageii de Dezvoltare Durabilă a comunei Baia, aceasta făcînd parte din 
ITI. 

  

•Aceste pilon identifică nevoile pentru o administrație mai bună a
bunurilor naturale în zona de studiu și a riscurilor existente,
determinate de potențialele incidente de poluare, care pot avea un
impact major negativ asupra econistemului.

•Pilonul cuprinde intervenții referitoare la biodiversitate și
managementul ecosistemului, eficiență energetică, schimbări
climatice, managementul riscului în caz de dezastre și situații de
urgență cauzate de poluare.

Pilon I: Protejarea 
mediului și resurselor 

natrale

•Intervențiile prezentate în cadrul acestui pilon au drept scop
accentuarea perspectivelor economice ale turismului, pescuitului și
agriculturii și a economiei bazate pe cunoaștere.

•Pilonul cuprinde intervenții referitoare la turism, pescuit și
acvacultură, agricultură și dezvoltare rurală.

Pilon II: Îmbunătățirea 
economiei

•Plecând de la premisa că transportul eficient al persoanelor,
mărfurilor, serviciilor și al idenilor este o condiție esențială pentru a
acoperi decalajul dintre o regiune slab dezvoltată și una slab
dezvoltată, pilonul III cuprinde intervenții referitoare la: transport și
tehnlogia informației și comunicațiilor.

Pilon III: Îmbunătățirea 
conectivității

•Acestă subcategorie cuprinde evaluarea nevoilor următoarelor servicii
de bază: alimentare cu apă și canalizare, managementul deșeurilor,
învățământ, sănătate și incluziune socială.

Pilon IV: Asigurarea 
serviciilor publice

•Acest pilon se referă la intervențiile ce vizează realizarea eficientă și
sustenabilă a proiectelor și programelor trasate la nivelul Strategiei.

Pilon V: Promovarea 
eficienței, accesibilității și 

sustenabilității
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IV. PROFIL SOCIO ECONOMIC ȘI CULTURAL 

4.1. Descriere comunei 
 Comuna Baia este situată în sud estul judeţului Tulcea, fiind învecinată la nord cu 
teritoriul administrativ al comunei Stejaru, la sud vest de comuna Beidaud, la est de 
comuna Ceamurlia de Jos şi la sud de judeţul Constanţa. Localitatea este străbătută pe 
direcţia nord - sud de D.N.22 (E87) Tulcea – Constanţa şi pe direcţia nord - est de calea 
ferată Tulcea - Constanţa. Baia este amplasată la o distanţă de 57 km până la Tulcea, 
municipiul reşedinţă de judeţ şi respectiv 20 km până la cel mai apropiat centru urban – 
Babadag. Satele componente ale comunei sunt: Baia – reşedinţa de comună, Camena – 
amplasat la o distanţă de 19 km de satul Baia, Caugagia – situat la o distanţă de 6 km, 
Ceamurlia de Sus – la 12 km distanţă de Baia şi Panduru – situat la 5 km de reşedinţa de 
comună.  
 Suprafaţa administrativă a comunei Baia este de 23.774 ha, din care: 

-suprafață extravilan 23.016,13 ha, si 
-suprafaţa de intravilan este de 757,87 ha, fiind compusă din:  
-305,72 ha în satul Baia,  
195,66 ha în satul Ceamurlia de Sus,  
-79,859 ha în satul Camena,  
-46,69 ha în satul Caugagia, şi  
-130,955 ha în satul Panduru. 

 Potrivit informatiilor Institutului National de statistica Populaţia comunei, dupa 
domiciliu, a scazut constant in perioada 1992-2020, dupa cum urmeaza:  

-anul 1992  5212 locuitori,  
-anul 2013  4651 locuitori 
-anul 2021  4508 locuitori 
Populatia pe grupe de varsta din aceleasi perioade de timp este prezentata mai 

jos: 
 

Varste si grupe de 
varsta 

Ani 
1992 2013 2020 

Numar persoane Numar persoane Numar persoane 
Total 5212 4651 4508 

0- 4 ani 386 219 174 
5- 9 ani 357 260 217 

10-14 ani 405 278 261 
15-19 ani 465 228 264 
20-24 ani 490 298 256 
25-29 ani 280 333 250 
30-34 ani 358 335 320 
35-39 ani 375 382 322 
40-44 ani 350 359 364 
45-49 ani 292 288 352 
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Din analiza acestuia se constata o scadere importanta a numarului populatiei cuprinsa in 
grupa de varsta 0-14 ani cu 43% (de la 1148 persoane in anul 1992 la 652 persoane in anul 
2020). Tot o scadere semnificativa se inregistraza si la populatia din grupa de varsta 15-
24 ani -45,6% (de la 955 persoane in anul 1992 la 520 persoane in anul 2020), o usoara 
descrestere a populatiei din grupa de varsata 25-60 ani -3% si o crestere semnificativa a 
populatiei varstnice 60-85 ani si peste -36, 2% (de la 817 persoane in anul 1992 la 1113 
persoane in anul 2020) 
Scaderea numarului de locuitori ai comunei, pe langa migratia populatiei spre mediul 
urban, este data si de sporul negativ al natalitătii si cresterii numaruluide decese din 
aceeasi perioada de timp, dupa cum este prezentat mai jos: 
 

Denumire 
Ani 

1992 2013 2020 
Numar persoane Numar persoane Numar persoane 

Nasteri 52 41 37 
Decese 53 55 68 
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Evolutie numar populatie pe grupe de varsta in perioada 1992-2020

0-14 ani 15-24 ani 25-59 ani 60-85 ani si peste

50-54 ani 295 302 367 
55-59 ani 342 362 248 
60-64 ani 239 328 303 
65-69 ani 231 196 298 
70-74 ani 101 182 190 
75-79 ani 83 155 125 
80-84 ani 83 93 121 

85 ani si peste 80 53 76 
 

 
 Evolutia numarului de locuitori pe grupe de varsta, in perioda 1992-2020 se 
prezinta in graficul de mai jos:  



 
 

49 
 

 
 
Numarul de locuitori ai comunei la nivelul anului 2021 , pe etnii este urmatorul : 

-romani             4275 persoane  
-aromani             203 persoane 
-maghiari         9 persoane 
-germani         17 persoane 
-rusi                    4 persoane. 
 

4.2.Istorie şi civilizaţie 
 Vechea denumire a localităţii Baia era Hamangia. Pe teritoriul acestei comune, au 
fost descoperite în 1953, pe malul lacului Golovița, vestigii din neolitic – mileniile IV – II 
î. Hr., care aparţin Culturii Hamangia. Pe teritoriul comunei se află următoarele situri 
arheologice, conform Listei monumentelor istorice din 2010 aprobată prin Ordinul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Cultural nr. 2361/2010: 

 Situl arheologic de la Baia - sat Baia, comuna  Baia, la cca. 1,5 km E de satul Baia, 
aproape de malul lacului Golovița;  

 Tell –uri, cultura Hamangia - sat Baia, comuna  Baia, la cca. 1,5 km E de satul 
Baia, aproape de malul lacului Golovița;  

 Tumuli aplatizaţi - sat Baia, comuna  Baia, extravilan spre E, între satul Baia şi 
malul lacului Golovița, aliniamentul se continuă spre teritoriul administrativ al 
comunei Ceamurlia de Jos, la N;  

 Aşezare, epoca romană - sat Baia, comuna  Baia, la 2 km E de gara Baia; 

 Aşezare “Vicus Petra”, epoca romană şi romano bizantină – sat Camena, comuna 

Baia, la cca. 30 m N de Camena; 

 
 
4.3.Clima 
 Este continentală: veri fierbinţi cu precipitaţii slabe, ierni nu prea reci, cu viscole 
puternice, cu o temperatura medie anuală de 11oC. Cantitatea medie de precipitații este 
400 mm/ mp anual. Regimul eolian se caracterizează prin vânturi care bat cu precădere 
primăvara şi toamna – iarna. Vântul dominant este crivăţul care se face prezent în lunile 
ianuarie – februarie şi august – septembrie, pe direcţia nord est. 
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4.4.Relief  
 Comuna Baia este amplasată în partea de sud-est a Bazinului Babadag (localităţile 
Camena, Caugagia) şi pe partea de nord - est a Podişului Casimcei (localităţile Ceamurlia 
de Sus şi Panduru). În ceea ce priveşte satul Baia - reşedinţa de comună, aceasta este 
situată la extremitatea estică a celor două unităţi morfologice (Bazinul Babadag şi Podişul 
Casimcei), în depresiunea Baia şi în zona limitrofă complexului lacului Razelm. 
 Bazinul Babadagului constituie una din cele mai unitare şi masive regiuni a judeţului 
Tulcea şi se întinde sub forma unui patrulater între Dunăre şi lacul Razelm. Bazinul 
Babadag se caracterizează prin altitudini care ating valoarea maximă în masivul Secarului 
I, constituit din porfire şi granite, înălţimi între 300 şi 400 m, pentru ca în sectorul de sud-
est să scadă treptat până la 30 - 50m în capul Dolojan (pe malul lacului Razelm). Bazinul 
Babadagului este un bazin deluros, intens fragmentat, cu o serie de depresiuni interioare 
(Atmagea, Ciucurova, Slava Cercheză etc.) în care se dezvoltă întinse glacisuri, apoi 
depresiuni marginale (Sălcioara, Jurilovca, Ceamurlia de Jos), acoperite cu leoss. 
Subunităţile principale deluroase ale lui sunt podişul Atmagea şi Slavelor, apoi dealurile 
propriu-zise ale Babadagului. 
 La capătul estic, Podişul Casimcei se termină cu depresiunea Baia. Începând de la 
culmea dealurilor menţionate anterior, relieful scade sub formă de trepte spre sud şi sud 
est, ajungând pe laturile marginale sub forma unor câmpii înalte. Reţeaua hidrografică 
are caracter divergent: Rosti şi Ostrov curge spre sud - vest, Casimcea spre sud, iar 
Hamangia şi Ceamurlia spre sud – est. Astfel, localitatea Ceamurlia de Sus se dezvoltă pe 
valea Ceamurlia, localitatea Panduru pe valea Hamangia (Beidaud, care confluează în 
depresiunea Baia, pe care o străbate şi se varsă în lacul Ceamurlia, care face parte din 
complexul Razelm).  
 Localitatea Baia se dezvoltă pe şesul aluvional format de văile Ceamurlia, 
Hamangia şi zona joasă formată de Câmpia lacustră a Razelmului. 
 Localitatea Ceamurlia de Sus, se dezvoltă la nord - vest de Baia, în partea de est a 
Podişului Casimcea, pe un teren accidentat, ferestruit de Valea Ceamurlia şi alte două văi 
torenţiale, care se varsă în valea Ceamurliei în zona centrului localităţii. Legătura cu 
centrul de comună se face printr-un drum comunal modernizat. La nord - est de Ceamurlia 
de Sus se găseşte localitatea Caugagia, legată de Ceamurlia de Sus prin şoseaua comunală, 
dar localitatea Caugagia este legata de centru comunal prin şoseaua judeţeană 
modernizată prin punctul de intersecţie „Două Cantoane”. 
 Localitatea Caugagia se dezvolta pe formaţiunile ce alcătuiesc Bazinul Babadagului 
în lungul şesului aluvial al văii Slava Cercheză. Majoritatea construcţiilor se amplasează 
în lungul şoselei judeţene, care prezintă o uşoară pantă ascendentă de la est spre vest. 
În rest terenul prezintă o pantă mai accentuată atât spre nord - est cât şi spre sud - vest, 
pantă ce formează versaţii văii Slava Cercheză. Localitatea Camena se dezvoltă pe 
formaţiunile ce alcătuiesc bazinul Babadagului. Este legată de centrul comunal prin şosele 
comunale spre Caugagia şi Ceamurlia de Sus. Localitatea se dezvoltă pe un teren 
accidentat, în lungul unor văi torenţiale scurte care se adună şi formează o vale tot 
torenţială mai însemnată ce traversează centru localităţii, cu direcţia nord vest - sud est 
şi se varsă în valea Slava Cercheză la nord - vest de Caugagia.  
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 Configuraţia generală a terenului este cea dată de vale în "V" larg deschisă, cu 
versaţii cu pante accentuate. Drumurile interioare ale localităţii, taie curbele de nivel, 
astfel că dau posibilitatea construcţiilor sa fie amplasate paralel cu acestea. Valea având 
caracter torenţial nu prezintă un fir continuu de apă. Localitatea Panduru se găseşte la 
sud vest de comuna Baia, în partea de est - sud - est a Podişului Casimcea, pe versantul 
nordic al văii (Beidaud). Terenul este accidentat şi prezintă pante de la nord vest spre sud 
est. Valea prezintă aspectul de "U" care are versantul sudic abrupt, iar cel nordic, mai lin, 
unde s-a dezvoltat şi localitatea. Fundul văii prezintă o zonă de ceair, inundabil la debite 
ocazionale, ceea ce-i conferă statutul de curs torenţial. 
 
4.5.Reţeaua hidrografică 
 Ca în toată Dobrogea reţeaua hidrografica (sud - estul Bazinului Babadag şi nord - 
estul Podişului Casimcea) este săracă - fiind alcătuită din Valea Slava Cercheză cu 
afluentul Valea Camena şi Valea Ceamurlia cu afluenţi valea Beidaud - Hamangia. Aceste 
văi au un debit mic, mai mult torenţial. Sensul de curgere al acestora este nord - vest - 
sud est şi se descarcă în lacul Ceamurlia care face parte din complexul Razelm. Pe lângă 
văile enumerate mai sus, care au – un debit permanent, dar mic, zona este ferestruită de 
o serie, de văi confluente celor de mai sus, dar care nu au un debit permanent, ci 
accidental torenţial.  
 
4.6.Resursele de sol  
 Sunt reprezentate prin riolite. Aceste au însuşiri decorative, însă sunt foarte tari şi 
se prelucrează cu dificultate, iar plăcile rezultate nu conservă în întregime muchiile. Pot 
fi utilizate, îndeosebi sub formă de criblură şi piatră spartă pentru drumuri, căi ferate şi 
construcţii. Cele mai propice condiţii pentru deschiderea unor cariere se găsesc în partea 
de sud-est a dealului Văcăria, precum şi în colinele aflate la sud de acestea. Accesul în 
punctele menţionate se face prin satul Camena - Vii. Resursele sunt substanţiale. Riolite 
asemănătoare din punct de vedere al caracteristicelor petrografice şi fizico-mecanice se 
întâlnesc pe suprafeţele întinse din culmile Consul şi Lodzva. 
 Gresia calcaroasă dură, aflată în alternanţă cu conglomerate conţinând găleţi de 
cuarţit, de vârsta cenomaniană, are o mare răspândire în zonă, resursele fiind apreciabile. 
 Dintre toate tipurile de roci existente, cea mai mare parte din suprafaţa comunei 
o ocupă depozitele loessoide, cu grosimi ce pot depăşi 10 m. De asemenea, resursele de 
acest gen sunt imense. 
 În localitatea Baia a fost extras din două cariere un calcar cochilifer, folosit la 
întreţinerea drumurilor. La Camena s-au exploatat pe scară mică calcar, porfir cuartifer 
(riolit) şi diorit. Calcarul este grezos, zaharoid, alb-cenușiu şi s-a folosit pe scară locală 
la fabricarea varului, filerului şi mozaicului. Porfirul cuartifer este roşu, brun-roşcat, 
violaceu şi verde. S-a folosit pentru şosele (criblura, piatra spartă) şi căi ferate (balast). 
Dioritul s-a extras pentru necesităţi locale, fiind folosit la construcţia fundaţiilor şi la 
şosele. La Ceamurlia de Sus s-au extras diorit, riolit, porfir cuartifer şi gresie. Dioritul s-a 
întrebuinţat ca piatră spartă la construcţia fundaţiilor pentru casele localnicilor şi pentru 
întreţinerea drumurilor. 
 În cariera Movila Goală, la 3 km de Caugagia, în apropierea de staţia CFR Baia, se 
extrage riolit fisurat roşietic, folosit ca piatră spartă pentru drumuri. Riolitele sunt 
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exploatate într-o carieră cu un singur front, fiind utilizate, îndeosebi sub formă de piatră 
spartă şi criblură, la drumuri şi construcţii. Accesul în carieră se face pe un drum pietruit 
cu lungimea de 1 km, situat la cca. 3 km de intersecţia “Două Cantoane”, pe drumul 
judeţean DJ222, spre Ceamurlia de Sus. 
 Gresia calcaroasă dură, aflată în alternanţă cu conglomerate formate din găleţi de 
cuarţit,  s-a exploatat în trecut pentru confecţionarea pietrelor de moară. 
 În perimetrul Camena, se exploateaza Riolit industrial şi de construcţie de catre SC 
COMPREST UTIL S.R.L. CONSTANŢA. 
 

V. INFRASTRUCTURĂ ŞI DOTĂRI EDILITARE 

 
5.1. Reţeaua rutieră 
 Reţeaua rutieră ce tranzitează teritoriul administrativ al comunei Baia este 
compusă din: drumuri naţionale, comunale şi străzi. Pe direcţia nord-sud comuna este 
străbătută de DN 22 (E87) Tulcea – Constanţa pe o lungime de 19,157 km. Drumul judeţean 
222 străbate teritoriul comunei pe o lungime de 12,704 km iar Drumul național DN 22D 
străbate teritoriul pe o lungime de 1,2 km (Caugagia).  
 Localitatea Baia are 17,7 km retea rutieră, din care:  

-1,7 km 3 km de drum asfaltat pe DN 22, şi  
-14 km străzi din care: 1,4 km asfaltaţi iar restul au fost modernizaţi pe măsura 322 

cu tratament dublu bituminos. Reţeaua rutieră este în proporţie de 98% modernizată si 
mai sunt in curs de modernizare prin asfaltare cca. 3,6 km.  

Localitatea Ceamurlia de Sus are în total 16,4 km rețea rutieră, integral 
modernizată prin asfaltare. DC 18 Baia –Ceamurlia de sus, in lungime de 8 km, s-a incadrat 
in categoria drumurilor judetene (DJ 222B) si este in curs de modernizare prin POR 2014-
2020. 

Localitatea Camena are 10,7 km rețea rutieră, integral modernizată prin asfaltare. 
Drumul comunal DC 21 (DN22D-Camena) in lungime totala de3 km este integral 
modernizat prin asfaltare. 
Localitatea Panduru are 16,3 km rețea rutieră total din care 11,5 km străzi şi 4,8 

km de drum pietruit. DC 20 (Baia –Panduru) in lungime totala de 5 km este integral 
modernizat prin asfaltare. 

Localitatea Caugagia are 4,1 km rețea rutieră total total din care 2,9 km străzi din 
pământ şi 1,2 km drum national asfaltat (DN22D). 
De la nord la sud teritoriul comunei este tranzitat şi de calea ferata Medgidia – Tulcea. 
  Situaţia mijloacelor rutiere de conexiune ale comunei cu celelalte localităţi este 
favorabilă pentru potenţialii investitori. Serviciile de transport public ce asigură legătura 
cu celelalte localităţi sunt destul de diversificate întrucât pe teritoriul comunei există 
atât autogară şi gară.  
 
 
5.2.Alimentarea cu apa si canalizare 
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In localitatea Baia reţeaua de alimentarea cu apă acoperă necesarul localităţii în 
proporţie de 100% iar reţeaua de canalizare în proporţie de 90%, existând şi o staţie de 
epurare a apei uzate. In prezent se afla in curs de executie lucrarile de modernizare a 
sistmului de alimentare cu apa si modernizare cu extindere a sistemului de canalizare, ce 
va permite bransarea a cca.98% din consumatorii localitatii. 

In prezent, sitemul de canalizare include 12,5 km retea canalizare si o statie de 
epurare de 600 mc/zi 

De asemenea, in toate localitatile care apartin de comuna Baia reţeaua de 
alimentare cu apa asigură necesarul localităţilor în proporţie de 100% insa nu dispun de 
canalizare. 

Sistemele de alimentare cu apa ale localitatilor comunei constau in: 
-localitatea Baia - 4 foraje de adancime si 14,92 km retea distributie; 
- localitatea Ceamurlia de Sus - 2 foraje de adancime si 9 km retea distributie; 
-localitatea Camena: - 1 foraj de adancime si 4,9 km retea distributie; 
-localitatea Panduru: - 2 foraje de adancime si 9,2 km retea distributie; 
-localitatea Caugagia: - 1 foraj de adancime si 3,5 km retea distributie. 

 
5.3.Iluminatul public si telefonia 

Localitatea Baia este conectată 100% la reţeaua de iluminat public şi  energie 
electrică iar comunicaţiile sunt asigurate 100% prin toate mijloacele (telefonie fixă, 
mobilă, internet). 
 De asemenea toate localitatile care apartin de comuna Baia sunt conectate 100% 
la reţeaua de energie electrică şi iluminat public, fiind asigurate şi comunicaţiile prin 
intermediul telefoniei mobile. 
 
5.4.Deșeuri 

Referitor la infrastructura de mediu, aceasta nu suficient dezvoltată. 
Comuna Baia face parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) pentru 

infrastructura de deşeuri Tulcea, care a implementat un proiect din fonduri europene POS 
Mediu, pentru managementul integrat al deseurilor (SMID), prin care  s-au amenajat 10 
dane de acostare pentru a asigura transportul deşeurilor din zona umedă pe terasa 
judeţului, s-au inchis depozitele neconforme de deşeuri din oraşele Sulina, Isaccea şi 
Măcin, iar în localitatea Mihai Bravu s-a construit un depozit conform de deşeuri şi o staţie 
de tratare a acestora. ADI Deșeuri a incheiat un contract de colectare și transport a 
deseurilor cu un operator regional, ce colecteza saptamanal deseurile menajere si  
plastice de pe teritoriul tururor localităților comunei Baia. 
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VI. ASPECTE SOCIO-CULTURALE 

 
6.1.Sănătatea 
 În localitatea Baia există un cabinet medical de familie proprietate privata, dotat 
cu aparatură de specialitate dar care nu asigură permanenţă. Exista si un cabinet 
stomatologic privat, pozitionat in extravilanul localitatii Baia, la intersecti DN22 cu DN 22 
si DJ 222 (intersecția denumită „2 cantoane”). Personalul medical constă într-un medic 
de familie, un stomatolog şi două asistente. De asemenea, pe teritoriul comunei 
funcţionează un număr de doua farmacii umane si doua farmacii veterinare si fito-
sanitare. 
 
6.2.Educaţie 
 În localitatea Baia există trei şcoli, din care două sunt pentru invatamant prescolar 
(grădiniță) și primar, clasele I – IV şi una pentru invățământul gimnazial,clasele I – VIII.  

In localitatea Ceamurlia de Sus, funcționează o școală pentru invatamant prescolar 
(grădiniță), primar, clasele I – IV şi gimnazial, clasele V – VIII  

În localitatea Camena funcționează o scoala pentru invatamant prescolar 
(grădiniță) și primar, clasele I – IV. 

În localitatea Panduru funcționeaza o grădiniță. 
În localitatea satului Caugagia nu există nici şcoală şi nici grădiniţă. 

Unităţile de învăţământ sunt dotate corespunzător cu calculatoare.  
Profesorii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei nu sunt în totalitate titulari 
şi calificaţi.  
În localitatea Baia funcţionează o bibliotecă comunală şi una şcolară. În ceea ce privesc 
activităţile sportive, comuna are un teren de fotbal  şi o sală de sport dotată, iar in acest 
moment este în derulare construcția unei baze sportive finantata prin CNI. 
Potrivit informațiilor INSSE, odată cu scăderea numărului populației și populația școlară 
(indiferent de forma de învățământ) a înregistrat o scădere importantă, practic 
populația școlară, reducandu-se cu peste 50%, după cum se prezintă mai jos. 
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6.3.Cultură 
 Toate localităţile, cu excepţia reşedinţei de comună – Baia, dispun de un cămin  
cultural.  Referitor la activităţile culturale de conservare a tradiţiilor, în localităţile 
Ceamurlia de Sus şi Camena se organizează anual “Fii satului” iar in Baia se organizeaza 
anual ziua Comunei.. În celelalte localităţi, sunt organizate evenimente culturale de 
hramul bisericilor.  

In prezent se afla in curs de reabilitare, modernizare, dotare cu finantare din PNDR, 
2014-2020, Caminele culturale din localitatile Camena, Caugagia, Ceamurlia de Sus si 
Panduru și in satul Baia se construiește camin cultural cu finantare prin CNI. 
 Există biserici în fiecare sat iar în localitatea Baia se construieşte a doua biserică. 
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VII. ASPECTE ECONOMICE 

7.1. Agricultura 
 Activitatea economică de bază a comunei este agricultura, susţinută de cele două 
ramuri: cultura plantelor şi creşterea animalelor. Suprafaţa de teren agricol este de 
19.830 ha, din care  4.226 ha teren sunt irigabili. Autorităţile locale au sprijinit mediul 
privat să acceseze finanţări nerambursabile, astfel încât o parte din fermieri şi-au 
achiziţionat utilaje şi terenuri prin fonduri europene. Referitor la comercializarea 
produselor locale, de menţionat este organizarea săptămânală a unui târg comunal. De 
asemenea, pe teritoriul comunei funcţionează 6 silozuri şi un centru de seminţe. La 
Ceamurlia de Sus îşi desfăşoară activitatea un abator (taurine, porci şi ovine) si este in 
constructie un abator in Baia.  

Intreprinzătorii particulari dețin ferme zootehnice de creștere ovine, caprine, 
bovine. 

Exista o fabrica de ulei si doua de nutreturi combinate. Exista podgorie viticola, cu 
procesare si crama proprie denumita Crama Hamangia. 

S-a înființat de curând o livada de prun, piersic, cais si mar in suprafata de 8 ha. 
 
7.2.Turismul 
 Turismul este slab dezvoltat având în vedere potenţialul turistic existent 
(amplasarea lacului Goloviţa pe teritoriul comunei, păduri, grote).  Potențialul natural de 
care dispune comuna reprezintă o oportunitate de dezvoltare a activităţilor de pescuit 
sportiv şi vânătoare. Pe teritoriul comunei funcţionează un număr de 4 pensiuni turistice 
si un hotel de 4 stele cu denumirea Hamangia. 
 
7.3.Activitați economice  
 Sectorul privat dispune de peste 84 IMM-uri. Comerţul, mica industrie şi prestările 
de servicii (fabrica de ulei,  brutărie, atelier reparaţii auto, staţie GPL, ateliere de 
vulcanizare, frizerie, depozit lână și piei pentru export, export de cereale, societate de 
export de animale, ) sunt alte activităţi ale locuitorilor din comună.  
Relaţiile cu IMM-urile se limitează la activităţi de rutină, de obţinere de autorizaţii, 
licenţe, de colectare taxe. Singura cale de colaborare a Primăriei cu aceste firme se 
rezumă la procedurile comune de furnizare de diferite servicii. Cei mai atractivi factori 
din comunitate pentru potenţialii investitori rămân: poziţia geografică favorabilă pentru 
acces la rețeaua TNT, potenţialul agricol şi de dezbvoltare a energiilor neconvenționale 
(turbine eoliene). Obstacolele pentru potenţialii investitori sunt resursele umane 
îmbătrânite, incapabile de a răspunde cerinţelor de forţă de muncă ale comunităţii.  

În comuna Baia functioneaza mai multe firme,  dintre care amintim: 
 
Nr.crt. Denumirea firmei Domeniul de activitate 
1  TOLLIL COMPANY SRL 

Sos. Europeana KM.75 Jud. 
TULCEA, Loc. BAIA 
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2 COLISAM AGROPROD SRL 
Str. Heracleea 1 B Jud. TULCEA, Loc. 
BAIA 

 

3 MEDICA SRL 
Str. 1 Decembrie 21 Jud. TULCEA, Loc. 
BAIA 

 

4 NALBA SRL 
Str. 1 Decembrie 112 Jud. TULCEA, Loc. 
BAIA 

 

5 AUDIOBAND TULCEA SRL 
Str. Nicolae Titulescu 29 Jud. TULCEA, 
Loc. BAIA 

 

6 CEREAL MEGATRACK SRL 
Str. 1 Decembrie 27 Jud. TULCEA, Loc. 
BAIA 

 

7 MATERIALE APICOLE SRL 
Str. Republicii 4 BIS Jud. TULCEA, Loc. 
BAIA 

 

8 CONSUMCOOP BABADAG SCC 
Str. Republicii 26 Jud. TULCEA, Loc. 
BAIA 

 

9 HOLDER TRADE SRL 
Sos. Tulcea-Constanta KM 55 Jud. 
TULCEA, Loc. BAIA 

 

10 AGROSTEF IMPEX SRL 
Str. Heracleea 2 Jud. TULCEA, Loc. BAIA 

 

11 MOTTRANS SRL 
Jud. TULCEA, Loc. BAIA 

 

12 AGROMIXT ACTUAL SRL 
Str. Oituz 12 Jud. TULCEA, Loc. BAIA 

 

13 UNO INVEST RADU SRL 
Str. 1 Decembrie 70 Jud. TULCEA, Loc. 
BAIA 

 

14 ROGAZ SRL 
Str. Republicii 66 Jud. TULCEA, Loc. 
BAIA 

 

15 STK TOTAL REAL SRL 
Str. Heracleea 2 Jud. TULCEA, Loc. BAIA 

 

16 BAYVET SRL 
Str. Heracleea 8 Jud. TULCEA, Loc. BAIA 

 

17 MOHA LIVESTOCK SRL 
Str. Republicii 107 Jud. TULCEA, Loc. 
BAIA 

 

18 BIODAM SRL 
Str. Republicii 3BIS Jud. TULCEA, Loc. 
BAIA 

 

19 STEEL GUARD SECURITY SRL 
Str. Republicii 18A Jud. TULCEA, Loc. 
BAIA 

 

20 SNAK BAR GAROFITA SRL 
Str. Republicii 1 Jud. TULCEA, Loc. BAIA 

 

21 D & D IMOBIL CONSTRUCT SRL 
Str. Republicii 3 BIS Jud. TULCEA, Loc. 
BAIA 

 

22 SOL SRL 
Jud. TULCEA, Loc. BAIA 

 

23 ROMLIFE ADI SRL 
Str. Republicii 2 A Jud. TULCEA, Loc. 
BAIA 
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24 GEOELY DREAM SRL 
Str. Republicii 22 Jud. TULCEA, Loc. 
BAIA 

 

25 SECORED PROD SRL 
Str. 1 Decembrie 112 Jud. TULCEA, Loc. 
BAIA 

 

26 AGROPANIS SRL 
Str. Republicii 21 Jud. TULCEA, Loc. 
BAIA 

 

27 PADUREA DE FOIOASE SRL 
Str. Unirii 22 Jud. TULCEA, Loc. BAIA 

 

28 VINATORUL SI PESCARUL SRL 
Str. Republicii Jud. TULCEA, Loc. BAIA 

 

29 EL ABUELO SRL 
Str. 1 Decembrie 35 Jud. TULCEA, Loc. 
BAIA 

 

30 RUMIC INTER SRL 
Str. 30 Decembrie 3 Jud. TULCEA, Loc. 
BAIA 

 

31 JIMMI MINIMARKET SRL 
Str. Brailitei 14 Jud. TULCEA, Loc. BAIA 

 

32 REMAT HAMANGIA SRL 
Str. Rampei 2 Jud. TULCEA, Loc. BAIA 

 

33 AGRO TOLLIL SRL 
Sos. Europeana KM.75 Jud. TULCEA, Loc. 
BAIA 

 

 
În localitatea Baia se află două staţii de alimentare cu carburanţi pentru 

autoturisme şi pentru utilajele agricole precum şi 2 cariere de piatră şi prelucrare piatră 
(Movila Goala și Camena).  
 La nivelul comunei există de asemenea acţiuni de exploatare a potenţialul eolian, 
fapt demonstrat de existenţa unor firme private care folosesc această resursă. O parte 
din investitori sunt în faza de emitere a avizelor în timp ce alţii au construit deja  în 
prezent existând pe teritoriul comunei 11 turbine eoliene. Aceasta reprezintă principala 
sursă a veniturilor proprii.  
 

Cel mai atractiv factor din comunitate pentru potenţialii investitori este accesul 
comunei la drumul european. În ultima perioadă mediul de afaceri s-a îmbunătăţit şi s-a 
înregistrat o creştere lentă a puterii economice a comunităţii. Cu toate acestea, 
valorificarea resursei de energie eoliană şi modernizarea activităţilor de zootehnie sunt 
importante pentru dezvoltarea mediului privat, fapt ce va conduce la o creştere implicită 
de locuri de muncă pentru populaţie precum şi la dezvoltarea economică a comunei. 
Aceasta situatie este demonstrată si de fluctuația numarului mediu de salariati din 
perioada 2000-2019, cu o creștere continuă începand cu anul 2010 de descreșterea 
ponderii numarului de șomeri inregistrata în aceeasi perioada de timp, dupa se prezinta 
in diagramele de mai jos: 
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7.4.Administrația publică locală 
Comuna este condusă de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv 

Consiliul Local ca organ deliberativ și Primarul ca organ executiv, care funcţionează în 
unitatea administrativ teritorială a comunei Baia şi conduc activitatea comunei în 
conformitate cu prevederile OUG 57/2019 și a celorlalte acte normative. 

Împreună cu alte 33 de Unități Administrative Teritoriale din județul Tulcea, 
comuna Baia face parte din grupul de UAT uri care au primit finantare in perioada 2014-
2020 si vor primi finanțare și în perioada 2021-2027 prin intermediul mecanismelor  ITI 
Delta Dunării care asigura premizele unei dezvoltări sustenabile și susținute ale comunei 
Baia. 
 

Anul 2000 Anul 2010 Anul 2015 Anul 2019
Nr. mediu salariați 409 347 387 622
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7.5. Serviciile financiare 
 Serviciile financiare sunt reprezentate de existenţa unei trezorerii a finanţelor 
publice, a unei filiale CEC si unei  filiale a Bancii Cooperatista.. 

VIII. Analiza SWOT 

8.1.Profil general 
Puncte tari Puncte slabe 

Arie de interfaţă a mai multor civilizaţii 
printre cele mai evoluate din lume 
(imperiul roman, imperiul otoman); 
Localizarea la limita sudică a judeţului 
Tulcea, la 57 km distanţă de municipiul 
reşedinţă de judeţ Tulcea şi respectiv 67 
km distanţă de municipiul Constanţa; 
Conexiune bună cu celelalte localităţi 
(străbătută de DN 22 – E87 şi de calea 
ferată Tulcea – Constanţa); 
Riveranitatea judeţului la Dunăre, care 
asigură multiple legături către centrul 
Europei; 
Condiţii naturale propice dezvoltării 
economice; 
Climă şi soluri favorabile agriculturii (cu 
excepţia localităţii Ceamurlia de Sus unde 
solul nu este fertil); 
Regim eolian activ, ce se manifestă pe 
durata întregului an; 
Existenţa unor importante suprafeţe 
arabile; 
Concentrare de naţionalităţi (români, 
aromâni) care asigură interferenţe 
culturale şi o diversitate de tradiţii şi 
obiceiuri; 
Grad ridicat de toleranţă etnică (nivel 
redus de conflicte); 
Valori culturale deosebite şi unice la nivel 
regional şi naţionale; 
Risc redus de producere a unor calamităţi 
naturale; 
Rezervă de teren pentru amenajări 
ulterioare; 
Existenţa unor vestigii istorice pe teritoriul 
comunei (situri arheologice, tell-uri 

Regim pluviometric scăzut (cantitate 
redusă de precipitaţii, cu caracter 
neregulat, mai ales în perioada de vară, 
ceea ce determină apariţia secetelor); 
Existenţa unor suprafeţe mici de pădure; 
Populaţie îmbătrânită; 
Locuri de muncă insuficiente; 
Insuficienta utilizare a forţei de muncă; 
Forţă de muncă necalificată; 
Număr insuficient de persoane cu studii 
superioare, la nivel de localitate; 
Suprafaţa verde insuficientă (există un 
singur parc); 
Număr redus de locuri de joacă pentru 
copii; 
Zone de agrement slab dezvoltate; 
Spaţii neadecvate pentru depozitarea şi 
reciclarea deşeurilor; 
Societate civilă slab dezvoltată (nu există 
ONG-uri la nivelul comunei); 
Vestigiile istorice nu sunt marcate, 
protejate şi valorificate corespunzător; 
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cultura Hamangia, aşezări din epoca 
romană şi romano bizantină); 
Relief pitoresc (lacul Goloviţa, păduri, 
grote); 
Spor natural echilibrat (Baia – uşoară 
creştere); 
Forţă de muncă ieftină; 
Există preocupare din partea autorităţilor 
publice locale de stabilizare a populaţiei 
tinere (acordarea de loturi pentru casă 
tinerilor căsătoriţi); 

Oportunităţi Ameninţări 
Atragerea de investitori pentru 
exploatarea potenţialului eolian existent, 
aspect ce poate conduce la crearea de 
locuri de muncă şi implicit la dezvoltare 
economică; 
Reducerea costurilor energiei electrice, 
prin utilizarea energiei eoliene produsă în 
zonă; 
Condiţii climatice favorabile atragerii de 
investitori pentru crearea unor parcuri 
care să valorifice energia solară (panouri 
fotovoltaice); 
Condiţii geografice favorabile (mari 
suprafeţe arabile, soluri fertile, tradiţie în 
practicarea agriculturii); 
Stabilizarea populaţiei în zonă prin crearea 
de locuri de muncă; 

Riscul depopularizării zonei, datorat 
migrării forţei de muncă (mai ales în 
localităţile mai puţin dezvoltate – de ex. 
Panduru şi Caugagia);  
Migrarea forţei de muncă spre alte centre 
comunale şi urbane; 
Degradarea patrimoniului istoric; 
Poluarea apei în zonele unde nu există o 
staţie de epurare a apelor uzate; 
 
 
 

 
8.2.Economie 

Puncte tari Puncte slabe 
Preocuparea şi deschiderea autorităţilor 
locale pentru stimularea şi sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri (există 
disponibilitate pentru acordarea de 
facilităţi); 
Economie diversificată (agricultură, 
industrie, comerţ, servicii); 
Terenuri şi spaţii disponibile pentru 
dezvoltare economică; 
Tradiţie în practicarea agriculturii; 
Exploatarea suprafeţelor agricole se 
realizează în sistem asociativ; 

Discrepanţă între gradul de  dezvoltare 
economică a reşedinţei de comună şi 
celelalte localităţi componente (slaba 
dezvoltare economică a localităţilor 
Panduru şi Caugagia); 
Ponderea încă redusă a activităţilor 
industriale, de comerţ şi a serviciilor; 
Structură economică învechită 
(echipamente şi tehnologii învechite, cu 
uzură fizică şi morală ridicată); 
Capital insuficient pentru retehnologizare; 
Sistem de irigaţii ineficient; 
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Potenţial natural pentru practicarea 
agriculturii (climă favorabilă, suprafaţă 
mare de teren agricol); 
Existenţa unui târg săptămânal pentru 
comercializarea produselor agricole 
locale; 
Climă favorabilă multor categorii de 
culturi (cereale - grâu, orz, orzoaică, 
porumb, rapiţă, floarea soarelui); 
Condiţii naturale favorabile activităţii de 
creştere a animalelor (pajişti); 
Existenţa unor investitori în domeniul 
energiei regenerabile; 
Accesul la căi de transport variate şi de 
calitate (drum european, cale ferată,  
riveranitatea judeţului la Dunăre) si 
realizarea podului peste Dunare dintre 
Braila-Galati cu trecere in judetul Tulcea 
si realizarea Drumului expres de legatura 
cu Autostrada A2/A4; 

Parteneriate public private insuficient 
valorificate; 
Bază antreprenorială insuficient 
dezvoltată; 
Activitate turistică insuficient dezvoltată; 
Lipsa de competitivitate în mediul privat 
(atât în ceea ce priveşte activitatea 
agenţilor economici precum şi produsele 
sau serviciile oferite); 
Lipsa micilor ateliere meşteşugăreşti; 
Capacitate redusă de management/ 
planificare strategică a firmelor locale de 
a se dezvolta; 
Locuri de muncă insuficiente; 
Lipsa unei strategii de dezvoltare a 
turismului; 
Mediatizarea slabă a comunei şi a 
potenţialului turistic; 
Investiţii autohtone şi străine limitate; 
Slaba implicare a mediului de afaceri în 
problemele comunităţii locale; 
Slaba informare a mediului privat despre 
oportunităţile de finanţări europene şi 
naţionale; 
Ofertă limitată a cursurilor de formare 
antreprenorială; 

Oportunităţi 
 

Ameninţări 
 

Posibilitatea de a valorifica produsele 
agricole obţinute în urma producţiilor 
proprii; 
Încurajarea asocierii gospodăriilor 
individuale, în vederea creşterii 
productivităţii, prelucrării produselor 
locale, accesului la pieţe externe; 
Exploatarea potenţialului turistic existent 
(patrimoniul natural şi cultural deosebit – 
obiective arheologice, lacul Goloviţa);  
Posibilitatea dezvoltării activităţilor 
turistice de agrement (pescuit, 
vânătoare); 
Existenţa posibilităţii amenajării unor 
bazine artificiale pe luciul de apă existent 
(pescuit sportiv şi de agrement); 

Starea precară a reţelei de infrastructură 
locală  şi a dotărilor edilitare (starea 
proastă a reţelei rutiere şi lipsa canalizării 
în localităţile componente exceptând 
reşedinţa de comună) reprezintă un factor 
descurajant pentru potenţialii investitori; 
Concurenţa altor zone turistice (Delta 
Dunării, Lacul Razelm); 
Pierderea meşteşugurilor şi ocupaţiilor 
tradiţionale; 
Marea majoritate a locurilor de muncă 
create de investitorii din domeniul 
energiei regenerabile sunt temporare; 
Capacitatea limitată de preluare a energiei 
eoliene în reţeaua naţională poate 
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Construirea parcurilor eoliene reprezintă o 
oportunitate pentru crearea de locuri de 
muncă, conducând implicit la dezvoltarea 
sectorului de servicii (alimentaţie publică, 
transport); 
Suplimentarea veniturilor proprii încasate 
la bugetul local, ca urmare a investiţiilor 
în domeniul energiei eoliene, determină o 
creştere a capacităţii de investire a 
autorităţilor publice locale; 
 

determina blocarea unor proiecte viitoare 
de construire a parcurilor eoliene; 
Criza economică poate influenţa negativ 
actuala previziune de construire a 
parcurilor eoliene; 
Insuficienta direcţionare a fondurilor 
nerambursabile; 
Întârzierile în introducerea de tehnologii 
noi are impact negativ asupra 
productivităţii la nivel local şi implicit a 
competitivităţii produselor locale; 

 

8.3.Infrastructură, dotări edilitare şi servicii publice 
 

Puncte tari Puncte slabe 
Starea corespunzătoare a drumului de 
acces în comună; 
Procent ridicat de drumuri modernizate în 
localitatea Baia – reşedinţa de comună 
(98%); 
Existenţa unor operatori de transport care 
să asigure transportul persoanelor către 
alte localităţi; 
Racordarea 100% a gospodăriilor din toate 
sate componente ale comunei Baia la 
reţeaua de alimentare cu apă; 
Existenţa sistemului de canalizare şi a unei 
staţii de epurare în localitatea Baia (98%); 
Racordarea tuturor localităţilor 
componente la reţeaua de energie 
electrică şi iluminat public; 
Acces la telefonie mobilă, fixă şi internet 
în toate  localităţile comunei; 
Infrastructură şcolară bine dezvoltată 
(două şcoli Gradiniță și I-IV, o școala V-VIII 
în satul Baia, o școala cu  gradinita și 
clasele I-VIII Ceamurlia de Sus, cate o 
şcoală cu grădiniță și clasele I – IV, în 
Camena și Panduru; 
Dotare corespunzătoare a unităţilor de 
învăţământ (calculatoare în fiecare clasă, 
teren de fotbal, sală de sport, bibliotecă, 
microbuze pentru transportul şcolar); 

Starea proastă a reţelei rutiere din 
localităţile Panduru, Camena,  Caugagia şi 
Ceamurlia de Sus; 
Inexistenţa sistemului de canalizarea în 
localităţile Panduru, Camena,  Caugagia şi 
Ceamurlia de Sus; 
Acces limitat la telefonia fixă şi internet în 
localităţile Caugagia şi Panduru; 
Infrastructura de mediu slab dezvoltată 
(există contract cu un operator general de 
deșeuri, dar care nu asigură integral 
serviciile necesare de colectare și 
tratare/recuperare a deșeurilor); 
Inexistenţa unui liceu în comună (sau în 
comunele limitrofe); 
Lipsa asigurării integrale a personalului 
didactic calificat și titular în toate 
unitățile de invățământ; 
Inexistenţa unei şcoli de arte şi meserii 
(specializarea forţei de muncă pentru 
deschiderea unor ateliere meşteşugăreşti); 
Servicii medicale precare; 
Starea necorespunzătoare a dotărilor 
necesare desfăşurării activităţii medicale; 
Lipsa unui dispensar medical cu activitate 
permanentă; 
Inexistenţa medicilor specialişti şi 
cabinetelor medicale specializate; 
Lipsa unei ambulanţe la nivelul comunei; 
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Calitate relativ bună a procesului 
instructiv educativ (profesorii sunt titulari 
şi calificaţi); 
Amplasarea unităţilor şcolare în zone uşor 
accesibile; 
Există serviciu de gospodărie comunală; 
Există poliţie locală; 
Există serviciu pentru situaţii de urgenţă 
(inclusiv dotare corespunzătoare cu 
autospeciale); 
Există centru de zi pentru copii (inclusiv 
asistenţi personali pentru persoanele cu 
handicap); 

Inexistenţa unor puncte sanitare în satele 
componente; 
Fonduri insuficiente alocate sectorului 
sanitar; 
Infrastructura socială insuficient 
dezvoltată (inexistenţa unor centre 
rezidenţiale pentru vârstnici); 
Personal insuficient la nivelul autorităţii 
publice locale (inclusiv la nivelul 
serviciului de gospodărie comunală); 
Starea necorespunzătoare a sediului 
primăriei şi dotarea precară (nu corespund 
necesităţilor comunei); 
Activităţi culturale slab dezvoltate (cu 
excepţia celor doua sate unde se 
organizează anual Fii satului); 

Oportunităţi Ameninţări 
Existenţa unor programe de finanţare care 
pot fi accesate pentru soluţionarea 
problemelor de infrastructură (reabilitarea 
infrastructurii rutiere, sistemului de 
canalizare, infrastructurii de mediu); 
Accesarea unui program de finanţare 
pentru construirea unui sediu nou al 
primăriei; 
Existenţa unor spaţii care pot fi amenajate 
pentru deschiderea unei policlinici şi 
atragerea de medici specialişti prin 
acordarea unor facilităţi;  
Potenţial de valorificare a energiei 
neconvenţională; 

Starea precară a infrastructurii şi a 
dotărilor edilitare (canalizare) reprezintă 
un factor descurajant atât pentru 
investitorii străini cât şi pentru potenţialii 
turişti; 
Diminuarea gradului de calificare a 
populaţiei tinere (există riscul ca mulţi 
dintre tineri să rămână la nivelul clasei a 
VIII a, nivelul de educaţie la care au acces 
iar cei care se deplasează în cel mai 
apropiat centru urban pentru a accesa un 
nivel superior de educaţie nu se mai întorc 
în comună, ceea ce conduce la apariţia 
riscului depopularizării şi migrării forţei de 
muncă calificate); 
Număr insuficient de persoane cu studii 
superioare la nivel de comună; 
Pierderea ocupaţiilor tradiţionale şi a 
meşteşugurilor din zonă întrucât nu mai 
există în localitate o şcoală de arte şi 
meserii; 
Deteriorarea stării de sănătate a populaţiei 
datorită absenţei asistenţei medicale de 
specialitate; 
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ANALIZA SWOT  a comunei BAIA se completează cu analiza SWOT a Strategiei de 
dezvoltare Durabilă a județului Tulcea 2021-2027. 
 
Eficiență energetică – costuri și beneficii 

În societatea modernă, energia sub diferitele ei forme constituie un element de 
bază al desfăşurării unei activităţi normale în toate sectoarele de activitate, iar 
gospodărirea eficientă a energiei constituie un important factor de dezvoltare durabilă. 
Eficienţa energetică este un termen foarte larg care se referă la modalităţile prin care 
putem obţine acelaşi beneficiu folosind mai puţină energie. Astfel, îmbunătăţirea 
eficienței energetice este un factor direct de creştere economică,  de reducere a poluării 
şi de economisire a resurselor astfel încât acestea să fie folosite într-un mod cât mai 
productiv.  

La nivelul Uniunii Europene actualul sistem energetic este puternic dependent de 
combustibili fosili, peste jumătate din consumul de energie primară fiind importat. 
Caracterul epuizabil în timp al combustibililor fosili, poluarea produsă prin arderea 
acestora și accentuarea efectului de seră care conduce la încălzirea globală a impus 
identificarea altor resurse de energie, regenerabile și inepuizabile. Astfel, la nivelul 
Uniunii Europene s-au formulat o serie de politici și măsuri privind utilizarea resurselor 
regenerabile de energie.  

Cele mai importante resurse energetice în zona studiată sunt reprezentate de 
energia eoliană şi energia solară. Energia eoliană este evaluată la un potenţial ridicat, 
atât pe teritoriul RBDD, cât mai ales în zonele învecinate acesteia. În vecinatatea RBDD 
există unităţi de producere a energiei electrice pe baza forţei vântului, cum ar fi cele de 
la Baia, Topolog, Corbu, Măcin. Energia solară reprezintă o sursă importantă de energie 
datorită numărului mare de ore de strălucire a soarelui, pe teritoriul RBDD, circa 2500 
într-un an. Acest potenţial este, însă, foarte puţin utilizat, în unităţi hoteliere mici în 
special pentru asigurarea apei calde menajere. 

Promovarea activităților care contribuie la eficiența energetică 

La nivelul Comunei Baia, activităţile care pot fi realizate în scopul economisirii 
energiei şi creşterii eficienţei energetice sunt legate de: 

 eficienţă energetică a clădirilor, inclusiv construirea de clădiri cu consum de 
energie aproape egal cu zero; 

 utilizarea surselor de energie neconvențională (eoliană, solară, fotovoltaică, 
biomasă) 

 îmbunătăţirea practicilor şi tehnologiilor agricole și industriale; 
 îmbunătăţirea practicilor şi comportamentului consumatorilor (în gospodării, 

birouri, etc.). 
O importanţă deosebită pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice o au activităţile 

de conştientizare, promovare, informare la nivel local, care pun accentul pe valorificarea 
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resurselor regenerabile locale de energie, promovând în acelaşi timp turismul bazat pe 
tradiţiile locale. 

Consumul de energie electrică 

Consumul de energie electrică în Comuna Baia a avut o evoluţie variabilă în funcţie 
de dinamica economică, . Se dorește  o tendiță de dezvoltare a producției de energie 
neconvențională care este bazată, în principal, pe utilizarea energiei solare și mai puțin 
pe utilizarea energiei eoliene. Utilizarea energiilor neconvenționale în perimetrul RBDD 
are o amploare nesemnificativă la acest moment, existând totuși inițiative locale/private 
de folosire a panourilor solare pentru încălzirea apei.  

Alimentare cu energie electrică 

Conform datelor ENEL Distribuţie Dobrogea alimentarea cu energie electrică este 
asigurată la nivelul Județului Tulcea în proporţie de 100%. În perimetrul comunei Baia nu 
există unități producătoare de energie electrică. Pentru transportul energiei electrice din 
Ucraina în sistemul nostru, în extravilanul orașului Isaccea este construită stația de 
transformare 750/400 kV care este amplasată pe o suprafață de 18 ha. 

Încălzire sisteme centralizate de energie termică 

Sistemele de alimentare centralizată cu energie termică prezintă faţă de alte 
sisteme de încălzire, mai multe avantaje. Există posibilitatea utilizării unor tehnologii de 
producere a energiei din surse cu eficienţă energetică şi economică foarte ridicate 
(cogenerare), cu randament de aproximativ 100%, precum şi posibilitatea utilizării de 
combustibili diverşi, cum ar fi deşeurile municipale, biomasa. Se reduce numărul şi 
concentraţia surselor de căldură cu foc deschis şi poluarea prin posibilitatea instalării 
echipamentelor de filtrare şi neutralizare a gazelor de ardere.  

În zona studiată, nu există operatori de energie termică,. Societățile economice, 
industriale, agricole își asigură încălzirea tuturor spațiilor de producție și birouri prin 
instalații proprii, cu energie electrică, sobe cu acumulare de căldură sau în centrale 
termice proprii cu combustibil lichid sau solid. Energia termică necesară pentru încălzirea 
tuturor spațiilor construite din comuna Baia se obține prin arderea combustibililor lichizi 
și solizi (biomasă). 

Prin HG nr.320/2006 a fost aprobat Programul Naţional pentru reducere a costurilor 
cu energia pentru populaţie, prin creşterea eficienţei energetice şi utilizarea energiei 
regenerabile.  

Potențial biomasă 

 Biomasa reprezintă o resursă regenerabilă de energie care provine de la soare și 
din deșeuri urbane, materie din plante și deșeuri animale. Biomasa se poate regenera într-
o perioadă relativ scurtă de timp. Principalele metode de folosire a plantelor pentru uzul 
specific energetic sunt cultivarea plantelor pentru uzul energetic și utilizarea deșeurilor 
din plante care sunt folosite în alte scopuri. Biomasa constituie pentru Comuna Baia, o 



 
 

67 
 

sursă regenerabilă de energie, promițătoare, atât din punctul de vedere al potențialului, 
cât și din punctul de vedere al posibilităților de utilizare.  

Schimbări climatice 

Schimbările climatice sunt recunoscute de către Naţiunile Unite ca fiind una dintre 
provocările majore ale secolului XXI. Modul în care vor fi afectate regiunile este diferit, 
unele vor fi expuse la consecinţe dramatice, altele vor fi afectate mai puţin. Comunităţile 
din regiunea Deltei Dunării observă deja efecte ale schimbărilor climatice – unindații 
frecvente, pereioade prelungite de secetă, deteriorarea calității apelor, diminuarea 
resurselor piscicole, etc.11 (Sursa: Raportul de vulnerabilitate la schimbările climatice, 
realizat de WWF România12). 

În zona Deltei Dunării si in zonele limitrofe, principalele modificări vor fi 
determinate de creşterea temperaturii medii anuale şi schimbarea în distribuţia sezonieră 
a precipitaţiilor. Alte modificări, în termeni de parametri hidrometeorologici, vor fi 
consecinţa interacţiunii dintre aceştia, precum şi impactul creşterii nivelului Mării Negre. 

Analizele recente de date, rezultate în urma observaţiilor hidrometeorologice pe 
termen lung, demonstrează o tendinţă către următoarele modificări: temperatura medie 
anuală a aerului va creşte cu 1-1.5 °С, vara – cu 1.8°С şi iarna – cu 1.3°С pînă în 2050, 
ceea ce va determina o mai scurtă perioadă de îngheţ, o perioadă de încălzire mai 
îndelungată şi o perioadă extinsă de ariditate. Acestea vor duce la un grad de evaporare 
mai ridicat, creşterea numărului de zile toride (valuri de căldură) şi scăderea 
semnificativă a perioadei de acoperire de zăpadă. 

Conform datelor WWF, cele mai vulnerabile sectoare includ resursele de apă, 
agricultura şi sănătatea umană. 

A) Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra resurselor de apă: 
 temperatura medie a corpurilor de apă va creşte semnificativ, cu 2 °С pînă 

în 2050 – consecinţă: scăderea calităţii apei; 
 nivelul mării va creşte până la 0,15 m (scenariul cel mai favorabil) şi până la 

0,5 m (cel mai defavorabil) – consecinţă: eroziunea şi inundarea zonelor de 
ţărm. 

Măsuri pentru reducerea concentraţiilor de carbon din atmosferă şi adaptarea la 
schimbările climatice: 

 desemnarea de zone de protecţie a apei şi a malurilor râurilor prin 
împăduriri de-a lungul malurilor râurilor şi lacurilor; 

 îmbunătăţirea proceselor de schimb natural de apă în lacuri cu reţeaua 
hidrografică activă. 

B) Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra ecosistemelor: 

                                                             
11 https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/factsheet_va_ro.pdf  
12 https://wwf.ro/ce-facem/ape-dulci/delta-dunarii/adaptarea-deltei-dunarii-la-schimbarile-climatice/  
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 niveluri mai ridicate ale Mării Negre vor determina o creştere a intensităţii 
valurilor induse de vânt în interiorul ecosistemelor terestre de luncă. Flora de 
apă dulce, cu toleranţă scăzută la salinitate, va fi înlocuită cu o vegetaţie tipică 
de ecosistem de apă sărată. 

 ca urmare a creşterii temperaturilor, condiţiile de iernare a celor mai multe 
specii de mamifere se vor îmbunătăţi. Mai puţine zile cu zăpadă vor oferi un 
avantaj competitiv amfibienilor şi reptilelor, dar vor deteriora condiţiile de 
iernare pentru rozătoare. 

Măsuri pentru reducerea concentraţiilor de carbon din atmosferă şi adaptarea la 
schimbările climatice: 

 monitorizarea pe termen lung, studii privind impactul schimbărilor climatice 
asupra speciilor şi lanţurilor trofice cheie; 

 identificarea refugiilor climatice. 
C) Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra aşezărilor şi 

infrastructurii: 
 ploi torenţiale mai frecvente – consecinţă: deteriorarea infrastructurii şi 

importante pierderi economice. 
 temperatura mai ridicată a apei va determina înflorire algală, în special în 

lacurile de mică adâncime, punând în pericol alimentarea cu apă potabilă. 
Măsuri pentru reducerea concentraţiilor de carbon din atmosferă şi adaptarea la 
schimbările climatice: 

 Identificarea infrastructurii cu risc de inundare şi prevenirea construirii în zone 
potenţial inundabile; 

 Construirea de sisteme de colectare şi drenaj al apelor; 
 Reducerea scurgerilor de nutrienţi în corpurile de apă din localităţi prin 

construirea de sisteme de epurare. 
D) Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra agriculturii: 

 limitarea resurselor de apă pot conduce la o creştere a preţului de producţieşi 
scăderea competitivităţii produselor locale pe pieţele internaţionale; 

 pot exista şi consecinţe pozitive, prin posibilitatea de cultivare a culturilor 
secundare, datorită perioadei de vegetaţie prelungită, precum şi introducerea 
de noi culturi rezistente la căldură şi uscăciune. 

Măsuri pentru reducerea concentraţiilor de carbon din atmosferă şi adaptarea la 
schimbările climatice: 

 rotaţia culturilor, plantarea de copaci pentru umbrire. 
E) Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra pescuitului: 

 perioada de zile de pescuit poate să se prelungească, ceea ce va creşte 
presiunea asupra speciilor industriale; 

 vara poate creşte mortalitatea peştilor din cauza înfloririlor algale. 
Măsuri pentru reducerea concentraţiilor de carbon din atmosferă şi adaptarea la 
schimbările climatice: 

8) armonizarea calendarul de interdicţii cu cotele şi normele de pescuit. 
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F) Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra pădurilor: 
9) incendiile vor juca un rol important în modificarea compoziţiei speciilor. 

Măsuri pentru reducerea concentraţiilor de carbon din atmosferă şi adaptarea la 
schimbările climatice: 

10) restaurarea şi protecţia pădurilor din lunci. 
G) Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra sectorului energetic: 

11) la fiecare creştere a temperaturii cu 1°С, va rezulta o scădere a eficienţei cu 
0.1% pentru centralele termice care funcţionează cu gaze naturale şi petrol. 

Măsuri pentru reducerea concentraţiilor de carbon din atmosferă şi adaptarea la 
schimbările climatice: 

12) diversificarea surselor de energie, în special utilizarea celor locale. 
H) Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra turismului: 

13) în condiţiile unui sezon de vară mai îndelungat, poate fi aşteptat un număr mai 
mare de vizitatori. Însă, aceasta va determina o mai mare presiune asupra 
mediului, în lipsa unei gestionări eficiente. 

Măsuri pentru reducerea concentraţiilor de carbon din atmosferă şi adaptarea la 
schimbările climatice: 

14) menţinerea turismuluiîn limitele capacităţii ecologice şi socio-culturale de 
suport a regiunii. Formele de turism prietenoase cu mediul includ eco-turismul, 
agroturismul, activităţi în aer liber, canoe, ciclism. 

I) Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra sănătăţii: 
15) temperaturi mai ridicate pot extinde limitele nordice ale bolilor tropicale 

(malaria, febra galbenă, etc.). Valurile de căldură frecvente vor avea impact 
asupra pesoanelor care suferă de boli cardio-vasculare. 

Măsuri pentru reducerea concentraţiilor de carbon din atmosferă şi adaptarea la 
schimbările climatice: 

16) creşterea conştientizării privind riscurile schimbărilor climatice şi dezvoltarea 
sistemelor de avertizare rapidă privind riscurile asupra sănătăţii umane. 

Problematica schimbărilor climatice este tratată la nivel național în cadrul 
Strategiei Naționale a României privind Schimbările Climatice, 2013 – 2020, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 529/2013, în două moduri distincte, respectiv procesul de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seară în vederea atingerii obiectivelor naționale 
asumate și adaptarea la efectele schimbărilor climatice, având la bază politica Uniunii 
Europene în domeniul schimbărilor climatice. 

Principalele schimbări climatice care influențează zona de studiu sunt reprezentate 
de fenomenele de secetă/ deșertificare și de apariția inundațiilor. 

În cadrul Strategiei naționale privind reducerea efectelor secetei, prevenirea și 
combaterea degradării terenurilor și deșertificării, pe termen scurt, mediu și lung sunt 
menționate măsuri care să permită gestionarea situațiilor de urgență generate de seceta 
hidrologică. De asemenea, în vederea conservării resurselor de apă în perioade de secetă, 
fiecare spațiu hidrografic întocmește Planuri de restricții și folosire a apei în perioade 
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deficitare care stabilesc restricțiile temporare în folosirea apelor în situațiile de secetă și 
calamități naturale în9 situația în care nu se poate asigura necesarul de apă tuturor 
folosințelor. 

Ordinul Comun nr. 634/420/31.05.2005 aprobă Regulamentul privind gestionarea 
situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene periculoase, accidente la 
construcții hidrotehnice și poluări accidentale care prevede întocmirea unor Rapoarte 
operative ce cuprind zona în care s-a impus introducerea restricțiilor, situația 
hidrometeorologică care a determinat introducerea restricțiilor, măsuri întreprinse 
pentru suplimentarea debitelor pe râuri din acumulările situate în zonă, programul de 
restricții, măsuri de raționalizare a folosinței apei și transmiterea de rapoarte operative 
zilnice până la revenirea la situația normală. 

În vederea stabilirii acțiunilor concrete de protejare a populației împotriva 
inundațiilor s-a elaborat Strategia națională de management al riscului la inundații pe 
termen mediu și lung, aprobată prin HG nr. 804/2010. La nivel bazinului Dunării a fost 
elaborată în anul 2012 Strategia de Adaptare la Schimbările Climatice pentru Bazinul 
Dunării. Aceasta are la bază studii și proiecte de schimbare climatică și care fac referire 
la scenarii ale schimbărilor climatice, impactul legat de apă, vulnerabilitatea de 
schimbările climatice și posibile măsuri de adaptare. Impactul schimbărilor climatice 
asupra corpurilor de apă este reprezentat de modificări sezoniere ale scurgerii, apariția 
situațiilor de debit scăzut și a deficitului de apă, producerea de precipitații mai abundente 
și mai frecvente. 

Dezvoltarea obiectivelor din domeniul schimbărilor climatice (apă, biodiversitate, 
agricultură, pescuit, transport, dezvoltare regională, energie etc.) sunt vizate și în cadrul 
proiectului Programul privind schimbările climatice și o creștere economică verde, cu 
emisii reduse de carbon, pe care Guvernul României îl derulează cu Banca Mondială. 
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IX. VIZIUNE, MISIUNE, OBIECTIVE, PRIORITĂȚI, MĂSURI ȘI DIRECȚII DE 

ACȚIUNE 

Viziune In cadrul acestor capitole se va utiliza metoda de sus în jos 
folosindu- se informațiile ce se regăsesc în Strategia De Dezvoltare Durabilă a 
Județului Tulcea astfel încât cele două strategii sa fie sinergice, convergente 
și complementare. 

Se vor folosi toate documentele programatice,informațiile si 
instrumentele folosite la  realizarea Strategiei Județului Tulcea ,în acest mod 
realizându-se integrarea Stategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Baia în 
cea a Județului Tulcea.  

In informațiile prezentate tot ce este evidențiat ca fiind de interes 
județean va fi inteles ca este și de nivel local și este aplicabil și pentru Comuna 
Baia.Toate sondajele,chestionarele si datele din teren care au dus la 
formularea unei viziuni, unei misiuni și a unui plan strategic de implementare 
s-au realizat prin consultarea comunităților inclusiv a comunității din BAIA. 

Astfel toate obiectivele ,prioritățile măsurile și direcțiile de acțiune 
sunt aplicabile județului Tulcea precum și UAT urilor componente, inclusiv 
Comuna  Baia. 

Portofoliul de proiecte necesare dezvoltării Comunei Baia este 
personalizat pentru Comună pe domenii si se află intr-o listă care a fost 
intocmită participativ prin consultarea comunității. 

Sunt însă și proiecte care se află incluse in proietele mari ale județului 
și care sunt pe domeniile de competențe ale comunelor/județului.  

 
9.1 Viziune   
Viziunea de dezvoltare a Comunei Baia a fost determinată și fundamentată în baza 

rezultatelor analizei actuale a contextului socio-economic, precum și în baza rezultatelor 
obținute în urma procesului de sondare a opiniilor factorilor cheie din domeniile 
prioritare, cetățenilor, administrației publice județene si locale precum și a mediului de 
afaceri județean si local. Astfel, s-a formulat următoarea viziune de dezvoltare a Comunei 
Baia în orizontul de timp 2021-2027. 

 
ÎN PERSPECTIVA ANULUI 2027, COMUNA BAIA VA FI O COMUNA DEZVOLTATA DURABIL; 
INTELIGENT; CU CONSERVAREA RESURSELOR DE MEDIU SI CU O PUTERNICA 
PREOCUPARE PE INCLUZIUNE SOCIALA 

La finalul perioadei de programare 2021-2027, respectiv în perspectiva anului 2027, 
Comuna Baia se va caracteriza prin: 
 

 Accesibilitate facilă, mult îmbunătățită pentru cetățenii rezidenți, turiști și 
oameni de afaceri de la nivel național și internațional, un județ cu legături de 
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transport rutiere, feroviare și fluviale rapide, sigure și sustenabile, conectate la 
principalele fluxuri de persoane , mărfuri și informații din Europa Centrală și de 
Est. 

 Reducerea discrepanților în ceea ce privește calitatea vieții cetățenilor din 
mediul rural comparativ cu mediul urban. 

 Acces nediscriminatoriu al populației la servicii publice de calitate, respectiv la 
serviciile de utilități publice (apă, canalizare, energie, gaze naturale, 
telecomunicații) până la educație, sănătate, asistență socială, cultură și 
agrement, siguranță publică. 

 O comună, verde, cu un mediu curat, spații verzi amenajate, cu oportunități 
atractive de petrecere a timpului liber care să valorifice potențialul imens 
natural și antropic al comunei și județului. 

 O destinație turistică valorificată la întregul său potențial care să pună în valoare 
comuna și întreg teritoriul județului, menit să valorifice atât mediul natural unic 
și inedit – Delta Dunării, cât și multiculturalitatea, gastronomia diversificată, 
numeroasele situri arheologice, edificii culturale și ecumenice. 

 Un mediu de afaceri dinamic, caracterizat printr-o infrastructură de afaceri 
dezvoltată, capabilă să atragă investitori români și străini, un mediu de afaceri 
capabil să genereze valoare adăugată producției locale, noi locuri de muncă bine 
plătite și bunăstare pentru cetățeni. 

 O comună cu o administrație publică eficientă și aliniată la nevoile cetățenilor 
prin digitalizare, interesată permanent de reducerea birocrației, de oferirea de 
servicii cât mai calitative pentru cetățeni, transparentă și care pune mult accent 
pe implicarea cetățenilor în procesul decizional. 

 
9.2 Misiune 
 
Misiunea Comunei Baia este de a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor din 

Județul Tulcea, prin dezvoltarea economico-socială a comunei și prin valorificarea 
superioară și durabilă a avantajelor competitive și a resurselor zonei (capital uman, 
poziția geografică, resursele naturale, agricole și antropice diversificate, 
elementele de unicitate naturale). 

 

9.3 Obiective strategice 
La nivelul Comunei Baia au fost definite un număr de 7 obiective strategice, 

respectiv: 
 Obiectiv strategic 1 (OS 1): Creșterea competitivității și atractivității economice 
a Comunei Baia, atât pentru investitorii actuali, cât și pentru investitorii 
potențiali în vederea dezvoltării și diversificării de activități inovatoare și 
generatoare de valoare adăugată și utilizarea rațională a resurselor agricole 
existente. 
 Obiectiv strategic 2 (OS 2): Realizarea unei infrastructuri de transport și 
edilitară de bună calitate în scopul creșterii accesibilității cetățenilor comunei 
si a  oferirii de servicii publice de calitate. 
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 Obiectiv strategic 3 (OS 3): Asigurarea unui management adecvat, coerent și 
durabil al resurselor naturale și a riscurilor naturale și antropice în Comuna Baia. 
 Obiectiv strategic 4 (OS 4): Valorificarea potențialului agricol și piscicol 
deosebit al zonei, prin asigurarea infrastructurii și mijloacelor de generare a 
valorii adăugate. 
 Obiectiv strategic 5 (OS 5): Creșterea calității vieții cetățenilor și accesul egal 
la servicii publice prin oferirea de servicii educaționale, de sănătate, asistență 
socială, culturale și sportive dezvoltate și aliniate standardelor europene. 
 Obiectiv strategic 6 (OS 6): Dezvoltarea durabilă, sustenabilă și responsabilă 
față de mediu a turismului local, prin valorificarea tuturor resurselor naturale și 
antropice și practicarea și promovarea tuturor tipurilor de turism posibile. 
 Obiectiv strategic 7 (OS 7): Asigurarea unei bune guvernanțe și întărirea 
relațiilor de cooperare teritorială ale Comunei Baia cu alte unități administrativ 
teritoriale. 

9.4 Priorități de dezvoltare, măsuri de dezvoltare și structura 
portofoliului de proiecte 
 

Prioritățile și măsurile de dezvoltare au fost stabile în funcțiile de proiectele deja 
identificate în teritoriu prin interviuri realizate cu personalul administrației publice, cu 
cetățenii și cu reprezentanți ai mediului de afaceri, precum și în concordanță cu 
prioritățile de dezvoltare trasate la nivel european, național și județean pentru perioada 
2021-2027. 

Prioritățile și măsurile de dezvoltare sunt prezentate în cadrul capitolului X. Plan 
de acțiune pentru fiecare din cele 10 axe strategice/poli de dezvoltare definiți. 
 

Schema de lucru se prezintă după cum urmează: 
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9.5 PLAN DE ACȚIUNE 
Axă strategică/Pilon de dezvoltare 1: ECONOMIE LOCALĂ 
Obiective axă  strategică/pilon de dezvoltare 1: 

 OA 1.1: Dezvoltarea capacității de cercetare și inovare  și adaptarea 
tehnologiilor avansate 

 OA 1.2: Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 
companiilor și al guvernelor 

 OA 1.3: Impulsionarea creșterii competitivității IMM-urilor 
 OA 1.4: Îmbunătățirea accesului la ocupare  
 OA 1.5: 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 

 OA 1.6: Promovarea adaptării angajaților, întreprinderilor și antreprenorilor 
la schimbare 

 OA 1.7: Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate, 
favorabile incluziunii 

 OA 1.8: Tranziția la o economie circulară 
 OA 1.9: Dezvoltarea competențelor, prin promovarea unei transformări 

economice inovatoare și inteligente 
 OA 1.10: Digitalizarea serviciilor oferite de administrație în beneficiul 

cetățenilor, al companiilor 
Priorități de dezvoltare: 

 PI 1.1 O comună competitivă prin inovare, digitizare și întreprinderi dinamice 
 PI 1.2: O comună accesibilă 
 PI 1.3: Reducerea șomajului în rândul tinerilor  
 PI 1.4: Corelarea dintre piața muncii și educație și adaptarea la dinamica 

pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic 
 PI 1.5: Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 
 PI 1.6: Antreprenoriat și economie socială 
 PI 1.7: Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii 
 PI 1.8: O tranziție justă prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, IMM-urilor 

a cercetării și inovării și digitalizării 
 PI 1.9: O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructurii pentru 

energie curată cu emisii reduse 
 PI 1.10: O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea economiei 

circulare 
 PI 1.11: O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței de 

muncă calificată 
PI 1.12: Crearea si promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie 

pentru toate tipurile de inovare 
 PI 1.13: Digitalizarea administrației publice 
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Măsuri de dezvoltare: 
 MD 1.1: Creșterea competitivității economiei comunei Baia prin dezvoltarea 

IMM-urilor ca urmare a investițiilor în inovare, digitizare, dotare 
 MD 1.2: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri  comunale  
 MD 1.3: Creșterea accesibilității pe piața muncii și valorificarea forței de 

muncă locale 
 MD 1.4: Dezvoltarea coerentă a sectoarelor economice dominante la nivel 

județean 
 MD 1.5: Sprijinirea mediului antreprenoriatului din comună în a atrage fonduri 

europene 
 MD 1.6: Valorificarea potențialului investițional al zonei 
 MD 1.7: Reducerea birocrației, creșterea transparenței și digitalizarea 

instituțiilor publice și încurajarea parteneriatelor de tip public-privat
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AXĂ 
STRATE
GICĂ/P
OL DE 

DEZVOL
TARE 

OBIECTI
V 

SPECIFI
C  

(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM  
FINANȚA

RE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

ECONO
MIE 

LOCALĂ 

OS 1 

OA 1.1: 
Dezvoltarea 

capacității de 
cercetare și 
inovare  și 
adaptarea 

tehnologiilor 
avansate 

AP1,OA1.1, 
PI1.1, PI1.8, 

MD1.1 
-01- 

Creșterea competitivității 
economice a firmelor care își 
desfășoară activitatea în comuna 
prin facilitarea accesului la 
tehnologii avansate 

POR 
POTJ 

 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi 
dinamice 
PI 1 - O tranziție justă prin 
dezvoltarea spiritului 
antreprenorial, a IMM-
urilor, a cercetării și 
inovării și a digitalizării 

Național/ 
European 

OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

OA 1.2: 
Fructificarea 
avantajelor 

digitalizării, în 
beneficiul 

cetățenilor, al 
companiilor și 
al guvernelor 

AP1, OA1.2, 
PI1.1, MD1.1 

-02- 

Digitalizare pentru susținerea 
producătorilor locali - dezvoltarea 
de magazine virtuale 

POR 
PNRR II.1 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi 
dinamice 

Național/ 
European 

OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1, OA1.2, 
PI1.1.MD1.1 

-03- 

Conectarea la internet prin 
conexiune broadband și 
achiziționarea de echipamente 
conexe 

POR 
PNRR II.3 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi 
dinamice 

Național/ 
European 

OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1,OA1.2, 
PI1.1, MD1.7 

-04- 

Digitalizarea serviciilor publice 
oferite cetățenilor în vederea 
eficientizării serviciilor publice 

POR3  
PNRR V.5 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi 
dinamice 

Național/ 
European 

OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

OS 1 
OS 4 

OA 1.3: 
Impulsionarea 

creșterii 
competitivități

i IMM-urilor 

AP1, OA1.3, 
PI1.8, 

MD1.1, -05- 

Program de informare și 
conștientizare a mediului de afaceri 
local/producători locali cu privire 
la beneficiile dezvoltării unor 
structuri de tip asociativ, grupuri 
de acțiune locală. 

POR 
PNRR 

III.2, IV.2 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi 
dinamice 

Național/ 
European 

OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1, OA1.3, 
PI1.1, PI1.8, 

MD1.1 
-06- 

Creșterea competitivității mediului 
antreprenorial prin investiții in 
dotarea cu echipamente 
tehnologice noi, dezvoltarea 

POR 
POTJ 

 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi 
dinamice 

Național/ 
European 

OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 
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AXĂ 
STRATE
GICĂ/P
OL DE 

DEZVOL
TARE 

OBIECTI
V 

SPECIFI
C  

(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM  
FINANȚA

RE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

activității, diversificarea activității 
curente, extinderea capacităților 
de producție/prestare servicii. 

PI 1 - O tranziție justă prin 
dezvoltarea spiritului 
antreprenorial, a IMM-
urilor, a cercetării și 
inovării și a digitalizării 

OP 5 – O Europă 
mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP1,OA1.3, 
PI1.1,PI1.9, 

Pl1.12, 
MD1.1 
-07- 

Eficientizarea activității 
companiilor prin achiziția de 
echipamente, utilaje și softuri 
specializate care să contribuie la o 
reducere a muncii și totodată la o 
eficientizare a fluxurilor de 
producție, respectiv prestări 
servicii. 

POR 
POTJ 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi 
dinamice 
PI 1 - O tranziție justă prin 
dezvoltarea spiritului 
antreprenorial, a IMM-
urilor, a cercetării și 
inovării și a digitalizării 

Național/ 
European 

OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 
OP 5 – O Europă 
mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP1, OA1.3, 
PI1.8, 

MD1.1, 1.7 
-08- 

Dezvoltarea infrastructurii de 
cazare, inclusiv dotarea acestor 
spații  

POR 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi 
dinamice 

Național/ 
European 

OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OA1.1, 
1.3, PI1.8, 
MD1.1, 1.2 

-09- 

Susținerea diversificării 
activităților agricole și non-agricole 
pentru crearea de locuri de muncă, 
încurajând implicarea activă a 
comunităților locale  

POR 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi 
dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1, OA1.3, 
PI1.1 MD1.1, 

1.2, 
-10- 

Promovarea integrării 
producătorilor din sectorul agro-
alimentar în lanțuri valorice pentru 
a-i ajuta să beneficieze de 
avantajul proximității față de 

POR 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi 
dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 
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AXĂ 
STRATE
GICĂ/P
OL DE 

DEZVOL
TARE 

OBIECTI
V 

SPECIFI
C  

(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM  
FINANȚA

RE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

piețele externe și oportunitățile 
turismului în zonă 

AP1, OA1.3, 
PI1.1 MD1.1, 

1.2, 
-11- 

Susținerea obținerii de 
mărci/certificări pentru produsele 
locale și a comercializării acestora 
pe piețele naționale și 
internaționale 

POR 
PNRR III.2 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi 
dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1, OA1.3, 
PI1.1, MD1.1 

-12- 

I ̂nfiinţarea unui centru de 
prezentare şi desfacere a 
produselor animaliere  

POR 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi 
dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1, OA1.3, 
PI1.1, MD1.1 

-13- 

Exploatarea și valorificarea 
agregatelor de carieră specifice 
zonei 

POR 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi 
dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1, OA1.3, 
PI1.1, MD1.1 

-14- 

Înființarea unui târg de produse 
tradiționale  

POR PNRR 
III.2 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi 
dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1, OA1.3, 
PI1.1, MD1.1 

-15- 

Amenajarea de piețe și micropiețe 
și dotarea acestora cu mobilier 
necesar, rețele de apă curentă și 
canalizare, curent electric, sisteme 
de supraveghere și de protecție, 
etc, în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de desfășurare a 

POR 
FEADR 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi 
dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 
PAC 
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AXĂ 
STRATE
GICĂ/P
OL DE 

DEZVOL
TARE 

OBIECTI
V 

SPECIFI
C  

(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM  
FINANȚA

RE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

activităților comerciale în 
localitățile comunei 

AP1, OA1.3, 
PI1.2, MD1.2 

-16- 

Program de informare/forum de 
dialog/dezbateri publice cu privire 
la încheierea de parteneriate de tip 
public-privat. 

POR 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi 
dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

OS 1 
OS 6 

OA 1.4: 
Îmbunătățirea 
accesului la 

ocupare 

AP1, OA1.4, 
PI1.5, MD1.3  

- 17- 

Accesare de programe pentru 
Inițierea de cursuri de 
formare/re/calificare/reconversie 
profesională pentru sectoarele 
dominante ale economiei comunei  

POEO 
POTJ 

PI 6: Creșterea accesului 
pe piața muncii pentru toți 
Prioritatea 4: O tranziție 
justă bazată pe creșterea 
nivelului de ocupare a 
forței de muncă calificată 

Național/ 
European 

OP 4 o Europă 
mai socială 
OP 5 O Europă 
mai aropiată de 
cetățenii săi 

OS 1 
OS 6 

OA 1.5: 
Îmbunătățirea 

calității, 
eficacității și a 

relevanței 
sistemului de 
educație și 

formare 
pentru piața 

muncii, pentru 
a sprijini 

dobândirea de 
competențe 

cheie, inclusiv 
a 

AP1,OA1.5, 
PI1.4, 
MD1.3, 
- 18- 

Programe de internship cu liceele 
din județul Tulcea în vederea 
adaptării elevilor la provocările și 
dinamica pieței muncii 

POEO 

PI 4 - Creșterea calității 
ofertei de educație și 
formare profesională 
pentru asigurarea echității 
sistemului și o mai bună 
adaptare la dinamica 
pieței muncii și la 
provocările inovării și 
progresului tehnologic. 

Național 
OP 4 – O Europă 
mai socială 
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AXĂ 
STRATE
GICĂ/P
OL DE 

DEZVOL
TARE 

OBIECTI
V 

SPECIFI
C  

(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM  
FINANȚA

RE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

competențelor 
digitale 

OS 1 
OS 6 

OA 1.6: 
Promovarea 

adaptării 
angajaților, 

întreprinderilo
r și 

antreprenorilo
r la schimbare 

AP1, OA1.6, 
PI1.6, MD1.5  

- 19- 

Realizarea de campanii de 
informare a mediului 
antreprenorial cu privire la 
oportunitățile de finanțare pentru 
perioada 2021-2027 și sprijinirea lor 
în depunerea de proiecte. 

POEO 
PI 7: Antreprenoriat și 
economie socială 

Național 
OP 4 O Europă 
mai socială 

AP1, OA1.6, 
PI1.6, MD1.5  

- 20- 

Sprijinirea cetățenilor care vor să 
acceseze fonduri europene în 
vederea dezvoltăriiafacerilor, 
precum și celor care vor să dezvolte 
agroturismul  

POEO 
PI 7: Antreprenoriat și 
economie socială 

Național 
OP 4 O Europă 
mai socială 

AP1, OA1.6, 
PI1.6, MD1.5 

- 21- 

Susținerea tinerilor pentru 
deschiderea de afaceri personale în 
localitățile comunei 

POEO 
PI 7: Antreprenoriat și 
economie socială 

Național 
OP 4 O Europă 
mai socială 

OS 6 

OA 1.7: 
Promovarea 

accesului egal 
la educație și 
formare de 
calitate, 

favorabile 
incluziunii 

AP1, OA1.7, 
PI1.7, MD1.5  

- 22- 

Accesare de fonduri pentru 
derularea unor cursuri de calificare 
și recalificare a populației comunei 
în funcție de sectoarele cu deficit 
de forță de muncă de la nivelul 
comunei/județului 

POEO 
POTJ 

PNRR III.3 

PI 9 - Consolidarea 
participării populației în 
procesul de învățare pe 
tot parcursul vieții pentru 
facilitarea tranzițiilor și a 
mobilității pe piața muncii 
PI 4 - O tranziție justă 
bazată pe creșterea 
nivelului de ocupare a 
forței de muncă calificată 

Național/ 
European 

OP 4 O Europă 
mai socială 
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AXĂ 
STRATE
GICĂ/P
OL DE 

DEZVOL
TARE 

OBIECTI
V 

SPECIFI
C  

(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM  
FINANȚA

RE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

  

AP1, OA1.8, 
PI1.8, MD1.2 

- 23- 

Dezvoltarea infrastructurii de 
afaceri prin înființarea unor parcuri 
industriale/miniparcuri, centre de 
afaceri pentru atragerea unui 
număr cât mai mare de investitori 
în zonă și crearea de noi locuri de 
muncă. 

POR 
POTJ 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi 
dinamice 
PI 1 - O tranziție justă 
prin dezvoltarea spiritului 
antreprenorial, a IMM-
urilor, a cercetării și 
inovării și a digitalizării 

Național/ 
European 

OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 
OP 5 – O Europă 
mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP1, OA1.8, 
PI1.8, MD1.6 

- 24- 

Sprijinirea activităților de 
reciclare, reutilizare și valorificare 
a deșeurilor 

POR 
POTJ 

PNRR I.3 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi 
dinamice 
PI 2 – O tranziție justă prin 
investiții în tehnologii și 
infrastructuri pentru 
energie curată cu emisii 
reduse 

Național/ 
European 

OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

OS 1 

OA 1.9: 
Dezvoltarea 

competențelor
, prin 

promovarea 
unei 

transformări 
economice 

AP1, OA1.9, 
PI1.12, 
MD1.7 
- 25- 

Încurajarea parteneriatelor pentru 
adoptarea unor tehnologii 
avansate, inovatoare, inteligente 

POCIDIF 
POR 

PI 2 - Crearea și 
promovarea unui sistem 
atractiv de inovare în 
economie pentru toate 
tipurile de inovare 
PI 1 O regiune competitivă 
prin inovare, digitalizare  
și întreprinderi dinamice 

Național/ 
European 

OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 
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AXĂ 
STRATE
GICĂ/P
OL DE 

DEZVOL
TARE 

OBIECTI
V 

SPECIFI
C  

(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM  
FINANȚA

RE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

inovatoare și 
inteligente 

OS 7 

OA 1.10: 
Digitalizarea 

serviciilor 
oferite de 

administrație 
în beneficiul 

cetățenilor, al 
companiilor 

AP1,OA1.10, 
PI1.13, 
MD1.7 
- 26- 

Îmbunătățirea capacității 
administrative, a calității și 
eficientei serviciilor publice 
furnizate la nivelul UAT comuna 
Baia, prin digitizarea proceselor de 
administrare a documentelor și 
retro-digitalizarea documentelor 
din arhivă 

POCIDIF 
PNRR II.1 

 
PI 9 - Digitalizarea în 
administrația publică 
centrală 

Național/ 
European 

OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1,OA1.10, 
PI1.13, 
MD1.7 
- 27- 

Digitalizarea serviciilor publice prin 
dezvoltarea unei platforme 
informatice de comunicare dintre 
cetățean/mediul de afaceri și 
instituțiile publice 

POCIDIF 
PNRR II.1 

 
PI 9 - Digitalizarea în 
administrația publică 
centrală 

Național/ 
European 

OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1,OA1.10, 
PI1.13, 
MD1.7 
- 28- 

Oferirea de facilități 
fiscale/administrative pentru 
investitorii locali (terenuri cu titlu 
gratuit pentru dezvoltarea de mari 
afaceri, scutiri de impozite, 
fiscalitate scăzută, etc.) 

POCIDIF 

 
PI 9 - Digitalizarea în 
administrația publică 
centrală 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 
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Axă strategică/Pilon de dezvoltare 2: INFRASTRUCTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 
 

Obiective axă  strategică/pilon de dezvoltare 2: 
 OA 2.1: Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, 

reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și inter-modale, inclusiv 
îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

 OA 2.2: Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și 
cu prețuri accesibile; Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială 

 OA 2.3: Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 
 OA 2.4: Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a 

rezilienței în urma dezastrelor 
 OA 2.5: Crearea unui cadru care să susțină promovarea produselor și serviciilor 

obținute de operatorii economici din comuna 
 OA 2.6: Dezvoltarea unei mobilități durabile, reziliente în fața schimbărilor 

climatice, inteligente și intermodale 
 OA 2.7: Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității și a infrastructurii verzi 
 OA 2.8: Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 

companiilor și al guvernelor 
 OA 2.9 Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel 

local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara zonelor urbane 
 OA 2.20 Permiterea localităților și oamenilor de a aborda impactul social, economic 

și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic 
 OA 2.11 Promovarea managementului durabil al apei și tranziției către o economie 

circulară 
 
Priorități de dezvoltare: 

 PI 2.1:  Construirea / amenajarea / reabilitarea de piste pentru biciclete în 
intravilanul localităților traversate de drumul județean, a traseelor pietonale 
(trotuare) în intravilanul localităților traversate 

 PI 2.2: Servicii de suport pentru persoane vârstnice 
 PI 2.3: Investiții în infrastructurile proprii ale organizațiilor de CDI / IMM-uri 
 PI 2.4: Managementul inundațiilor și a secetei 
 PI 2.5: Crearea unui cadru care să susțină promovarea produselor și serviciilor 

furnizate de operatorii economici din mediul rural 
 PI 2.6: Investiții în căi de acces în vederea exploatării sustenabile a terenurilor 

agricole și a fondului forestier 
 PI 2.7: Îmbunătățirea infrastructurii stradale din localitățile comunei, prin 

reabilitarea, modernizarea retelei de strazi din intravilanul localităților comunei 
 PI 2.8: Îmbunătățirea infrastructurii publice de turism, în special în zone care 

dispun de un potențial turistic valoros 
 PI 2.9: Un județ competitiv prin inovare, digitizare și întreprinderi dinamice 
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 PI 2.10: O tranziție justă prin investiții și infrastructuri pentru energie curată cu 
emisii reduse 

 PI 2.11: Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie 
circulară 
 

Măsuri de dezvoltare: 
 MD 2.1: Facilitarea accesului la servicii sociale și utilități de calitate locuitorilor 

din mediul rural 
 MD 2.2: Extinderea și modernizarea infrastructurii rurale în funcție de nevoile 

specifice ale populației și a specificului activităților desfășurate la nivelul satelor 
din județ 

 MD 2.3: Facilitarea accesului la informație și la echipamente de calcul performante 
 MD 2.4: Extinderea fondului forestier și facilitarea accesului la acesta 
 MD 2.5: Susținerea dezvoltării activităților economice din mediul rural 
 MD 2.6: Dezvoltarea și îmbunătățirea căilor și a mijloacelor de acces, a 

infrastructurii rutiere, de recreere și de agrement  
 MD 2.7: Extinderea infrastructurii de irigații  
 MD 2.8: Creșterea gradului de accesibilitate la terenurile agricole si la fondul 

forestier prin construirea de drumuri asfaltate 
 MD 2.9: Creșterea securității spațiilor publice și a locuitorilor din mediul rural 
 MD 2.10: Creșterea eficienței energetice și crearea de noi infrastructuri pentru 

energie curată cu emisii reduse  
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AXĂ 
STRATEGICĂ

/POL DE 
DEZVOLTAR

E 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITAT
EA DE 

INVESTIȚII 
A 

PROGRAMU
LUI DE 

FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

INFRASTRUC-
TURĂ ȘI 

DEZVOLTARE 
RURALĂ 

OS 2 

OA 2.1: 
Dezvoltarea unei 

mobilități 
naționale, 

regionale și locale 
durabile, reziliente 
în fața schimbărilor 

climatice, 
inteligente și inter-

modale, inclusiv 
îmbunătățirea 

accesului la TEN-T 
și a mobilității 
transfrontaliere 

 

AP2, OA2.1, 
PI2.1, 2.7, 

MD3.6 

-01- 

 

Modernizare centru civic și creare 
de alei pietonale în satele 
comunei 

POR ITI  

PNRR, IV.1 

PI 6: O 
regiune 
atractivă 

Național/ 
European 

OP 5 O Europă 
mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP2, OA2.1, 
PI2.1, 2.7, 

MD3.6 

-02- 

 

Întreținerea și protejarea 
străzilor marginale din localități 
pe perioada iernii prin 
amenajarea de parapeți pentru 
combaterea zăpezii 

POR ITI  

 

PI 6: O 
regiune 
atractivă 

Național/ 

OP 5 O Europă 
mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP2, OA2.1, 
PI2.1, 2.7, 

MD3.6 

-03- 

Asfaltare străzi, drumuri 
comunale, modernizarea aleilor 
pietonale și asigurarea accesului 
la proprietăți  

POR ITI 

Dezvoltare 
rurală – FEADR 

PNRR, IV.1  

PI 6: O 
regiune 
atractivă 

Național/ 
European 

OP 5 O Europă 
mai apropiată 
de cetățenii săi 

Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

AP2, OA2.1, 
PI2.1, 2.7, 

MD3.6 

-04- 

 

Modernizare trotuare și rigole 
aferente străzilor din localitățile 
comunei 

POR ITI  

Dezvoltare 
rurală – FEADR 

PI 6: O 
regiune 
atractivă 

Național 

OP 5 O Europă 
mai apropiată 
de cetățenii săi 

Politica Agricolă 
Comună (PAC) 
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AXĂ 
STRATEGICĂ

/POL DE 
DEZVOLTAR

E 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITAT
EA DE 

INVESTIȚII 
A 

PROGRAMU
LUI DE 

FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

 

AP2, OA2.1, 
PI2.1, 2.7, 

MD3.6 

-05- 

Amenajarea de locuri de parcare 
în punctele aglomerate ale 
localităților comunei  

POR ITI  

Dezvoltare 
rurală – FEADR 

PI 6: O 
regiune 
atractivă 

Național 

OP 5 O Europă 
mai apropiată 
de cetățenii săi 

Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

AP2, OA2.1, 
PI2.1, 2.7, 

MD3.6 

-06- 

 

Completarea sistemelor de 
indicatoare cu denumirile 
străzilor, de intrare / ieșire, 
semne de circulație în localitățile 
comunei  

POR ITI  

Dezvoltare 
rurală – FEADR 

PI 6: O 
regiune 
atractivă 

Național 

OP 5 O Europă 
mai apropiată 
de cetățenii săi 

Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

OS 5 

 

OA 2.2: Creșterea 
accesului egal și în 
timp util la servicii 

de calitate, 
sustenabile și cu 

prețuri accesibile; 
Modernizarea 
sistemelor de 

protecție socială, 
inclusiv 

AP2, OA2.2, PI 
2.3, MD2.1 

-07- 

Înființarea unui centru de zi 
pentru bătrâni  

POIDS 

PNRR, IV.3 

PI 5 - 
Servicii de 
suport 
pentru 
persoane 
vârstnice 

Național/ 

European 

PO 4 - O Europă 
mai socială 
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AXĂ 
STRATEGICĂ

/POL DE 
DEZVOLTAR

E 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITAT
EA DE 

INVESTIȚII 
A 

PROGRAMU
LUI DE 

FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

promovarea 
accesului la 

protecție socială 

OS 1 

OA 2.3: 
Impulsionarea 

creșterii și 
competitivității 

IMM-urilor 

 

AP2, OA2.3, 
PI2.3, MD 2.5 

-08- 

Construirea unor centre de 
procesare a materiei primă 
obținută din activitățile agricole 

POR 

Dezvoltare 
rurala FEADR 

PI 1 - O 
regiune 
competitiv
ă prin 
inovare, 
digitalizare 
și 
întreprinde
ri dinamice 

Național/ 

European 

OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 

Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

AP2, OA2.8, 
PI2.3, MD2.3 

-09- 

Creșterea acoperirii cu 
infrastructură Broadband în 
localitățile comunei 

 

- - - - 

AP2, 
OA2.3,PI2.3,MD

2.3 
Construirea de silozuri și spații de 
stocare a producției agricole în 

POR 

FEADR  

PI 1 - O 
regiune 
competitiv

Național/ 

European 

OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 
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AXĂ 
STRATEGICĂ

/POL DE 
DEZVOLTAR

E 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITAT
EA DE 

INVESTIȚII 
A 

PROGRAMU
LUI DE 

FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

-10- zonele în care aceste facilități 
sunt limitate 

ă prin 
inovare, 
digitalizare 
și 
întreprinde
ri dinamice 

Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

AP2, OA2.3, 
PI2.5, MD2.2 

-11- 

 

Amenajare de piețe 
agroalimentare în localitățile 
comunei în vederea înlesnirii 
comerțului local și asigurării 
condițiilor corespunzătoare 
desfacerii de produse 
agroalimentare 

Dezvoltare 
rurală – FEADR - 

Național/ 

European 

Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

AP2, OA2.3, 
PI2.5, MD2.5 

-12- 

Construire / modernizare saloane 
de evenimente (nunți/botezuri, 
etc) în localitățile comunei 

 

POR 

PI 1 - O 
regiune 

competitiv
ă prin 

inovare, 
digitalizare 

și 
întreprinde
ri dinamice 

Național/ OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 

AP2, OA2.3, PI 
2.2, 2.5, MD 

2.2, 2.5 

Realizarea de investiții în sistem 
privat pentru amenajarea de case 
mortuare, facilități pentru 

POR 
PI 1 - O 
regiune 

competitiv

Național OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 
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AXĂ 
STRATEGICĂ

/POL DE 
DEZVOLTAR

E 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITAT
EA DE 

INVESTIȚII 
A 

PROGRAMU
LUI DE 

FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

-13- efectuarea pomenilor, amenajare, 
extindere ) în localitățile comunei 

ă prin 
inovare, 

digitalizare 
și 

întreprinde
ri dinamice 

OS 2 

 

AP2, OA2.11, 
PI2.11, MD 2.2, 

2.10 

-14- 

 

Extinderea și modernizarea 
rețelelor de apă, rețelelor de 
canalizare și a stațiilor de 
epurare, înființarea rețelelor de 
canalizare și stații de epurare ape 
uzate/fose septice comunitare în 
toate  localitățile comunei pentru 
respectarea standardului de 
calitate a vieții și îndeplinirea 
obiectivelor de dezvoltare 
economică locală 

Dezvoltare 
rurală – FEADR 

PODD 

PNRR I.1 

PI 2 
Dezvoltare
a 
infrastructu
rii cu apă și 
apă uzată 
și tranziția 
la o 
economie 
circulară 

Național/ 

European 

Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

OP 5 O Europă 
mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP2, OA2.11, 
PI2.11, MD 2.2, 

2.10 

-15- 

Forarea de noi puțuri de apă / 
găsirea unor noi surse de apă 
potabilă în localitățile comunei 

Dezvoltare 
rurală – FEADR 

PODD 

PNRR I.1 

PI 2 
Dezvoltare
a 
infrastructu
rii cu apă și 
apă uzată 
și tranziția 
la o 

Național/ 

European 

Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

OP 5 O Europă 
mai apropiată 
de cetățenii săi 
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AXĂ 
STRATEGICĂ

/POL DE 
DEZVOLTAR

E 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITAT
EA DE 

INVESTIȚII 
A 

PROGRAMU
LUI DE 

FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

economie 
circulară 

AP2, OA2.11, 
PI2.4, MD2.7 

-16- 

Extinderea suprafețelor agricole 
dotate cu sisteme de irigare 

PODD  

FEADR 

PNRR I.1 

PI 4 - 
Promovare
a adaptării 
la 
schimbările 
climatice și 
manageme
ntul 
riscurilor 

Național/ 

European 

OP 2 - O Europă 
mai verde 
Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

OS 1 

OA 2.5: Crearea 
unui cadru care să 
susțină promovarea 

produselor și 
serviciilor obținute 

de operatorii 
economici din 

comuna  

AP2,OA2.5, 
PI2.5, MD2.5 

-17- 

Dezvoltarea piețelor locale în 
vederea sprijinirii producătorilor 
în ceea ce privește desfacerea și 
în vederea încurajării consumului 
de produse locale în rândul 
cetățenilor 

FEADR - Național Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

OS 4 

OA 2.6: 
Dezvoltarea unei 

mobilități durabile, 
reziliente în fața 

schimbărilor 
climatice, 

AP2,OA2.6, 
PI2.6, MD2.8 

-18- 

Accesibilizarea fondului forestier 
prin crearea de drumuri forestiere 
noi, asfaltate 

Dezvoltare 
rurală – FEADR 

PNRR I.2 

- Național Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

AP2,OA2.6, 
PI2.6, MD2.8 

 

 

Dezvoltare 
rurală - FEADR 

- Național 
Politica Agricolă 
Comună (PAC) 
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AXĂ 
STRATEGICĂ

/POL DE 
DEZVOLTAR

E 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITAT
EA DE 

INVESTIȚII 
A 

PROGRAMU
LUI DE 

FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

inteligente și 
intermodale 

-19-  

Accesibilizarea terenurilor 
agricole din extravilan prin 
amenajarea de drumuri de 
exploatatie agricola modernizate, 
asfaltate 

OS 3 

OA 2.7: 
Îmbunătățirea 

protecției naturii și 
a biodiversității și 
a infrastructurii 

verzi 

AP2,OA2.7, 
PI2.8, MD2.2 

-20 

 

Reconversia terenurilor degradate 
prin amenajarea de spații verzi, 
spații de joacă, zone de agrement 
și petrecere a timpului liber în 
comună  

POR 

PODD 

PI 6 – O 
regiune 
atractivă 

Național 
OP 5 O Europă 
mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP2, OA2.7, 
PI2.8, MD2.2 

-21- 

Înfrumusețarea spațiilor publice 
din cadrul localităților comunei  

POR 

FEADR 

PI 6 – O 
regiune 

atractivă 
Național 

OP 5 O Europă 
mai apropiată 

de cetățenii săi 

PAC 

OS 2 

OA 2.8: 
Fructificarea 
avantajelor 

digitalizării, în 
beneficiul 

cetățenilor, al 

AP2, 
OA2.8,.PI2.3, 

MD2.3 

-22- 

Dezvoltare rețea de internet 
gratuit în spațiile publice din 
satele comunei 

- - - - 
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AXĂ 
STRATEGICĂ

/POL DE 
DEZVOLTAR

E 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITAT
EA DE 

INVESTIȚII 
A 

PROGRAMU
LUI DE 

FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

companiilor și al 
guvernelor 

OS 2 

OS 7 

OA 2.9: 
Favorizarea 
dezvoltării 

integrate sociale, 
economice și de 

mediu la nivel local 
și a patrimoniului 

cultural, turismului 
și securității  

AP2, 
OA2.8,.PI2.3, 

MD2.9 

-23- 

 

Creșterea siguranței publice prin 
introducerea și extinderea 
rețelelor de camere de 
supraveghere video în satele 
comunei 

POR 

FEADR 

PI 6 – O 
regiune 

atractivă 
Național 

OP 5 O Europă 
mai apropiată 

de cetățenii săi 

PAC 

AP2, OA2.9, 
PI2.9, MD2.9 

 -24- 

 

Asigurarea siguranței locuitorilor 
prin sistem de supraveghere 
centralizată a instituțiilor de 
interes public din cadrul 
localităților , precum și prin 
pregătirea profesională a 
personalului din cadrul unităților 
de poliție locală 

POR 

FEADR 

PI 6 – O 
regiune 

atractivă 
Național 

OP 5 O Europă 
mai apropiată 

de cetățenii săi 

PAC 

AP2, OA2.9, 
PI2.8, MD2.6  

-25- 

Exploatarea resurselor de apă prin 
înființarea de facilități de 
agrement în preajma acestora 

POR 
PI 6 – O 
regiune 

atractivă 
Național 

OP 5 O Europă 
mai apropiată 

de cetățenii săi 

AP2, OA2.9, 
PI2.8, MD2.6  

Achiziția de echipamente pentru 
serviciile publice locale: apa si 
canalizare, 

PNRR IV.2 

FEADR 
- 

Național/ 
European 

- 

- 
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AXĂ 
STRATEGICĂ

/POL DE 
DEZVOLTAR

E 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITAT
EA DE 

INVESTIȚII 
A 

PROGRAMU
LUI DE 

FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

-26-  

 întreținere străzi și peisagistică 
(ex. autocompactor, mătura 
stradala, cositoare, tractor, 
autoutilitare, autogreder, 
încărcător, autoutilitară, etc 

OS 2 

OA 2.10 Permiterea 
localităților și 
oamenilor de a 

aborda impactul 
social, economic și 

de mediu al 
tranziției către o 
economie neutră 

din punct de 
vedere climatic 

 

AP2, OA2.10, 
PI.2.9, MD2.10 

 - 27- 

Eficientizarea sistemelor de 
iluminat publice și a consumului 
de energie din instituțiile publice 
prin înființarea de parcuri 
fotovoltaice 

 

POTJ 

 

FEADR 

PI 2 - O 
tranziție 
justă prin 

investiții în 
tehnologii 

și 
infrastructu

ri pentru 
energie 

curată cu 
emisii 
reduse 

Național/ 

European 

OP 2 - O Europă 
mai verde 

Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

 

AP2, OA2.10, 
PI.2.9, MD2.1 

 - 28- 

Extinderea și eficientizarea 
rețelelor de iluminat public din 
localitățile comunei  

POTJ 

 

FEADR 

 

PI 2 - O 
tranziție 
justă prin 

investiții în 
tehnologii 

și 
infrastructu

Național/ 

European 

OP 2 - O Europă 
mai verde 

Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

 



 
 

95 
 

AXĂ 
STRATEGICĂ

/POL DE 
DEZVOLTAR

E 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITAT
EA DE 

INVESTIȚII 
A 

PROGRAMU
LUI DE 

FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

ri pentru 
energie 

curată cu 
emisii 
reduse 
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Axă strategică/Pilon de dezvoltare 3: MEDIU 

Obiective axă  strategică/pilon de dezvoltare 4: 

 OA.3.1: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră 

 OA.3.2: Permiterea regiunilor, cetățenilor să abordeze impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de 
vedere climatic 

 OA.3.3: Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a 
infrastructurii verzi și reducerea poluării 

 OA.3.4: Promovarea tranziției către o economie circulară 
 OA.3.5: Promovarea managementului durabil al apei 
 OA.3.6: Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare 

în afara TEN-E 
 OA.3.7: Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii 

riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor 
Priorități de dezvoltare: 

 PI 3.1:  Îmbunătățirea eficienței energetice, precum și reducerea 
emisiilor în sistemele de încălzire 

 PI 3.2: O tranziție justă prin investiții în tehnologie și infrastructură 
pentru energie curată cu emisii reduse 

 PI 3.3: Acțiuni de prevenire a generării de deșeuri și reducerea cantității 
acestora, precum și acțiuni de creștere a reutilizării eficiente și reciclării 
acestora 

 PI 3.4: Investiții în dezvoltarea de tehnologii pentru o energie verde 
 PI 3.5: Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 

natural 
 PI 3.6: Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele 

directivelor de mediu pentru îndeplinirea cerințelor de monitorizare și 
reducere a emisiilor rezultate din directive 

 PI 3.7: Investigarea preliminară și detaliată a siturilor contaminate, 
evaluarea riscurilor asupra mediului și remedierea siturilor 

 PI 3.8: Sisteme inteligente de energie și soluții de stocare 
 PI 3.9: Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele 

directivelor de mediu 
 PI 3.10: Investiții în schemele de gestionare a deșeurilor la nivel local, 

corelate cu cel județean în vederea consolidării economiei circulare 
 PI 3.11: Managementul inundațiilor și a secetei 
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 PI 3.12: Investiții în realizare de turbine eoliene (ferme eoliene conectate 
la rețea) 

 PI 3.13: Investiții în realizarea de parcuri fotovoltaice conectate la rețea 
Măsuri de dezvoltare: 

 MD 3.1: Creșterea eficienței energetice în vederea reducerii poluării 
 MD 3.2: Extinderea infrastructurii de colectare selectivă a deșeurilor și 

îmbunătățirea proceselor 
 MD 3.3: Promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă 
 MD 3.4: Reducerea emisiilor de carbon și a gazelor cu efect de seră 
 MD 3.5: Extinderea eforturilor de protejare a biodiversității 
 MD 3.6: Promovarea utilizării tehnologiilor inovatoare în vederea 

protejării mediului 
 MD 3.7: Extinderea rețelelor de utilități prin utilizarea soluțiilor 

prietenoase cu mediul 
 MD 3.8: Îmbunătățirea managementului riscului de inundații 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

MEDIU 
OS 3 

 

OA.3.1: 
Promovarea 
eficienței 

energetice și 
reducerea 

emisiilor de 
gaze cu efect 

de seră 

AP3, OA3.1, 
PI3.1, MD3.1 

-01- 

Încurajarea investițiilor în 
resurse alternative-verzi de 
încălzire: brichete din stuf, 
energie verde, panouri solare 

POR ITI  

POTJ 

Fond mediu 

PI 1: O regiune 
competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi 
dinamice PI 2: O tranziție 
justă prin investiții în 
tehnologie și infrastructură 
pentru energie curată cu 
emisii reduse  

Național 
OP 1 O Europă 
mai inteligentă 

  

AP3, OA3.1, 
PI3.1, MD3.3 

-02- 

Susținerea eficienței 
energetice a gospodăriilor din 
localitățile comunei  

POR ITI  

POTJ 

Fond mediu 

PI 1: O regiune 
competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi 
dinamice Prioritatea 2: O 
tranziție justă prin 
investiții în tehnologie și 
infrastructură pentru 
energie curată cu emisii 
reduse  

Național 
OP 1 O Europă 
mai inteligentă 

  

AP3, OA3.1, 
PI3.1, MD3.1 

-03- 

Dezvoltarea, implementarea și 
promovarea utilizării surselor 
de energie regenerabilă și a 
tehnologiilor nepoluante în 
localitățile comunei  

PODD 

POTJ 

PI 1 - Promovarea 
eficienței energetice, a 
sistemelor și rețelelor 
inteligente de energie și a 
soluțiilor de stocare 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

AP3, OA3.1, 
PI3.1, MD3.1 

-04- 

Creșterea eficienței energetice 
prin utilizarea pompelor de 
căldură sol-apă în localitățile 
comunei  

POR ITI POTJ 

PI 1: O regiune 
competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi 
dinamice 

 PI2: O tranziție justă prin 
investiții în tehnologie și 
infrastructură pentru 
energie curată cu emisii 
reduse  

Național 
OP 1 O Europă 
mai inteligentă 

AP3, OA3.1, 
PI3.2, MD3.1 

-05- 

Creșterea eficienței energetice 
a clădirilor rezidențiale și 
publice (lucrări de reabilitare 
termică a elementelor de 
anvelopă a clădirii, a sistemului 
de încălzire/a sistemului de 
furnizare a apei calde de 
consum, instalarea unor sisteme 
alternative de producere a 
energiei electrice și/sau 
termice pentru consum propriu, 
lucrări de 
instalare/reabilitare/moderniza
re a sistemelor de climatizare 
și/sau ventilare mecanică 

PNRR I.5 Tranzitia verde 
National/ 

European 

OP 2 - O Europă 
mai verde 



 

100 
 

AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

pentru asigurarea calității 
aerului interior, de reabilitare/ 
modernizare a instalațiilor de 
iluminat în clădiri, instalarea de 
sisteme de management 
energetic integrat pentru 
clădiri etc) 

OS 3 

 

OS 2 

OA.3.2: 
Permiterea 
regiunilor, 

cetățenilor să 
abordeze 
impactul 
social, 

economic și de 
mediu al 
tranziției 
către o 

economie 
neutră din 
punct de 
vedere 
climatic 

 

AP3,OA3.2, 
PI3.10, MD3.2 

-06- 

Dezvoltarea unor puncte de 
colectare a gunoiului de grajd 
în vederea prelucrării și 
valorificării acestuia ca sursă de 
îngrășământ sau sursă de 
energie 

POTJ 

PI 3 - O tranziție justă prin 
reducerea poluării și 
consolidarea economiei 
circulare 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP3, OA3.2, 
PI3.10, MD3.5 

-09- 

Înființarea unor echipe al cărui 
scop să fie educarea populației 
în vederea păstrării 
patrimoniului natural al 
teritoriului, monitorizarea 
modului de desfășurare a 
activităților turistice dar și a 
celor desfășurate de localnici și 
aplicarea de contravenții în 
cazul comportamentelor 
dăunătoare mediului 

POTJ 

PI 3 - O tranziție justă prin 
reducerea poluării și 
consolidării economiei 
circulare 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

AP3, OA3.2, 
PI3.12, MD3.3 

-10- 

Exploatarea potențialului eolian 
al comunei prin extinderea 
fermelor de centrale eoliene 

POTJ 

PI 2 - O tranziție justă prin 
investiții în tehnologii și 
infrastructuri pentru 
energie curată cu emisii 
reduse 

National/ 
European 

OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP3, OA3.2, 
PI3.13, MD3.3 

-11- 

Amenajare parcuri  fotovoltaice 
pentru asigurarea energiei 
electrice pentru iluminatul 
stradal și instituțiile publice 

POR ITI  

POTJ 

PI 3: O regiune cu orașe 
prietenoase cu mediul PI 2: 
O tranziție justă prin 
investiții în tehnologie și 
infrastructură pentru 
energie curată cu emisii 
reduse  

National/ 
European 

OP 2 O Europă 
mai ecologică 

AP3, OA3.2, 
PI3.5, MD3.5 

-12- 

Derularea de acțiuni de 
împădurire și reîmpădurire a 
zonelor limitrofe satelor 
comunei  

POTJ 
PNRR I.2 

Prioritatea 3: O tranziție 
justă prin reducerea 
poluării și consolidarea 
economiei circulare 

National/ 
European 

OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP3, OA3.2, 
PI3.3, MD3.2  

-13- 

Dezvoltarea și implementarea 
de măsuri pentru management 
eficient al deșeurilor 

POTJ 
PNRR I.3 

PI 2 - O tranziție prin 
reducerea poluării și 
consolidării economiei 
circulare 

National/ 
European 

OP 2 O Europă 
mai ecologică 

AP3, OA3.2, 
PI3.3, MD3.2 

 -14- 

Dotarea cu echipamente și 
utilaje pentru desfășurarea 

POTJ 

PNRR IV.2 
PI 2 - O tranziție prin 
reducerea poluării și 

National/ 
European 

OP 2 O Europă 
mai ecologică 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

activității de colectare deșeuri 
și întreținerea curățeniei locale 

consolidării economiei 
circulare 

AP3, OA3.2, 
PI3.3, MD3.2 

 -15- 

Campanii de informare a 
populației din localitățile 
județului Tulcea pentru 
colectarea selectivă a 
deșeurilor 

POTJ 

PI 2 - O tranziție prin 
reducerea poluării și 
consolidării economiei 
circulare 

Național 
OP 2 O Europă 
mai ecologică 

AP3, OA3.2, 
PI3.3, MD3.2 

 -16- 

Conservarea, protejarea și 
valorificarea patrimoniului 
natural din raza localităților și 
combaterea / reducerea 
impactului activităților 
antropice poluante 

POTJ 

PI 2 - O tranziție prin 
reducerea poluării și 
consolidării economiei 
circulare 

Național 
OP 2 O Europă 
mai ecologică 

AP3, OA3.2, 
PI3.3, MD3.2  

-17- 

Investiții pentru susținerea de 
acțiuni locale de reducere a 
poluării cu nitrați a terenurilor, 
a apelor de adancime și 
suprafață, poluare provenită 
din activități agricole și de 
creștere a animalelor 

POTJ 

PI 2 - O tranziție prin 
reducerea poluării și 
consolidării economiei 
circulare 

Național 
OP 2 O Europă 
mai ecologică 

AP3, OA3.2, 
PI3.3, MD3.2  

Campanii de conștientizare pe 
tema gestionării responsabile a 
deșeurilor, protejarea mediului, 

POTJ PI 2 - O tranziție prin 
reducerea poluării și 

Național 
OP 2 O Europă 
mai ecologică 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

-18- conservarea patrimoniului și 
încurajare a voluntariatului la 
nivelul comunei  

consolidării economiei 
circulare 

AP3, OA3.2, 
PI3.3, MD 3.5, 

3.8 

-19- 

Realizarea de lucrări de 
combatere a eroziunii solurilor 
în localitățile comunei 

POTJ 

PNRR I.1 

PI 2 - O tranziție prin 
reducerea poluării și 
consolidării economiei 
circulare 

Național 
European 

OP 2 O Europă 
mai ecologică 

OS 3 

OA.3.3: 
Îmbunătățirea 

protecției 
naturii și a 

biodiversității, 
a 

infrastructurii 
verzi în special 

în mediul 
urban și 

reducerea 
poluării 

AP3, OA3.3, 
PI3.6, MD3.5  

-20- 

Regenerarea spațiilor verzi din 
cadrul comunei, inclusiv prin 
amenajarea spațiilor de joacă 
pentru copii 

 

POR 

PODD 

  

PI 3 - O regiune cu orașe 
prietenoase cu mediul 

Național 
European 

  

OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP3, OA3.3, 
PI3.5, MD3.5 

-21- 

Desfășurarea de acțiuni de 
ecologizare a terenurilor 
riverane cursurilor de apă și și 
dezvoltarea unui sistem de 
management al deșeurilor 

LIFE 
Subprogramul Natură și 
biodiversitate 

Comisie 
Subprogramul 
Natură și 
biodiversitate 

OS 3 
OA.3.4: 

Promovarea 
tranziției 
către o 

AP3, OA3.4, 
PI3.6,  MD3.5 

Îmbunătățirea accesului 
administratorilor siturilor 
Natura 2000 la servicii de 
asistență tehnică specializată 

PODD 
PI 3: Protecția mediului 
prin conservarea 
biodiversității, asigurarea 
calității aerului și 

Național 
European 

OP 2 O Europă 
mai ecologică 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

economie 
circulară 

 

-22- pentru elaborarea Planurilor de 
management pentru siturile 
Natura 2000 

remediere a siturilor 
contaminate 

OS 3 

OS 2 

OA.3.5: 
Promovarea 

managementul
ui durabil al 

apei 

AP3, OA3.5, 
PI3.9, MD3.7 

-23- 

Extinderea și modernizarea 
infrastructurii edilitare  

PODD 

PNRR I.1 

PI 1: Promovarea eficienței 
energetice, a sistemelor și 
rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de 
stocare  

PI 2: Dezvoltarea 
infrastructurii de apă și 
apă uzată și tranziția la o 
economie circulară 

Național/ 
European 

OP 2 O Europă 
mai ecologică 

AP3, OA3.5, 
PI3.9, MD3.7 

-24- 

Creșterea nivelului de colectare 
și epurare a apelor uzate 
urbane, precum și a gradului de 
asigurare a alimentării cu apa 
potabilă  și servicii de 
canalizare a populației 

POR ITI 
PODD 

PNRR I.1 

PI 3: O regiune cu orașe 
prietenoase cu mediul 
Prioritatea 2: Dezvoltarea 
infrastructurii de apă și 
apă uzată și tranziția la o 
economie circulară 

Național/ 
European 

OP 2 O Europă 
mai ecologică 

AP3, OA3.5, 
PI3.9,  MD3.7 

-25- 

Forare puțuri la mare adâncime 
și achiziționarea de pompe de 
mare capacitate pentru 
asigurarea o alimentare 
corespunzătoare cu apă 
potabilă în satele comunei 

PODD 

PNRR I.1 

PI 2: Dezvoltarea 
infrastructurii de apă și 
apă uzată și tranziția la o 
economie circulară 

Național/ 
European 

OP 2 O Europă 
mai ecologică 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

OS 3 

OS 2 

OA.3.6: 
Dezvoltarea de 

sisteme 
inteligente de 
energie, rețele 

și stocare în 
afara TEN-E 

AP3, OA3.6, 
PI3.8, MD3.7 

-26- 

Înființarea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale în 
satele comunei  

PODD 

PI 1: Promovarea eficienței 
energetice, a sistemelor și 
rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de 
stocare 

Național/ 
European 

OP 2 O Europă 
mai ecologică 

AP3, OA3.6, 
PI3.8, MD3.7 

-27- 

Racordarea la sistemul de 
alimentare cu gaze naturale  

PODD 

PI 1: Promovarea eficienței 
energetice, a sistemelor și 
rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de 
stocare 

Național/ 
European 

OP 2 O Europă 
mai ecologică 

OS 3 

OS 2 

OA.3.7: 
Promovarea 
adaptării la 
schimbările 
climatice, a 
prevenirii 

riscurilor și a 
rezilienței în 

urma 
dezastrelor 

AP3, OA3.7, 
PI3.11, MD3.8 

-28- 

Consolidarea, stabilizarea 
malurilor și regularizarea 
cursurilor de apă în localitățile 
județului în care aceste 
activități se aplică 

PODD 
PI 4 - Promovarea adaptării 
la schimbările climatice și 
managementul riscurilor 

Național/ 
European 

OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP3, OA3.7, 
PI3.11, MD3.8 

-29- 

Lucrări de stabilizare și 
protecție a terenurilor 
împotriva alunecărilor de teren 
și de combatere a eroziunii 
solurilor 

PODD 
PI 4 - Promovarea adaptării 
la schimbările climatice și 
managementul riscurilor 

Național/ 
European 

OP 2 - O Europă 
mai verde 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

 

AP3, OA3.7, 
PI3.11, 
MD3.8- 

-30- 

Reducerea vulnerabilității la 
toate tipurile de riscuri la care 
sunt supuse localitățile comunei 
prin crearea unor sisteme de 
intervenție rapidă în situații de 
urgență, prin achiziția de 
mașini și utilaje de intervenție 
și deszăpezire 

PODD 

PNRR IV.2 

PI 4 - Promovarea adaptării 
la schimbările climatice și 
managementul riscurilor 

Național/ 
European / 

 

OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP3, OA3.7, 
PI3.11, MD3.8 

-31- 

Crearea unor sisteme de 
locuințe speciale pentru situații 
de urgență 

Buget local 
Crearea unor sisteme de 
locuințe speciale pentru 
situații de urgență 

Național OP 5 O Europă 
mai apropiată de 

cetățenii săi 

 

AP3, OA3.7, 
PI3.11, MD3.8 

-32- 

Achiziția de echipamente / 
autospeciale de stingere a 
incendiilor și dotarea serviciilor 
de voluntari pentru situații de 
urgență din cadrul comunei  

PODD 

PNRR IV.2 

PI 4 - Promovarea adaptării 
la schimbările climatice și 
managementul riscurilor 

European 

OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP3, OA3.7, 
PI3.11, MD3.8 

-33- 

Decolmatarea cursurilor de apă 
protejarea malurilor albiei 
acestora în vederea reducerii 
riscurilor de inundații 

PODD 
PI 4 - Promovarea adaptării 
la schimbările climatice și 
managementul riscurilor 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 
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Axă strategică/Pilon de dezvoltare 4: AGRICULTURĂ, PISCICULTURĂ, SILVICULTURĂ 

Obiective axă  strategică/pilon de dezvoltare 4: 

 OA.4.1: Permiterea regiunilor, cetățenilor să abordeze impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de 
vedere climatic 

 OA.4.2: Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale 
durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și inter-
modale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității 
transfrontaliere 

 OA.4.3: Adoptarea tehnologiilor avansate 
 OA.4.4: Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 
 OA.4.5: Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, 

al companiilor și al guvernelor 
 OA 4.6: Asigurarea utilizării și administrării eficiente și eficace a 

fondurilor UE, sprijinirea programării, monitorizării, controlului, 
auditului, evaluării și comunicării cu privire la prioritățile UE 

 OA 4.7: Promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a 
unor resurse naturale precum apa, solul și aerul 

 OA 4.8. Îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, 
inclusiv punerea unui accent mai puternic asupra cercetării, tehnologiei 
și digitalizării 

 

Priorități de dezvoltare: 

 PI 4.1:  O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea economiei 
circulare 

 PI 4.2: Investiții de bază în modernizarea rețelei rutiere din intravilan si 
extravilan, având drept scop mărirea vitezei de deplasare, creșterea 
portanței, îmbunătățirea sistemelor și marcajelor de semnalizare și 
siguranță rutieră, creșterea conectivității la rețeaua TEN-T, etc. 

 PI 4.3: Participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI în structuri, 
parteneriate și programe de colaborare, intervenții aliniate la KIC-uri 
(Knowledge Innovation Community) 

 PI 4.4: Investiții în proiecte de restaurare și reconversii a terenurilor 
inclusiv prin măsuri de management al apei și crearea de infrastructuri 
verzi  
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 PI 4.5: Adoptarea tehnologiilor TIC și a instrumentelor digitale care 
conduc la inovarea modelului de afaceri pentru IMM-uri și la 
transformarea digitală a acestora 

 PI 4.6: Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a 
fondurilor FEDR, FC, FSE+ 

Măsuri de dezvoltare: 

 MD 4.1: Promovarea cooperării între agenții economici și informarea 
acestora cu privire la posibilitățile de finanțare în vederea extinderii și 
diversificării activităților agricole 

 MD 4.2: Extinderea fondului forestier în vederea creșterii calității aerului 
și sprijinirii activităților de producție agricolă 

 MD 4.3: Digitalizarea activităților agricole 
 MD 4.4: Exploatarea potențialului agriculturii ecologice de la nivelul 

județului 
 MD 4.5: Creșterea calității resursei de sol de la nivelul comunei  
 MD 4.6: Derularea de acțiuni în vederea creșterii gradului de absorbție al 

Fondurilor Europene 
 MD 4.7: Adaptarea suprafețelor agricole la schimbările de mediu 
 MD 4.8: Creșterea accesibilității suprafețelor agricole 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/PO

L DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI 
DE FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

AGRICULTURĂ, 
PISCICULTURĂ, 
SILVICULTURĂ 

OS 4 

OA.4.1: 
Permiterea 
regiunilor, 

cetățenilor să 
abordeze 

impactul social, 
economic și de 

mediu al 
tranziției către o 
economie neutră 

din punct de 
vedere climatic 

 

AP4, OA4.1, 
PI4.1, MD4.2 

-01- 

Realizarea de perdele forestiere 
de protecție a câmpurilor agricole 

POTJ 

PNRR I.2 

PI 3: O tranziție 
justă prin 
reducerea 
poluării și 
consolidarea 
economiei 
circulare 

Național 
European 

OP 5 O Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

AP4, OA4.1, 
PI4.1, MD4.4 

-02- 

Activități de conștientizare a 
populației cu privire la importanța 
consumului de produse alimentare 
ecologice 

- - - 
OP 5 O Europă mai 

apropiată de 
cetățenii săi 

AP4, OA4.1, 
PI4.3, MD4.5 

-03- 

Organizarea și susținerea de 
sesiuni de consiliere și instruire în 
domeniul agricol,  conversiei 
terenurilor agricole de la producția 
convențională la cea ecologică 

POTJ 

PI 3 – O tranziție 
justă prin 
reducerea 
poluării și 
consolidarea 
economiei 
circulare 

Național 
European 

PO 2 - O Europă 
mai verde 

AP4, OA4.1, 
PI4.4, MD4.7 

Lucrări de împădurire a terenurilor 
agricole degradate în vederea 
regenerării solurilor 

POTJ 

PNRR I.2 

Prioritatea 3: O 
tranziție justă 
prin reducerea 
poluării și 

Național 
European 

OP 5 O Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/PO

L DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI 
DE FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

-04- consolidarea 
economiei 
circulare 

OS 4 

OA.4.3: 
Adoptarea 

tehnologiilor 
avansate 

 

AP4,OA4.3, 
PI4.3, MD4.1 

-05- 

Organizarea de clustere și asociații 
de producători care să faciliteze 
cooperarea între agenții economici 
în vederea eficientizării costurilor, 
facilitării transferului tehnologic, 
inovării, creșterii puterii de 
negociere a prețurilor la export, 
etc. 

POCIDIF 

PI 2 - Crearea și 
promovarea unui 
sistem atractiv de 
inovare în 
economie pentru 
toate tipurile de 
inovare 

Național 
European 

OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 

OS 4 

OS 1 

OA.4.4: 
Impulsionarea 

creșterii și 
competitivității 

IMM-urilor 

 

AP4, OA4.4, 
PI4.3, 
.MD4.1 

-06- 

Reorganizare Asociație crescători 
de animale pentru a beneficia de 
subvenție toți membrii acesteia 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

➖ 

Național 
European 

Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

AP4, OA4.4, 
PI4.3, 
.MD4.1 

-07- 

Derularea de campanii de 
informare care să promoveze 
avantajele aderării micilor 
producători la o formă asociativă 

POR 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin 
inovare, 
digitalizare și 
întreprinderi 
dinamice 

Național 
European 

OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/PO

L DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI 
DE FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

AP4, OA4.3, 
PI4.3 MD4.1 

-08- 

Încurajarea înființării de 
microferme zootehnice și 
înființarea unor abatoare de mici 
dimensiuni în localitățile comunei  

POR 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin 
inovare, 
digitalizare și 
întreprinderi 
dinamice 

Național 
European 

OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 

AP4, OA4.3, 
PI4.3 MD4.1 

-09- 

Susținerea creării de centre de 
colectare și /sau prelucrare a 
produselor animale și agricole 
(lapte, fructe, legume, miere, 
etc.) la nivelul comunei 
 

POR 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin 
inovare, 
digitalizare și 
întreprinderi 
dinamice 

Național 
European 

OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 

AP4, OA4.3, 
PI4.3 MD4.1 

-10- 

Realizarea de silozuri în vederea 
îmbunătățirii condițiilor de 
depozitare a producției agricole  

POR 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin 
inovare, 
digitalizare și 
întreprinderi 
dinamice 

Național 
European 

OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 

AP4, OA4.3, 
PI4.3 MD4.1 

-11- 

Susținerea activităților agricole 
prin înființarea unor piețe 
agroalimentare în comună  

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

➖ 
Național 
European 

Politica Agricolă 
Comună (PAC) 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/PO

L DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI 
DE FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

AP4, OA4.3, 
PI4.1 MD4.4 

-12- 

Încurajarea de investiții în 
agricultura ecologică  

POR 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin 

inovare, 
digitalizare și 
întreprinderi 

dinamice 

Național 
European 

OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 

Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

OS 4 

 

OA.4.5: 
Fructificarea 
avantajelor 

digitalizării, în 
beneficiul 

cetățenilor, al 
companiilor și al 

guvernelor 

 

AP4, OA4.5, 
PI4.5, MD4.4 

-13- 

Realizarea de investiții care să 
sprijine creșterea cantității 
producției agricole fără a periclita 
calitatea produselor și dezvoltarea 
durabilă 

POR POTJ 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

PI 1 - O regiune 
competitivă prin 
inovare, 
digitalizare și 
întreprinderi 
dinamice PI 1 - O 
tranziție justă 
prin dezvoltarea 
spiritului 
antreprenorial, a 
IMM-urilor, a 
cercetării și 
inovării și a 
digitalizării 

Național 
European 

OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 

Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

OS 4 

 

OA 4.6: 
Asigurarea 
utilizării și 

administrării 

AP4, OA4.6, 
PI4.5, MD4.6 

-14- 

Sprijinirea micilor fermieri, 
crescătorilor de animale, precum 
și a tinerilor care doresc să 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

➖ 
Național 
European 

Politica Agricolă 
Comună (PAC) 



 

113 
 

AXĂ 
STRATEGICĂ/PO

L DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI 
DE FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

eficiente și 
eficace a 

fondurilor UE, 
sprijinirea 

programării, 
monitorizării, 
controlului, 
auditului, 
evaluării și 

comunicării cu 
privire la 

prioritățile UE 

investească în agricultură pentru 
atragerea de fonduri europene 

OS 4 

 

OA 4.7: 
Promovarea 
dezvoltării 

sustenabile și a 
gospodăririi 

eficiente a unor 
resurse naturale 

precum apa, solul 
și aerul 

 

AP4, OA4.7, 
Pl 4.4, 
MD4.8  

- 15- 

Sprijin în dezvoltarea de proiecte 
privind investițiile în sistemul de 
irigații 

 

Dezvoltare 
rurală – 
FEADR 

PNRR I.1 

 

➖ 
Național 
European 

Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

AP4, OA4.7, 
Pl 4.4, 
MD4.8  

- 16- 

Asocierea în ADI / GAL/alte 
structuri asociative pentru 
reabilitarea și modernizarea 
sistemelor de irigații din județ 

Dezvoltare 
rurală – 
FEADR 

PNRR IV.2 

➖ 
Național 
European 

Politica Agricolă 
Comună (PAC) 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/PO

L DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI 
DE FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

OS 4 

 

OA 4.8. 
Îmbunătățirea 
orientării spre 

piață și sporirea 
competitivității, 
inclusiv punerea 
unui accent mai 
puternic asupra 

cercetării, 
tehnologiei și 
digitalizării 

AP4, OA4.8, 
Pl 4.2, 
MD4.2  

- 17- 

Realizare / modernizare drumuri 
agricole  

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

➖ 
Național 
European 

Politica Agricolă 
Comună (PAC) 



 

115 
 

 

 

Axă strategică/Pilon de dezvoltare 5: SĂNĂTATE ȘI SERVICII SOCIALE 

Obiective axă  strategică/pilon de dezvoltare 5: 

 OA.5.1: Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în 
infrastructură și servicii 

 OA.5.2: Îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor de 
reabilitare/recuperare, serviciilor de îngrijire paliativă, serviciilor de îngrijire 
pe termen lung 

 OA.5.3. Creșterea accesului la servicii de servicii de asistență medicală 
primară, comunitară  

 OA 5.4: Îmbunătățirea integrării socio-economice a comunităților 
marginalizate, a migraților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate 
care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale 

 OA 5.5: Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție 
socială; îmbunătățirea sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung 

 OA 5.6: Promovarea unui mediu de lucru sănătos care să reducă riscurile la 
adresa sănătății, a adaptării a schimbare a lucrărilor, a întreprinderilor și 
antreprenorilor și a îmbătrânirii active 

 OA 5.7: Favorizarea incluziunii active pentru promovarea egalității de șanse 
și participare activă și a îmbunătățirii capacității de inserție profesională 

 OA 5.8: Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau 
asistență materială de bază persoanelor celor mai defavorizate, inclusiv prin 
măsuri auxiliare 

 OA 5.9: Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, prin 
promovarea angajării pe cont propriu și a economiei sociale 

 

Priorități de dezvoltare: 

 PI 5.1:  Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în 
infrastructură și servicii 

 PI 5.2: Servicii de reabilitare, paliative și îngrijiri pe termen lung adaptate 
fenomenului demografic de îmbătrânire a populației și a profilului 
epidemiologic al morbidității 

 PI 5.3: Digitalizarea sistemului medical 
 PI 5.4: Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite 

în regim ambulatoriu 
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 PI 5.5: Protejarea dreptului la demnitate socială 
 PI 5.6: Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la 

serviciile sociale 
 PI 5.7: Reducerea disparităților dintre copii la risc de sărăcie și/sau 

excluziune socială și ceilalți copii 
 PI 5.8: Servicii de suport pentru persoane vârstnice 
 PI 5.9: Sprijin pentru persoane cu dizabilități 
 PI 5.10: Ajutorarea persoanelor defavorizate FEAD 
 PI 5.11: Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 

 

Măsuri de dezvoltare 

 MD 5.1: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sanitare, implicit a 
serviciilor oferite populației 

 MD 5.2: Creșterea gradului de inovare și digitalizare în sistemul sanitar 
 MD 5.3: Creșterea gradului de susținere și incluziune socială a persoanelor din 

grupurile defavorizate 
 MD 5.4: Valorificarea potențialului tinerilor și dezvoltarea economiei sociale 

cu impact asupra incluziunii grupurilor vulnerabile
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AXĂ 
STRATEGI
CĂ/POL 

DE 
DEZVOLT

ARE 

OBIEC
TIV 

SPECIF
IC   

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIEC

T 
PROIECT PROPUS 

PROG
RAM 

FINAN
ȚARE 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII A 
PROGRAMULUI DE FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE POLITICĂ 

SĂNĂTAT
E ȘI 

SERVICII 
SOCIALE 

OS 5 

OA.5.1: 
Creșterea 
eficacității 
sectorului 

medical prin 
investiții în 

infrastructură 
și servicii 

AP5, 
OA5.1, 
PI5.1, 
MD5.1  

-01- 

Înființarea de  centre 
medicale de 
permanență/centre 
medicale 
multifuncționale la 
nivelul comunei  

POS 

PNRR 
VI.1 

 

PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură 
și servicii 

Național 
European 

OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 

AP5, 
OA5.1, 
PI5.1, 
MD5.1 

 -02- 

Înființarea unui cabinet 
medical/dispensar 
medical, precum și 
dotarea acestora și 
asigurarea funcționării lor 
non stop la nivelul 
comunei  

POS 

PNRR 
VI.1 

 

PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură 
și servicii 

Național 
European 

OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 

AP5, 
OA5.1, 
PI5.1, 
MD5.1 

 -03- 

Unități medicale mobile 
dotate cu infrastructură 
medicală necesară pentru 
a oferi servicii medicale 
oriunde este nevoie 

POS 

PNRR 
VI.1 

 

PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură 
și servicii 

Național 
European 

OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 
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AXĂ 
STRATEGI
CĂ/POL 

DE 
DEZVOLT

ARE 

OBIEC
TIV 

SPECIF
IC   

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIEC

T 
PROIECT PROPUS 

PROG
RAM 

FINAN
ȚARE 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII A 
PROGRAMULUI DE FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE POLITICĂ 

AP5,OA
5.1, 

PI5.1, 
MD5.1  

-04- 

Oferirea de facilități 
medicilor care aleg să își 
desfășoare activitatea la 
nivelul comunei  

- - - 
OP 5 O Europă mai 

apropiată de cetățenii săi 

AP5,OA
5.1, 

PI5.1, 
MD5.1  

-05- 

Înființarea unor cabinete 
medicale în cadrul 
școlilor și grădinițelor din 
localitățile comunei  

POS 

PNRR 
VI.1 

 

PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură 
și servicii 

Național 
European OP 4 O Europă mai socială 

AP5,OA
5.1, 

PI5.1, 
MD5.1  

-06- 

Înființare farmacii în 
localitatile comunei  

POS 
PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură 
și servicii 

Național 
European OP 4 O Europă mai socială 

AP5,OA
5.1, 

PI5.1, 
MD5.1  

Construirea de facilități 
de cazare pentru 
specialiștii în medicină 
care activează în 

POS 
PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură 
și servicii 

Național 
European OP 4 O Europă mai socială 
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AXĂ 
STRATEGI
CĂ/POL 

DE 
DEZVOLT

ARE 

OBIEC
TIV 

SPECIF
IC   

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIEC

T 
PROIECT PROPUS 

PROG
RAM 

FINAN
ȚARE 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII A 
PROGRAMULUI DE FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE POLITICĂ 

-07- comuna, sau reabilitarea 
facilităților de cazare 
acolo unde acestea deja 
există  

OA.5.2: 
Îmbunătățirea 
accesibilității 
și eficacității 
serviciilor de 
reabilitare/re

cuperare, 
serviciilor de 

îngrijire 
paliativă, 

serviciilor de 
îngrijire pe 
termen lung 

AP5, 
OA5.2, 
PI5.2, 
MD5.3 

-08- 

Construire centru de zi 
pentru bătrâni în comună  

POS 

PNRR 
IV.3 

 

PI 3: Servicii de reabilitare, paliative și 
îngrijiri pe termen lung adaptate 
fenomenului demografic de îmbătrânire 
a populației și a profilului 
epidemiologic al morbidității 

Național 
European 

OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 

AP5, 
OA5.2, 
PI5.2, 
MD5.3 

-09- 

Înființarea unui centru de 
îngrijire paliativă, 
adaptat fenomenului 
demografic de 
îmbătrânire 

POS 

PNRR 
IV.3 

PI 3: Servicii de reabilitare, paliative și 
îngrijiri pe termen lung adaptate 
fenomenului demografic de îmbătrânire 
a populației și a profilului 
epidemiologic al morbidității 

Național 
European OP 4 O Europă mai socială 

OA.5.3. 
Creșterea 

accesului la 
servicii de 
servicii de 

AP5, 
OA5.3, 
PI5.4, 
MD5.1  

Realizarea de campanii 
de oferire servicii 
asistență medicală 
primară, comunitară 

POS 

PNRR 
V.1 

PI 2: Servicii de asistență medicală 
primară, comunitară și servicii oferite 
în regim ambulatoriu 

Național 
European 

OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 



 

120 
 

AXĂ 
STRATEGI
CĂ/POL 

DE 
DEZVOLT

ARE 

OBIEC
TIV 

SPECIF
IC   

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIEC

T 
PROIECT PROPUS 

PROG
RAM 

FINAN
ȚARE 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII A 
PROGRAMULUI DE FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE POLITICĂ 

asistență 
medicală 
primară, 

comunitară 

-10- persoanelor din categorii 
defavorizate 

OS 5 

OA 5.4: 
Îmbunătățirea 

integrării 
socioeconomic

e a 
comunităților 
marginalizate, 
a migraților și 
a grupurilor 

dezavantajate 
prin măsuri 

integrate care 
să includă 

asigurarea de 
locuințe și 

servicii sociale 

AP5, 
OA5.4, 
PI5.5, 
MD5.3 

-11- 

Extinderea rețelei de 
locuințe sociale 

POIDS 
PI 2: Protejarea dreptului la demnitate 
socială 

Național 
European OP 4: O Europă mai socială 

AP5, 
OA5.4, 
PI5.5, 
MD5.3 

-12- 

Construire locuințe tip 
ANL, dedicate 
specialiștilor, familiilor 
tinere sau aflate în 
dificultate 

 

POIDS 
PI 2: Protejarea dreptului la demnitate 
socială 

Național 
European OP 4: O Europă mai socială 
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AXĂ 
STRATEGI
CĂ/POL 

DE 
DEZVOLT

ARE 

OBIEC
TIV 

SPECIF
IC   

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIEC

T 
PROIECT PROPUS 

PROG
RAM 

FINAN
ȚARE 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII A 
PROGRAMULUI DE FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE POLITICĂ 

OS 5 

OA 5.5: 
Creșterea 

accesului egal 
și în timp util 
la servicii de 

calitate, 
sustenabile și 

cu prețuri 
accesibile; 

modernizarea 
sistemelor de 

protecție 
socială; 

îmbunătățirea 
sistemelor de 
sănătate și a 
serviciilor de 
îngrijire pe 
termen lung 

AP5,OA5
.5, 

PI5.7, 
MD5.3  

-13- 

Înființarea și sprijinirea 
organizațiilor 
nonguvernamentale la 
ptr. ajutorarea familiilor 
nevoiașe (bătrâni, 
persoane cu handicap, 
familii foarte sărace etc. 
) 

POIDS 

PNRR 
V.6 

PI 4: Reducerea disparităților dintre 
copii la risc de sărăcie și/sau excluziune 
socială și ceilalți copii 

PI 5: Servicii de suport pentru persoane 
vârstnice 

Național 
European  OP 4: O Europă mai socială 

AP5,OA
5.5, 

PI5.7, 
MD5.3  

-14- 

Sprijinirea părinților 
singuri, familii 
monoparentale din 
localitățile din Județul 
Tulcea 

POIDS 

PI 4: Reducerea disparităților dintre 
copii la risc de sărăcie și/sau excluziune 
socială și ceilalți copii 

 

Național 
European OP 4: O Europă mai socială 

AP5,OA
5.5, 

PI5.8, 
MD5.3 

-15- 

Înființarea de noi centre 
de îngrijire a persoanelor 
vârstnice, adaptate 
fenomenului demografic 
de îmbătrânire a 
populației 

POIDS 

PNRR 
IV.3 

PI 5: Servicii de suport pentru persoane 
vârstnice 

Național 
European OP 4: O Europă mai socială 
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AXĂ 
STRATEGI
CĂ/POL 

DE 
DEZVOLT

ARE 

OBIEC
TIV 

SPECIF
IC   

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIEC

T 
PROIECT PROPUS 

PROG
RAM 

FINAN
ȚARE 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII A 
PROGRAMULUI DE FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE POLITICĂ 

AP5,OA5
.5, 

PI5.9, 
MD5.3 

-16- 

Modernizarea și 
schimbarea destinației 
clădirilor a căror utilitate 
actuală nu mai este 
relevantă în vederea 
derulării de activități 
sociale în cadrul acestora 
(centre de zi pentru 
bătrâni, copii, persoane 
cu dizabilități, etc.) 

POIDS 

PNRR 
IV.3 

PI 6: Sprijin pentru persoanele cu 
dizabilități 

Național 
European  OP 4: O Europă mai socială 

OS 5 

OA 5.6: 
Promovarea 

unui mediu de 
lucru sănătos 

care să reducă 
riscurile la 

adresa 
sănătății, a 
adaptării a 
schimbare a 
lucrărilor, a 

întreprinderilo
r și 

AP5, 
OA5.6, 
PI5.8, 
MD5.3 

-17 

Amenajare cluburi ale 
bătrânilor în vederea 
desfășurării în cele mai 
bune condiții a 
activităților specifice 

POIDS 
PI 5: Servicii de suport pentru persoane 
vârstnice 

Național OP 4: O Europă mai socială 
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AXĂ 
STRATEGI
CĂ/POL 

DE 
DEZVOLT

ARE 

OBIEC
TIV 

SPECIF
IC   

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIEC

T 
PROIECT PROPUS 

PROG
RAM 

FINAN
ȚARE 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII A 
PROGRAMULUI DE FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE POLITICĂ 

antreprenorilo
r și a 

îmbătrânirii 
active 

OS 5 

OA 5.7: 
Favorizarea 
incluziunii 

active pentru 
promovarea 
egalității de 

șanse și 
participare 
activă și a 

îmbunătățirii 
capacității de 

inserție 
profesională 

AP5, 
OA5.7, 
PI5.8, 
MD5.3 

-18  

 

Înființarea unor centre de 
zi destinate persoanelor 
cu dizabilități în cadrul 
cărora aceștia să poată 
desfășura activități de 
socializare, destindere, 
dobândire de noi 
competențe adaptate 
gradului și tipului de 
handicap, de dobândire a 
competențelor care să le 
faciliteze integrarea 
socială, etc. 

POIDS 
PI 6: Sprijin pentru persoanele cu 
dizabilități 

Național 
European OP 4: O Europă mai socială 

OS 5 
OA 5.8: 

Reducerea 
deprivării 

materiale prin 

AP5, 
OA5.8, 
PI5.10, 
MD5.3 

Oferirea de servicii 
sociale integrate pentru 
persoanele defavorizate 

POIDS 
PI 8: Ajutorarea persoanelor 
defavorizate 

Național 
European OP 4: O Europă mai socială 
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AXĂ 
STRATEGI
CĂ/POL 

DE 
DEZVOLT

ARE 

OBIEC
TIV 

SPECIF
IC   

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIEC

T 
PROIECT PROPUS 

PROG
RAM 

FINAN
ȚARE 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII A 
PROGRAMULUI DE FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE POLITICĂ 

furnizarea de 
alimente 

și/sau 
asistență 

materială de 
bază 

persoanelor 
celor mai 

defavorizate, 
inclusiv prin 

măsuri 
auxiliare 

-19 

AP5, 
OA5.8, 
PI5.10, 
MD5.3 

-20- 

Activități de integrare 
pentru comunitățile 
marginalizate  

POIDS 
PI 8: Ajutorarea persoanelor 
defavorizate 

Național 
European OP 4: O Europă mai socială 

OS 5 

OA5.9: 
Îmbunătățirea 
accesului pe 
piața muncii 
pentru toate 
persoanele 
aflate în 

căutarea unui 
loc de muncă, 

în special 
pentru tineri, 

AP5, 
OA5.9, 
PI5.11, 
MD5.4 

-21- 

Înființarea de 
întreprinderi sociale în 
scopul combaterii 
disparităților sociale 

POEO 

PNRR 
III.2 

 

PI 1: Valorificarea potențialului tinerilor 
pe piața muncii 

Național 
European OP 4: O Europă mai socială 

AP5, 
OA5.9, 
PI5.11, 
MD5.4 

Înființarea de 
întreprinderi sociale în 
scopul combaterii 
disparităților sociale 

POEO 

PNRR 
III.2 

PI 1: Valorificarea potențialului tinerilor 
pe piața muncii 

Național 
European OP 4: O Europă mai socială 
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AXĂ 
STRATEGI
CĂ/POL 

DE 
DEZVOLT

ARE 

OBIEC
TIV 

SPECIF
IC   

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIEC

T 
PROIECT PROPUS 

PROG
RAM 

FINAN
ȚARE 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII A 
PROGRAMULUI DE FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE POLITICĂ 

prin 
promovarea 
angajării pe 

cont propriu și 
a economiei 

sociale 

-22-  
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Axă strategică/Pilon de dezvoltare 6: EDUCAȚIE ȘI RESURSE UMANE (FORȚA 
DE MUNCĂ) 

Obiective axă  strategică/pilon de dezvoltare 6: 

 OA.6.1: Digitalizarea serviciilor oferite de administrație în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor 

 OA.6.2: Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile 
incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurii 

 OA.6.3: Îmbunătățirea accesibilității, calității și caracterului abordabil, din 
punctul de vedere al costurilor, al educației și îngrijirii copiilor preșcolari, 
inclusiv ale infrastructurii aferente 

 OA.6.4: Prevenirea abandonului școlar timpuriu, prin introducerea unei 
abordări centrate pe elev, pentru copiii expuși acestui risc, a unor 
programe ”A doua șansă”, flexibile, dar și a unor servicii relevante de 
consiliere și orientare profesională, concomitent cu îmbunătățirea 
competențelor cadrelor didactice, astfel încât să poată să acorde atenția 
necesară copiilor din grupurile vulnerabile / dezavantajate 

 OA.6.5: Ameliorarea calității educației și formării profesionale, astfel încât 
să se adapteze evoluțiilor înregistrate pe piața forței de muncă, inclusiv 
formările necesare și furnizarea de echipamente specifice 

 OA.6.6: Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și 
favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru 
grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor 
preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și profesională și 
până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul 
adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți 

 OA. 6.7: Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și / 
sau asistență materială de bază persoanelor celor mai defavorizate, 
inclusiv prin măsuri auxiliare 

 OA 6.8: Îmbunătățirea conectivității digitale 
 

Priorități de dezvoltare: 

 PI 6.1:  Construire / reabilitare / modernizare / extindere echipare 
infrastructură educațională destinată educației pentru nivelul 
antepreșcolar și preșcolar (creșe și grădinițe), școli I-VIII, liceal, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități (atingerea condițiilor minime de 
funcționare a unităților de învățământ) 
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 PI 6.2: Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și 
preșcolară 

 PI 6.3: Crearea unei culturi digitale în procesul de predare – învățare – 
evaluare prin implementarea de sisteme informatice suport 

 PI 6.4: Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a 
participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională 

 PI 6.5: Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională 
pentru asigurarea echității sistemului și o mai bună adaptare la dinamica 
pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic 

 PI 6.6: Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 
 PI 6.7: Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate 
comuna Educație/Ocupare) 

 PI 6.8: Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau 
excluziune socială și ceilalți copii 

 PI 6.9: Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 
parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității pe piața 
muncii 

 PI 6.10: Digitalizarea în educație 
 PI 6.11: Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 

profesional și tehnic 
 PI 6.1: Digitalizarea în cultură 

 

Măsuri de dezvoltare 

 MD 6.1: Furnizarea de suport material și activități psiho-sociale de sprijin 
copiilor proveniți din medii defavorizate în vederea facilitării accesului la 
educație și reducerea riscului de abandon școlar 

 MD 6.2: Creșterea nivelului de calitate al învățământului din mediul rural, 
atât prin îmbunătățirea infrastructurii școlare dar și prin creșterea 
nivelului de pregătire al cadrelor didactice 

 MD 6.3: Promovarea și susținerea învățământului profesional 
 MD 6.4: Facilitarea accesului la biblioteci dotate corespunzător și la 

activitățile derulate de acestea 
 MD 6.5: Extinderea paletei de activități extrașcolare la nivelul comunei i 
 MD 6.6: Îmbunătățirea calității învățământului de la nivelul comunei în 

toate aspectele lui 
 MD 6.7: Modernizarea și dotarea unităților de învățământ  
 MD 6.8: Extinderea infrastructurii informaționale a unităților școlare  
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 MD 6.9: Formarea cadrelor didactice în vederea dobândirii de competențe 
care să faciliteze îmbunătățirea proceselor de predare 

 MD 6.10: Diversificarea ofertei de cursuri de formare profesională continuă 
în concordanță cu cerințele de pe piața muncii de la nivelul comunei  
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV 
AXĂ 

STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE 
DE POLITICĂ 

EDUCAȚIE ȘI 
RESURSE 
UMANE 

(FORȚA DE 
MUNCĂ) 

OS 5 

OS 7 

OA.6.1: 
Digitalizarea 

serviciilor 
oferite de 

administrație 
în beneficiul 
cetățenilor, 

al 
companiilor 

 

 

AP6, 
OA6.1, 
PI6.3, 
MD6.8 

-01- 

Îmbunătățirea infrastructurii 
informaționale/ dotarea unităților de 
învățământ cu echipamente necesare 
desfășurării învățământului on-line. 

POR 

PNNR II.2 

PI 1: O regiune 
competitivă prin 
inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice 

Național/ 

European 

OP 1 O 
Europă mai 
inteligentă  

AP6, 
OA6.1, 
PI6.3, 
MD6.8 

-02- 

Dotarea școlilor cu instrumente hardware 
necesare derulării activităților în regim de 
e-learning, precum computere, tablete, 
tablă interactivă, videoproiectare, etc  

POR 

PNNR II.2 

PI 1: O regiune 
competitivă prin 
inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice 

Național/ 

European 

OP 1 O 
Europă mai 
inteligentă  

AP6, 
OA6.1, 
PI6.3, 
MD6.8 

-03- 

Implementarea de platforme e-learning în 
fiecare unitate de învățământ și instruirea 
cadrelor didactice, dar și a elevilor în 
vederea familiarizării acestora în utilizarea 
lor 

POR 

PNNR II.2 

PI 1: O regiune 
competitivă prin 
inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice 

Național/ 

European 

OP 1 O 
Europă mai 
inteligentă  

OS 5 

 

OA.6.2: 
Îmbunătățire
a accesului 

la servicii de 

AP6, 
OA6.2, 
PI6.1, 
MD6.2 

Modernizare infrastructură educațională și 
infrastructură conexă educației 
(modernizare, reabilitare termică, 
extindere, dotare școli și grădinițe) 

POR 

PNNR V.3 

PI 1: O regiune 
competitivă prin 
inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice 

Național/ 

European 

OP 1 O 
Europă mai 
inteligentă  
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV 
AXĂ 

STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE 
DE POLITICĂ 

calitate și 
favorabile 

incluziunii în 
educație, 
formare și 

învățarea pe 
tot parcursul 

vieții prin 
dezvoltarea 

infrastructuri
i 

 

-04- Prioritatea 5: O regiune 
educată 

AP6, 
OA6.2, 
PI6.1, 
MD6.2 

-05- 

Înființarea de laboratoare și dotarea 
corespunzătoare a acestora în vederea 
îmbunătățirii metodelor de predare-
învățare  

POR 

PNNR V.3 

PI 1: O regiune 
competitivă prin 
inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice 
PI 5: O regiune educată 

Național/ 

European 

OP 1 O 
Europă mai 
inteligentă  

AP6, 
OA6.2, 
PI6.1, 
MD6.2 

-06- 

Amenajarea curților/spațiilor de joacă din 
cadrul unităților de învățământ  

POR  

PI 1: O regiune 
competitivă prin 
inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice 

Național/ 

European 

OP 1 O 
Europă mai 
inteligentă  

AP6, 
OA6.2, 
PI6.1, 
MD6.7 

-07- 

Modernizarea unităților de învățământ 
care nu corespund standardelor necesare 
desfășurării activităților educaționale în 
condiții optime 

POR 

PNNR V.3 
PI 5 - O regiune educată 

Național/ 

European 

PO 4 - O 
Europă mai 
socială 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV 
AXĂ 

STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE 
DE POLITICĂ 

AP6, 
OA6.2, 
PI6.1, 
MD6.6 

-8- 

Dotarea școlilor cu sisteme de 
supraveghere și securitate performante 
care să elimine riscul pătrunderii 
persoanelor străine în incinta unităților de 
învățământ 

POR PI 5 - O regiune educată 
Național/ 

European 

PO 4 - O 
Europă mai 
socială 

 

OA.6.3: 
Îmbunătățire

a 
accesibilități
i, calității și 
caracterului 
abordabil, 
din punctul 
de vedere al 
costurilor, 

ale educației 
și îngrijirii 

copiilor 
preșcolari, 
inclusiv ale 

infrastructuri
i aferente 

AP6, 
OA6.3, 
PI6.2, 
MD6.2 

-9- 

Construire și dotare grădinițe  

POEO  

POR 

PNNR VI.1 

PI 2: Îmbunătățirea 
participării copiilor la 
educația antepreșcolară 
și preșcolară PI 5: O 
regiune educată 

Național/ 

European 

OP 4 o 
Europă mai 
socială 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV 
AXĂ 

STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE 
DE POLITICĂ 

OS 5 

 

OA.6.4: 
Prevenirea 

abandonului 
școlar 

timpuriu, 
prin 

introducerea 
unei abordări 
centrate pe 
elev, pentru 
copiii expuși 
acestui risc, 

a unor 
programe ”A 
doua șansă”, 
flexibile, dar 

și a unor 
servicii 

relevante de 
consiliere și 
orientare 

profesională, 
concomitent 

AP6, 
OA6.4, 
PI6.4, 
MD6.1 
-10- 

Organizarea programelor de tip ”Școală 
după școală” în vederea reducerii 
fenomenului de abandon școlar  

POEO 

PNNR VI.1 

PI 3: Prevenirea 
părăsirii timpurii a școlii 
și creșterea accesului și 
a participării grupurilor 
dezavantajate la 
educație și formare 
profesională 

Național/ 

European 

OP 4 o 
Europă mai 
socială 

AP6, 
OA6.4, 
PI6.4, 
MD6.1 
-11- 

Furnizarea de servicii psiho-sociale de 
sprijin dedicate părinților cu nivel scăzut 
de studii prin intermediul cărora să le fie 
prezentate aspecte ce fac referire la 
importanța participării copiilor la educație 

POEO 

PNNR VI.1 

PI 3 - Prevenirea 
părăsirii timpurii a școlii 
și creșterea accesului și 
a participării grupurilor 
dezavantajate la 
educație și formare 
profesională 

Național/ 

European 

PO 4 - O 
Europă mai 
socială 

AP6, 
OA6.4, 
PI6.4, 
MD6.1 
-12- 

Furnizarea de servicii psiho-sociale de 
sprijin destinate copiilor care provin din 
grupuri cu risc de abandon școlar ridicat 

POEO 

 

PNNR VI.1 

PI 3 - Prevenirea 
părăsirii timpurii a școlii 
și creșterea accesului și 
a participării grupurilor 
dezavantajate la 
educație și formare 
profesională 

Național/ 

European 

PO 4 - O 
Europă mai 
socială 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV 
AXĂ 

STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE 
DE POLITICĂ 

cu 
îmbunătățire

a 
competențel
or cadrelor 
didactice, 
astfel încât 
să poată să 

acorde 
atenția 

necesară 
copiilor din 
grupurile 

vulnerabile / 
dezavantajat

e 

 

AP6, 
OA6.4, 
PI6.4, 
MD6.1 
-13- 

Furnizarea de servicii psiholo-sociale 
destinate prevenției consumului de droguri 

POEO 

 

PNNR VI.1 

PI 3 - Prevenirea 
părăsirii timpurii a școlii 
și creșterea accesului și 
a participării grupurilor 
dezavantajate la 
educație și formare 
profesională 

Național/ 

European 

PO 4 - O 
Europă mai 
socială 

AP6, 
OA6.4, 
PI6.5, 
MD6.5 
-14- 

Susținerea de proiecte educaționale 
extrașcolare, cu asigurarea costurilor de 
instruire și participare la concursuri și la 
evenimente de profil în unitățile de 
învățământ  

POEO 

PI 4: Creșterea calității 
ofertei de educație și 
formare profesională 
pentru asigurarea 
echității sistemului și o 
mai bună adaptare la 
dinamica pieței muncii 
și la provocările inovării 
și progresului 
tehnologic 

Național 
OP 4 o 
Europă mai 
socială 

AP6, 
OA6.4, 
PI6.5, 
MD6.5 
-15- 

Acordarea de sprijin pentru proiectele și 
schimburile naționale și internaționale din 
domeniul educației pentru locuitori i 

POEO 

PI 4: Creșterea calității 
ofertei de educație și 
formare profesională 
pentru asigurarea 
echității sistemului și o 
mai bună adaptare la 
dinamica pieței muncii 

Național/ 
European 

OP 4 o 
Europă mai 
socială 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV 
AXĂ 

STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE 
DE POLITICĂ 

și la provocările inovării 
și progresului 
tehnologic 

  

AP6, 
OA6.4, 
PI6.5, 
MD6.6 
-16- 

Acordarea de burse pentru performanță - - - - 

OS 5 

 

OA.6.5: 
Ameliorarea 

calității 
educației și 

formării 
profesionale, 
astfel încât 

să se 
adapteze 
evoluțiilor 

înregistrate 
pe piața 
forței de 
muncă, 
inclusiv 

AP6, 
OA6.5, 
PI6.11, 
MD6.3 
-17- 

Înființarea de școli care să funcționeze în 
regim dual 

POEO 

PNRR III.3 

PI 5 - Creșterea 
accesibilității, 
atractivității și calității 
învățământului 
profesional și tehnic 

Național/ 

European 

PO 4 - O 
Europă mai 
socială 

AP6, 
OA6.5, 
PI6.6, 

MD6.10 
-18- 

Organizare cursuri de formare profesională 
gratuite pentru tinerii din satele  în 
vederea reconversiei lor profesionale 

POEO 

PNRR III.3 

PI 1: Valorificarea 
potențialului tinerilor 
pe piața muncii 

Național/ 

European 

OP 4 o 
Europă mai 
socială 

AP6, 
OA6.5, 
PI6.7, 
MD6.2 

Oferirea de oportunități de învățare pe 
toată durata vieții pentru crearea de 
abilități de muncă necesare economiei 
localităților  

POEO 

PNRR III.3 

PI 9 - Consolidarea 
participării populației în 
procesul de învățare pe 
tot parcursul vieții 

Național/ 

European 

PO 4 - O 
Europă mai 
socială 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV 
AXĂ 

STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE 
DE POLITICĂ 

formările 
necesare și 

furnizarea de 
echipamente 

specifice 

-19- pentru facilitarea 
tranzițiilor și a 
mobilității pe piața 
muncii 

OS 5 

 

PI 6.6: 
Creșterea 
calității 

ofertei de 
educație și 

formare 
profesională 

pentru 
asigurarea 
echității 

sistemului și 
o mai bună 
adaptare la 
dinamica 

pieței muncii 
și la 

provocările 
inovării și 

AP6, 
OA6.6, 
PI6.5, 
MD6.2 
-20- 

Oferirea de facilități profesorilor calificați 
care aleg să predea în mediul rural 

-   - -  - 

AP6, 
OA6.6, 
PI6.8, 
MD6.6 
-21- 

Dezvoltarea unui sistem de transport 
dedicat școlilor și achiziționarea de 
mijloace de transport care să faciliteze 
accesul la educație copiilor din localitățile 
izolate 

-   - Național -  
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV 
AXĂ 

STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE 
DE POLITICĂ 

progresului 
tehnologic 

OS 5 

OA.6.7: 
Reducerea 
deprivării 
materiale 

prin 
furnizarea de 
alimente și / 
sau asistență 
materială de 

bază 
persoanelor 
celor mai 

defavorizate, 
inclusiv prin 

măsuri 
auxiliare 

AP6, 
OA6.7, 
PI6.8, 
MD6.1 
-22- 

Derularea unor programe de sprijin 
material și suport psihologic destinat 
elevilor care provin din familii cu situație 
materială precară 

POIDS 

PI 4 - Reducerea 
disparităților dintre 
copiii la risc de sărăcie 
și/sau excluziune 
socială și ceilalți copii 

Național 
PO 4 - O 
Europă mai 
socială 

OS 5 
OA 6.8: 

Îmbunătățire
a 

AP6, 
OA6.8, 
PI6.10, 
MD6.8 

Dotarea școlilor din mediul rural în 
vederea posibilității desfășurării cursurilor 
în regim online 

POCIDIF 

PNRR II.2 

PI 7 - Digitalizarea în 
educație 

Național/ 

European 

OP 1 - O 
Europă mai 
inteligentă 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV 
AXĂ 

STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE 
DE POLITICĂ 

conectivității 
digitale 

-23- 

OS 5 

OA 6.9: 
Dezvoltarea 
capacităților 
de cercetare 
și inovare și 
adoptarea 

tehnologiilor 
avansate 

 

AP6, 
OA6.9, 
PI6.12, 
MD6.4 
-24- 

Derularea de acțiuni care vizează 
modernizarea bibliotecilor din mediul 
rural, extinderea numărului de volume din 
cadrul acestora și pregătirea personalului 

 - -  -  - 

AP6, 
OA6.9, 
PI6.12, 
MD6.4 

-25 

Digitalizarea serviciilor oferite de 
bibliotecile școlare și digitizarea fondului 
de carte deținut de acestea 

POCIDIF 

PNRR III.6 

PI 8 - Digitalizarea în 
cultură 

Național/ 

European 

OP 1 - O 
Europă mai 
inteligentă 
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Axă strategică/Pilon de dezvoltare 7: CULTURĂ 

Obiective axă  strategică/pilon de dezvoltare 7: 

 OA 7.1: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la 
nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și a securității  

 OA 7.2: Digitalizarea serviciilor oferite de administrație în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor 

 OA 7.3: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră la nivelul clădirilor aflate în patrimoniul cultural 

 

Priorități de dezvoltare: 

 PI 7.1: O comună atractivă din punct de vedere cultural 
 PI 7.2: O comuna  SMART-village 
 PI 8.3: O comună prietenoasă cu mediul 
 PI 7.4: Digitalizare în cultură 

 

Măsuri de dezvoltare 

 MD 8.1: Creșterea accesului populației județene la cultură prin digitalizarea 
și transpunerea în online a instituțiilor de cultură, implicit a patrimoniului 
cultural 

 MD 8.2: Valorificarea patrimoniului cultural județean prin amenajarea și 
dotarea adecvată a obiectivelor culturale  

 MD 8.3: Reabilitarea/ punerea în valoare a clădirilor și obiectivelor de 
patrimoniu degradate 

 MD 8.4: Schimburi culturale și evenimente culturale
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AXĂ 
STRATE
GICĂ/PO

L DE 
DEZVOL
TARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE POLITICĂ 

CULTUR
Ă 

OS 5 

OA 7.1: 
Favorizarea 
dezvoltării 
integrate 
sociale, 

economice și 
de mediu la 

nivel local și a 
patrimoniului 

cultural, 
turismului și 
securității  

AP7, OA7.1, 
PI7.1, MD7.4 

-1- 

Realizarea unor festivaluri 
folclorice care să promoveze 
diversitatea culturală de la 
nivelul comunei  

POR 
PNRR III.6 

PI 6: O regiune 
atractivă 

Național/ 
European 

OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP7, OA7.1, 
PI7.1, MD7.4 

-2- 

Sprijinirea activităților și 
meșteșugurilor tradiționale 
care pun în valoare 
patrimoniul cultural și natural 
din cadrul comunei  

POR 
PI 6: O regiune 
atractivă 

Național/ 
European 

OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP7, OA7.1, 
PI7.1, MD7.4 

-3- 

Dezvoltarea de activități 
pentru marcarea zilei comunei  

POR 
PI 6: O regiune 
atractivă 

Național/ 
European 

OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP7, OA7.1, 
PI7.1, MD7.2 

-4- 

Construirea unui Camin 
cultural in localitatea Baia, 
modernizarea și dotarea 
căminelor culturale din 
celelalte  localități ale 
comunei 

POR 
PNRR III.6 

PI 6: O regiune 
atractivă 

Național/ 
European 

OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP7, OA7.1, 
PI7.1, MD7.2 

-5- 

Construcția/achizitionarea 
unor scene pentru dezvoltarea 
activităților în aer liber și 

POR 

PNRR IV.2 

PI 6: O regiune 
atractivă 

Național/ 
European 

OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 
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AXĂ 
STRATE
GICĂ/PO

L DE 
DEZVOL
TARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE POLITICĂ 

dotarea acestora cu 
echipamente tehnice  

AP7, OA7.1, 
PI7.1, MD7.4 

-6- 

Înființare/extindere/reparații 
în cadrul saloanelor de 
evenimente din localitățile 
comunei  

POR 
PI 6: O regiune 
atractivă 

Național/ 
European 

OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP7, OA7.1, 
PI7.1, MD7.4 

-7- 

Înființarea de centre de 
conservare a patrimoniului și 
a tradițiilor locale (inclusiv a 
meșteșugurilor)  

POR 

FEADR 

PI 6: O regiune 
atractivă 

Național/ 
European 

OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP7, OA7.1, 
PI7.1, MD7.4 

-8- 

Promovarea grupurilor / 
ansamblurilor culturale de la 
nivelul comunei elor din județ 
în vederea participării la 
concursuri naționale și 
internaționale 

POR 

INTERREG 

EEA Grants 

PI 6: O regiune 
atractivă 

Național/ 
European 

OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP7, OA7.1, 
PI7.1, MD7.4 

-9- 

Organizare de concursuri 
anuale – Cea mai curată / 
frumoasă stradă din localitate  

- - - 
OP 5 O Europă mai apropiată 

de cetățenii săi 
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AXĂ 
STRATE
GICĂ/PO

L DE 
DEZVOL
TARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE POLITICĂ 

AP7, OA7.1, 
PI7.1, MD7.4 

-10- 

Extinderea fondurilor de 
carte ale bibliotecilor din 
comuna  

- - - 
OP 1: O Europă mai 

inteligentă 

 
AP7, OA7.1, 
PI7.1, MD7.4 

-11- 

Valorificarea cetăților și 
necropolelor antice prin 
amenajarea infrastructurii de 
vizitare 

POR 
PI 6: O regiune 

atractivă 
Național 

OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

OA 7.2: 
Digitalizarea 

serviciilor 
oferite de 

administrație 
în beneficiul 

cetățenilor, al 
companiilor 

AP7, OA7.2, 
PI7.2, MD7.1 

-12- 

Digitalizarea fondului de carte 
în cadrul bibliotecilor din 
comuna  

POCIDIF 
PI 8: Digitalizarea în 
cultură 

Național 
OP 1: O Europă mai 
inteligentă 

OA 7.3: 
Promovarea 
eficienței 

energetice și 

AP7, OA7.3, 
PI7.1, MD7.2 

-13- 

Program de restaurare si 
salvare a patrimoniului 
construit (monumente 
istorice, de arhitectura, situri 

POR 
PI 3: O regiune cu 
orașe prietenoase cu 
mediul 

Național OP 2: O Europă mai ecologică 
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AXĂ 
STRATE
GICĂ/PO

L DE 
DEZVOL
TARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE POLITICĂ 

reducerea 
emisiilor de 

gaze cu efect 
de seră la 

nivelul 
clădirilor 
aflate în 

patrimoniul 
cultural 

arheologice, case cu 
arhitectura tradițională) 

AP7, OA7.3, 
PI7.1, MD7.3 

-14- 

Program de restaurare și 
reabilitare a bisericilor din 
localitățile comunei  

POR 
PI 3: O regiune cu 
orașe prietenoase cu 
mediul 

Național OP 2: O Europă mai ecologică 

AP7, OA7.3, 
PI7.1, MD7.2 

-15- 

Conservarea patrimoniului 
local al minorităților etnice 

 

POR 
PI 3: O regiune cu 
orașe prietenoase cu 
mediul 

Național OP 2: O Europă mai ecologică 
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Axă strategică/Pilon de dezvoltare 8: TURISM 

Obiective axă  strategică/pilon de dezvoltare 8: 

 OA 8.1: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la 
nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității  

 OA 8.2: Digitalizarea serviciilor oferite de administrație în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor 

 OA 8.3: Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 
 OA 8.4: Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii 

verzi și reducerea poluării 
 

Priorități de dezvoltare: 

 PI 8.1: O comună atractivă din punct de vedere turistic 
 PI 8.2: O comună competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi 

dinamice 
 PI 8.3: O comună prietenoasă cu mediul 

 

Măsuri de dezvoltare 

 MD 8.1:  Creșterea gradului de promovare a potențialului turistic  
 MD 8.2:  Dezvoltarea sustenabilă și durabilă a turismului  
 MD 8.3: Diversificarea ofertei turistice prin prisma traseelor turistice, precum 

și a infrastructurii de petrecere a timpului liber/agrement 
 MD 8.4: Dezvoltarea turismului rural/eco-turism și creșterea capacității de 

cazare județene 
 MD 8.5: Digitalizarea sectorului turistic 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE 
DE POLITICĂ 

TURISM OS 6 

OA 8.1: Favorizarea 
dezvoltării integrate 
sociale, economice și 

de mediu la nivel 
local și a 

patrimoniului 
cultural, turismului 
și a securității în 
zone urbane și în 

afara zonelor urbane 

 

AP8, OA8.1, 
Pl8.1, MD 8.1 

-01- 

Derularea de activități și 
campanii de promovare a 
principalelor obiective turistice 
de la nivelul comunei  

POR 
PI 6: O regiune 
atractivă 

Național/ 

European 

OP 5: O 
Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

AP8, OA8.1, 
Pl8.1, MD 8.3 

-02- 

Dezvoltarea unor trasee turistice 
marcate și/sau ghidate ce pun în 
valoare istoricul localităților 
comunei  

POR 

PNRR IV.5 

PI 6: O regiune 
atractivă 

Național/ 

European 

OP 5: O 
Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

AP8, OA8.1, 
Pl8.1, MD 8.4 

-03- 

Extinderea capacității de cazare 
a pensiunilor și hotelurilor 

POR 
PI 6: O regiune 
atractivă 

Național/ 

European 

OP 5: O 
Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

AP8, OA8.1, 
Pl8.1, MD 8.4 

-04- 

Construirea de noi facilități de 
cazare în zonele cu potențial 
turistic ridicat, respectându-se în 
același timp condițiile de 
sustenabilitate și specificul zonei 

POR 
PI 6: O regiune 
atractivă 

Național/ 

European 

OP 5: O 
Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

AP8, OA8.1, 
Pl8.2, MD 8.4 

-05- 

Extinderea facilităților de 
alimentație publică de la nivelul 
spațiilor de cazare din Județul 
Tulcea 

POR 
PI 6: O regiune 
atractivă 

Național/ 

European 

OP 5: O 
Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE 
DE POLITICĂ 

AP8, OA8.1, 
Pl8.2, MD 8.5 

-06- 

Dezvoltarea/Crearea  unor 
centre de informare turistică 
puternic digitalizate care să 
faciliteze localizarea ușoară a 
acestora și accesul la informațiile 
turistice de interes 

POR 

PNRR IV.5 

PI 6: O regiune 
atractivă 

Național/ 

European 

OP 5: O 
Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

PAC 

AP8, OA8.1, 
Pl8.2, MD 8.4 

-07- 

Dezvoltarea turistică a comunei 
prin sprijinirea locuitorilor în a 
depune proiecte pentru 
agropensiuni 

POR 
PI 6: O regiune 
atractivă 

Național/ 

European 

OP 5: O 
Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

PAC 

AP8, OA8.1, 
Pl8.3, MD 8.4 

-08- 

Amenajarea unor parcuri de 
agrement multifuncționale  

POR 
PI 6: O regiune 
atractivă 

Național/ 

European 

OP 5: O 
Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

OA 8.2: Digitizarea 
serviciilor oferite de 

administrație, în 
beneficiul 

cetățenilor, al 
companiilor  

AP8, OA8.2, 
PI8.2, MD8.5 

-9- 

Dezvoltare platformă online de 
promovare a turismului cu 
posibilitatea de conectare în 
timp real a turiștilor prin GPS în 
vederea facilității descoperirii 
locațiilor 

POR 

PI 1: O regiune 
competitivă prin 
inovare, digitalizare 
și întreprinderi 
dinamice 

Național/ 

European 

OP 1: O 
Europă mai 
inteligentă 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE 
DE POLITICĂ 

OA 8.3: 
Impulsionarea 

creșterii și 
competitivității IMM-

urilor 

AP8, OA8.3, 
PI8.2, MD8.3 

-10- 

Dezvoltarea eco-turismului prin 
încurajarea investițiilor în 
dezvoltarea de facilități de 
cazare specifice 

POR 

PI 1: O regiune 
competitivă prin 
inovare, digitalizare 
și întreprinderi 
dinamice 

Național/ 

European 

OP 1: O 
Europă mai 
inteligentă 

AP8, OA8.3, 
PI8.1, MD8.4 

-11- 

Măsuri de încurajare a turismului 
ecologic, bazat pe resurse 
naturale și culturale 

 

POR 

PI 1: O regiune 
competitivă prin 
inovare, digitalizare 
și întreprinderi 
dinamice 

Național/ 

European 

OP 1: O 
Europă mai 
inteligentă 

AP8, OA8.3, 
PI8.2, MD8.4 

-12- 

Stimularea creării de lanțuri 
scurte de aprovizionare a 
produselor locale în beneficiul 
activităților de turism 

POR 

PI 1: O regiune 
competitivă prin 
inovare, digitalizare 
și întreprinderi 
dinamice 

Național/ 

European 

OP 1: O 
Europă mai 
inteligentă 

AP8, OA8.3, 
PI8.3, MD8.4 

-13- 

Transformarea unităților de 
cazare în sistem de tip „casă 
inteligentă” și dotarea acestora 
cu sisteme de automatizare 
specifice în vederea eficientizării 
consumului de energie (sisteme 
de iluminat inteligente, sisteme 

POR 

PI 1: O regiune 
competitivă prin 
inovare, digitalizare 
și întreprinderi 
dinamice 

Național/ 

European 

OP 1: O 
Europă mai 
inteligentă 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE 
DE POLITICĂ 

de încălzire  inteligente, etc), 
dar și a creșterii confortului 

AP8, OA8.3, 
PI8.2, MD8.4 

-14- 

Încurajarea comunităților în 
deschiderea de afaceri turistice 
și agroturistice de mici 
dimensiuni, care să îndeplinească 
standardele de calitate și 
durabilitate și care să fie viabile 
din punct de vedere economic 

POR 

PI 1: O regiune 
competitivă prin 
inovare, digitalizare 
și întreprinderi 
dinamice 

Național/ 

European 

OP 1: O 
Europă mai 
inteligentă 

OA 8.4: 
Îmbunătățirea 

protecției naturii și a 
biodiversității, a 

infrastructurii verzi 
și reducerea poluării 

AP8, OA8.4, 
PI8.3, MD8.3 

-15- 

Deschiderea de unități 
noi/Reabilitarea/Extinderea 
infrastructurii pentru petrecerea 
timpului liber/ de agrement/ 
sportive 

POR 
PI 3: O regiune cu 
orașe prietenoase cu 
mediul 

Național/ 

European 

OP 2: O 
Europă mai 
ecologică 
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Axă strategică/Pilon de dezvoltare 9: SPORT 

Obiective axă  strategică/pilon de dezvoltare 9: 

 OA 10.1: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, 
turismului și securității  

 OA 10.2: Dezvoltarea unei mobilități durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale 
 

Priorități de dezvoltare: 

 PI 10.1: O comună atractiv din punct de vedere sportiv 
 PI 10.2: O comună accesibilă 

 

Măsuri de dezvoltare 

 MD 10.1: Dezvoltarea infrastructurii sportive locale, deficitară la momentul actual 
 MD 10.2: Atragerea de noi investiții în domeniul sportului 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

SPORT OS 5 

OA 9.1: 
Favorizarea 
dezvoltării 

integrate sociale, 
economice și de 
mediu la nivel 

local și a 
patrimoniului 

cultural, 
turismului și a 

securității în zone 
urbane și în afara 
zonelor urbane 

AP9, OA9.1, 
PI9.1, MD9.1 

-01- 

Construirea/reabilitarea/mode
rnizarea de  săli de sport 
multifuncționale în localitățile 
comunei  

POR 
PI 6: O regiune 
atractivă 

Național/ 
European 

OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9, OA9.1, 
PI9.1, MD9.2 

-02- 

Înființare echipe de fotbal și 
atragerea de sponsori care sa 
sustina echipele 

POR 
PI 6: O regiune 
atractivă 

Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9, OA9.1, 
PI9.1, MD9.2 

-03- 

Antrenarea tinerilor în 
înființarea unor cluburi sportive 

- - - 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9, OA9.1, 
PI9.1, MD9.2 

-04- 

Revitalizarea activităților 
sportive de la nivelul comunei 

- - - 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

OA 9.2: 
Dezvoltarea unei 

mobilități 
județene 
durabile, 

reziliente în fața 
schimbărilor 
climatice, 

inteligente și 
intermodale 

AP9, OA9.2, 
PI9.2, MD9.1 

-05- 

Dezvoltarea activităților 
recreaționale prin construirea și 
dezvoltarea unor circuite de 
dirt bike / karting, mașini, 
motociclete, biciclete, etc.  

POR 
PNRR IV.4 

PI 4: O regiune 
accesibilă 

Național/ 
Europene 

OP 3: O Europă 
mai conectată 

AP9, OA9.2, 
PI9.2, MD9.1 

-06- 

Realizarea unor circuite 
turistice de parcurs cu bicicleta 

POR 

PNRR IV.4 

PI 4: O regiune 
accesibilă 

Național/ 

Europene 

OP 3: O Europă 
mai conectată 
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Axă strategică/Pilon de dezvoltare 10: CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

Obiective axă  strategică/pilon de dezvoltare 10: 

 OA.10.1: Digitalizarea serviciilor oferite de administrație în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor 

 OA.10.2: Permiterea regiunilor și cetățenilor să abordeze impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de 
vedere climatic 

 OA.10.3: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră 

 OA.10.4: Asigurarea utilizării și administrării eficiente și eficace a 
fondurilor UE, sprijinirea programării, monitorizării, controlului, 
auditului, evaluării și comunicării cu privire la prioritățile UE 

 OA.10.5: Asigurarea accesului la ocupare pentru categoriile vulnerabile 
 OA 10.6: Creșterea gradului de colaborarea între instituțiile publice și 

între instituții și cetățeni 
 

Priorități de dezvoltare: 

 PI 10.1:  Susținerea digitalizării instituțiilor publice la nivel local 
 PI 10.2: Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice pentru a 

reduce sarcina administrativă pentru mediul de afaceri 
 PI 10.3: Renovarea clădirilor publice, inclusiv a celor cu statut de 

monument istoric, și a clădirilor rezidențiale în vederea asigurării / 
îmbunătățirii eficienței energetice în funcție de potențialul de 
reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, 
inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate 

 PI 10.4: Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a 
fondurilor FEDR, FC, FSE+ 

 PI 10.5: Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 
 PI 10.6: Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 

natural 
 PI10.7: Creșterea transparenței instituțiilor publice  

 

Măsuri de dezvoltare 

 MD 10.1: Utilizarea tehnologiei informației în vederea reducerii 
birocrației 
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 MD 10.2: Creșterea gradului de digitalizare în vederea îmbunătățirii 
proceselor administrative 

 MD 10.3: Extinderea infrastructurii de clădiri a instituțiilor publice în 
vederea asigurării condițiilor necesare derulării în condiții optime a 
activităților și în vederea creșterii gradului de eficiență energetică 

 MD 10.4: Derularea de acțiuni în vederea creșterii gradului de absorbție 
al Fondurilor Europene 

 MD 10.5: Gestionarea eficientă și durabilă a terenurilor  
 MD 10.6: Extinderea cooperării instituție – instituție și instituție - 

cetățean 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV 
AXĂ 

STRATEGIC
Ă 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

CAPACITATE 
ADMINISTRATI

-VĂ 
OS 7 

OA.10.1: 
Digitalizare
a serviciilor 
oferite de 

administraț
ie în 

beneficiul 
cetățenilor, 

al 
companiilor 

 

AP10, 
OA10.1, 
PI10.1, 
MD10.1 

-01- 

Organizarea de cursuri de formare 
pentru personalul din instituțiile 
publice locale în vederea 
perfecționării în domeniul oferirii 
serviciilor publice în mediul online 

POR  
PNRR V.5 

Prioritatea 1: O 
regiune competitivă 
prin inovare, 
digitalizare și 
întreprinderi dinamice 

Național/ 
European 

OP 1 O Europă mai 
inteligentă  

AP10, 
OA10.1, 
PI10.1, 
MD10.1 

-02- 

Extinderea rețelei informatice și 
dotarea cu programe de specialitate 
în cadrul instituțiilor publice  

POR  
PNRR V.5 

Prioritatea 1: O 
regiune competitivă 
prin inovare, 
digitalizare și 
întreprinderi dinamice 

Național/ 
European 

OP 1 O Europă mai 
inteligentă  

OA.10.2: 
Permiterea 
regiunilor și 
cetățenilor 

să 
abordeze 
impactul 
social, 

economic și 
de mediu al 
tranziției 
către o 

economie 
neutră din 
punct de 
vedere 
climatic 

AP10, 
OA10.2, 
PI10.2, 
MD10.2 

-03- 

Digitalizarea serviciilor oferite de 
administrația publică în vederea 
creșterii eficienței și eficacității 
acestora și în vederea și în vederea 
sprijinirii cetățeanului/mediului de 
business  

POR POTJ  
PNRR V.5 

Prioritatea 1: O 
regiune competitivă 
prin inovare, 
digitalizare și 
întreprinderi dinamice 
Prioritatea 1: O 
tranziție justă prin 
dezvoltarea spiritului 
antreprenorial, IMM-
urilor a cercetății și 
inovării și digitizării 

Național/ 
European 

OP 1 O Europă mai 
inteligentă 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV 
AXĂ 

STRATEGIC
Ă 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

OA.10.3: 
Promovarea 
eficienței 
energetice 

și 
reducerea 

emisiilor de 
gaze cu 
efect de 

seră 
 

AP10, 
OA10.3, 
PI10.3, 
MD10.3 

-04- 

Construire / Modernizare/ 
Reabilitare a sediului administrativ 
al primariei, inclusiv eficientizare 
energetica 

PODD 
Buget 

national/ 
local 

P1 Promovarea 
eficienței energetice, 
a sistemelor și 
rețelelor inteligente 
de energie și a 
soluțiilor de stocare și 
reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră 
 

- 

OP 5 O Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

AP10, 
OA10.3, 
PI10.3, 
MD10.3 

-05- 

Modernizarea și dotarea 
corespunzătoare a sediilor locale de 
poliție 

Buget 
national/ 

local 

P1 Promovarea 
eficienței energetice, 
a sistemelor și 
rețelelor inteligente 
de energie și a 
soluțiilor de stocare și 
reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră 

 

- 

OP 5 O Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

OA.10.4: 
Asigurarea 
utilizării și 
administrăr
ii eficiente 
și eficace a 
fondurilor 

AP10, 
OA10.4, 
PI10.4, 
.MD10.4 

-06- 

Înființarea unui compartiment la 
nivelul primăriilor, care se va ocupa 
de atragerea de fonduri europene 
nerambursabile 

Buget local 

Prioritatea 3: 
Îmbunătățirea 
capacității de 
gestionare și 
implementare a 
fondurilor FEDR, FC, 
FSE+ 

Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV 
AXĂ 

STRATEGIC
Ă 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

UE, 
sprijinirea 

programării
, 

monitorizăr
ii, 

controlului, 
auditului, 
evaluării și 
comunicării 
cu privire 

la 
prioritățile 

UE 

 

AP10, 
OA10.4, 
PI10.4, 
.MD10.4 

-07- 

Consolidarea capacității primăriei în 
vederea gestionării situației de 
pandemie generate de virusul SARS-
COV-2 

PNRR V.5 - - 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

AP10, 
OA10.4, 
PI10.4, 
.MD10.4 

-08- 

Actualizarea Planului Urbanistic 
General și a regulamentului localede 
urbanism  
 

POAT 
PNRR IV.1 

Prioritatea 3: 
Îmbunătățirea 
capacității de 
gestionare și 
implementare a 
fondurilor FEDR, FC, 
FSE+ 

Național 
OP 5 O Europă mai 

apropiată de 
cetățenii săi 

AP10, 
OA10.4, 
PI10.4, 
.MD10.4 

-09- 

Realizarea de PUZ-uri pentru zonele 
din cadrul localităților care au 
nevoie de îmbunătățiri 

Buget local - Național 

OP 5 O Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

OA.10.5: 
Asigurarea 
accesului la 

ocupare 
pentru 

categoriile 
vulnerabile 

AP10, 
OA10.5, 
PI10.5, 
MD10.5 

-10- 

Înființarea unei/unor societăți ale 
primăriei pentru realizarea unor 
servicii/lucrari de interes public, 
pentru crearea locurilor de muncă, 
atât de necesare persoanelor din 
comunitate 

Buget 
national/loc

al 
- Național 

OP 5 O Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 
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AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV 
AXĂ 

STRATEGIC
Ă 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII A 

PROGRAMULUI DE 
FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

 
     

 

OA 10.6 
Creșterea 

gradului de 
colaborarea 

între 
instituțiile 
publice și 

între 
instituții și 
cetățeni 

AP10, 
OA10.6, 
PI10.7, 

.MD10.7 -
11- 

Realizarea unor schimburi de 
experiență cu comunele din județ și 
alte comunități rurale din județ, 
țară și străinătate 

Buget local - Național 
OP 5 O Europă mai 

apropiată de 
cetățenii săi 

AP10, 
OA10.6, 
PI10.7, 

.MD10.7 -
12 

Schimburi de experiențe cu 
organizații/fundații/asociații pe 
teme de interes comunitar 

Buget local - Național 
OP 5 O Europă mai 

apropiată de 
cetățenii săi 

AP10, 
OA10.6, 
PI10.7, 

.MD10.7 -
13- 

Înfrățire cu UAT-uri din județul 
Tulcea și UAT-uri din Uniunea 
Europeană 

Buget local - Național 
OP 5 O Europă mai 

apropiată de 
cetățenii săi 

AP10, 
OA10.6, 
PI10.7, 

.MD10.7 -
13- 

Informarea și consultarea 
cetățenilor, sensibilizarea acestora 
la spațiul în care locuiesc, activarea 
spiritului civic, și al conștiinței 
apartenenței la comunitate  

Buget local - Național 
OP 5 O Europă mai 

apropiată de 
cetățenii săi 
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X. MODALITĂȚI DE IMPLEMENTARE ALE STRATEGIEI 

În cadrul acestei activități s-a elaborat un plan de acțiune pentru realizarea 
obiectivelor și a dispozițiilor de implementare a planului, crearea unui cadru în care 
acest plan se poate realiza. 

Astfel, sunt prezentate o serie de activități ce ar trebui întreprinse pe termen scurt, 
mediu și lung pentru a se asigura implementarea cu succes a documentului strategic, 
prin realizarea proiectelor prioritare stabilite, respectiv atingerea obiectivelor 
stabilite, menționând instituțiile responsabile, calendarul generic al activităților și 
resursele alocate.  

Acțiuni întreprinse pe termen scurt 2021-2023 

ACȚIUNI PROPUSE RESPONSABILI 

Aprobarea strategiei în cadrul Consiliul Local Baia , prin 
adoptarea hotărârii în acest sens 

Consiliul Local Baia 

Susținerea și finalizarea proiectelor aflate în 
implementarea în actuala perioadă de programare 

Beneficiarii proiectelor aflate în 
curs de implementare 

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente 
proiectelor propuse a fi realizate în următoarea 
perioadă de programare (identificare terenuri/clădiri, 
pregătire documente care să ateste regimul juridic al 
terenurilor/clădirilor, studii de prefezabilitate-
fezabilitate, studii de impact, studii teren, planuri de 
afaceri, documentații urbanistice, etc.) 

Aparatul de specialitate al UAT 
comuna Baia si Consiliul local 

Mediul de afaceri 

Institutii subordonate administratiei 
publice locale 

Identificarea, analizare și selectarea surselor de 
finanțare pentru proiectele propuse spre implementare 
în următoarea perioadă de programare (fonduri 
europene, parteneriate public-privat, credite, fonduri 
de la bugetul de stat și local, fonduri private etc.) 

Aparatul de specialitate al UAT 
comuna Baia 

 Beneficiarii proiectelor propuse a 
fi realizate 

Identificarea partenerilor publici și privați pentru 
dezvoltarea și implementarea proiectelor prioritare 

Aparatul de specialitate al UAT 
comuna Baia si Consiliul local 

Beneficiarii proiectelor prioritare 

Realizarea de acorduri parteneriate între UAT și 
partenerii din mediul educațional, de cercetare, 
cultural, și mediul de afaceri pentru realizarea 
proiectelor din portofoliul de proiecte propuse 

Aparatul de specialitate al UAT 
comuna Baia si Consiliul local 

Mediul de afaceri 

Instituții de învățământ, cercetare, 
culturale 
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Identificarea și informarea potențialilor beneficiari 
asupra surselor de finanțare existente pentru creșterea 
gradului de absorbție al fondurilor europene 

Aparatul de specialitate al UAT 
comuna Baia si Consiliul local 

 

Pregătirea cadrului instituțional și a resurselor umane 
pentru implementarea cu succes a proiectelor prioritare 

UAT comuna Baia 

 

Acțiuni întreprinse pe termen mediu 2024-2027 

ACȚIUNI PROPUSE RESPONSABILI 

Continuarea activităților pe termen scurt care nu au 
fost finalizate 

Aceeași responsabili ca și pe 
termen scurt 

Realizarea de parteneriate public private pentru 
dezvoltarea proiectelor mari de infrastructură de la 
nivelul județului 

Consiliul Județean Tulcea 

Consiliul local 

Mediul de afaceri 

Facilitarea implementării proiectelor prioritare 
Consiliul Județean Tulcea 

Consiliul local 

Implementarea proiectelor prioritare Beneficiarii proiectelor 

Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel local, 
județean, național și internațional 

Consiliul Județean Tulcea 

Responsabili de proiect 

Monitorizarea stadiului implementării proiectelor din 
portofoliul de proiecte prioritare și realizarea unor 
rapoarte de progres/monitorizare 

Consiliul Județean Tulcea 

Consiliul local 

Responsabili de proiect 

Evaluarea intermediară a strategiei Consiliul local 

 

Acțiuni întreprinse pe termen lung 2028-2030 

ACȚIUNI PROPUSE RESPONSABILI 

Continuarea activităților pe termen mediu care nu au 
fost finalizate 

Aceeași responsabili ca și pe 
termen mediu 

Revizuirea strategiei pe baza evaluării și luarea de 
măsuri corective dacă este cazul 

Consiliul Local Baia 
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ACȚIUNI PROPUSE RESPONSABILI 

Finalizarea implementării proiectelor prioritare 

Consiliul Județean Tulcea 

Consilii locale 

Responsabili de proiecte 

Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel local, 
județean, național și internațional 

Consiliul Județean Tulcea 

Consiliul local 

Responsabili de proiecte 

Promovarea și sprijinirea inițiativelor în domeniile 
prioritare și completarea proiectelor prioritare 

Consiliul Județean Tulcea 

Consiliul locale 

 

 

 

XI. MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

 Consiliul Local Baia este instituția mandatată legal să implementeze și să 
monitorizeze Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Baia pentru perioada 2021 
– 2027. Prin aparatul propriu sau cu consultanta externa (ADDJ Tulcea) Comuna Baia 
va implementa această strategie prin: 

 Susținerea implementării SDD; 
 Monitorizarea implementării SDD; 
 Măsurarea impactului SDD; 
 Aducerea la zi și revizuirea SDD; 
 Reluarea ciclică a procesului. 

11.1. Monitorizare 
Monitorizarea reprezintă procesul de culegere a informațiilor cu privire la 

toate aspectele proiectelor ce vor fi derulate conform SDD. 

 Având în vedere amploarea strategiei și importanța proiectelor ce se doresc 
a fi implementate, monitorizarea va fi permanentă. În funcție de stadiul de 
implementare al proiectelor, aceasta va fi făcută zilnic, lunar sau anual. Activitățile 
de monitorizare vor fi programate ca parte a planului de lucru al proiectului și vor 
constitui o parte de rutină a implementării strategiei. 

 Monitorizarea va fi realizată atât de către personal prin vizite de teren la 
locurile de implementare a proiectelor, dar și prin intermediul unor sisteme 
informaționale de management al activităților . Un rol important in monitorizarea 
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Strategii comunei Baia il va avea si Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului 
Tulcea care va sprijini comuna in implementarea cu succes al proiectelor. 

 În cadrul procesului de monitorizare se va pune accent pe datele cantitative, 
însă se vor culege și datele calitative care vor fi considerate relevante pentru 
contextualizarea analizei cantitative. 

 În scopul stabilirii relației cauză-efect privind totalitatea proceselor 
desfășurate pentru derularea proiectelor se vor folosi date descriptive, analitice și 
documentare. 

 Principalele atribuții pe care autoritatea de monitorizare va trebui să le 
îndeplinească sunt: 

 Realizarea analizei inițiale actuale în vederea sesizării progreselor; 
 Identificarea problemelor și propunerea de soluții; 
 Elaborarea unor seturi de tendințe și tipare referitoare la modul de 

implementare al proiectelor; 
 Verificarea conformității acțiunilor de implementare cu planul; 
 Formularea întrebărilor cheie în vederea evaluării progreselor realizate; 
 Gestionează și alocă resursele umane, financiare și materiale necesare 

realizării obiectivelor în condiții optime. 
 

11.2. Evaluare 
 La sfârșitul perioadei de implementare, se va efectua evaluarea impactului 
strategiei prin raportarea la situația inițială. Aceasta va consta în: 

 Determinarea gradului de eficiență atins de un proiect; 
 Determinarea gradului de realizare a obiectivelor propuse; 
 Determinarea eficienței realizării lucrurilor care fac obiectul proiectelor 

demarate; 
 Centralizarea tuturor „lecțiilor învățate” ca urmare a implementării 

proiectelor, în scopul eficientizării proceselor ce vor urma. 
 

 Evaluarea va fi efectuată periodic: 

 La mijlocul implementării unui proiect; 
 La finalul unui proiect; 
 La un moment dat după terminarea unui proiect (3-8 ani). 

 

 Evaluările interne vor fi realizate de managerul de proiect și / sau de 
personalul de proiect și de participanți. Pentru asigurarea relevanței rezultatelor, 
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se vor efectua și o serie de evaluări externe. Acestea vor fi realizate de consultanți 
externi, agenții externe, donatori, etc. 

 În cadrul proceselor de evaluare ce se vor desfășura, vor fi documentate 
următoarele realizări: 

 Progres față de planul stabilit; 
 Stabilirea sistemelor; 
 Implementarea activităților planificate; 
 Realizarea obiectivelor; 
 Eficacitatea proiectului; 
 Impactul proiectului; 
 Eficiență sau rentabilitate. 

 

 În procesul de evaluare se va pune mai mult accent pe datele calitative, iar 
unele date cantitative vor fi colectate în indicatori. Analiza calitativă va putea 
susține deseori evaluarea cantitativă. 

 Datele descriptive, analitice și documentare vor trebui folosite pentru a 
observa și înregistra „ce” și pentru a înțelege „de ce” în cadrul realizărilor 
proiectului. 

 Evaluările finale acoperă în mod ideal patru parametri cheie. În primul rând, 
evaluările trebuie să țină seama de rezultatele obținute în urma proiectelor. Acest 
lucru poate fi obținut printr-o analiză comparativă între situația inițială și cea 
actuală. Enumerarea rezultatelor va indica de asemenea măsura în care obiectivele 
proiectelor au fost atinse și va evidenția posibilele rezultate neașteptate. În al 
doilea rând, evaluările trebuie să vizeze eficiența programului.  Acest lucru se 
realizează prin evaluarea gradului în care intervenția a avut ca rezultat schimbări 
notabile asupra indicatorilor prestabiliți. În al treilea rând, evaluările finale trebuie 
să indice dacă beneficiile obținute în urma derulării proiectului depășesc costurile 
suportate,  prin efectuarea unei analize cost-beneficiu. În cele din urmă, evaluarea 
va viza impactul pe care proiectul l-a generat. Acest lucru se realizează determinând 
dacă există o îmbunătățire semnificativă în cazul problemei pe care implementarea 
proiectului trebuia să o rezolve. 

Tabel 2 - Direcții acțiune proiecte propuse 
Direcția de acțiune Număr proiecte Procentaj 

1.Economie locală 2  

2.Infrastructură și dezvoltare 
rurală 

2  



 

161 
 

3.Mediu 3  

4.Agricultură, piscicultură, 
silvicultură 

  

5.Sănătate și servicii sociale 2  

6.Educație și resurse umane 
(forța de muncă) 

2  

7.Cultură 5  

8.Turism   

9.Sport 1  

10.Capacitate administrativă 1  

 

 Pe baza proiectelor interpretate, inițiativele vor fi definite și măsurate pe 
baza fișelor de monitorizare a proiectelor și pe baza matricelor pentru dezvoltarea 
datelor de monitorizare. Fiecare inițiativă va fi notată de la 0 (nu a început), 1 (mai 
puțin decât așteptările), 2 (a răspuns așteptărilor), până la 3 (peste așteptări), 
precum și suma totală (Direcții de acțiune) va fi calculată în procente.  

 Scorul final va fi pe o plajă de 100 de puncte. Evaluarea impactului general 
al SDD va fi:  

 Peste așteptări, între 80-100 puncte; 
 A îndeplinit așteptările, între 52-80 puncte;  
 Sub așteptări la nesatisfăcător, sub 52 puncte.  

Misiunea generală de monitorizare și măsurare a impactului acestui document 
va fi responsabilitatea unei comisii de monitorizare. Totuși, toate instituțiile cu 
responsabilități în implementarea strategiei, fie ele publice sau private, vor trebui 
să își aducă contribuția la raportarea stării inițiativelor întreprinse. 
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XII. ANEXE 

 Anexa 1: Lista de proiecte extinsă – Comuna Baia 
 

- Dotare Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta 
 

- Reabilitare, modernizare si dotare CAMIN CULTURAL localitatea CAMENA, 
comuna Baia, judetul Tulcea 
 

- Reabilitare, modernizare si dotare CAMIN CULTURAL localitatea PANDURU, 
comuna Baia, judetul Tulcea 
 

- Modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera, in 
comuna Baia, judetul Tulcea 
 

- Modernizare, renovare CAMIN CULTURAL CAUGAGIA, comuna Baia, 
judetul Tulcea 
 

- Modernizare, renovare CAMIN CULTURAL CEAMURLIA DE SUS, comuna 
Baia, judetul Tulcea 
 

- Modernizare STRAZI  in localitatea BAIA,  judetul Tulcea 
 

- relocare branșamente individuale la sistemul existent de alimentare cu apa din 
satul Baia, comuna Baia, județul Tulcea; 
 

- „ Renovarea energetica a 5 blocuri rezidentiale multifamiliale din Comuna Baia, 
jud. Tulcea”; 
 

- REABILITARE ȘCOALĂ BAIA, CORP BISERICA COMUNA BAIA, 
JUDEȚUL TULCEA”; 

  
-  “Impreuna pentru bunicii comunei Baia” Cod SMIS 2014+: 132149, POCU/ 

656/ 4/4/ 132149 
 

- ,,Măsuri integrate de dezvoltare locală în comuna Baia”Granturile SEE si 
Norvegiene 2014-2021: 
 

- achizitionare  autoutilitara pentru asigurare  servicii de utilități  în comuna Baia 
     

        -     modernizare strazi in satul Panduru; 

       -      modernizare străzi   în  satul  Caugagia 
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Anexa 1: Lista de proiecte extinsă –Comuna Baia 
Axa strategică: 1. ECONOMIE LOCALA 
 

Indi 
cativ 
proiect 

Proiecte specifice, Denumire Activităţi de realizat Termene 
de 
realizare 

Surse de finantare Responsabili 
Buget 
local 

Fonduri 
europene 

Buget 
national 

Fonduri 
private 

AP1,OA1.
1, PI1.1, 
PI1.8, 
MD1.1 
-01- 

Creșterea competitivității economice 
a firmelor care își desfășoară 
activitatea în comuna prin facilitarea 
accesului la tehnologii avansate 

1.Identificare firma 
2.Identificare sursa de 
finantare 
3.Parteneriat/sprijin 
pentru accesare si 
implementare 

2021-2027 Nu 

POR 
POTJ 

 

Nu Da Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
Operator 
economic  

AP1, 
OA1.2, 
PI1.1, 
MD1.1 
-02- 

Digitalizare pentru susținerea 
producătorilor locali - dezvoltarea de 
magazine virtuale 

1.Identificare firma 
2.Identificare sursa de 
finantare 
3.Parteneriat/sprijin 
pentru accesare si 
implementare 

2021-2027 Nu 

POR 
PNRR II.1 

Nu Da Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
Operator 
economic  

AP1, 
OA1.2, 

PI1.1.MD1
.1 

-03- 

Conectarea la internet prin conexiune 
broadband și achiziționarea de 
echipamente conexe (proiect 09, axa 
2) 

1.Identificare Operator 
2.Identificare sursa de 
finantare 
3.Parteneriat pentru 
accesare si implementare 

2021-2027 Da 

POR 
PNRR II.3 

Da Da Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
Compartiment/ser
viciu utilitati 
publice 
Operator/propriet
ar infrastructura 
Broadband 
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AP1,OA1.
2, PI1.1, 
MD1.7 
-04- 

Digitalizarea serviciilor publice oferite 
cetățenilor în vederea eficientizării 
serviciilor publice 

1.Identificare program 
2.Achizitie contract 
servicii 
3.Aplicare program, 
introducere date 
4.Exploatare 

2021-2027 Da 

POR3  
PNRR V.5 

Da Da Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
Compartimente/s
ervicii la nivel 
administratie 
publica 

AP1, 
OA1.3, 
PI1.8, 

MD1.1, -
05- 

Program de informare și conștientizare 
a mediului de afaceri 
local/producători locali cu privire la 
beneficiile dezvoltării unor structuri 
de tip asociativ, grupuri de acțiune 
locală. 

1.Identificare programe 
2.Identificare operatori 
economici /producatori 
locali 
3.Intalniri, conferinte , 
mediatizare 

2021-2023 Da 

POR 
PNRR III.2, 

IV.2 

Nu Nu Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 

AP1, 
OA1.3, 
PI1.1, 
PI1.8, 
MD1.1 
-06- 

Creșterea competitivității mediului 
antreprenorial prin investiții in 
dotarea cu echipamente tehnologice 
noi, dezvoltarea activității, 
diversificarea activității curente, 
extinderea capacităților de 
producție/prestare servicii. 

1.Identificare programe 
2.Identificare operatori 
economici /producatori 
locali 
3.Intalniri, conferinte , 
mediatizare 

2021-2023 Da 

POR 
POTJ 

 

Nu Nu Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
 

AP1,OA1.
3, 

PI1.1,PI1.
9, Pl1.12, 

MD1.1 
-07- 

Eficientizarea activității companiilor 
prin achiziția de echipamente, utilaje 
și softuri specializate care să 
contribuie la o reducere a muncii și 
totodată la o eficientizare a fluxurilor 
de producție, respectiv prestări 
servicii. 

1.Identificare programe 
2.Identificare operatori 
economici /producatori 
locali 
3.Intalniri, conferinte , 
mediatizare 

2021-2023 Da 

POR 
POTJ 

Nu Nu Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
 

AP1, 
OA1.3, 
PI1.8, 

Dezvoltarea infrastructurii de cazare, 
inclusiv dotarea corespunzatoare 
acestor spații  

1.Identificare programe 
2.Identificare operatori 
economici locali 

2021-2023 Nu 
POR 

Da Da Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
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MD1.1, 
1.7 
-08- 

3.Intalniri, conferinte , 
mediatizare 
4. sprijin, coordonare 
pentru obtinere CU, AC 

Compartiment 
finantari externe 
Inspector 
urbanism 

AP1.OA1.
1, 1.3, 
PI1.8, 
MD1.1, 

1.2 
-09- 

Susținerea diversificării activităților 
agricole și non-agricole pentru crearea 
de locuri de muncă, încurajând 
implicarea activă a comunităților 
locale  

1.Identificare programe 
2.Identificare operatori 
economici /producatori 
locali 
3.Intalniri, conferinte , 
mediatizare 

2021-2027 Nu 

POR 
FEADR 

Da Da Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
Agent agricol 

AP1, 
OA1.3, 
PI1.1 

MD1.1, 
1.2, 
-10- 

Promovarea integrării producătorilor 
din sectorul agro-alimentar în lanțuri 
valorice pentru a-i ajuta să 
beneficieze de avantajul proximității 
față de piețele externe și 
oportunitățile turismului în zonă 

1.Identificare programe 
2.Identificare operatori 
economici /producatori 
locali 
3.Intalniri, conferinte , 
mediatizare 

2021-2027 Nu 

POR 
FEADR 

Da Da Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
Agent agricol 

AP1, 
OA1.3, 
PI1.1 

MD1.1, 
1.2, 
-11- 

Susținerea obținerii de mărci / 
certificări pentru produsele locale și a 
comercializării acestora pe piețele 
naționale și internaționale 

1.Identificare programe 
2.Identificare operatori 
economici /producatori 
locali 
3.Intalniri, conferinte , 
mediatizare 

2021-2027 Nu 

POR 
PNRR III.2 

Da Da Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
Agent agricol 

AP1, 
OA1.3, 
PI1.1, 
MD1.1 
-12- 

I ̂nfiinţarea unui centru de prezentare 
şi desfacere a produselor animaliere  

1.Identificare programe 
2.Identificare operatori 
economici /producatori 
locali 
3.Intalniri, conferinte , 
mediatizare 
 

2021-2027 Nu 

POR 

Da Da Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
Agent agricol 
Inspector 
urbanism 

AP1, 
OA1.3, 

Exploatarea și valorificarea 
agregatelor de carieră specifice zonei 

1.Identificare programe 
2021-2027 Nu 

POR 
Da Da Primar/Viceprimar 

Contabil 
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PI1.1, 
MD1.1 
-13- 

2.Identificare operatori 
economici /producatori 
locali 
3.Intalniri, conferinte , 
mediatizare 

Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
Inspector 
urbanism 

AP1, 
OA1.3, 
PI1.1, 
MD1.1 
-14- 

Înființarea unui târg de produse 
tradiționale  

1.Identificare programe 
2.Identificare operatori 
economici /producatori 
locali 
3.Intalniri, conferinte , 
mediatizare 
4. Parteneriat cu 
operatori interesati 

2021-2027 Da 

POR  
PNRR III.2 

Da Da Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
Agent agricol 
Inspector 
urbanism 

AP1, 
OA1.3, 
PI1.1, 
MD1.1 
-15- 

Amenajarea de piețe și micropiețe și 
dotarea acestora cu mobilier necesar, 
rețele de apă curentă și canalizare, 
curent electric, sisteme de 
supraveghere și de protecție, etc, în 
vederea îmbunătățirii condițiilor de 
desfășurare a activităților comerciale 
în localitățile comunei 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren/proprietar  
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare expost 

2021-2027 Da 

POR 
FEADR 

Da Nu Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
Agent agricol 
Inspector 
urbanism 
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AP1, 
OA1.3, 
PI1.2, 
MD1.2 
-16- 

Program de informare/forum de 
dialog/dezbateri publice cu privire la 
încheierea de parteneriate de tip 
public-privat. 

1.Identificare programe 
2.Identificare operatori 
economici /producatori 
locali 
3.Intalniri, conferinte , 
mediatizare 
4. Parteneriat cu 
operatori interesati 

2021-2027 Da 

POR 

Da Da Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
 

AP1, 
OA1.4, 
PI1.5, 
MD1.3  
- 17- 

Accesare de programe pentru Inițierea 
de cursuri de 
formare/re/calificare/reconversie 
profesională pentru sectoarele 
dominante sau cu deficit de forta de 
munca ale economiei comunei   

1.Identificare si accesare 
surse de finantare 
2. Incheiere parteneriate 
pentru aplicare 
3. Semnare contracte de 
finantare 
4. Proceduri de achizitie 
contracte servicii, 
furnizare pt 
implementare 
5. Implementare, 
indeplinire obiective, 
rezultate asumate 
6. Monitorizare ex post 

2021-2027 Da 

POEO 
POTJ 

 

Da Da Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
 

AP1,OA1.
5, PI1.4, 
MD1.3, 
- 18- 

Programe de internship cu liceele din 
județul Tulcea în vederea adaptării 
elevilor la provocările și dinamica 
pieței muncii 

1.Parteneriate cu scolile 
din comuna si liceele din 
judet 
2. Intalniri, conferinte 
3. Mediatizare 

2021-2027 Da 

POEO 

Nu Nu Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
Directori si 
profesori institutii 
invatamant local 

AP1, 
OA1.6, 

Realizarea de campanii de informare a 
mediului antreprenorial cu privire la 

1.Identificare programe 
2021-2027 Nu 

POEO 
Nu Nu Primar/Viceprimar 

Contabil 
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PI1.6, 
MD1.5  
- 19- 

oportunitățile de finanțare pentru 
perioada 2021-2027 și sprijinirea lor în 
depunerea de proiecte. 

2.Identificare operatori 
economici /producatori 
locali 
3.Intalniri, conferinte , 
mediatizare 
 

Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
 

AP1, 
OA1.6, 
PI1.6, 
MD1.5  
- 20- 

Sprijinirea cetățenilor care vor să 
acceseze fonduri europene în vederea 
dezvoltării afacerilor, precum și celor 
care vor să dezvolte agroturismul  

1.Identificare programe 
2.Identificare operatori 
economici /producatori 
locali 
3.Intalniri, conferinte , 
mediatizare 
 

2021-2027 Nu 

POEO 

Nu Nu Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
 

AP1, 
OA1.6, 
PI1.6, 
MD1.5 
- 21- 

Susținerea tinerilor pentru 
deschiderea de afaceri personale în 
localitățile comunei 

1.Identificare programe 
2.Identificare operatori 
economici /producatori 
locali 
3.Intalniri, conferinte , 
mediatizare 
4. Oferire facilitati fiscale 

2021-2027 Nu 

POEO 

Nu Nu Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
 

AP1, 
OA1.7, 
PI1.7, 
MD1.5  
- 22- 

Accesare de fonduri pentru derularea 
unor cursuri de calificare și 
recalificare a populației comunei în 
funcție de sectoarele cu deficit de 
forță de muncă de la nivelul 
comunei/județului 

1.Identificare si accesare 
surse de finantare 
2. Incheiere parteneriate 
pentru aplicare 
3. Semnare contracte de 
finantare 
4. Proceduri de achizitie 
contracte servicii, 
furnizare pt 
implementare 

2021-2027 Da 

POEO 
POTJ 

PNRR III.3 

Da Da Consiliul local 
Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
 



 

169 
 

5. Implementare, 
indeplinire obiective, 
rezultate asumate 
6. Monitorizare ex post 

AP1, 
OA1.8, 
PI1.8, 
MD1.2 
- 23- 

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 
prin înființarea unor parcuri 
industriale/miniparcuri, centre de 
afaceri pentru atragerea unui număr 
cât mai mare de investitori în zonă și 
crearea de noi locuri de muncă. 

1.Identificare si accesare 
surse de finantare 
2. Incheiere parteneriate 
pentru aplicare 
3. Reglementare regim 
juridic terenuri 
4. Adoptare de PUZ, daca 
este cazul 
3. Semnare contracte de 
finantare 
4. Proceduri de achizitie 
contracte servicii, 
furnizare pt 
implementare 
5. Implementare, 
indeplinire obiective, 
rezultate asumate 
6. Monitorizare ex post 

2021-2027 Da 

POR 
POTJ 

Da Da Consiliul local 
Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
Inspector 
urbanism 

AP1, 
OA1.8, 
PI1.8, 
MD1.6 
- 24- 

Sprijinirea activităților de reciclare, 
reutilizare și valorificare a deșeurilor 

1.Identificare si accesare 
surse de finantare 
2. Incheiere parteneriate 
pentru aplicare 
3. Reglementare regim 
juridic terenuri 
4. Adoptare de PUZ, daca 
este cazul 
3. Semnare contracte de 
finantare 

2021-2027 Da 

POR 
POTJ 

PNRR I.3 

Da Da Consiliul local 
Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
Inspector 
urbanism 
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4. Proceduri de achizitie 
contracte servicii, 
furnizare pt 
implementare 
5. Implementare, 
indeplinire obiective, 
rezultate asumate 
6. Monitorizare ex post 

Compartimente/s
ervicii publice 
locale 

AP1, 
OA1.9, 
PI1.12, 
MD1.7 
- 25- 

Încurajarea parteneriatelor pentru 
adoptarea unor tehnologii avansate, 
inovatoare, inteligente 

1.Identificare programe 
2.Identificare operatori 
economici /producatori 
locali 
3.Intalniri, conferinte , 
mediatizare 
 

2021-2027 Nu 

POCIDIF 
POR 

Nu Nu Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
Inspector 
urbanism 
Compartimente/s
ervicii publice 
locale 

AP1,OA1.
10, 

PI1.13, 
MD1.7 
- 26- 

Îmbunătățirea capacității 
administrative, a calității și eficientei 
serviciilor publice furnizate la nivelul 
UAT comuna Baia, prin digitizarea 
proceselor de administrare a 
documentelor și retro-digitalizarea 
documentelor din arhivă 

1.Identificare program 
2.Achizitie contract 
servicii 
3.Aplicare program, 
introducere date 
4.Exploatare 

2021-2027 Da 

POCIDIF 
PNRR II.1 

Da NU Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
Inspector 
urbanism 
Compartimente/s
ervicii publice 
locale 

AP1,OA1.
10, 

PI1.13, 
MD1.7 
- 27- 

Digitalizarea serviciilor publice prin 
dezvoltarea unei platforme 
informatice de comunicare dintre 

1.Identificare program 
2.Achizitie contract 
servicii 

2021-2027 Da 

POCIDIF 
PNRR II.1 

Da NU Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 



 

171 
 

cetățean/mediul de afaceri și 
instituțiile publice 

3.Aplicare program, 
introducere date 
4.Exploatare 

Compartiment 
finantari externe 
Inspector 
urbanism 
Compartimente/s
ervicii publice 
locale 

AP1,OA1.
10, 

PI1.13, 
MD1.7 
- 28- 

Oferirea de facilități 
fiscale/administrative pentru 
investitorii locali (terenuri cu titlu 
gratuit pentru dezvoltarea de mari 
afaceri, scutiri de impozite, fiscalitate 
scăzută, etc.) 

1.Identificare facilitati 
specifice 
2. Propuneri legislative  
la nivel Consiliul local 
3. Calcul influente 
bugetare 
4. Adoptare 

2021-2027 Da 

POCIDIF 

Nu NU Consiliul local 
Primar/Viceprimar 
Contabil 
Secretar 
Compartiment 
finantari externe 
Compartiment/ser
viciu Impozite si 
taxe 
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Axa strategică: 2. Infrastructura si dezvoltare rurala 
 

Indi 
cativ 
proiect 

Proiecte specifice, Denumire Activităţi de realizat Termene 
de 
realizare 

Surse de finantare Responsabil
i Buget 

local 
Fonduri 
europene 

Buget 
national 

Fonduri 
private 

AP2, 
OA2.1, 
PI2.1, 
2.7, 

MD3.6 
1-6- 

01.Modernizare centru civic și creare 
de alei pietonale în satele comunei 
02. Întreținerea și protejarea 
străzilor marginale din localități pe 
perioada iernii prin amenajarea de 
parapeți pentru combaterea zăpezii 
03.Asfaltare străzi, modernizarea 
aleilor pietonale și asigurarea 
accesului la proprietăți 
04.Modernizare trotuare și rigole 
aferente străzilor din localitățile 
comunei 05. Amenajarea de locuri de 
parcare în punctele aglomerate ale 
localităților comunei 
06.Completarea sistemelor de 
indicatoare cu denumirile străzilor, 
de intrare / ieșire, semne de 
circulație în localitățile comunei 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Elaborare expertize 
tehnice 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate/DALI 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare expost 

2021-2026 Da POR ITI 

Dezvoltare 
rurală – 
FEADR 

PNRR, IV.1 

Da Nu Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism 

Compartimen
t finantari 
externe 

 

AP2, 
OA2.2, 
PI 2.3, 
MD2.1 
-07- 

07.Înființarea unui centru de zi 
pentru bătrâni  

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren, elaborare 
PUZ/PUD daca este cazul 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 

2021-2026 Da POIDS 

PNRR, IV.3 

Da Nu Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism 
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4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Procurare dotari 
specifice 
9. Autorizare centru, 
10. Monitorizare expost 

Compartimen
t finantari 
externe 

Compartimen
t asistenta 
comunitara 

AP2, 
OA2.3, 
PI2.3, 
MD 2.5 

-08- 

08.Construirea unor centre de 
procesare a materiei prime obținută 
din activitățile agricole 

1. Identificare surse de 
finantare 
2. Parteneriate, sprijin 
proprietarilor pentru 
accesare 

2021-2027 Nu POR Nu Da Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 

Compartimen
t finantari 
externe 
Parteneriate 
/Asocieri/ben
eficiari 

AP2, 
OA2.8, 
PI2.3, 
MD2.3 
-09- 

09 Creșterea acoperirii cu 
infrastructură Broadband în 
localitățile comunei 

1.Identificare Operator 
2.Identificare sursa de 
finantare 
3.Parteneriat pentru 
accesare si implementare 

2021-2027 Da - Da Da Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 



 

174 
 

Compartimen
t finantari 
externe 

Compartimen
t/serviciu 
utilitati 
publice 
Operator/pro
prietar 
infrastructura 
Broadband 

AP2, 
OA2.3,P
I2.3,MD

2.3 
-10- 

Construirea de silozuri și spații de 
stocare a producției agricole în 
zonele în care aceste facilități sunt 
limitate 

1. Identificare surse de 
finantare 

2. Parteneriate, sprijin 
proprietarilor pentru 

accesare  

2021-2027 Nu POR 

FEADR 

Da Da Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 

Compartimen
t finantari 
externe 
Parteneriate 
/Asocieri/ben

eficiari 

AP2, 
OA2.3, 
PI2.5, 
MD2.2 
-11- 

Amenajare de piețe agroalimentare în 
localitățile comunei în vederea 
înlesnirii comerțului local și asigurării 
condițiilor corespunzătoare desfacerii 
de produse agroalimentare 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Elaborare studii de 
fezabilitate 
3. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
4. Semnare contracte de 
finantare 
5. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 

2021-2027 Da Dezvoltare 
rurală – 
FEADR 

Da Nu Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 

Compartimen
t finantari 
externe 

Inspector 
urbanism 
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executie lucrari, furnizare 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare expost 

AP2, 
OA2.3, 
PI2.5, 
MD2.5 
-12- 

Construire / modernizare saloane de 
evenimente (nunți/botezuri, etc) în 
localitățile comunei 

 

1. Identificare surse de 
finantare 

2. Parteneriate, sprijin 
proprietarilor/investitoril

or pentru accesare 

2021-2027 Nu POR Da Da Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 

Compartimen
t finantari 
externe 
Parteneriate 
/Asocieri/ben

eficiari 

AP2, 
OA2.3, 
PI 2.2, 
2.5, MD 
2.2, 2.5 

-13- 

13. Realizarea de investiții în sistem 
privat pentru amenajarea de case 
mortuare, facilități pentru efectuarea 
pomenilor, amenajare, extindere ) în 
localitățile comunei 

1. Identificare surse de 
finantare 
2. Parteneriate, sprijin 
proprietarilor/investitoril
or pentru accesare 

2021-2027 Da - Nu Da Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 

Compartimen
t finantari 
externe 
Parteneriate 
/Asocieri/ben
eficiari 

AP2, 
OA2.11, 
PI2.11, 
MD 2.2, 

2.10 
-14- 

14. Extinderea și modernizarea 
rețelelor de apă, rețelelor de 
canalizare și a stațiilor de epurare, 
înființarea rețelelor de canalizare și 
stații de epurare ape uzate/fose 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Elaborare expertize 
tehnice 

2021-2026 Da POR ITI 

Dezvoltare 
rurală – 
FEADR 

Da Nu Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 
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septice comunitare în toate  
localitățile comunei pentru 
respectarea standardului de calitate a 
vieții și îndeplinirea obiectivelor de 
dezvoltare economică locală 

3. Elaborare studii de 
fezabilitate/DALI 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare expost 

PNRR, IV.1 Inspector 
urbanism 

Compartimen
t finantari 
externe 

 

AP2, 
OA2.11, 
PI2.11, 
MD 2.2, 

2.10 
-15- 

15. Forarea de noi puțuri de apă / 
găsirea unor noi surse de apă potabilă 
în localitățile comunei 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Elaborare studii 
hidrologice 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare expost 

2021-2026 Da Dezvoltare 
rurală – 
FEADR 

 

Da Nu Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism 

Compartimen
t finantari 
externe 
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AP2, 
OA2.11, 
PI2.4, 
MD2.7 
-16- 

16 Extinderea suprafețelor agricole 
dotate cu sisteme de irigare 

0. Parteneriate pentru 
aplicare/finantare/exploa
tare 
1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren/proprietar  
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare expost 

2021-2027 Nu PODD  

FEADR 

PNRR I.1 

Da Da Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 

Compartimen
t finantari 
externe 
Parteneriate 
/Asocieri 
beneficiare 

AP2,OA2
.5, 

PI2.5, 
MD2.5 

-17- 

17. Dezvoltarea piețelor locale în 
vederea sprijinirii producătorilor în 
ceea ce privește desfacerea și în 
vederea încurajării consumului de 
produse locale în rândul cetățenilor 

1. Identificare surse de 
finantare 
2. Parteneriate, sprijin 
proprietarilor pentru 
accesare 

2021-2027 Da POR Nu Da Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 

Compartimen
t finantari 
externe 
Parteneriate 
/Asocieri/ben
eficiari 
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AP2,OA2
.6, 

PI2.6, 
MD2.8 

-18- 

17. Accesibilizarea fondului forestier 
prin crearea de drumuri forestiere 
noi, asfaltate 

1. Reglementare regim 
juridic teren/proprietar  
2. Elaborare studii geo si 
topo 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare expost 

2021-2027 Da-functie 
de regim 
juridic 
teren 

Dezvoltare 
rurală – 
FEADR 

PNRR I.2 

Da Da-functie 
de regim 
juridic 
teren 

Reprezentanti 
autoritate 
locala/propri
etar, 
consultant 

AP2,OA2
.6, 

PI2.6, 
MD2.8 

-19- 

19. Accesibilizarea terenurilor 
agricole din extravilan prin 
amenajarea de drumuri de 
exploatatie agricola modernizate, 
asfaltate 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Elaborare expertize 
tehnice 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate/DALI 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 

2021-2026 Da Dezvoltare 
rurală – 
FEADR 

 

Da Nu Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism 

Compartimen
t finantari 
externe 
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6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare expost 

AP2,OA2
.7, 

PI2.8, 
MD2.2 

-20 

20 Reconversia terenurilor degradate 
prin amenajarea de spații verzi, spații 
de joacă, zone de agrement și 
petrecere a timpului liber în comună  

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren/proprietar  
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare expost 

2021-2027 Da POR 

PODD 

Da Nu Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 

Compartimen
t finantari 
externe 
Inspector 
urbanism 

AP2, 
OA2.7, 
PI2.8, 
MD2.2 

-21- 

21 Infrumusețarea spațiilor publice 
din cadrul localităților comunei 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren/proprietar  
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 

2021-2027 Da POR 

FEADR 

Da Nu Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism 
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4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare expost 

Compartimen
t finantari 
externe 

AP2, 
OA2.8,.
PI2.3, 
MD2.3 

-22- 

22 Dezvoltare rețea de internet 
gratuit în spațiile publice din satele 
comunei 

1. Identificare surse de 
finantare 
2. Semnare contracte de 
finantare/alocare 
bugetara 
3. Achizitie lucrari 
instalare si configurare 
retea 
4.Receptie la punerea in 
functiune 
 

2021-2024 Da - Da - Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 

Compartimen
t finantari 
externe 

AP2, 
OA2.9, 
PI2.9, 

MD2.9 -
23- 

23. Creșterea siguranței publice prin 
introducerea și extinderea rețelelor 
de camere de supraveghere video în 
satele comunei 

 

1. Identificare surse de 
finantare 
2. Semnare contracte de 
finantare/alocare 
bugetara 
3. Achizitie lucrari, 
instalare si configurare  

2021-2027 Da POR 

FEADR 

Da Nu Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism 
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4.Receptie la punerea in 
functiune 
 

Compartimen
t finantari 
externe 

AP2, 
OA2.9, 
PI2.9, 
MD2.9 

 -24- 

24. Asigurarea siguranței locuitorilor 
prin sistem de supraveghere 
centralizată a instituțiilor de interes 
public din cadrul localităților, precum 
și prin pregătirea profesională a 
personalului din cadrul unităților de 
poliție 

1. Identificare surse de 
finantare 
2. Semnare contracte de 
finantare/alocare 
bugetara 
3. Achizitie lucrari, 
instalare si configurare  
4.Receptie la punerea in 
functiune 
 

2021-2027 Da POR 

FEADR 

Da Nu Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism 

Compartimen
t finantari 
externe 

AP2, 
OA2.9, 
PI2.8, 
MD2.6  

-25- 

25. Exploatarea resurselor de apă prin 
înființarea de facilități de agrement 
în preajma acestora 

1. Identificare surse de 
finantare 
2. Parteneriate, sprijin 
proprietarilor pentru 
accesare 

2021-2027 Nu POR Nu Da Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 

Compartimen
t finantari 
externe 
Parteneriate 
/Asocieri/ben
eficiari 

AP2, 
OA2.9, 
PI2.8, 
MD2.6  

-26- 

Achiziția de echipamente pentru 
serviciile publice locale: apa si 
canalizare, întreținere străzi și 
peisagistică (ex. autocompactor, 
mătura stradala, cositoare, tractor, 
autoutilitare, autogreder, încărcător, 
autoutilitară, etc 

1. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
2. Semnare contracte de 
finantare 
3. Proceduri de achizitie 
contracte furnizare 
4. Receptie si exploatare 
5. Monitorizare expost 

2021-2027 Da PNRR IV.2 
FEADR 

Da Nu Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 

Compartimen
t finantari 
externe 

Compartimen
t/serviciu 
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utilitati 
publice 

AP2, 
OA2.10, 
PI.2.9, 
MD2.10 

 - 27- 

27. Eficientizarea sistemelor de 
iluminat publice și a consumului de 
energie din instituțiile publice prin 
înființarea de parcuri fotovoltaice 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren/proprietar  
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare expost 

2021-2027 Da POTJ 
FEADR 

Da Nu Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 

Compartimen
t finantari 
externe 

Compartimen
t/serviciu 
utilitati 
publice 

AP2, 
OA2.10, 
PI.2.9, 
MD2.1 

 - 28- 

28. Extinderea rețelelor de iluminat 
public din localitățile comunei  

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren/proprietar  
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 

2021-2027 Da POTJ 
FEADR 

Da Nu Primar/Vicep
rimar 

Contabil 
Secretar 

Compartimen
t finantari 
externe 

Compartimen
t/serviciu 
utilitati 
publice 
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6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare ex post 
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Axa strategică: 3. Mediu 
 

Indi 
cativ 
proiect 

Proiecte specifice, Denumire Activităţi de realizat Termene 
de 
realizare 

Surse de finantare Responsabili 
Buget 
local 

Fonduri 
europene 

Buget 
national 

Fonduri 
private 

AP3, 
OA3.1, 
PI3.1, 
MD3.1 

-01- 

Încurajarea investițiilor în resurse 
alternative-verzi de încălzire: energie 
verde, panouri solare 

1.Identificare surse de 
finantare 
2. Mediatizare 
3. Parteneriate, sprijin 
proprietarilor pentru 
accesare 

2021-2027 Nu POR ITI  

POTJ 

 

Fond 
mediu 

Da Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 

AP3, 
OA3.1, 
PI3.1, 
MD3.3 

-02- 

Susținerea eficienței energetice a 
gospodăriilor din localitățile comunei  

1.Identificare surse de 
finantare 
2. Mediatizare 
3. Parteneriate, sprijin 
proprietarilor pentru 
accesare 

2021-2027 Nu POR ITI  

POTJ 

 

Fond 
mediu 

Da Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 

AP3, 
OA3.1, 
PI3.1, 
MD3.1 

-03- 

Dezvoltarea, implementarea și 
promovarea utilizării surselor de 
energie regenerabilă și a tehnologiilor 
nepoluante în localitățile comunei  

1.Identificare surse de 
finantare 
2. Mediatizare 
3. Parteneriate, sprijin 
proprietarilor pentru 
accesare 

2021-2027 Nu POR ITI  

POTJ 

 

Fond 
mediu 

Da Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 

AP3, 
OA3.1, 
PI3.1, 
MD3.1 

-04- 

Creșterea eficienței energetice prin 
utilizarea pompelor de căldură în 
localitățile comunei  

1.Identificare surse de 
finantare 
2. Mediatizare 

2021-2027 Nu POR ITI 

 POTJ 

Fond 
mediu 

Da Primar/Viceprim
arContabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 
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3. Parteneriate, sprijin 
proprietarilor pentru 
accesare 

AP3, 
OA3.1, 
PI3.2, 
MD3.1 

-05- 

Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor rezidențiale și publice 
(lucrări de reabilitare termică a 
elementelor de anvelopă a clădirii, a 
sistemului de încălzire/a sistemului 
de furnizare a apei calde de consum, 
instalarea unor sisteme alternative de 
producere a energiei electrice și/sau 
termice pentru consum propriu, 
lucrări de 
instalare/reabilitare/modernizare a 
sistemelor de climatizare și/sau 
ventilare mecanică pentru asigurarea 
calității aerului interior, de 
reabilitare/ modernizare a 
instalațiilor de iluminat în clădiri, 
instalarea de sisteme de management 
energetic integrat pentru clădiri etc) 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Elaborare expertize 
tehnice si audit energetic 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate/DALI 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, furnizare 
echipamente, dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare ex-post 

2021-2027 Da PNRR I.5 Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 

Inspector 
urbanism 

AP3,OA
3.2, 

PI3.10, 
MD3.2 

-06- 

Dezvoltarea unor puncte de colectare 
a gunoiului de grajd în vederea 
prelucrării și valorificării acestuia ca 
sursă de îngrășământ sau sursă de 
energie 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren/proprietar  
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 
4. Identificare si 
accesare surse de 

2021-2027 Da POTJ Da Da  
Consiliul local 

Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 
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finantare, eventual 
parteneriate pt finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare ex-post 

Inspector 
urbanism 

AP3, 
OA3.2, 
PI3.10, 
MD3.5 

-09- 

Înființarea unor echipe al cărui scop 
să fie educarea populației în vederea 
păstrării patrimoniului natural al 
teritoriului, monitorizarea modului de 
desfășurare a activităților turistice 
dar și a celor desfășurate de localnici 
și aplicarea de contravenții în cazul 
comportamentelor dăunătoare 
mediului 

1.Creare echipe de lucru 
2.Stabilire metodologii de 
aplicare si aprobarea 
acestora 
3.Mediatizare 
4.Aplicare 

2021-2027 Da 

POTJ 

Nu Nu Consiliul local 
Primar/Viceprim

ar 
Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 

Inspector 
urbanism 

Servicii/compart
imente publice 

AP3, 
OA3.2, 
PI3.12, 
MD3.3 

-10- 

Exploatarea potențialului eolian al 
comunei prin extinderea fermelor de 
centrale eoliene 

1.Identificare surse de 
finantare 
2. Mediatizare 
3. Parteneriate, sprijin 
proprietarilor pentru 
accesare 

2021-2027 Nu 

POTJ 

Da Da Consiliul local 
Primar/Viceprim

ar 
Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 
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Inspector 
urbanism 

AP3, 
OA3.2, 
PI3.13, 
MD3.3 

-11- 

Amenajare parcuri  fotovoltaice 
pentru asigurarea energiei electrice 
pentru iluminatul stradal și instituțiile 
publice 

1. Reglementare regim 
juridic teren/proprietar  
2. Elaborare studii geo si 
topo 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare, eventual 
parteneriate pt finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
echipamente 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare ex-post 

2021-2027 Da 

POR ITI 

 POTJ 

Da Da Consiliul local 
Primar/Viceprim

ar 
Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 

Inspector 
urbanism 

 

AP3, 
OA3.2, 
PI3.5, 
MD3.5 

-12- 

Derularea de acțiuni de împădurire și 
reîmpădurire a zonelor limitrofe 
satelor comunei  

1.Identificare si accesare 
surse de finantare 
2. Incheiere parteneriate 
pentru aplicare 
3. Reglementare regim 
juridic terenuri 
4. Adoptare de PUZ, daca 
este cazul 

2021-2027 Da 

POTJ 

PNRR I.2 

Da Da Consiliul local 
Primar/Viceprim

ar 
Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 

Inspector 
urbanism 
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3. Semnare contracte de 
finantare 
4. Proceduri de achizitie 
contracte servicii, 
executie pt implementare 
5. Implementare, 
indeplinire obiective, 
rezultate asumate 
6. Monitorizare ex post 

Agent agricol 

AP3, 
OA3.2, 
PI3.3, 
MD3.2  

-13- 

Dezvoltarea și implementarea de 
măsuri pentru management eficient 
al deșeurilor 

1.Creare echipe de lucru/ 
compartiment la nivelul 
UAT 
2.Stabilire metodologii de 
aplicare si aprobarea 
acestora 
3.Mediatizare 
4.Aplicare 

2021-2027 Da 

POTJ 

PNRR I.3 

Da Nu Consiliul local 
Primar/Viceprim

ar 
Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 

Inspector 
urbanism 

Agent agricol 

AP3, 
OA3.2, 
PI3.3, 
MD3.2 

 -14- 

Dotarea cu echipamente și utilaje 
pentru desfășurarea activității de 
colectare deșeuri și întreținerea 
curățeniei locale 

1.Identificare si accesare 
surse de finantare 
2. Semnare contracte de 
finantare sau alocari 
bugetare locale 
3. Proceduri de achizitie 
pt contracte furnizare 
4. Stabilire si aprobare 
metodologii de aplicare 
5. Procurare si utilizare 
6. Monitorizare ex-post 

2021-2027 Da 

POTJ 

PNRR IV.2 

Da Nu Consiliul local 
Primar/Viceprim

ar 
Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 

Inspector 
urbanism 

Agent agricol 
Serviciu/compar
timent specific 
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AP3, 
OA3.2, 
PI3.3, 
MD3.2 

 -15- 

Campanii de informare a populației 
din localitățile județului Tulcea 
pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor 

1.Identificare surse de 
finantare 
2. Mediatizare 

 

2021 -2027 Da 

POTJ 

Nu Nu Consiliul local 
Primar/Viceprim

ar 
Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 
Serviciu/compar
timent specific 

AP3, 
OA3.2, 
PI3.3, 
MD3.2 

 -16- 

Conservarea, protejarea și 
valorificarea patrimoniului natural din 
raza localităților și combaterea / 
reducerea impactului activităților 
antropice poluante 

1.Creare echipe de lucru/ 
compartiment la nivelul 
UAT 
2.Stabilire metodologii de 
aplicare si aprobarea 
acestora 
3.Mediatizare 
4.Aplicare 

2021 -2027 Da 

POTJ 

Nu Nu Consiliul local 
Primar/Viceprim

ar 
Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 
Serviciu/compar
timent specific 

AP3, 
OA3.2, 
PI3.3, 
MD3.2  

-17- 

Investiții pentru susținerea de acțiuni 
locale de reducere a poluării cu 
nitrați a terenurilor, a apelor de 
adancime și suprafață, poluare 
provenită din activități agricole și de 
creștere a animalelor 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren/proprietar  
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare, eventual 
parteneriate pt finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 

2021 -2027 Da 

POTJ 

Da Da Consiliul local 
Primar/Viceprim

ar 
Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 
Serviciu/compar
timent specific 

Inspector 
urbanism 
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6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare ex-post 

AP3, 
OA3.2, 
PI3.3, 
MD3.2  

-18- 

Campanii de conștientizare pe tema 
gestionării responsabile a deșeurilor, 
protejarea mediului, conservarea 
patrimoniului și încurajare a 
voluntariatului la nivelul comunei  

1.Creare echipe de lucru/ 
compartiment la nivelul 
UAT 
2.Stabilire metodologii de 
aplicare si aprobarea 
acestora 
3.Mediatizare 
4.Aplicare 

2021 -2027 Da 

POTJ 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 
Serviciu/compar
timent specific 

 

AP3, 
OA3.2, 
PI3.3, 

MD 3.5, 
3.8 

-19- 

Realizarea de lucrări de combatere a 
eroziunii solurilor în localitățile 
comunei 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren/proprietar  
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare, eventual 
parteneriate pt finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 

2021 -2027 Da 

POTJ 

PNRR I.1 

Da Da Consiliul local 
Primar/Viceprim

ar 
Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 

Inspector 
urbanism 
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executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 

AP3, 
OA3.3, 
PI3.6, 
MD3.5  

-20- 

Regenerarea a spațiilor verzi din 
cadrul comunei, inclusiv prin 
amenajarea spațiilor de joacă pentru 
copii (corespondent proiect 20, Axa 2) 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren/proprietar  
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare ex-post 

2021 -2027 Da 

 

POR 

PODD 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 

Inspector 
urbanism 

AP3, 
OA3.3, 
PI3.5, 
MD3.5 

-21- 

Desfășurarea de acțiuni de 
ecologizare a terenurilor riverane 
cursurilor de apă și dezvoltarea unui 
sistem de management al deșeurilor 

1.Creare echipe de lucru/ 
compartiment la nivelul 
UAT 
2.Stabilire metodologii de 
aplicare si aprobarea 
acestora 
3.Mediatizare 

2021 -2027 Da 

LIFE 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 
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4.Aplicare Serviciu/compar
timent specific 

AP3, 
OA3.4, 
PI3.6,  
MD3.5 

-22- 

Îmbunătățirea accesului 
administratorilor siturilor Natura 2000 
la servicii de asistență tehnică 
specializată pentru elaborarea 
Planurilor de management pentru 
siturile Natura 2000 

1.Creare echipe de lucru/ 
compartiment la nivelul 
UAT 
2.Stabilire metodologii de 
aplicare si aprobarea 
acestora 
3.Aplicare 

2021 -2027 Nu 

PODD 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 
Serviciu/compar
timent specific 

AP3, 
OA3.5, 
PI3.9, 
MD3.7 

-23- 

Extinderea și modernizarea 
infrastructurii edilitare (corespondent 
proiecte 1-6, 14,15,28, Axa 2) 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren/proprietar  
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare ex post 

  

PODD 

PNRR I.1 

  Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 
Compartiment/s
erviciu utilitati 

publice 
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Axa strategică: 4. AGRICULTURĂ, PISCICULTURĂ, SILVICULTURĂ 
 

Indi 
cativ 
proiect 

Proiecte specifice, Denumire Activităţi de realizat Termene 
de 
realizare 

Surse de finantare Responsabili 
Buget 
local 

Fonduri 
europene 

Buget 
national 

Fonduri 
private 

AP4, 
OA4.1, 
PI4.1, 
MD4.2 
-01- 

Realizarea de perdele forestiere de 
protecție a câmpurilor agricole  
(corespondent axa 3, proiect 12)  

1.Identificare si accesare 
surse de finantare 
2. Incheiere parteneriate 
pentru aplicare 
3. Reglementare regim 
juridic terenuri 
4. Adoptare de PUZ, daca 
este cazul 
3. Semnare contracte de 
finantare 
4. Proceduri de achizitie 
contracte servicii, 
executie pt implementare 
5. Implementare, 
indeplinire obiective, 
rezultate asumate 
6. Monitorizare ex post 

2021-2027 Da 

POTJ 
PNRR I.2 

Da Da Consiliul local 
Primar/Viceprim

ar 
Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 

Inspector 
urbanism 

Agent agricol 

AP4, 
OA4.1, 
PI4.1, 
MD4.4 
-02- 

Activități de conștientizare a 
populației cu privire la importanța 
consumului de produse alimentare 
ecologice 

1.Identificare surse de 
finantare 
2. Parteneriate cu ONG, 
fundatii de profil, 
institute de cercetare 
3. Mediatizare 

 

2021-2027 Da 

- 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 
Agent agricol 
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AP4, 
OA4.1, 
PI4.3, 
MD4.5 
-03- 

Organizarea și susținerea de sesiuni 
de consiliere și instruire în domeniul 
agricol,  conversiei terenurilor 
agricole de la producția 
convențională la cea ecologică 

1.Identificare surse de 
finantare 
2. Parteneriate cu ONG, 
fundatii de profil, 
operatori autorizati 
3. Depunere CF si 
semnare contracte de 
finantare 
4. Mediatizare 
5. Implementare, 
indeplinire obiective, 
rezultate asumate 
6. Monitorizare ex post  

2021-2027 Da 

POTJ 

Da Da Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 
Agent agricol 

 

AP4, 
OA4.1, 
PI4.4, 
MD4.7 
-04- 

Lucrări de împădurire a terenurilor 
agricole degradate în vederea 
regenerării solurilor 

1.Identificare surse de 
finantare 
2. Mediatizare 
3. Sprijin pentru accesare 
si implementare 

 

2021-2027 NU 

POTJ 
PNRR I.2 

Da Da Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 
Agent agricol 

 

AP4,OA4
.3, 

PI4.3, 
MD4.1 
-05- 

Organizarea de clustere și asociații de 
producători care să faciliteze 
cooperarea între agenții economici în 
vederea eficientizării costurilor, 
facilitării transferului tehnologic, 
inovării, creșterii puterii de negociere 
a prețurilor la export, etc. 

1.Identificare surse de 
finantare 
2. Mediatizare 
3. Sprijin pentru accesare 
si implementare 

 

2021-2027 NU 

POCIDIF 

Da Da Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 
Agent agricol 

AP4, 
OA4.4, 
PI4.3, 
.MD4.1 

Reorganizare Asociație crescători de 
animale pentru a beneficia de 
subvenție toți membrii acesteia 

1. Mediatizare 
2. Sprijin pentru 
organizare/reorganizare 

 

2021-2027 NU 
Dezvoltare 

rurală - 
FEADR 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
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-06- Compartiment 
finantari externe 
Agent agricol 

AP4, 
OA4.4, 
PI4.3, 
.MD4.1 

-07- 

Derularea de campanii de informare 
care să promoveze avantajele 
aderării micilor producători la o 
formă asociativă 

1. Mediatizare 
2. Sprijin pentru 
organizare/reorganizare 

 

2021-2027 NU 

POR 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Compartiment 
finantari externe 
Agent agricol 

AP4, 
OA4.3, 
PI4.3 
MD4.1 
-08- 

Încurajarea înființării de microferme 
zootehnice și înființarea unor 
abatoare de mici dimensiuni în 
localitățile comunei  

1. Mediatizare programe 
finantare 
2. Sprijin pentru 
infiintare, autorizare 
3. Acordare de facilitati, 
dezvoltare retea edilitara 

 

2021-2027 Da 

POR 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Agent agricol 
Consiliul local 

AP4, 
OA4.3, 
PI4.3 
MD4.1 
-09- 

Susținerea creării de centre de 
colectare și /sau prelucrare a 
produselor animale și agricole (lapte, 
fructe, legume, miere, etc.) la nivelul 
comunei 
 

1. Mediatizare programe 
finantare 
2. Sprijin pentru 
infiintare, autorizare 
3. Acordare de facilitati, 
dezvoltare retea edilitara 

2021-2027 Da 

POR 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Agent agricol 
Consiliul local 

AP4, 
OA4.3, 
PI4.3 
MD4.1 
-10- 

Realizarea de silozuri în vederea 
îmbunătățirii condițiilor de 
depozitare a producției agricole  

1. Mediatizare programe 
finantare 
2. Acordare de facilitati, 
dezvoltare retea edilitara 

2021-2027 Da 

POR 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Agent agricol 
Consiliul local 
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AP4, 
OA4.3, 
PI4.3 
MD4.1 
-11- 

Susținerea activităților agricole prin 
înființarea unor piețe agroalimentare 
în comună (corespondent axa 1 
proiect 15, axa 2 proiect 11) 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Elaborare studii de 
fezabilitate 
3. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
4. Semnare contracte de 
finantare 
5. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, furnizare 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare expost 

2021-2027 Da 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

Da Da Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Agent agricol 
Inspector 
urbanism 

AP4, 
OA4.3, 
PI4.1 
MD4.4 
-12- 

Încurajarea de investiții în agricultura 
ecologică  

1.Identificare surse de 
finantare 
2. Parteneriate cu ONG, 
fundatii de profil, 
institute de cercetare 
3. Mediatizare 
4. Acordare de facilitati 
investitorilor 

 

2021-2027 Nu 

POR 
Dezvoltare 

rurală - 
FEADR 

Da Da Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Agent agricol 
Agent fiscal 

 

AP4, 
OA4.5, 
PI4.5, 
MD4.4 
-13- 

Realizarea de investiții care să 
sprijine creșterea cantității 
producției agricole fără a periclita 
calitatea produselor și dezvoltarea 
durabilă 

1.Identificare surse de 
finantare 
2. Parteneriate cu ONG, 
fundatii de profil, 
institute de cercetare 
3. Mediatizare 

2021-2027 Nu 
POR POTJ 
Dezvoltare 

rurală - 
FEADR 

Da Da Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Agent agricol 
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 Compartiment 
finantari 
exeterne 

 

AP4, 
OA4.6, 
PI4.5, 
MD4.6 
-14- 

Sprijinirea micilor fermieri, 
crescătorilor de animale, precum și a 
tinerilor care doresc să investească în 
agricultură pentru atragerea de 
fonduri europene 

1.Identificare surse de 
finantare 
2. Mediatizare 
3. Sprijin pentru 
accesare 

 

2021-2027 Nu 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

Da Da Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Agent agricol 
Compartiment 
finantari externe 

AP4, 
OA4.7, 
Pl 4.4, 
MD4.8  
- 15- 

Sprijin în dezvoltarea de proiecte 
privind investițiile în sistemul de 
irigații 
 

1.Identificare surse de 
finantare 
2. Mediatizare 
3. Sprijin pentru asociere 
si accesare 

 

2021-2027 Nu 
Dezvoltare 

rurală – 
FEADR 

PNRR I.1 
 

Da Da Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Agent agricol 
Compartiment 
finantari externe 

AP4, 
OA4.7, 
Pl 4.4, 
MD4.8  
- 16- 

Asocierea în ADI / GAL/alte structuri 
asociative pentru reabilitarea și 
modernizarea sistemelor de irigații 
din județ 

1.Identificare surse de 
finantare 
2. Mediatizare 
3. Sprijin pentru asociere 
si accesare 

 

2021-2027 Nu 

Dezvoltare 
rurală – 
FEADR 

PNRR IV.2 

Da Da Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Agent agricol 
Compartiment 
finantari externe 

AP4, 
OA4.8, 
Pl 4.2, 
MD4.2  
- 17- 

Realizare / modernizare drumuri 
agricole (corespondent axa 2, proiect 
19) 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Elaborare expertize 
tehnice 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate/DALI 

2021-2027 Da 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

Da Da Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 
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4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare ex post 

Compartiment 
finantari externe 
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Axa strategică: 5. SĂNĂTATE ȘI SERVICII SOCIALE 
 

Indi 
cativ 
proiect 

Proiecte specifice, Denumire Activităţi de realizat Termene 
de 
realizare 

Surse de finantare Responsabili 
Buget 
local 

Fonduri 
europene 

Buget 
national 

Fonduri 
private 

AP5, 
OA5.1, 
PI5.1, 
MD5.1  
-01- 

Înființarea de  centre medicale de 
permanență/centre medicale 
multifuncționale la nivelul comunei  

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Elaborare expertize 
tehnice si energetice(pt 
interv la cladiri existente) 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate/DALI 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, furnizare 
echipamente/dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare ex post 

2021-2027 Da 

POS 
PNRR VI.1 

 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 

Compartiment 
finantari externe 

AP5, 
OA5.1, 
PI5.1, 
MD5.1 
 -02- 

Înființarea unui cabinet 
medical/dispensar medical, precum și 
dotarea acestora și asigurarea 
funcționării lor non stop la nivelul 
comunei  

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Elaborare expertize 
tehnice si energetice(pt 
interv la cladiri existente) 

2021-2027 Da 

POS 
PNRR VI.1 

 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 
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3. Elaborare studii de 
fezabilitate/DALI 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, furnizare 
echipamente/dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 

8. Monitorizare ex post 

Compartiment 
finantari externe 

AP5, 
OA5.1, 
PI5.1, 
MD5.1 
 -03- 

Unități medicale mobile dotate cu 
infrastructură medicală necesară 
pentru a oferi servicii medicale 
oriunde este nevoie 

1.Identificare si accesare 
surse de finantare 
2. Parteneriat cu 
institutii specialitate si 
alte UAT-uri interesate 
3. Semnare contract 
finantare 
4. Achizitii contracte 
furnizare echipamente 
5. Autorizare fnctionare 
6. Monitorizare ex post 
 

2021-2027 Da 

POS 
PNRR VI.1 

 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 

Compartiment 
finantari externe 

 

AP5,OA
5.1, 

PI5.1, 
MD5.1  
-04- 

Oferirea de facilități medicilor care 
aleg să își desfășoare activitatea la 
nivelul comunei  

1.Identificare facilitati 
ce pot fi acordate pe 
domenii de interes 

2021-2027 Da 

- 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
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2. Propunere adoptare 
prin reglementare locala 
a facilitatilor  
3. Mediatizare si aplicare 

Inspector 
urbanism 
Inspector 
impozite si taxe 
Consiliul local 

 
AP5,OA

5.1, 
PI5.1, 
MD5.1  
-05- 

Înființarea unor cabinete medicale în 
cadrul școlilor și grădinițelor din 
localitățile comunei  

1.Identificaresurse de 
finantare si alocare 
financiara 
2. Parteneriate cu 
institutii medicale 
3. Achizitie echipamente 
si dotari 
4. Autorizare si 
functionare 

2021-2027 Da 

- 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 
Asistent 
comunitar 
Consiliul local 

 
AP5,OA

5.1, 
PI5.1, 
MD5.1  
-06- Înființare farmacii în comuna  

1.Identificare surse de 
finantare 
2. Mediatizare 
3. Sprijin pentru 
accesare 
 

2021-2027 Nu 

Nu 

Nu Da Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 
Asistent 
comunitar 
Consiliul local 

AP5,OA
5.1, 

PI5.1, 
MD5.1  
-07- 

Construirea de facilități de cazare 
pentru specialiștii în medicină care 
activează în comuna, sau reabilitarea 
facilităților de cazare acolo unde 
acestea deja există  

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Elaborare expertize 
tehnice si energetice(pt 
interv la cladiri existente) 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate/DALI 

2021-2027 Da 

Nu 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 
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4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, furnizare 
echipamente/dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare ex post 

Asistent 
comunitar 

Consiliul local 

AP5, 
OA5.2, 
PI5.2, 
MD5.3 
-08- 

Construire centru de zi pentru bătrâni 
în comună (corespondent axa 2, 
proiect 07) 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren, elaborare 
PUZ/PUD daca este cazul 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 

2021-2027 Da 

POS 
PNRR IV.3 

 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 
Asistent 
comunitar/comp
artiment/servici
u 

Consiliul local 
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8. Procurare dotari 
specifice 
9. Autorizare centru, 
10. Monitorizare expost 

AP5, 
OA5.2, 
PI5.2, 
MD5.3 
-09- 

Înființarea unui centru de îngrijire 
paliativă, adaptat fenomenului 
demografic de îmbătrânire 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren, elaborare 
PUZ/PUD daca este cazul 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Procurare dotari 
specifice 
9. Autorizare centru, 
10. Monitorizare expost 

2021-2027 Da 

POS 
PNRR IV.3 

 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 
Asistent 
comunitar 

Consiliul local 

AP5, 
OA5.3, 
PI5.4, 
MD5.1  
-10- 

Realizarea de campanii de oferire 
servicii asistență medicală primară, 
comunitară persoanelor din categorii 
defavorizate 

1.Parteneriate cu 
institutii medicale 
2. Identificare surse de 
finantare 

2021-2027 Da 

POS 
PNRR V.1 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
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3. Identificare persoane 
din categorii 
defavorizate-grup tinta 
4. Aplicare 

Asistent 
comunitar 

Consiliul local 

AP5, 
OA5.4, 
PI5.5, 
MD5.3 
-11- 

Extinderea rețelei de locuințe sociale 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren, elaborare 
PUZ/PUD daca este cazul 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari,  
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 

8. Monitorizare expost 

2021-2027 2021-2027 

POIDS 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 
Consiliul local 

 

AP5, 
OA5.4, 
PI5.5, 
MD5.3 
-12- 

Construire locuințe tip ANL, dedicate 
specialiștilor, familiilor tinere sau 
aflate în dificultate 
 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren, elaborare 
PUZ/PUD daca este cazul 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 

2021-2027 Da 

POIDS 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 
Consiliul local 
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4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari,  
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare ex-post 

AP5,OA5
.5, 

PI5.7, 
MD5.3  
-13- 

Înființarea și sprijinirea organizațiilor 
nonguvernamentale ptr. ajutorarea 
familiilor nevoiașe (bătrâni, persoane 
cu handicap, familii foarte sărace 
etc. ) 

1.Sprijin infiintare ONG-
uri profil si incheiere 
parteneriate 
2. Identificare resurse 
financiare, obtinere 
eventuale finantari 
3. Incheiere contracte 
finantare 
4. Proceduri de achizitie 
contracte servicii, 
eventual funizare 
5. Implementare 
6. Monitorizare ex-post 

2021-2027 Da 

POIDS 
PNRR V.6 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Asistenta 
sociala-
serviciu/compart
iment 
Consiliul local 

 

AP5,OA
5.5, 

PI5.7, 
MD5.3  
-14- 

Sprijinirea părinților singuri, familii 
monoparentale  

1. Identificare resurse 
financiare 
2. Identificare ONG-uri si 
incheiere parteneriate 
obtinere eventuale 
finantari 

2021-2027 Da 

POIDS 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Asistenta 
sociala-
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3. Incheiere contracte 
finantare 
4. Proceduri de achizitie 
contracte servicii, 
eventual funizare 
5. Implementare 
6. Monitorizare ex-post 

serviciu/compart
iment 
Consiliul local 

 

AP5,OA
5.5, 

PI5.8, 
MD5.3 
-15- 

Înființarea de centre de îngrijire a 
persoanelor vârstnice, adaptate 
fenomenului demografic de 
îmbătrânire a populației 
(corespondent axa 2, proiect 7, axa 5 
proiect 8) 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren, elaborare 
PUZ/PUD daca este cazul 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Procurare dotari 
specifice 
9. Autorizare centru, 
10. Monitorizare expost 

2021-2027 Da 

POIDS 
PNRR IV.3 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 
Asistent 
comunitar/comp
artiment/servici
u 

Consiliul local 

AP5,OA5
.5, 

Modernizarea și schimbarea 
destinației clădirilor a căror utilitate 

1 Reglementare regim 
juridic teren, cladire 

2021-2027 Da POIDS 
PNRR IV.3 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 
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PI5.9, 
MD5.3 
-16- 

actuală nu mai este relevantă în 
vederea derulării de activități sociale 
în cadrul acestora (centre de zi 
pentru bătrâni, copii, persoane cu 
dizabilități, etc.) 

2.Elaborare PUZ/PUD 
daca este cazul 
3. Elaborare Expertize 
tehnice si energetice 
4. Elaborare DALI 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Procurare dotari 
specifice 
9. Autorizare centru, 
10. Monitorizare expost 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 
Asistent 
comunitar/comp
artiment/servici
u 

Consiliul local 

AP5, 
OA5.6, 
PI5.8, 
MD5.3 

-17 

Amenajare cluburi ale bătrânilor în 
vederea desfășurării în cele mai bune 
condiții a activităților specifice 

1. Identificare spatiu 
specific si reglemetare 
regim juridic 
2.Elaborare studii, 
expertize daca este cazul 
3. Elaborare SF/DALI, 
amenajare/construire 
4 Identificare si accesare 
surse de finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 

2021-2027 Da 

POIDS 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 
Asistent 
comunitar/comp
artiment/servici
u 

Consiliul local 



 

209 
 

6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Procurare dotari 
specifice 
9. Monitorizare expost 

AP5, 
OA5.7, 
PI5.8, 
MD5.3 

-18  

 

Înființarea unor centre de zi destinate 
persoanelor cu dizabilități în cadrul 
cărora aceștia să poată desfășura 
activități de socializare, destindere, 
dobândire de noi competențe 
adaptate gradului și tipului de 
handicap, de dobândire a 
competențelor care să le faciliteze 
integrarea socială, etc. 

1. Identificare spatiu 
specific si reglemetare 
regim juridic 
2.Elaborare studii, 
expertize daca este cazul 
3. Elaborare SF/DALI, 
amenajare/construire 
4 Identificare si accesare 
surse de finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Procurare dotari 
specifice 
9. Monitorizare expost 

2021-2027 Da 

POIDS 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 
Asistent 
comunitar/comp
artiment/servici
u 

Consiliul local 
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AP5, 
OA5.8, 
PI5.10, 
MD5.3 

-19 

Oferirea de servicii sociale integrate 
pentru persoanele defavorizate 

1. Identificare resurse 
financiare 
2. Identificare ONG-uri si 
incheiere parteneriate 
obtinere eventuale 
finantari 
3. Incheiere contracte 
finantare 
4. Proceduri de achizitie 
contracte servicii, 
eventual funizare 
5. Implementare 
6. Monitorizare ex-post 

2021-2027 Da 

POIDS 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 
Asistent 
comunitar/comp
artiment/servici
u 

Consiliul local 

AP5, 
OA5.8, 
PI5.10, 
MD5.3 
-20- 

Activități de integrare pentru 
comunitățile marginalizate  

1. Identificare resurse 
financiare 
2. Identificare ONG-uri si 
incheiere parteneriate 
obtinere eventuale 
finantari 
3. Incheiere contracte 
finantare 
4. Proceduri de achizitie 
contracte servicii, 
eventual funizare 
5. Implementare 
6. Monitorizare ex-post 

2021-2027 Da 

POIDS 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 
Asistent 
comunitar/comp
artiment/servici
u 

Consiliul local 

AP5, 
OA5.9, 
PI5.11, 
MD5.4 
-21- 

Înființarea de întreprinderi sociale în 
scopul combaterii disparităților 
sociale 

1. Identificare resurse 
financiare 
2. Identificare ONG-uri si 
incheiere parteneriate 
obtinere eventuale 
finantari 

2021-2027 Da 

POEO 
PNRR III.2 

 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 
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3. Incheiere contracte 
finantare 
4. Proceduri de achizitie 
contracte servicii, 
eventual funizare 
5. Implementare 
6. Monitorizare ex-post 

Asistent 
comunitar/comp
artiment/servici
u 

Consiliul local 

AP5, 
OA5.9, 
PI5.11, 
MD5.4 

-22- 

Înființarea de întreprinderi sociale în 
scopul combaterii disparităților 
sociale 

1. Identificare resurse 
financiare 
2. Identificare ONG-
uri/parteneri si incheiere 
parteneriate obtinere 
eventuale finantari 
3. Incheiere contracte 
finantare 
4. Proceduri de achizitie 
contracte servicii, 
eventual funizare 
5. Implementare 
6. Monitorizare ex-post 

2021-2027 Da 

POIDS 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Asistenta 
sociala-
serviciu/compart
iment 
Consiliul local 

 

 
Axa strategică: 6. EDUCAȚIE ȘI RESURSE UMANE (FORȚA DE MUNCĂ) 
 

Indi 
cativ 
proiect 

Proiecte specifice, Denumire Activităţi de realizat Termene 
de 
realizare 

Surse de finantare Responsabili 
Buget 
local 

Fonduri 
europene 

Buget 
national 

Fonduri 
private 

AP6, 
OA6.1, 
PI6.3, 
MD6.8 
-01- 

Îmbunătățirea infrastructurii 
informaționale/ dotarea unităților de 
învățământ cu echipamente necesare 
desfășurării învățământului on-line. 

1. Identificare resurse 
financiare, eventuale 
programe de finantare 
2. Parteneriat cu 
institutii invatamant din 
comuna si aplicare 
3. Contractare finantare 

2021-2027 Da 

POR 

PNNR II.2 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 
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4. Achizitii contracte 
furnizare si servicii 
instalare, configurare 
5.Implementare 
6. Monitorizare ex-post 

Director 
Institutie 

invatamant 

AP6, 
OA6.1, 
PI6.3, 
MD6.8 
-02- 

Dotarea școlilor cu instrumente 
hardware necesare derulării 
activităților în regim de e-learning, 
precum computere, tablete, tablă 
interactivă, videoproiectare, etc  

1. Identificare resurse 
financiare, eventuale 
programe de finantare 
2. Parteneriat cu 
institutii invatamant din 
comuna si aplicare 
3. Contractare finantare 
4. Achizitii contracte 
furnizare si servicii 
hardware 
5.Implementare 
6. Monitorizare ex-post 

2021-2027 Da 

POR 
PNNR II.2 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 

Director 
Institutie 

invatamant 

AP6, 
OA6.1, 
PI6.3, 
MD6.8 
-03- 

Implementarea de platforme e-
learning în fiecare unitate de 
învățământ și instruirea cadrelor 
didactice, dar și a elevilor în vederea 
familiarizării acestora în utilizarea lor 

1. Identificare resurse 
financiare, eventuale 
programe de finantare 
2. Parteneriat cu 
institutii invatamant din 
comuna si aplicare 
3. Contractare finantare 
4. Achizitii contracte 
software si instruire 
5.Implementare 
6. Monitorizare ex-post 

2021-2027 Da 

POR 
PNNR II.2 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 

Director 
Institutie 

invatamant 

AP6, 
OA6.2, 
PI6.1, 
MD6.2 
-04- 

Modernizare infrastructură 
educațională și infrastructură conexă 
educației (modernizare, reabilitare 
termică, extindere, dotare școli și 
grădinițe) 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Elaborare expertize 
tehnice si energetice 
3. Elaborare ALI 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 

2021-2027 Da 

POR 
PNNR V.3 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 

Director 
Institutie 

invatamant 
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5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, furnizare 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare ex-post 

AP6, 
OA6.2, 
PI6.1, 
MD6.2 
-05- 

Înființarea de laboratoare și dotarea 
corespunzătoare a acestora în 
vederea îmbunătățirii metodelor de 
predare-învățare  

1.Parteneriat cu 
institutia de invatamant 
2. Identificare necesar si 
resurse financiare 
3. Identificare programe 
de finantare/alocare 
bugetara 
4. Achizitie contracte de 
furnizare 
5. Echipare, aplicare, 
instruire corp profesoral 

2021-2027 Da 

POR 
PNNR V.3 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 

Director 
Institutie 

invatamant 

AP6, 
OA6.2, 
PI6.1, 
MD6.2 
-06- 

Amenajarea curților/spațiilor de 
joacă din cadrul unităților de 
învățământ  

1.Identificare resurse 
financiare 
2. Elaborare proiect 
amenajare, autorizare 
daca este cazul 
3. Achizitie contract 
lucrari, contract furnizare 
1.Receptie si punere in 
functiune 

2021-2027 Da 

POR  

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 

Director 
Institutie 

invatamant 

AP6, 
OA6.2, 
PI6.1, 
MD6.7 
-07- 

Modernizarea unităților de 
învățământ care nu corespund 
standardelor necesare desfășurării 
activităților educaționale în condiții 
optime 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Elaborare expertize 
tehnice si energetice 
3. Elaborare ALI 

2021-2027 Da 

POR 
PNNR V.3 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 
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4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, furnizare 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Monitorizare expost 

Director 
Institutie 

invatamant 

AP6, 
OA6.2, 
PI6.1, 
MD6.6 

-8- 

Dotarea școlilor cu sisteme de 
supraveghere și securitate 
performante care să elimine riscul 
pătrunderii persoanelor străine în 
incinta unităților de învățământ 

1.Identificare resurse 
financiare 
2. Elaborare proiect 
sistem supraveghere 
3. Achizitie contract 
executie 
4. Incheiere coontract 
servicii operator autorizat 
pentru exploatare 

2021-2027 Da 

POR 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 

Director 
Institutie 

invatamant 

AP6, 
OA6.3, 
PI6.2, 
MD6.2 

-9- 

Construire și dotare grădinițe  

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren, elaborare 
PUZ/PUD daca este cazul 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 

2021-2027 Da 

POEO  
POR 

PNNR VI.1 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 

Director 
Institutie 

invatamant 
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executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Procurare dotari 
specifice 
9. Autorizare centru, 
10. Monitorizare expost 

AP6, 
OA6.4, 
PI6.4, 
MD6.1 
-10- 

Construirea si Organizarea 
programelor de tip ”Școală după 
școală –After school” în vederea 
reducerii fenomenului de abandon 
școlar si cresterea performantei 
scolare a elevilor 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren, elaborare 
PUZ/PUD daca este cazul 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate 
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Procurare dotari 
specifice 
9. Autorizare centru 
10. Monitorizare ex-post 

2021-2027 Da 

POEO 
PNNR VI.1 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Inspector 
urbanism 

Director 
Institutie 

invatamant 

AP6, 
OA6.4, 
PI6.4, 
MD6.1 
-11- 

Furnizarea de servicii psiho-sociale de 
sprijin dedicate părinților cu nivel 
scăzut de studii prin intermediul 
cărora să le fie prezentate aspecte ce 

1. Parteneriat cu 
operatori/furnizori de 
servicii psiho-sociale 

2021-2027 Da 

POEO 
PNNR VI.1 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
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fac referire la importanța participării 
copiilor la educație 

2. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
3. Semnare contracte de 
finantare 
4. Achizitionare servicii si 
dotari specifice 
5. Implementare 
6. Monitorizare ex-post 

Director 
Institutie 

invatamant 
Compartiment/s
erviciu asistenta 

sociala 

AP6, 
OA6.4, 
PI6.4, 
MD6.1 
-12- 

Furnizarea de servicii psiho-sociale de 
sprijin destinate copiilor care provin 
din grupuri cu risc de abandon școlar 
ridicat 

1. Parteneriat cu 
operatori/furnizori de 
servicii psiho-sociale 
2. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
3. Semnare contracte de 
finantare 
4. Achizitionare servicii si 
dotari specifice 
5. Implementare 
6. Monitorizare ex-post 

2021-2027 Da 

POEO 
 

PNNR VI.1 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Director 
Institutie 

invatamant 
Compartiment/s
erviciu asistenta 

sociala 

AP6, 
OA6.4, 
PI6.4, 
MD6.1 
-13- 

Furnizarea de servicii psiholo-sociale 
destinate prevenției consumului de 
droguri 

1. Parteneriat cu 
operatori/furnizori de 
servicii psiho-sociale, 
ONG-uri, servicii de 
specialitate Politie 
2. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
3. Semnare contracte de 
finantare 
4. Achizitionare servicii si 
dotari specifice 
5. Implementare 
6. Monitorizare ex-post 

2021-2027 Da 

POEO 
 

PNNR VI.1 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Director 
Institutie 

invatamant 
Compartiment/s
erviciu asistenta 

sociala 
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AP6, 
OA6.4, 
PI6.5, 
MD6.5 
-14- 

Susținerea de proiecte educaționale 
extrașcolare, cu asigurarea costurilor 
de instruire și participare la 
concursuri și la evenimente de profil 
în unitățile de învățământ  

1. Parteneriat cu 
scoala/inspectoratul 
scolar 
2. Identificare si asigurare 
resurse financiare 
3. Aplicare 

 

2021-2027 Da 

POEO 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Director 
Institutie 

invatamant 
 

AP6, 
OA6.4, 
PI6.5, 
MD6.5 
-15- 

Acordarea de sprijin pentru 
proiectele și schimburile naționale și 
internaționale din domeniul educației 
pentru locuitori  

1. Parteneriat cu 
scoala/inspectoratul 
scolar 
2. Identificare si asigurare 
resurse financiare 
3. Aplicare 

 

2021-2027 Da 

POEO 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Director 
Institutie 

invatamant 
 

AP6, 
OA6.4, 
PI6.5, 
MD6.6 
-16- 

Acordarea de burse pentru 
performanță 

1. Parteneriat cu 
scoala/inspectoratul 
scolar 
2. Identificare si asigurare 
resurse financiare 
3. Aplicare 

2021-2027 Da 

- 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Director 
Institutie 

invatamant 
 

AP6, 
OA6.5, 
PI6.11, 
MD6.3 
-17- 

Înființarea de școli care să 
funcționeze în regim dual 

1. Parteneriat cu scoli, 
licee, inspectoratul 
scolar, operatori 
economici interesati 
2. Mediatizare 
3. Sprijin elevilor care 
doresc sa invete in regim 
dual 

2021-2027 Nu 

POEO 
PNRR III.3 

Da Da Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Director 
Institutie 

invatamant 
 

AP6, 
OA6.5, 
PI6.6, 

MD6.10 
-18- 

Organizare cursuri de formare 
profesională gratuite pentru tinerii 
din satele comunei  în vederea 
reconversiei lor profesionale 

1. Parteneriat cu 
operatori de formare 
profesionala 
2. Identificare posibilitati 
finantare si aplicare 

2021-2027 Da 

POEO 
PNRR III.3 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
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3. Semnare contracte 
finantare 
4. Mediatizare si 
selectare grup tinta 
5. Achizii pentru 
contracte servicii 
6. Implementare 
7. Monitorizare ex post 

Director 
Institutie 

invatamant 
 

AP6, 
OA6.5, 
PI6.7, 
MD6.2 
-19- 

Oferirea de oportunități de învățare 
pe toată durata vieții pentru crearea 
de abilități de muncă necesare 
economiei localităților  

1. Parteneriat cu 
operatori de formare 
profesionala 
2. Identificare posibilitati 
finantare si aplicare 
3. Semnare contracte 
finantare 
4. Mediatizare si 
selectare grup tinta 
5. Achizii pentru 
contracte servicii 
6. Implementare 
7. Monitorizare ex post 

2021-2027 Da 

POEO 

PNRR III.3 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Director 
Institutie 

invatamant 
Compartiment/s
erviciu asistenta 

sociala 

AP6, 
OA6.6, 
PI6.5, 
MD6.2 
-20- 

Oferirea de facilități profesorilor 
calificați care aleg să predea în 
mediul rural 

1.Identificare facilitati 
ce pot fi acordate pe 
domenii de interes 
2. Propunere adoptare 
prin reglementare locala 
a facilitatilor  
3. Mediatizare si aplicare 

2021-2027 Da 

-  

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Consiliul local 

AP6, 
OA6.6, 
PI6.8, 
MD6.6 
-21- 

Dezvoltarea unui sistem de transport 
dedicat școlilor și achiziționarea de 
mijloace de transport care să 
faciliteze accesul la educație copiilor 
din localitățile izolate  

1. Parteneriat cu 
Inspectoratul scolara 
2. Identificare posibilitati 
finantare si aplicare 
3. Semnare contracte 
finantare 
4. Proceduri achizitie 
contracte furnizare 

2021-2027 Da 

-  

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Director 
Institutie 

invatamant 
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5. Implementare 
6. Monitorizare ex-post 

AP6, 
OA6.7, 
PI6.8, 
MD6.1 
-22- 

Derularea unor programe de sprijin 
material și suport psihologic destinat 
elevilor care provin din familii cu 
situație materială precară 
(corespondent proiect 12) 

1. Parteneriat cu 
operatori/furnizori de 
servicii psiho-sociale 
2. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
3. Semnare contracte de 
finantare 
4. Achizitionare servicii si 
dotari specifice 
5. Implementare 
6. Monitorizare ex-post 

2021-2027 Da 

POIDS 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Director 
Institutie 

invatamant 
Compartiment/s
erviciu asistenta 

sociala 

AP6, 
OA6.8, 
PI6.10, 
MD6.8 
-23- 

Dotarea școlilor din mediul rural în 
vederea posibilității desfășurării 
cursurilor în regim online 
(corespondent proiect 01) 

1. Identificare resurse 
financiare, eventuale 
programe de finantare 
2. Parteneriat cu 
institutii invatamant din 
comuna si aplicare 
3. Contractare finantare 
4. Achizitii contracte 
furnizare si servicii 
instalare, configurare 
5.Implementare 
6. Monitorizare ex-post 

2021-2027 Da 

POCIDIF 

PNRR II.2 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Director 
Institutie 

invatamant 
 

AP6, 
OA6.9, 
PI6.12, 
MD6.4 
-24- 

Derularea de acțiuni care vizează 
modernizarea bibliotecilor din mediul 
rural, extinderea numărului de 
volume din cadrul acestora și 
pregătirea personalului 

1.Alocare resurse 
financiare 
2. Parteneriat cu instittii 
scolare identificare 
necesar fond carte 
3. Achizitii 

2021-2027 Da 

 - 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Director 
Institutie 

invatamant 
Bibliotecar 
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AP6, 
OA6.9, 
PI6.12, 
MD6.4 
-25- 

Digitalizarea serviciilor oferite de 
bibliotecile școlare și digitizarea 
fondului de carte deținut de acestea 

1.Identificare program 
software si o eventuala  
finantare 
3. Aplicare pentru 
finantare 
2.Achizitie contract 
servicii 
3.Aplicare program, 
introducere date 
4.Exploatare 
5. Monitorizare 

2021-2027 Da 

POCIDIF 

PNRR III.6 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Director 
Institutie 

invatamant 
Bibliotecar 

 
Axa strategică: 7. CULTURĂ 
 

Indi 
cativ 
proiect 

Proiecte specifice, Denumire Activităţi de realizat Termene 
de 
realizare 

Surse de finantare Responsabili 
Buget 
local 

Fonduri 
europene 

Buget 
national 

Fonduri 
private 

AP7, 
OA7.1, 
PI7.1, 
MD7.4 

-1- 

Realizarea unor festivaluri folclorice 
care să promoveze diversitatea 
culturală de la nivelul comunei  

1. Infiintarea si sustinerea 
unor grupuri artistice 
specifice comunitatilor 
locale s 
2.Parteneriat cu institutii 
culturale judetene, 
nationale 
3. Elaborarea unor 
programe de activităţi 
culturale, care să 
integreze evenimente 
care promovează 
tradiţiile (conservarea 
valorilor culturale locale 
specifice etniilor) 
3. Identificarea unor 
surse de finantare si 
aplicare 

2021-2027 Da 

POR 
PNRR III.6 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Coordonator 
grup/ansamblu 
Consiliul local 
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4. Participare la 
festivaluri judetene, 
nationale 

AP7, 
OA7.1, 
PI7.1, 
MD7.4 

-2- 

Sprijinirea activităților și 
meșteșugurilor tradiționale care pun 
în valoare patrimoniul cultural și 
natural din cadrul comunei  

1. Infiintarea unor 
cercuri/ateliere pentru 
invatarea și practicarea 
mestesugurilor 
traditionale 
2. Parteneriate cu 
institutii de cultura, ONG-
uri de profil pentru 
sprijinire si indrumare 
3. Identificarea unor 
surse de finantare si 
aplicare 
4. Mediatizare, 
promovare 

2021-2027 Da 

POR 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Coordonator 
cerc/atelier 

Consiliul local 

AP7, 
OA7.1, 
PI7.1, 
MD7.4 

-3- 

Dezvoltarea de activități pentru 
marcarea zilei comunei/satului 

1.Elaborarea unor 
programe de activităţi 
culturale, care să 
integreze evenimente 
care promovează 
tradiţiile (conservarea 
valorilor culturale locale 
specifice etniilor) 
2. Parteneriate cu 
institutii de clutura si 
ONG-uri in domniu 
3. Identificarea unor 
surse de finantare si 
aplicare 
4. Mediatizare, 
promovare 
5. Organizarea si 
desfasurarea anuala a 
zilelor comunei/satului 

2021-2027 Da 

POR 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Coordonator 
grup/ansamblu 

cultural 
Consiliul local 
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AP7, 
OA7.1, 
PI7.1, 
MD7.2 

-4- 

Construirea unui Camin cultural in 
localitatea Baia, modernizarea și 
dotarea căminelor culturale din 
celelalte  localități ale comunei  

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren, elaborare 
PUZ/PUD daca este cazul 
3. Elaborare expertize 
tehnice si energetice, pt 
cladiri existente 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate/DALI  
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Procurare dotari 
specifice 
9. Monitorizare expost 

2021-2027 Da 

POR 
PNRR III.6 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism 

AP7, 
OA7.1, 
PI7.1, 
MD7.2 

-5- 

Construcția/achiziționarea unor 
scene pentru dezvoltarea activităților 
în aer liber și dotarea acestora cu 
echipamente tehnice  

1. Elaborare studii geo si 
topo-pt construire 
2. Reglementare regim 
juridic teren, elaborare 
PUZ/PUD daca este cazul 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate(pt construire)  
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 

2021-2027 Da 

POR 
PNRR IV.2 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Coordonator 
grup/ansamblu 

cultural 
Inspector 
urbanism 

Consiliul local 
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6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari (pt construire) sau 
achizitie contracte 
furnizare 
7. Executie 
lucrari/furnizare, 
receptie  
8. Monitorizare expost 

AP7, 
OA7.1, 
PI7.1, 
MD7.4 

-6- 

Înființare/extindere/reparații în 
cadrul saloanelor de evenimente din 
localitățile comunei  

1. Elaborare studii geo si 
topo-pt construire 
2. Reglementare regim 
juridic teren, elaborare 
PUZ/PUD daca este cazul, 
-pt construire 
3. Elaborare expertize 
tehnice si energetice, pt 
cladiri existente 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate/DALI  
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Procurare dotari 
specifice 
9. Monitorizare expost 

2021-2027 Da 

POR 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Coordonator 
grup/ansamblu 

cultural 
Inspector 
urbanism 

Consiliul local 
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AP7, 
OA7.1, 
PI7.1, 
MD7.4 

-7- 

Înființarea de centre de conservare a 
patrimoniului și a tradițiilor locale 
(inclusiv a meșteșugurilor)  

1. Elaborare studii geo si 
topo-pt construire 
2. Reglementare regim 
juridic teren, elaborare 
PUZ/PUD daca este cazul, 
-pt construire 
3. Elaborare expertize 
tehnice si energetice, pt 
cladiri existente 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate/DALI  
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Procurare dotari 
specifice 
9. Monitorizare expost 

2021-2027 Da 

POR 
FEADR 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Coordonator 
grup/ansamblu 

cultural 
Inspector 
urbanism 

Consiliul local 

AP7, 
OA7.1, 
PI7.1, 
MD7.4 

-8- 

Promovarea grupurilor / 
ansamblurilor culturale de la nivelul 
comunei în vederea participării la 
concursuri naționale și internaționale 

1.Parteneriate cu UAT-
uri, institutii de cultura la 
nivel judetean, national 
2. Sustinere financiara 
ansambluri, grupuri 
culturale 
3.Organizare de 
festivaluri/ concursuri 
locale 
4. Mediatizare 

2021-2027 Da 

POR 
INTERREG 
EEA Grants 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Coordonator 
grup/ansamblu 

cultural 
Consiliul local 
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5. Finantare participare 
concursuri naționale și 
internaționale 

AP7, 
OA7.1, 
PI7.1, 
MD7.4 

-9- 

Organizare de concursuri anuale – 
Cea mai curată / frumoasă stradă din 
localitate  

1.Stabilire metodologie si 
grupuri de lucru 
2. Mediatizare, 
promovare 
3. Asigurare resurse 
financiare pentru 
acordare premii, 
organizare  

2021-2027 Da 

- 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Coordonator 
grup lucru 

Consiliul local 

AP7, 
OA7.1, 
PI7.1, 
MD7.4 
-10- 

Extinderea fondurilor de carte ale 
bibliotecilor din comuna 
(corespondent axa 6, proiect 24)  

1.Alocare resurse 
financiare 
2. Parteneriat cu 
institutii scolare, 
biblioteca judeteana,  
identificare necesar fond 
carte 
3. Achizitii 

2021-2027 Da 

- 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Bibliotecar 
Director 
institutii 

invatamant 
Consiliul local 

AP7, 
OA7.1, 
PI7.1, 
MD7.4 
-11- 

Valorificarea cetăților și necropolelor 
antice prin amenajarea infrastructurii 
de vizitare 

1.Parteneriat cu ICEM  
2. Reglementare regim 
juridic terenuri pentru 
amenajare infrastructura 
3.Elaborare documentatii 
tehnice (studii de 
fezabilitate) 
4. Identificare surse de 
finantare si aplicare 
5. Semnare contracte 
finantare si implementare 
6. Achizitii specifice 
implementarii 
(proiectare, executie 
lucrari) 

2021-2027 Da 

POR 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism 
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7. Receptie si punere in 
functiune 
8. Monitorizare ex-post  

AP7, 
OA7.2, 
PI7.2, 
MD7.1 
-12- 

Digitalizarea fondului de carte în 
cadrul bibliotecilor din comuna 
(corespondent axa 6, proiect 25) 
 

1.Identificare program 
software si o eventuala  
finantare 
3. Aplicare pentru 
finantare 
2.Achizitie contract 
servicii 
3.Aplicare program, 
introducere date 
4.Exploatare 
5. Monitorizare 

2021-2027 Da 

POCIDIF 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Bibliotecar 
Director 
institutii 

invatamant 
Consiliul local 

Axa strategică: 8. TURISM 
 

Indi 
cativ 
proiect 

Proiecte specifice, Denumire Activităţi de realizat Termene 
de 
realizare 

Surse de finantare Responsabili 
Buget 
local 

Fonduri 
europene 

Buget 
national 

Fonduri 
private 

AP8, 
OA8.1, 
Pl8.1, 
MD 8.1 

-01- 

Derularea de activități și campanii de 
promovare a principalelor obiective 
turistice de la nivelul comunei  

1.Realizarea unui web 
site de promovare a 
comunităţii, a  
obiectivelor turistice şi a 
unităţilor de cazare; 
2. Realizarea unei 
monografii a comunei; 
3.Editarea unor 
pliante/brosuri de 
prezentare a comunei/ 
includerea obiectivelor 

2021-2027 Da 

POR 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism, 

personal centru 
informare 
turistica 
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turistice locale în broşuri 
editate la nivel judeţean; 
4. Identificare posibilitati 
de finantare si aplicare 
5. Achizitii contracte 
servicii specializate 

AP8, 
OA8.1, 
Pl8.1, 
MD 8.3 

-02- 

Dezvoltarea unor trasee turistice 
marcate și/sau ghidate ce pun în 
valoare istoricul localităților comunei 
(corespunzator axa 7, proiect 11) 

1.Parteneriat cu ICEM  
2. Reglementare regim 
juridic terenuri pentru 
amenajare infrastructura 
3.Elaborare documentatii 
tehnice (studii de 
fezabilitate) 
4. Identificare surse de 
finantare si aplicare 
5. Semnare contracte 
finantare si implementare 
6. Achizitii specifice 
implementarii 
(proiectare, executie 
lucrari) 
7. Receptie si punere in 
functiune 
8. Monitorizare ex-post  

2021-2027 Da 

POR 
PNRR IV.5 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism, 

personal centru 
informare 
turistica 

AP8, 
OA8.1, 
Pl8.1, 
MD 8.4 

-03- 

Extinderea capacității de cazare a 
pensiunilor  

1.Identificare posibilitati 
finantare pentru 
operatori turistici locali 
2.Mediatizare 
3. Sprijin pentru aplicare 

2021-2027 Nu 

POR 

Da Da Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism, 

AP8, 
OA8.1, 
Pl8.1, 
MD 8.4 

-04- 

Construirea de noi facilități de 
cazare în zonele cu potențial turistic 
ridicat, respectându-se în același 
timp condițiile de sustenabilitate și 
specificul zonei 

1.Identificare posibilitati 
finantare pentru 
operatori turistici locali 
2.Mediatizare 
3. Sprijin pentru aplicare 

2021-2027 Nu 

POR 

Da Da Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism, 
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AP8, 
OA8.1, 
Pl8.2, 
MD 8.4 

-05- 

Extinderea facilităților de 
alimentație publică de la nivelul 
spațiilor de cazare  

1.Identificare posibilitati 
finantare pentru 
operatori turistici locali 
2.Mediatizare 
3. Sprijin pentru aplicare 

2021-2027 Nu 

POR 

Da Da Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism, 

AP8, 
OA8.1, 
Pl8.2, 
MD 8.5 

-06- 

Dezvoltarea/Crearea  unor centre de 
informare turistică puternic 
digitalizate care să faciliteze 
localizarea ușoară a acestora și 
accesul la informațiile turistice de 
interes 

1.Parteneriat cu 
operatori turistici 
2. Reglementare regim 
juridic terenuri pentru 
amenajare infrastructura 
3.Elaborare documentatii 
tehnice (studii de 
fezabilitate) 
4. Identificare surse de 
finantare si aplicare 
5. Semnare contracte 
finantare si implementare 
6. Achizitii specifice 
implementarii 
(proiectare, executie 
lucrari, sservicii software) 
7. Receptie si punere in 
functiune 
8. Monitorizare ex-post 

2021-2027 

Da 

POR 
PNRR IV.5 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism, 

Consiliul local 

AP8, 
OA8.1, 
Pl8.2, 
MD 8.4 

-07- 

Dezvoltarea turistică a prin 
sprijinirea locuitorilor în a depune 
proiecte pentru agropensiuni 

1.Identificare posibilitati 
finantare pentru 
operatori turistici locali 
2.Mediatizare 
3. Sprijin pentru aplicare 

2021-2027 Nu 

POR 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism, 

 

AP8, 
OA8.1, 

Amenajarea unor parcuri de 
agrement multifuncționale  

1. Elaborare studii geo si 
topo 

2021-2027 Da 

POR 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
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Pl8.3, 
MD 8.4 

-08- 

2. Reglementare regim 
juridic teren, elaborare 
PUZ/PUD daca este cazul 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate  
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Procurare dotari 
specifice 
9. Monitorizare expost 

Inspector 
urbanism, 

Consiliul local 

AP8, 
OA8.2, 
PI8.2, 
MD8.5 

-9- 

Dezvoltare platformă online de 
promovare a turismului cu 
posibilitatea de conectare în timp 
real a turiștilor prin GPS în vederea 
facilității descoperirii locațiilor (in 
corelare cu proiect 06) 

1.Infiintare centru de 
informare turistica prin 
diverse surse de finantare 
2. Identificare surse de 
finantare 
3.Achizitie software si 
dezvoltare platforma 
online 

2021-2027 Da 

POR 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism, 

Consiliul local 
Personal centru 

informare 
turistica 

AP8, 
OA8.3, 
PI8.2, 
MD8.3 
-10- 

Dezvoltarea eco-turismului prin 
încurajarea investițiilor în 
dezvoltarea de facilități de cazare 
specifice (in corelare cu axa 1, 
proiect 20) 

1.Identificare programe 
2.Identificare operatori 
economici /producatori 
locali 

2021-2027 Nu 

POR 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism, 
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3.Intalniri, conferinte , 
mediatizare 
4. Acordare facilitati 
pentru dezvoltare 

 

AP8, 
OA8.3, 
PI8.1, 
MD8.4 
-11- 

Măsuri de încurajare a turismului 
ecologic, bazat pe resurse naturale și 
culturale 

1.Identificare programe 
2.Identificare operatori 
economici /producatori 
locali 
3.Intalniri, conferinte , 
mediatizare 
4. Acordare facilitati 
pentru dezvoltare 

2021-2027 Nu 

POR 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism, 

 

AP8, 
OA8.3, 
PI8.2, 
MD8.4 
-12- 

Stimularea creării de lanțuri scurte de 
aprovizionare a produselor locale în 
beneficiul activităților de turism(in 
corelare cu axa 2, proiect 17) 

1.Identificare programe 
2.Identificare operatori 
economici /producatori 
locali 
3.Intalniri, conferinte , 
mediatizare 
4. Acordare facilitati 
pentru dezvoltare 

2021-2027 Nu 

POR 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism, 

 

AP8, 
OA8.3, 
PI8.3, 
MD8.4 
-13- 

Transformarea unităților de cazare în 
sistem de tip „casă inteligentă” și 
dotarea acestora cu sisteme de 
automatizare specifice în vederea 
eficientizării consumului de energie 
(sisteme de iluminat inteligente, 
sisteme de încălzire  inteligente, 
etc), dar și a creșterii confortului  

1.Identificare programe 
2.Identificare operatori 
economici locali 
3.Intalniri, conferinte , 
mediatizare 
4. Acordare facilitati 
pentru aplicare 

2021-2027 Nu 

POR 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism, 

AP8, 
OA8.3, 

Încurajarea comunităților în 
deschiderea de afaceri turistice și 
agroturistice de mici dimensiuni, care 
să îndeplinească standardele de 

1.Identificare programe 
2.Identificare operatori 
economici locali 

2021-2027 Nu 
POR 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
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PI8.2, 
MD8.4 

-14- 

calitate și durabilitate și care să fie 
viabile din punct de vedere economic 

3.Intalniri, conferinte , 
mediatizare 
4. Acordare facilitati 
pentru aplicare 

Inspector 
urbanism, 

 

AP8, 
OA4.4, 
PI8.3, 
MD8.3 
-15- 

Deschiderea de unități 
noi/Reabilitarea/Extinderea 
infrastructurii pentru petrecerea 
timpului liber/ de agrement/ sportive 
(corespondent axa 9, proiect 01)  

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren, elaborare 
PUZ/PUD daca este cazul 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate  
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Procurare dotari 
specifice 
9. Monitorizare expost 

2021-2027 Da 

POR 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism, 
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Axa strategică: 9. SPORT 
 

Indi 
cativ 
proiect 

Proiecte specifice, Denumire Activităţi de realizat Termene 
de 
realizare 

Surse de finantare Responsabili 
Buget 
local 

Fonduri 
europene 

Buget 
national 

Fonduri 
private 

AP9, 
OA9.1, 
PI9.1, 
MD9.1 
-01- 

Construirea/reabilitarea/modernizar
ea de  săli de sport multifuncționale 
în localitățile comunei (corespondent 
axa 8, proiect 15) 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren, elaborare 
PUZ/PUD daca este cazul 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate  
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Procurare dotari 
specifice 
9. Monitorizare expost 

2021-2027 Da 

POR 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
Inspector 
urbanism, 

 

AP9, 
OA9.1, 
PI9.1, 
MD9.2 
-02- 

Înființare echipe de fotbal și 
atragerea de sponsori care sa sustina 
echipele  

1.Încurajarea populaţiei 
(în special tinerii şi copii) 
să practice sport; 
2.Amenajarea unor spaţii 
pentru practicarea 
activităţilor sportive; 

2021-2027 Da 

POR 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Consiliul local 
Conducator/prof

esor  scoala 
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3.Organizarea unor 
activităţi sportive 
(concursuri şcolare 
intercomunale, meciuri 
amicale); 
4. Parteneriate cu cluburi 
sportive 
5. Identificare sponsori, 
resurse financiare  

AP9, 
OA9.1, 
PI9.1, 
MD9.2 
-03- 

Antrenarea tinerilor în înființarea 
unor cluburi sportive 

1. Parteneriate cu cluburi 
sportive de renume 
2.identificare copii, tineri 
cu aptitudini sportive 
3. Identificare sponsori, 

alocare resurse financiare 

  

- 

   

AP9, 
OA9.1, 
PI9.1, 
MD9.2 
-04- 

Revitalizarea activităților sportive de 
la nivelul comunei 

1. Parteneriate cu cluburi 
sportive si scoala 
2.Organizarea unor 
competitii sportive 
locale, interscolare, 
judetene, etc 
3. Identificare sponsori, 
alocare resurse financiare 

2021-2027 Da 

- 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Consiliul local 
Conducator/prof

esor  scoala 
 

AP9, 
OA9.2, 
PI9.2, 
MD9.1 
-05- 

Dezvoltarea activităților 
recreaționale prin construirea și 
dezvoltarea unor circuite de dirt bike 
/ karting, mașini, motociclete, 
biciclete,  

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren, elaborare 
PUZ/PUD daca este cazul 
3. Elaborare studii de 
fezabilitate  
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 

2021-2027 Da 

POR 
PNRR IV.4 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Consiliul local 
Inspector 
urbanism 



 

234 
 

5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari, achizitie 
dotari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Procurare dotari 
specifice 
9. Monitorizare expost 

AP9, 
OA9.2, 
PI9.2, 
MD9.1 
-06- 

Realizarea unor circuite turistice de 
parcurs cu bicicleta 

1. Elaborare studii geo si 
topo 
2. Reglementare regim 
juridic teren,  
3. Elaborare studii de 
fezabilitate  
4. Identificare si 
accesare surse de 
finantare 
5. Semnare contracte de 
finantare 
6. Proceduri de achizitie 
contracte elaborare PT, 
executie lucrari 
7. Executie lucrari, 
receptie la punerea in 
functiune 
8. Procurare dotari 
specifice 
9. Monitorizare expost 

2021-2027 Da 

POR 
PNRR IV.4 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Consiliul local 
Inspector 
urbanism 
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Axa strategică: 10. CAPACITATE ADMINISTRATIVA 
 

Indi 
cativ 
proiect 

Proiecte specifice, Denumire Activităţi de realizat Termene 
de 
realizare 

Surse de finantare Responsabili 
Buget 
local 

Fonduri 
europene 

Buget 
national 

Fonduri 
private 

AP10, 
OA10.1, 
PI10.1, 
MD10.1 

-01- 

Organizarea de cursuri de formare 
pentru personalul din instituțiile 
publice locale în vederea 
perfecționării în domeniul oferirii 
serviciilor publice în mediul online  

1. Identificare resurse 
financiare, eventuale 
programe de finantare 
2. Asigurare resurse 
financiare 
3. Contractare finantare 
4. Achizitii contracte 
servicii /organizare 
participare inssesiuni 
instruire 
5.Implementare 
6. Monitorizare  

2021-2027 Da 

POR  
PNRR V.5 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

 

AP10, 
OA10.1, 
PI10.1, 
MD10.1 

-02- 

Extinderea rețelei informatice și 
dotarea cu programe de specialitate 
în cadrul instituțiilor publice  

1. Identificare resurse 
financiare, eventuale 
programe de finantare 
2. Asigurare resurse 
finaciare/Contractare 
finantare 
3. Achizitii contracte 
furnizare, software si 
servicii instalare, 
configurare 
4.Implementare 
5. Monitorizare ex-post 

2021-2027 Da 

POR  
PNRR V.5 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Operator/Presta
tor servicii 
informatice  

 

AP10, 
OA10.2, 
PI10.2, 
MD10.2 

-03- 

Digitalizarea serviciilor oferite de 
administrația publică în vederea 
creșterii eficienței și eficacității 
acestora și în vederea și în vederea 

1. Identificare resurse 
financiare, eventuale 
programe de finantare 
2. Asigurare resurse 
finaciare/Contractare 
finantare 

2021-2027 Da 

POR  
PNRR V.5 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 
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sprijinirii cetățeanului/mediului de 
business (corespondent proiect 02)  

3. Achizitii contracte 
furnizare, software si 
servicii instalare, 
configurare 
4.Implementare 
5. Monitorizare ex-post 

Operator/Prestat
or servicii 

informatice  
 

AP10, 
OA10.3, 
PI10.3, 
MD10.3 

-04- 

Construire / Modernizare/ Reabilitare 
a sediului administrativ al primariei, 
inclusiv eficientizare energetica 

1. Studii topo, 
geo/expertize tehnice si 
energetice cladiri 
existente 
2. Elaborare SF/DALI 
3. Identificare programe 
de finantare si aplicare 
4. Semnare contracte de 
finantare 
5. Achizitii pt 
implementare: 
proiectare, executie, 
dotari 
6. Receptie si PIF 
7. Monitorizare ex-post 

2021-2027 Da 

- 

Da/Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Consiliul local 
Inspector 
urbanism 

AP10, 
OA10.3, 
PI10.3, 
MD10.3 

-05- 

Modernizarea și dotarea 
corespunzătoare a sediilor locale de 
poliție 

1. Studii topo, 
geo/expertize tehnice si 
energetice cladiri 
existente 
2. Elaborare SF/DALI 
3. Identificare programe 
de finantare si aplicare 
4. Semnare contracte de 
finantare 
5. Achizitii pt 
implementare: 
proiectare, executie, 
dotari 
6. Receptie si PIF 
7. Monitorizare ex-post 

2021-2027 Da 

- 

Da/Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Consiliul local 
Inspector 
urbanism 
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AP10, 
OA10.4, 
PI10.4, 
.MD10.4 

-06- 

Înființarea unui compartiment la 
nivelul primăriilor, care se va ocupa 
de atragerea de fonduri europene 
nerambursabile 

1.Identificare personal 
calificat 
2. Aprobare organigrama 
si fise de post 
3. Mediatizare 
4. Organizare concursuri 
selectie personal 

2021-2027 Da 

- 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Consiliul local 
 

AP10, 
OA10.4, 
PI10.4, 
.MD10.4 

-07- 

Consolidarea capacității primăriei în 
vederea gestionării situației de 
pandemie generate de virusul SARS-
COV-2 

1.Organizare colectiv 
monitorizare si 
interventie  
2. Stabilire Regulament 
de functionare 
3. Asigurare resurse 
financiare, identificare 
program finantare si 
aplicare 
4. Parteneriat cu medicii 
de familie si alt personal 
medical 
5. Parteneriat cu Politia 
locala 
6. Contractare finantare 
si aplicare 

2021-2027 Da 

PNRR V.5 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Consiliul local 
Compartiment 

social/comunitar 
SVSU 

AP10, 
OA10.4, 
PI10.4, 
.MD10.4 

-08- 

Actualizarea Planului Urbanistic 
General și a regulamentului local de 
urbanism  

1.Asigurare resurse 
financiare/identificare 
surse de finantare 
2. Organizare procedura 
achizitie servicii 
elaborare/actualizare 
PUG 
3. Identificare colectiv de 
sprijin/colaborare la 
elaborare PUG 
4. Obtinere avize, 
acorduri, inclusiv aviz 

2021-2027 Da 

PNRR IV.1 

Da Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Consiliul local 
Inspector 
urbanism 
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Comisie judeteana de 
urbanism 
5. Aprobare si aplicare 

AP10, 
OA10.4, 
PI10.4, 
.MD10.4 

-09- 

Realizarea de PUZ-uri pentru zonele 
din cadrul localităților care au nevoie 
de îmbunătățiri 

1.Asigurare resurse 
financiare/identificare 
surse de finantare 
2. Organizare procedura 
achizitie servicii 
elaborare/actualizare 
PUG 
3. Obtinere avize, 
acorduri, inclusiv aviz 
Comisie judeteana de 
urbanism 
4. Aprobare si aplicare 

2021-2027 Da 

- 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Consiliul local 
Inspector 
urbanism 

AP10, 
OA10.5, 
PI10.5, 
MD10.5 

-10- 

Înființarea unei/unor societăți ale 
primăriei pentru realizarea unor 
servicii/lucrari de interes public, 
pentru crearea locurilor de muncă, 
atât de necesare persoanelor din 
comunitate 

1.Identificare nevoi 
2. Infiintare 
societate/societati si 
stabilire patrimoniu 
3. Stabilire ROF si schema 
personal 
4.Sprijin pentru 
organizare si functionare 

2021-2027 Da 

- 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Consiliul local 
 

AP10, 
OA10.6, 
PI10.7, 
.MD10.7 

-11- 

Realizarea unor schimburi de 
experiență cu comunele din județ și 
alte comunități rurale din județ, țară 
și străinătate 

1.Identificare comunitati 
rurale interesate 
2. Incheiere parteneriate 
si organizare program 
intalniri 
3. Asigurare resurse 
financiare 
4. Stabilire domenii de 
interes, selectare 

2021-2027 Da 

- 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Consiliul local 
 



 

239 
 

personal 
participant/domenii 

AP10, 
OA10.6, 
PI10.7, 
.MD10.7 

-12- 

Schimburi de experiențe cu 
organizații/fundații/asociații pe teme 
de interes comunitar 

1.Identificare ONG-uri , 
fundatii, asociatii din 
domeniul comunitar 
2. Incheiere parteneriate 
si organizare program 
intalniri 
3. Asigurare resurse 
financiare 
4. Stabilire domenii de 
interes, selectare 
personal 
participant/domenii 

2021-2027 Da 

- 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Consiliul local 
 

AP10, 
OA10.6, 
PI10.7, 
.MD10.7 

-13- 

Înfrățire cu UAT-uri din județul 
Tulcea și UAT-uri din Uniunea 
Europeană 

1.Identificare UAT-uri 
interesate 
2. Incheiere parteneriate 
si organizare program 
intalniri 
3. Asigurare resurse 
financiare 

2021-2027 Da 

- 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Consiliul local 
 

AP10, 
OA10.6, 
PI10.7, 
.MD10.7 

-14- 

Informarea și consultarea cetățenilor, 
sensibilizarea, la spațiul în care 
locuiesc, activarea spiritului civic, și 
al conștiinței apartenenței la 
comunitate  

1.Program de intalniri 
periodice cu cetatenii 
2. Stabilire program 
intalniri si colective de 
lucru 
3. Mediatizare 

2021-2027 Da 

- 

Nu Nu Primar/Viceprim
ar 

Contabil 
Secretar 

Consiliul local 
 

                                                                                                                                                                                                  Contrasemneaza 

                 Președinte de ședință                                                                                                                                            Secretar general 

                   Speriatu Carmen                                                                                                                                                   jr.Hălălău Ioana 


