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Cuvânt înainte 
Prin elaborarea „Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași pentru perioada 2021-2027”, 
ne-am propus stabilirea și implementarea unei viziuni comune prin care să asigurăm 
dezvoltarea sustenabilă a județului nostru în perioada 2021-2027, cu implicarea, deopotrivă, a 
tuturor actorilor economici relevanți și a comunității locale în procesul de planificare 
strategică. 
Elaborarea strategiei are la bază dezideratul administrației județene de a crea un mediu 
strategic favorabil, care să asigure creșterea nivelului de trai și a bunăstării sociale la nivelul 
județului prin: încurajarea mediului antreprenorial local și creșterea atractivității județului Iași 
în vederea dezvoltării de parteneriate durabile, atragerea de noi investitori, valorificarea 
oportunităților externe de finanțare nerambursabilă. 
Pornind de la contextul economic și social european, ținând totodată cont și de conjunctura 
națională și locală, considerăm că cea mai bună direcție de dezvoltare o constituie stabilirea 
obiectivelor strategice prin implicarea cetățenilor și a principalilor actori, ținând cont de 
nevoile și problemele cu care aceștia se confruntă, de vulnerabilitățile la care sunt expuși, 
precum și de oportunitățile și resursele existente în plan local. 
Așadar, demersul elaborării prezentei strategii se datorează într-o mare măsură comunității 
locale a județului Iași, instituțiilor publice subordonate și principalilor stakeholderi care și-au 
exprimat propriile puncte de vedere privind direcțiile și necesitățile de dezvoltare pentru 
perioada 2021-2027. Strategia județeană trebuie să reflecte întocmai nevoile de dezvoltare ale 
societății și să reprezinte un rezultat sinergic, fundamentat pe corelarea viziunii tuturor 
părților implicate în procesul de elaborare.  
Ca principal instrument de planificare strategică pe termen mediu și lung, strategia de 
dezvoltare are ca scop identificarea direcțiilor prioritare de intervenție pentru o perioadă 
delimitată de timp, în cazul nostru, pentru perioada 2021-2027, și urmărește utilizarea și 
alocarea optimă a resurselor disponibile pentru a asigura coeziunea la nivel local și pentru a 
maximiza oportunitățile sustenabile de dezvoltare. Prin rolul pe care îl are, strategia de 
dezvoltare aparține, în primul rând, comunității locale, reprezentând un demers incluziv și 
transparent, supus procesului de consultare publică și revizuit în conformitate cu 
perspectivele de dezvoltare și nevoile comunității (cetățeni, mediul economic, ONG-uri, 
mediul public, investitori, reprezentanți media etc.). 
Totodată, procesul de implementare a prezentei strategii se va fundamenta, și în această 
etapă, pe o abordare participativă, prin agregarea intereselor actorilor locali în vederea 
dobândirii unui avantaj competitiv semnificativ al județului comparativ cu alte administrații 
publice. De asemenea, implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor regăsite în 
portofoliul de proiecte reprezintă acțiuni transparente și participative. 
Prin urmare, Strategia de Dezvoltare a Județului Iași reprezintă nu doar un document 
strategic, ci principalul instrument participativ cu rol în stabilirea și implementarea direcțiilor 
de acțiune pentru perioada 2021-2027, adaptat, în totalitate, cerințelor și nevoilor de 
dezvoltare ale comunității locale. 

Președintele Consiliului Județean Iași 
      Costel ALEXE 
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Listă abrevieri 
 

Abreviere Denumire 

AFM Administrația Fondului pentru Mediu 

AMP Asistenți maternali profesioniști 

ANPA Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură 

APM Agenția pentru Protecția Mediului 

BM Banca Mondială 

CDI Cercetare-dezvoltare-inovare 

CE Comisia Europeană 

CJ Consiliul Județean 

CNI Compania Națională de Investiții 

CNSP Comisia Națională de Strategie și Prognoză 

DC Drum comunal 

DGASPC Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

DJ Drum Județean 

DJADP Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor 

DJS Direcția Județeană de statistică 

DN Drum Național 

DSVSA Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 

ESI Instrumente structurale europene 

GAL Grup de Acțiune Locală 

INS Institutul Național de Statistică 

ISD Investiții străine directe 

ISJ Inspectoratul Școlar Județean 

ISU Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

MM Ministerul Muncii (inclusiv denumirile anterioare, prezente și 
viitoare ale instituției) 

OP Obiectivul de politică 

OS Obiectiv strategic 

PATJ Plan de Amenajare a Teritoriului Județean 

PJGD Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor 

PMUD Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 
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Abreviere Denumire 

PNDL Programul Național de Dezvoltare Locală 

PNDR Programul Național de Dezvoltare Rurală 

PNGD Planul Național de Gestionare a Deșeurilor 

PNRR Programul Național de Redresare și Reziliență 

PNS Plan Național Strategic 

POC Programul Operațional Competitivitate 

POCA Programul Operațional Capacitate Administrativă 

POCU Programul Operațional Capital Uman 

PODD Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

POIDS Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 

POIM Programul Operațional Infrastructură Mare 

POR Programul Operațional Regional 

POS Programul Operațional Sănătate 

POT Programul Operațional Transport 

SDL Strategia de Dezvoltare Locală 

UAT Unitate Administrativ Teritorială 

UE Uniunea Europeană 

ZMI Zona Metropolitană Iași 
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Preambul 
 

Strategia de Dezvoltare a județului Iași pentru perioada 2021-2027 reprezintă principalul 
instrument participativ de planificare strategică, urmărind trasarea obiectivelor de dezvoltare a 
comunității locale în perioada 2021-2027, pornind de la nevoile, vulnerabilitățile și resursele 
existente la nivel județean.  

Strategia de dezvoltare a fost realizată în colaborare cu administrațiile publice locale, precum și 
cu principalii actori locali (cetățeni, reprezentanți ai mediului economic, ONG-uri, investitori 
etc.). În acest context, pornind de la radiografierea situației actuale, viziunea de dezvoltare a 
județului este menită să asigure soluționarea vulnerabilităților identificate la nivel local și să se 
subordoneze priorităților regionale și naționale de dezvoltare, astfel răspunzând la cerințele de 
performanță care trebuie să îmbine planurile statutare (PATJ, PATZ, PUG-uri) cu flexibilitatea, 
eficiența şi angajarea oferite de planurile orientate către rezultat.  

Strategia de Dezvoltare a județului Iași pentru perioada 2021-2027  reprezintă un document cu 
caracter strategic, astfel  că, în structura Strategiei sunt cuprinse obiective strategice (generale și 
specifice), măsuri și acțiuni, resurse și termene, precum și elemente de avantaj competitiv ce 
decurg din capacitatea de cooperare a actorilor locali în stabilirea, implementarea, 
monitorizarea și evaluarea direcțiilor strategice. Propunerea direcțiilor strategice are la bază un 
proces amplu de radiografiere și analiză a contextului local, de identificare a nevoilor și 
percepțiilor comunității privind perspectivele de dezvoltare, de diagnosticare a mediului 
economic și social, având un puternic caracter participativ și incluziv. 

Contextul european de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a județului Iași pentru perioada 2021-
2027 este reprezentat de adoptarea, de către Consiliul UE, în data de 17 decembrie 2020, a 
Regulamentului privind noul Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2021-2027 și a pachetului de 
relansare economică Next Generation EU (NGEU). În acest context, strategia de dezvoltare este 
realizată în acord cu strategiile și planurile regionale, asigurând convergența cu politicile 
naționale și comunitare de alocare a fondurilor nerambursabile.  

Conform priorităților investiționale aferente perioadei de programare 2021-2027, strategia prezentă 
pornește de la următoarele coordonate, adaptate la specificul local: O Europă mai inteligentă, prin 
inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii; O Europă 
mai verde, fără emisii de carbon, prin punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în 
tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice; O Europă 
conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; O Europă mai socială, pentru realizarea 
pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a 
competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate; O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a 
dezvoltării urbane durabile în UE.  

De asemenea, la nivel național și regional, sunt disponibile 9 programe operaționale ce vin în 
sprijinul redresării economice, sociale și ecologice a regiunilor, respectiv: Programul Operațional 
Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF); Programul Operațional 
Transport (POT); Programul Operațional Regional Nord-Est (POR Nord-Est); Programul 
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Operațional Educație și Ocupare (POEO); Programul Operațional Incluziune și Demnitate 
Socială (POIDS); Programul Operațional Sănătate (POS); Programul Operațional Dezvoltare 
Durabilă (PODD); Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ); Programul Operațional 
Asistență Tehnică (POAT). 

Totodată, dincolo de oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile prin prisma programelor 
operaționale mai sus nominalizate, Planul Național de Redresare și Reziliență al României 
(PNRR) reprezintă un instrument esențial ce va asigura un echilibru optim între prioritățile 
Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale României, în contextul recuperării după criza 
COVID-19 care a afectat semnificativ țara, așa cum a afectat întreaga Uniune Europeană și 
întreaga lume. 

Pe de altă parte, la nivel național, pot fi dezvoltate proiecte finanțate prin Programul Național de 
Investiții Anghel Saligny sau Compania Națională de Investiții (CNI). 

În acest context european și național, Strategia de Dezvoltare a județului Iași pentru perioada 
2021-2027 furnizează un model integrat de dezvoltare teritorială ce pune accent pe gestionarea 
principalelor provocări specifice dezvoltării durabile județene, respectiv: economice, sociale, 
demografice, climatice și de mediu. Astfel: 

a) dezvoltarea economică  

La nivel european, dezvoltarea economică este corelată cu Obiectivul de Politică 1 (OP 1) - O 
Europă mai inteligentă și mai competitivă, specific următoarei perioade de programare. 

La nivel național, impulsionarea creșterii competitivității IMM-urilor, precum și dezvoltarea 
competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat sunt obiective 
specifice ale OP 1, care se regăsesc în cadrul Obiectivului Strategic ce își propune asigurarea 
creșterii economice prin garantarea dezvoltării durabile, utilizarea inteligentă a resurselor și 
stimularea antreprenoriatului și inovației. 

La nivel județean, strategia de Dezvoltare își propune menținerea și dezvoltarea poziției 
competitive deținută la nivel regional, concomitent cu valorificarea avantajelor competitive 
asociate resurselor umane, culturale, naturale etc.; obiectivele generale care vizează dezvoltarea 
economică a județului Iași sunt stabilite în urma analizei principalilor indicatori economici și 
sociali, a documentării literaturii de specialitate și a diagnosticării cadrului economic local (prin 
identificarea punctelor forte și slabe, respectiv a oportunităților și a amenințărilor manifestate la 
nivel județean). 

b) dezvoltarea socială  

Dezvoltarea socială este asociată Obiectivului de Politică 4 (OP 4) - O Europă mai socială și mai 
incluzivă, aceasta propunându-și realizarea pilonului european al drepturilor sociale, precum și 
sprijinirea creării și menținerii locurilor de muncă, sprijinirea învățământului, competențelor, 
incluziunii sociale și accesului egal la sistemul de sănătate.  

La nivel național, au fost propuse obiective specifice pentru OP 4, România având o abordare 
inter-sectorială, concentrându-se pe domenii precum piața muncii, sănătate, educație, integrarea 
socială și combaterea sărăciei materiale. 
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La nivel județean, prioritățile de dezvoltare în domeniul social, aflate într-o strânsă legătură cu 
cele de natură economică, vizează creșterea capacității serviciilor medicale și educaționale, 
precum și creșterea incluziunii sociale, liantul dintre sistemul medical, dezvoltarea economică și 
progres fiind esențial. 

c) evoluția demografică  

La nivel european, această dimensiune este asociată, de asemenea, Obiectivului de Politică 4 (OP 
4) - O Europă mai socială și mai incluzivă. Una dintre prioritățile strategiilor de dezvoltare este 
reprezentată de valorificarea și dezvoltarea capitalului uman, condiție sine qua non în crearea 
unor politici de coeziune de succes.  

La nivel național, evoluția demografică prezintă un trend descendent, fiind marcată de o scădere 
puternică a natalității și, de asemenea, fiind dublată de fenomenul migrației, capitalul uman 
migrând către țările mai dezvoltate.  

Prin urmare, strategia prezentă cuprinde o analiză detaliată a caracteristicilor demografice în 
termeni de capital uman, utilizarea acestuia, productivitatea muncii, tendințele demografice, 
nivelul de specializare etc. în vederea propunerii unui set de măsuri care să asigure valorificarea 
la maximum a capitalului uman. 

d) adaptarea la schimbările climatice  

Adaptarea la schimbările climatice reprezintă o provocare abordată în cadrul Obiectivului de 
Politică 2 (OP 2) - O Europă mai ecologică, care-și propune reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră, punerea în aplicare a prevederilor Tratatului de la Paris, accelerarea tranziției sectorului 
energetic către surse de energie regenerabilă, gestionarea sustenabilă a apelor, consolidarea 
capacității de adaptare la schimbările climatice, respectarea principiilor economiei circulare, 
asigurarea sustenabilității mobilității urbane. 

La nivel național, elaborarea strategiilor de dezvoltare trebuie să acorde o atenție sporită 
măsurilor de limitare a vulnerabilității în privința acestor schimbări și să abordeze această 
problematică din perspectivă multisectorială, luând în considerare componentele socială, de 
mediu și economică. De asemenea, politica județului Iași trebuie corelată cu documentele 
strategice europene în acest domeniu, care prevăd obiective atât pentru anul 2030, cât și pentru 
anul 2050. 

 

e) protecția mediului  

Problematica de mediu este abordată, la nivel european, prin Obiectivul de Politică 2 - O Europă 
mai verde, propunând soluții pentru componenta de mediu, energie și mobilitate urbană. De 
asemenea, politicile trebuie corelate cu Pactul Verde European, care urmărește transformarea UE 
într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor1.  

La nivel național și, implicit județean, strategia de dezvoltare tratează aspecte, precum: calitatea 
apei, aerului și solului, gestionarea deșeurilor, eficiența energetică etc. 

 
1 Comisia Europeană, Pactul verde european, accesat online: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

2024/european-green-deal_ro, la 07.02.2022 
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Concluzionând, prin elaborarea Strategiei de Dezvoltare a județului Iași, se asigură următoarele 
premise esențiale în dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunității județene, respectiv: 

▪ stabilirea de măsuri și proiecte care să contribuie la sporirea capacității județului Iași de a 
genera o dezvoltare economică durabilă și implicit de a menține și atrage forță de muncă 
inovativă;  

▪ propunerea de modalități de identificare a zonelor care necesită intervenții specifice 
pentru valorificarea sau protecția capitalului natural și construit;  

▪ conturarea unor căi de asigurare a echilibrului între politicile economice, sociale, de 
mediu și culturale, în vederea planificării coerente a procesului de dezvoltare, precum și a 
conservării identității județului Iași. 

În acest context, Strategia de Dezvoltare a județului Iași este corelată direct cu obiectivele de 
politică europene și naționale, asigurând, pe baza analizei diagnostic a teritoriului, un set de 
obiective strategice și măsuri care să contribuie la creșterea competitivității județului Iași la 
nivel regional, concomitent cu valorificarea și dezvoltarea capitalului uman, precum și cu 
conservarea patrimoniului și resurselor disponibile. 
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Secțiunea A. Aspecte metodologice și cadrul conceptual. Metodologia 
de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a județului Iași 

 

Secțiunea prezentă urmărește redarea aspectelor conceptuale și metodologice, precum și a 
etapelor de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a județului Iași. Strategia de dezvoltare a 
județului Iași reprezintă un document cu caracter programatic, care cuprinde obiectivele majore 
stabilite la nivel județean pe termen lung (perioada 2021-2027), principalele modalități de 
realizare a acestora, împreună cu resursele alocate în vederea dobândirii unui avantaj 
competitiv, potrivit viziunii de dezvoltare a județului Iași. 

Obiectivul procesului de planificare strategică constă în identificarea și valorificarea 
oportunităților, respectiv a capacităților actuale sau potențiale de a satisface nevoile de dezvoltare 
și performanțele tuturor stakeholderilor, concomitent cu asigurarea unui nivel de trai ridicat 
comunității ieșene. 

Elaborarea strategiei reprezintă un proces derulat în mai multe etape, care utilizează un 
instrumentar de cercetare și colectare variat, menit să surprindă o perspectivă cât mai realistă 
asupra județului Iași. În acest context, secțiunea de față cuprinde etapele elaborării strategiei, pe 
de o parte și, pe de altă parte, metodologia propriu-zisă de derulare a cercetării care a stat la baza 
acestui document strategic. Fazele elaborării strategiei de dezvoltare sunt următoarele: 

a) analiza situației actuale, respectiv radiografierea teritoriului județului Iași, prin 
prezentarea principalelor aspecte ce caracterizează județul Iași din punct de vedere 
economic, ecologic și social; 

b) realizarea analizei de potențial și a analizei SWOT, vizând diagnosticarea unor 
sectoare strategice, precum: mediul economic, potențialul agricol, potențialul turistic, 
infrastructura, sistemul sanitar și de asistență social, sistemul de învățământ, patrimoniul 
cultural, mediul și protecția mediului, capacitatea administrativă; 

c) elaborarea strategiei de dezvoltare și a portofoliului de proiecte, precum și a 
indicatorilor de monitorizare a strategiei (versiunea inițială); 

d) consultarea publică, în vederea integrării feedback-ului primit de la comunitatea locală 
cu privire la anumite aspecte din cadrul strategiei ce pot fi revizuite; procesul de 
consultare reprezintă parte integrantă și din etapele de mai sus, având în vedere că 
elaborarea strategiei reprezintă un demers participativ și consultativ; 

e) definitivarea și aprobarea strategiei. 

În acord cu fazele menționate mai sus, în vederea elaborării prezentei strategii, o activitate de 
cercetare completă și complexă trebuie derulată, pentru a realiza o radiografiere cât mai realistă a 
situației actuale a județului Iași, din punct de vedere economic, social, ecologic, precum și pentru 
a identifica punctele forte și slabe, respectiv a oportunităților și a amenințărilor existente la nivel 
județean. Pentru realizarea acestor analize, se impune culegerea de date din teritoriu, cercetarea 
documentelor, identificarea percepției comunității locale și a principalilor agenți economici 
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privind nevoile acestora și oportunitățile de dezvoltare.  În acest context, demersul cercetării 
cuprinde o serie de etape, regăsite în figura de mai jos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura nr. 1 - Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a județului Iași 
Sursa: Autorul 

Conform figurii de mai sus, etapele parcurse în elaborarea strategiei sunt următoarele: 

a) definirea scopului cercetării  
Scopul cercetării este reprezentat de identificarea principalelor nevoi și oportunități de dezvoltare 
ale comunității locale din județul Iași, ca urmare a radiografierii situației actuale. Radiografierea 
situației actuale vizează următoarele elemente cu un puternic impact strategic: amplasarea 
geografică, resurse naturale, caracteristicile demografice, potențialul economic, mediul 
antreprenorial, activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare, potențialul agricol, potențialul turistic, 
infrastructura (transport, telecomunicații, echipare tehnico-edilitară, termoficare, gestionare 
deșeuri), sănătate și asistența socială, educație și învățământ, cultură, culte, sport și agrement, 

Culegerea de informații pentru 
radiografierea situației actuale 
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Informațiile culese sunt prelucrate cu 
ajutorul soft-urilor de specialitate 

Principalele aspecte relevante ce 
decurg din etapele de mai sus 
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calitatea factorilor de mediu și riscuri de mediu, capacitatea administrativă și cooperarea 
transfrontalieră. 

 

b) definirea obiectivelor cercetării  
Obiectivele cercetării sunt următoarele: 

▪ identificarea și definirea profilului socio-demografic al respondenților; 

▪ identificarea problemelor, disfuncționalităților, deficiențelor constatate la nivel 
județean, concomitent cu identificarea elementelor de avantaj competitiv și a punctelor 
forte; 

▪ identificarea percepției comunității locale privind nevoile și oportunitățile de 
dezvoltate; 

▪ identificarea principalelor măsuri, acțiuni și proiecte ce pot fi propuse la nivel județean 
în vederea redresării economice, ecologice și sociale. 

 

c) identificarea eșantionului   
Cercetarea a vizat eșantionarea a trei categorii distincte, respectiv: societatea civilă și cetățenii 
județului Iași, mediul de afaceri, respectiv angajații din instituțiile publice. 

 

d) identificarea și elaborarea instrumentelor de cercetare  
Instrumentele de cercetare propuse în cadrul acestui demers îmbină metodele de cercetare 
cantitativă cu cele de cercetare calitativă, respectiv: 

▪ chestionarul - au fost elaborate trei categorii distincte de chestionare, aferente celor trei 
tipologii eșantionate. Chestionarele aplicate se regăsesc în Secțiunea - Anexe (Anexa 2). 
Structura generală a chestionarelor a vizat: 

▪ întrebări de identificare a responsabilului și de creare a profilului socio-demografic: 
întrebări închise, tip grilă (i.e. întrebările 1-5 din cadrul celor 3 chestionare) 

▪ întrebări subordonate scopului cercetării, utilizând, preponderent, tipologia 
întrebărilor închise, de tipul: scale de evaluare ierarhice; tip grilă, cu răspuns simplu 
sau multiplu; tip grilă, cu răspuns simplu sau multiplu și cu răspuns deschis (pentru 
completarea unei variante de răspuns care nu se regăsește printre răspunsurile 
disponibile) 

▪ interviul - împreună cu Consiliul Județean Iași au fost selectate următoarele 
instituții/direcții în vederea realizării interviurilor necesare pentru elaborarea prezentului 
document programatic, respectiv: 

o Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași: 

▪ Director executiv, 

http://www.poca.ro/
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▪ Compartimentul Dezvoltare Durabilă, Promovare și Îndrumare Proiecte 
pentru Consiliile Locale, 

▪ Serviciul Programe și Strategii, 

▪ Birou UIP - Sistem Integrat de Management al Deșeurilor. 

o Direcția Arhitect Șef din cadrul Consiliului Județean Iași 

o Direcția Tehnică și de Investiții din cadrul Consiliului Județean Iași 

o Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din cadrul 
Consiliului Județean Iași 

o Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași din cadrul 
Consiliului Județean Iași 

o Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi Iași 

o Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

o Ansamblul Artistic Profesionist ”Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași 

o Teatrul pentru Copii și Tineret ”Luceafărul” Iași 

o Asociația Euroregiunea Siret-Prut Nistru 

o Școala Gimnazială Specială Pașcani 

o Liceul Special ”Moldova” Tg. Frumos 

o ApaVital Iași 

o Muzeul Național al Literaturii Române Iași 

o Regia Autonomă Aeroportul Iași 

o Asociația de Management al Destinației Turistice Iași 

o Direcția Județeană de Statistică Iași 

o Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași 

o Universitatea de Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” 

o Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” Iași 

o Filarmonica de Stat ”Moldova” Iași 

o Inspectoratul Școlar Județean Iași 

o Asociația ProRuralis Iași 

o Asociația Zona Metropolitană Iași 

o Direcția pentru Agricultură Județeană Iași 

o Camera de Comerț și Industrie Iași 

http://www.poca.ro/
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▪ documentarea statistică - analiza principalilor indicatori economici și sociali a fost 
realizată utilizând bazele de date: 

o Institutul Național de Statistică, fundamentând analiza demografică, activitatea 
economică și potențialul de cercetare-dezvoltare-inovare, potențialul agricol, 
turismul, infrastructura, sectorul sănătății, al asistenței sociale, al educației, 
cultura și activitățile sportive și de agrement 

o Comisia Națională de Strategie și Prognoză - Proiecția principalilor indicatori 
economico - sociali în profil teritorial 2020 - 2024 (aferentă prognozei 
macroeconomice de iarnă 2021) 

o Listă Firme și Oficiului Național al Registrului Comerțului, în completarea 
informațiilor privind mediul antreprenorial al județului Iași 

▪ registrul documentelor - principalele documente analizate au vizat documentele 
strategice existente la nivel județean, lista proiectelor implementate/în curs de 
implementare, studii în domeniul mediului; punctual, principalele surse bibliografice 
consultate sunt: 

o Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Iași 2014-2020 

o Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020 

o Raport BNR privind Investițiile străine directe în România, în anul 2020 

o Raport privind Implementarea Strategiei de Dezvoltare Economică și Socială a 
județului Iași pentru perioada 2014-2020 - stadiu octombrie 2020, indicatori 
31.12.2018; Stadiul de implementare la nivelul anului 2021 

o Raport Privind Starea Mediului în județul Iași pentru anul 2020 

o Planul de amenajare a Teritoriului județului Iași (PATJ) 

o Planul de Dezvoltare Nord-Est 2021-2027 

o Orizont Europa 2021-2027 

o Alte documente strategice (cele mai recente versiuni disponibile). 

 

e) culegerea informațiilor  
În vederea derulării activității de diagnosticare, etapa de culegere a informațiilor a presupus 
aplicarea chestionarelor celor trei grupuri țintă, utilizând platforma electronică Survey Monkey. 
În acest sens, a fost primit un feedback complet din partea comunității locale, agenților 
economici, ONG-urilor și angajaților din cadrul instituțiilor publice. 

În vederea elaborării portofoliului de proiecte, au fost consultate toate UAT-urile din județul Iași 
prin solicitări oficiale transmise pe adresa de email a primăriilor și prin consultarea telefonică 
acolo unde a fost necesară suplimentarea informațiilor. 
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f) prelucrarea informațiilor  
Prelucrarea informațiilor este realizată cu ajutorul soft-urilor specializate, precum: Microsoft 
Excel, Microsoft Visio etc., pentru a obține o centralizare a informațiilor sub formă grafică și 
tabelară. În urma prelucrării informațiilor, următoarele secțiuni sunt elaborate: 

▪ diagnosticarea teritorială, acoperind următoarele dimensiuni: cadrul natural, mediul 
economic, turismul, agricultură și dezvoltare rurală, amenajare teritoriu, infrastructură, 
sănătate și asistență socială, educație și învățământ, cultură, culte și agrement, mediu și 
protecția mediului, capacitate administrativă și cooperare interinstituțională; 

▪ evaluarea percepției asupra județului Iași (din punct de vedere al comunității locale, 
ONG-urilor, agenților economici și angajaților din instituțiile publice); 

▪ realizarea analizei de potențial și a analizei SWOT; 

▪ analiza sectorială a domeniilor strategice. 

 

g) formularea concluziilor  
Formularea concluziilor reprezintă o consecință a activităților derulate anterior, constând în 
propunerea elementelor de planificare strategică pentru perioada 2021-2027 în vederea eliminării 
deficiențelor identificate și creșterii competitivității județene, precum și a indicatorilor de 
monitorizare. 

Principiile metodologice care  au stat la baza elaborării prezentei strategii sunt: 

a) procesul de elaborare a strategiei reprezintă un proces deschis, implicând activități de 
documentare, de analiză, de receptare a informațiilor; 

b) implicarea semnificativă a structurilor administrației locale; 

c) abordarea participativă a cetățenilor, mediului de afaceri, societății civilă, administrației 
publice și asigurarea procesului de transparență decizional, astfel: 

▪ procesul de elaborare a strategiei a inclus consultarea cetățenilor înainte de 
elaborarea versiunii inițiale a strategiei, precum și consultarea publică în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională;  

▪ de asemenea, stakeholderii au fost implicați înainte de elaborarea strategiei, fie 
pentru a obține informații relevante, fie pentru colectarea de propuneri/idei de 
proiecte; 

▪ părțile interesate au, de asemenea, posibilitatea îmbunătățirii strategiei în procesul 
de dezbatere publică, având și avantajul reprezentării civice care poate solicita în 
scris organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul; 

d) corelarea cu documentele de planificare și reglementare a fondurilor europene 
nerambursabile pentru noua perioadă de programare; 

e) respectarea principiilor de dezvoltare durabilă. 
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Domeniile strategice, componente ale prezentei strategii și care permit efectuarea unei analize 
complete și intercorelate sunt: mediul economic, turismul, agricultura și dezvoltarea rurală, 
amenajarea teritoriului și urbanism, infrastructura, sănătatea și asistența socială, educația și 
învățământul, cultură, culte, sport și agrement, mediul și protecția mediului, capacitatea 
administrativă și cooperarea interinstituțională.  

Din punct de vedere al conținutului prezentului document, Strategia este structurată astfel: 

1. Secțiunea A. Aspecte metodologice și cadrul conceptual. Metodologia de elaborare a 
Strategiei de Dezvoltare a județului Iași (prezenta secțiune). 

2. Secțiunea B. Analiza situației existente din punct de vedere socio-economic, al mediului și 
al nivelului de echipare tehnică și socială în județul Iași. 

3. Secțiunea C. Evaluarea situației existente la nivelul județului Iași. 

4. Secțiunea D. Elemente de planificare strategică în perioada 2021-2027. 

5. Secțiunea E. Coerența cu politicile naționale și europene. 

6. Secțiunea F. Evaluarea și monitorizarea strategiei. 

 

 

*** 
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Secțiunea B. Analiza situației existente din punct de vedere socio-
economic, al mediului și al nivelului de echipare tehnică și socială în 

județul Iași 
 

În vederea realizării unui proces de planificare strategică axat pe nevoile de dezvoltare socială și 
economică a județului Iași, radiografierea situației actuale reprezintă prima etapă în 
diagnosticarea teritoriului din punct de vedere al: cadrului natural, mediului economic, 
agriculturii și dezvoltării rurale, turismului, amenajării teritoriului, infrastructurii, sistemului de 
sănătate și asistență socială, sistemului educațional și de învățământ, elementelor de cultură, 
culte, sport și agrement, mediului și protecției mediului, capacității administrative și cooperării 
transfrontaliere etc.  

 

Capitolul 1. Descriere generală 
 

Capitolul 1 ”Descriere generală” analizează județul Iași din punct de vedere al următoarelor 
aspecte: 

✓ așezarea geografică și suprafață; 

✓ populația și evoluțiile demografice; 

✓ aspecte privind dezvoltarea urbană și rețeaua de localități; 

✓ condițiile de mediu și resursele, cuprinzând informații referitoare la: climă, relief, 
geologie și hidrogeologie, riscuri naturale, utilizarea terenurilor, resursele de apă, 
biodiversitate, soluri și resursele subsolului. 

 

1.1. Așezare geografică 
Județul Iași este amplasat în Nord-Estul României, fiind mărginit la vest de râul Moldova și la est 
de râul Prut, care constituie și granița cu Republica Moldova2. Amplasarea la granița cu 
Republica Moldova asigură o punte importantă de legătură din punct de vedere funcțional, 
economic și social. Coordonatele geografice ale județului Iași sunt: 47°15′N 27°19′E. 

Județul Iași se situează la intersecția dintre Câmpia Moldovei și Podișul Central Moldovenesc și 
este delimitat, la vest și la est, de râurile Siret și Prut3. De asemenea, râul Jijia traversează județul, 
iar Municipiul Iași se află pe malurile unui afluent al său, Bahluiul. În vest, județul este traversat 
de Culoarul Siretului și de ultimele fragmente ale Podișului Fălticenilor și, de asemenea, de 
Dealul Mare, cu altitudini de peste 500 de metri. Totodată, județul Iași face parte din Regiunea de 

 
2 Direcția Județeană de Statistică Iași (), Geografie și statistici, disponibila online: https://iasi.insse.ro/despre-noi/despre-

judetul-iasi/geografie-si-statistici/, la data 11.01.2022. 
3 (*), Strategia de Dezvoltare a Județului Iași 2014-2020, Analiza diagnostic, pag. 6 
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Dezvoltare Nord-Est, alături de județele Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău și Vaslui. Harta 
județului Iași este redată în figura de mai jos.  

Figura nr. 2 - Așezarea geografică a județului Iași 
Sursa: Anuarul statistic al Județului Iași, 2021 
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1.2. Suprafața 
Conform Direcției Județene de Statistică Iași, suprafața județului este de 5.476 km2, reprezentând 
un județ mediu ca întindere, ocupând 2,3% din suprafața țării (locul 23 între celelalte județe ale 
României). 

 

1.3. Populația și evoluțiile demografice 
Analiza populației din județul Iași este analizată prin prisma structurii pe sexe, grupe de vârstă și 
mediu de rezidență, aspecte surprinse evolutiv în perioada 2018-2022. În analiza efectuată au fost 
identificate modificările procentuale din anul 2022 față de anul precedent, precum și față de anul 
2020, având în vedere impactul global exercitat de pandemia provocată de Coronavirus, care a 
debutat în anul 2019. Prin raportare la populația rezidentă existentă la nivel național, regional și 
județean, situația este surprinsă în tabelul de mai jos, pentru perioada 2018-2022.  
Tabelul nr. 1 - Evoluția populației după domiciliu la nivel național, regional și județean, în perioada 2018-

2022 
Localizare Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 Anul 2022 
România 22.221.895 22.215.217 22.191.818 22.120.471 21.980.534 

Regiunea de 
Dezvoltare 
Nord-Est 

3.962.515 3.984.569 3.999.777 3.997.748 3.986.648 

Iași 942.360 954.165 967.103 974.823 980.865 
Bacău 745.124 742.511 738.454 734.095 726.830 

Botoșani 453.709 455.863 456.601 454.909 453.553 
Neamț 572.614 569.829 566.515 562.299 555.870 

Suceava 756.243 763.481 765.111 765.429 762.598 
Vaslui 492.465 498.720 505.993 506.193 506.932 

% pop. jud. 
Iași în total 

național 

4,24% 4,30% 4,36% 4,41% 4,46% 

% pop. jud. 
Iași în total 

regional 

23,78% 23,95% 24,18% 24,38% 24,60% 

Sursa: Institutul Național de Statistică4 

Analizând informațiile din tabelul anterior, se observă: 

▪ un trend de evoluție relativ constant, cu fluctuații modeste, față de anul 2021, populația 
rezidentă crescând cu 0,22% în anul 2021, spre deosebire de descreșterea înregistrată la 

 
4 Institutul Național de Statistică, POP105A - Populația după domiciliu  la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe și 

medii de rezidență, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe, accesat online la adresa: 
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, la data 11.01.2022. 
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nivel național și regional; tendința de creștere se păstrează la nivelul județului Iași și 
raportat la anul 2018, când populația dup domiciliu a crescut cu 4,09%; de asemenea, se 
observă la nivelul anului 2021 o creștere a populației de 0,80%, respectiv de 6.042 
locuitori comparativ cu anul 2020; 

▪ din punct de vedere al numărului de locuitori, județul Iași deține cel mai ridicat număr 
de locuitori comparativ cu celelalte 5 județe aparținătoare Regiunii Nord-Est, anul 2022 
înregistrând 980.865locuitori, urmat de județul Suceava, cu 762.598 locuitori și Bacău, cu 
726.830 locuitori; 

▪ prin raportare la populația totală a Regiunii Nord-Est, populația județului Iași reprezenta 
în anul 2022, 24,60%, iar prin raportare la populația totală la nivel național, reprezenta 
4,46%. 

Un indicator relevant determinat pe baza populației se referă la densitate, aspect surprins în 
tabelul de mai jos, comparativ cu nivelul înregistrat la nivel național. 

Tabelul nr. 2 - Analiza densității populației, la nivelul județului Iași, anul 2022 

Indicator România Județul Iași 

Populația după 
domiciliu (nr. locuitori) 21980534 980865 

Suprafața (km2) 238397 5476 

Densitate (loc./km2) 92.20 179.12 

Sursa: Institutul Național de Statistică, DJS Iași 

Astfel, densitatea populației din județul Iași, determinată pentru anul 2022, are o valoare de 
179,12 locuitori/km2, de 1,9 ori mai mare decât densitatea înregistrată la nivel național (92,20 
locuitori/km2). 

Se remarcă faptul că județul Iași reprezintă un pol de concentrare demografică pentru Regiunea 
Nord-Est, fiind unul dintre județele cu un indice ridicat de atractivitate pentru locuire temporară 
sau permanentă. 

Evoluția populației județului Iași în funcție de mediul de rezidență pentru perioada 2018-2022 
este redată în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 3 - Evoluția populației după domiciliu în funcție de mediul de rezidență, la nivelul 
județului Iași, în perioada 2018-2022 

Mediul 
de 

rezidență 

Anul 2018 Anul 
2019 

  

Anul 
2020 

  

Anul 
2021 

  

Anul 
2022 

  

% %  %  

2022/2021 2021/2020 2022/2018 
Total 942.360 954.165 967.103 974.823 980.865 100,60% 100.80% 104.09% 

Urban 457.385 465.353 473.780 476.466 479.249 100,58% 100,57% 104,78% 
Rural 484.975 488.812 493.323 498.357 501.616 100,65% 101,02% 103,43% 
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% pop. 
din 

urban 

48,54% 48,77% 48,99% 48,88% 48,86% -0,02% -0,11% 0,32% 

% pop. 
din rural 

51,46% 51,23% 51,01% 51,12% 51,14% 0,02% 0,11% -0,32% 

Sursa: Institutul Național de Statistică5 

Analizând informațiile din tabelul de mai sus, se constată următoarele: 

▪ ponderea populației din mediul rural este majoritară, în anul 2022 fiind înregistrat un 
număr de 501.616 locuitori în mediul rural, cu 4,67% mai mult față de mediul urban 
(479.249 locuitori);  

▪ o evoluție care atrage atenția se observă la nivelul anilor  2021 și 2022 când, populația 
după domiciliu din mediul urban a crescut (+0,57% în 2021 și 0,58% în 2022), iar 
populația după domiciliu din mediul rural a crescut în 2021 cu 1,02%, situația putând fi 
explicată prin prisma contextului pandemic care a condus la migrarea populației urbane 
către rezidența rurală. 

În ceea ce privește evoluția pe sexe a populației județului Iași, analiza este reflectată în tabelul de 
mai jos: 
Tabelul nr. 4 - Evoluția populației după domiciliu pe sexe, la nivelul județului Iași, în perioada 2018-

2022 

Sexe Anul 2018 Anul 
2019 

Anul 
2020 

Anul 
2021 

Anul 
2022 %2022/2021 %2022/2020 

Total 942.360 954.165 967.103 974.823 980.865 100,62% 101,42% 
Masculin 470.607 477.458 484.638 488.491 491.493 100,61% 101,41% 
Feminin 471.753 476.707 482.465 486.332 489.372 100,63% 101,43% 
% pop. de 

sex 
masculin 

49,94% 50,04% 50,11% 50,11% 50,11% - - 

% pop. de 
sex feminin 50,06% 49,96% 49,89% 49,89% 49,89% - - 

Sursa: Institutul Național de Statistică6 

Evoluția populației pe sexe evidențiază un trend ascendent până în perioada 2018-2022, atât 
pentru populația de sex feminin, cât și pentru populația de sex masculin. S-a remarcat astfel, 
creșterea cu 1,41% a populației de gen masculin în anul 2022 față de anul 2020 și cu 0,61% în 
anul 2022 față de anul 2021. În ceea ce privește populația de gen feminin, diferența dintre anul 

 
5 Institutul Național de Statistică, POP105A - Populația după domiciliu  la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe și 

medii de rezidență, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe, accesat online la adresa: 
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, la data 11.01.2022. 

6 Institutul Național de Statistică, POP105A - Populația după domiciliu  la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe și 
medii de rezidență, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe, accesat online la adresa: 
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, la data 11.01.2022. 
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2022 și 2021 a fost de 1,43%, iar între anul 2022 și 2021 de 0,63%. Așa cum poate fi observat 
evoluțiile au fost minimale, fără a afecta structura demografică a județului Iași. De asemenea, ca 
și pondere, atât populația de sex feminin, cât și populația de sex masculin dețin ponderi 
relativ egale în totalul populației județului Iași, existând cu 0,22 puncte procentuale mai multe 
femei decât bărbați, astfel cum reiese din analiza efectuată în tabelul de mai sus. 

Evoluția populației județului Iași pe grupe de vârstă reprezintă o analiză esențială, fiind un 
instrument important pentru identificarea și dimensionarea forței de muncă disponibilă în plan 
județean, a gradului de dependență demografică, a situației vârstnicilor etc. Primul pas constă în 
analiza populației pe grupe mari de vârstă, urmată, ulterior, de analiza populației pe grupe mici de 
vârstă și de elaborarea piramidei vârstelor.  
Tabelul nr. 5 – Evoluția populației după domiciliu pe grupe mari de vârstă, la nivelul județului Iași, 

în perioada 2018-2022 
Grupe 

mari de 
vârstă 

Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 Anul 2022 % 
2022/2021 

% 
2022/2020 

% pe 
grupe de 
vs. pop. 

tot., 2021 
0-19 ani 217176 218934 219570 221220 220685 99.76% 100.51% 22.50% 

20-44 ani 373216 376031 378204 376441 375820 99.84% 99.37% 38.32% 

45-64 ani 228812 233551 240233 244815 250200 102.20% 104.15% 25.51% 

peste 65 
ani 

123156 125649 129096 132347 134160 101.37% 103.92% 13.68% 

Total 942360 954165 967103 974823 980865 100.62% 101.42% 100.00% 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică7 

Tabelul de mai sus reflectă o situație preponderent pozitivă la nivel județean prin prisma faptului că 
ponderea majoritară a populației revine grupei de vârstă 20-44 de ani (38,32%), urmată de grupa de 
vârstă 45-64 de ani (25,51%), respectiv de grupa de vârstă 0-19 ani (22,50%), ponderea cea mai redusă 
fiind asociată populației vârstnice (13,68%). Pe de altă parte, reducerea populației din grupa de vârstă 0-
19 ani în anul 2022 comparativ cu anul 2021 (-0,24%) reflectă necesitatea identificării unor măsuri care 
să stabilizeze trendul demografic ca urmare a impactului negativ exercitat de pandemia de SARS-CoV2. 
De asemenea, evoluția populației pe grupe de vârstă reflectă următoarele aspecte: 

▪ la nivelul anului 2022, ponderea majoritară revine grupelor de vârstă 30-34 ani 
(8,85%), 40-44 (8,79%), 35-39 ani (8,84%), 45-49 ani (8,04%), 50-54 (7,84%), 25-29 
ani (6,20%), 5-9 ani (5,60), 0-4 ani (5,57%); după cum se poate observa, ponderile 
majoritare revin populației tinere, aceasta constituind o forță de muncă semnificativă la 
nivel județean și poate reprezenta fundamentul unei dezvoltări sustenabile pe termen lung; 

▪ grupele de vârstă care au înregistrat scăderi în anul 2022 comparativ cu anul 2021 
sunt reprezentate de: 0- 4 ani (2,45%),  10-14 ani (0,81%), 25-29 ani (2,97%), 30-34 ani 
(4,26%), 55-59 ani (0,86%), 60-64 ani (3,45%), 80-84 ani (5,42%) și 85 ani si peste 

 
7 Institutul Național de Statistică, POP105A - Populația rezidentă la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe și medii de 

rezidență, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe, accesat online la adresa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table, la data 11.01.2022. 
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(0,01%); se observă că una dintre grupele de vârstă care au înregistrat scăderi în anul 
2021 este reprezentată de 0-4 ani, subliniind o reducere a natalității la nivel județean; 

▪ grupele de vârstă care au înregistrat cele mai mari creșteri în anul 2022 comparativ 
cu anul 2021 sunt: 50-54 ani (7,22%), 70-74 ani (5,68%), 35-39 ani (3,48%) și 45-49 ani 
(3,09%). 

▪ Astfel, prin agregarea datelor privitoare la sex și la grupele de vârstă, piramida vârstelor 
(pentru anul 2022) este redată în figura de mai jos. 

 
Figura nr. 3 - Structura populației după domiciliu a județului Iași, anul 2022 

Sursa: Autorul, pe baza informațiilor furnizate de Institutul Național de Statistică 

Piramida vârstelor elaborată la nivelul județului Iași reflectă următoarele aspecte: 

▪ baza lată reflectă un nivel crescut al populației tinere, deci viitoare generații de tineri numeroase; 

▪ o superioritate numerică a grupei de vârstă 0-19 ani (194.258 persoane) față de grupa de vârstă 
50-64 ani (171.354 persoane), raportul de substituție fiind de 1,13 (ponderea populației tinere în 
grupa de vârstă 50-64 ani); cu toate acestea, diferența de numai 22.904 de persoane cu care 
populația tânără devansează grupa de vârstă 45-64 ani poate îngreuna înlocuirea generațiilor, 
deși, la momentul de față, raportul de substituție este supraunitar; 

▪ populația activă (15-64 ani) cumulează 680.450 persoane, reprezentând 69,37% din totalul 
populației județului Iași, reflectând un bazin semnificativ de forță de muncă. 

Din punct de vedere al gradului de îmbătrânire a populației, există mai multe praguri care evidențiază 
dacă populația unei regiuni este tânără, după cum urmează: o populație este tânără dacă proporția 
populației vârstnice este mai mică de 7%; procesul de îmbătrânire demografică este în desfășurare dacă 
ponderea populației vârstnice este cuprinsă între 7% si 12%; o pondere mai mare de 12% corespunde 
unei populații îmbătrânite demografic (ponderea populației adulte prezinta o stabilitate relativă în timp). 

Aplicat la nivelul județului Iași, ponderea populației vârstnice (65+) este de 13.68% (134.160 persoane), 
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reflectând o populație îmbătrânită demografic.  

mediu de rezidență sexe grupe mari de vârstă 

   

Figura nr. 4 - Structura populației după domiciliu a județului Iași, anul 2022 
Sursa: Autorul, pe baza informațiilor furnizate de Institutul Național de Statistică 

Cu toate acestea, raportul dintre generațiile vârstnice și generațiile tinere poate susține, pe o perioadă de 
timp limitată, dezvoltarea sustenabilă a județului, însă măsuri de îmbătrânire activă și de încurajare a 
natalității trebuie adoptate pentru a asigura dezvoltarea pe termen lung a județului. De asemenea, în 
completarea acestui indicator, se poate determina și raportul de dependență demografică, prin 
împărțirea sumei dintre populația 0-14 ani (166.255 locuitori) și populația 65+ (134.160 locuitori) la 
populația 15-64 ani (727.585 locuitori) - în cazul județului Iași, acest indicator la nivelul anului 2021 are 
o valoare de 41. Valoarea indicatorului reflectă faptul că la 100 de persoane în vârstă de muncă (15-64 
ani) există 41 de persoane în vârstă de dependență. În acest sens, sunt necesare măsuri în vederea 
reducerii gradului de dependență demografică pentru a diminua povara economică purtată de populația 
activă.  

În ceea ce privește evoluția mișcării naturale a populației, tabelul de mai jos surprinde situația în 
perioada 2016-2020, din punct de vedere al evoluției născuților vii, persoanelor decedate, 
respectiv sporului natural. 

Tabelul nr. 6 - Evoluția mișcării naturale a populației, la nivelul județului Iași, în perioada 2016-
2020 

Indicator Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 % 2020/2019 

Născuți vii 10.343 11.068 11.279 10.607 8.772 -17,30% 

Decedați 8.840 9.133 9.549 8.995 9.987 11,03% 

Spor natural 
(născuți vii - decedați) 1.503 1.935 1.730 1.612 -1.215 - 

48.86
%51.14

%
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Sursa: Institutul Național de Statistică8 

Mișcarea naturală a populației a înregistrat o evoluție pozitivă până în anul 2019, perioadă în care 
se înregistrează un spor natural pozitiv, cu fluctuații modeste. Anul 2019 marchează o scădere a 
sporului natural comparativ cu restul perioadei analizate (-7%), însă se menține pozitiv, numărul 
nou născuților surclasând numărul persoanelor decedate. În schimb, anul 2020 marchează un spor 
natural negativ, o reducere a populației cu 1.215 persoane, o cauză majoră fiind reprezentată de 
pandemia SARS-CoV2. 

Un alt indicator relevant care trebuie analizat având în vedere impactul demografic pe care acesta 
îl exercită este reprezentat de sporul migratoriu, prezentat în continuare. 

Tabelul nr. 7 - Evoluția sporului migratoriu, la nivelul județului Iași, în perioada 2016-2020 

Indicator Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Anul 
2020 

% 2020/ 
2019 

Imigranți definitivi 5.464 7.962 8.181 10.324 5.683 -44,95% 

Emigranți definitivi 1.289 1.491 1.876 1.925 1.831 -4,88% 

Spor migratoriu (imigranți - emigranți) 4.175 6.471 6.305 8.399 3.852 -54,14% 

Sursa: Institutul Național de Statistică9 

Pe tot parcursul perioadei analizate se observă un spor pozitiv, ceea ce presupune o devansare a 
numărului de emigranți de către numărul de imigranți. Impactul asupra demografiei este unul pozitiv, 
în sensul creșterii populației rezidente odată cu sporirea numărului de imigranți. Cu toate acestea, se 
observă o creștere majoră în anul 2019 comparativ cu anul 2018 (+33%), respectiv o reducere 
semnificativă a sporului migratoriu în anul 2020 comparativ cu anul 2019 (-54%), fluctuații ce pot fi 
puse pe seama contextului pandemic (anul 2019 a condus la o reîntoarcere masivă a populației din 
străinătate în țară, iar anul 2020 a facilitat reîntoarcerea în străinătate). Totodată, aceste fluctuații se 
pot justifica și prin prisma amplasării județului Iași la granița cu Republica Moldova, facilitând 
accesul imigranților. 

 

1.4. Dezvoltarea Urbană - Rețeaua de localități (structura administrativ-
teritorială, fond de locuințe, locuințe urbane, locuințe rurale, tabel cu 
încadrarea în rang a localităților) 

Organizarea administrativ-teritorială a județului Iași la nivelul anului 2020 cuprindea10: 

▪ 2 municipii (Iași și Pașcani); 
▪ 3 orașe (Hârlău, Podu Iloaiei  și Târgu Frumos); 
▪ 11 localități componente ale municipiilor și orașelor; 

 
8 Institutul Național de Statistică, POP201D - Născuți vii pe județe și localități, POP206D - Decedați pe județe și localități 
9 Institutul Național de Statistică, POP310A - Imigranți definitivi pe sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe de 

sosire, POP309A - Emigranți definitivi pe sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe de plecare 
10 Institutul Național de Statistică, ADM101A - Organizarea administrativa a teritoriului, pe categorii de unități 

administrative, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe, disponibil online: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table, accesat la 11.01.2022. 
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▪ 93 comune; 
▪ 418 sate, din care 4 aparțin de municipii și orașe. 

Lista localităților (la nivel de comună inclusiv) constituie anexă la prezentul document (Anexa 
1.1.). Reședința județului Iași este reprezentată de municipiul Iași. Clasificarea localităților în 
funcție de rang este redată în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 8 - Clasificarea localităților în funcție de rang 

Nr.crt. Localitate Rangul localității 

1. Municipiul Iași - reședință de județ I 

2. Municipiul Pașcani II 

3. Hârlău III 

4. Târgu Frumos III 

5. Podu Iloaiei III 

Sursa: Institutul Național de Statistică11 

În ceea ce privește fondul de locuințe, cu defalcarea pe mediul de rezidență (locuințe urbane, 
locuințe rurale), analiza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică a condus la 
următoarea situație redată în tabelul de mai jos12: 

Tabelul nr. 9 - Analiza fondului de locuințe în perioada 2016-2020 

Forme de proprietate Medii de 
rezidență Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

Total 

Total 321.613 324.905 327.891 331.203 333.190 

Urban 151.974 153.280 154.314 156.278 156.757 

Rural 169.639 171.625 173.577 174.925 176.433 

Proprietate majoritar de 
stat 

Total 3.180 3.602 3.972 3.880 3.831 

Urban 2.807 3.119 3.494 3.402 3.353 

Rural 373 483 478 478 478 

Proprietate majoritar 
privată 

Total 318.433 321.303 323.919 327.323 329.359 

Urban 149.167 150.161 150.820 152.876 153.404 

Rural 169.266 171.142 173.099 174.447 175.955 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Conform informațiilor din tabelul de mai sus, se constată următoarele: 

 
11 Lege 5, disponibil online: https://lege5.ro/Gratuit/gmztgobx/localitati-urbane-lege-351-2001?dp=giytqmjvgmytq 
12 Institutul Național de Statistică, LOC101A - Locuințe existente la sfârșitul anului pe forme de proprietate, medii de 

rezidență, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe, disponibil online: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table, la data: 11.01.2022. 
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▪ la nivelul anului 2020 exista un număr total de 333.190 locuințe, dintre care 156.757 în 
mediul urban și 176.433 în mediul rural (cu 13% mai numeroase decât locuințele din 
mediul urban); 

▪ din punct de vedere al tendinței de creștere a fondului de locuințe, în perioada analizată se 
poate distinge o continuă ascensiune, anul 2020 înregistrând o creștere modestă a 
numărului de locuințe cu 0,6% față de anul precedent; 

▪ analizând tipul de proprietate, se constată predominanța locuințelor majoritar private, 
locuințele publice reprezentând 1% din totalul fondului de locuințe al anului 2020. 

Totodată, în cadrul acestei secțiuni sunt abordate și informații privind zonele urbane 
marginalizate, respectiv zonele rurale marginalizate din Județul Iași, conform Planului de 
Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027, fiind evidențiate următoarele13: 

a) zone urbane marginalizate: 

✓ la nivel regional, 40,38% din totalul populației urbane locuia în zone dezavantajate, 
din care: 5,66% - în zone dezavantajate pe locuire, 12,51% - în zone dezavantajate pe 
ocupare, 14,77% - în zone dezavantajate pe capital uman, 4,29% - în zone 
marginalizate, iar 3,15% - în alte zone; 

✓ în județul Iași se regăsesc cele mai multe persoane dezavantajate în ceea ce privește 
locuirea - 10,98% din populație; 

✓ cele mai mari probleme în ceea ce privește locuirea se regăsesc în Slănic Moldova 
(27,9% din populație) și Iași (13,1% din populație); 

✓ analizând situația zonelor marginalizate, din punct de vedere absolut, județele Iași și 
Suceava reunesc, fiecare, cel mai ridicat număr de locuitori în acest tip de zonă 
(aprox. 13.000 de locuitori); 

✓ la nivelul județului Iași se menționează orașul Podu Iloaiei ca zonă dezavantajată pe 
capital uman - 30-40% din populație se regăsește în astfel de zone; 

✓ din punct de vedere al zonelor marginalizate, orașele Podu Iloaiei și Hârlău reunesc 
ponderi de peste 30% ale populației ce se regăsește în astfel de zone;  

✓ conform rezultatelor studiului menționat în cadrul PDR NE 2021-2027, cele mai 
răspândite subtipuri de zone marginalizate sunt zonele de tip ghetou cu blocuri și 
locuințe sociale modernizate și cele de tip mahala cu case 

b) zone rurale marginalizate: 

✓ în context regional, nivelul înregistrat în zonele rurale marginale este de aproape 3 ori 
mai mare decât cel existent în zonele urbane marginalizate; 

✓ comparativ, județul Iași se regăsește pe poziția a-II-a în topul județelor cu o rată 
ridicată a populației care trăiește în zone rurale marginalizate, cu o pondere de 14,6%, 

 
13 Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (2021), Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027, disponibil la 

https://adrnordest.ro/storage/2021/10/PDR%20NE%202021027%20octombrie%202021s%20cu%20Anexa%20recomand
ari%20Raport%20de%20Mediu.pdf, accesat la data de 08.04.2022 
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fiind depășit de județul Vaslui, cu o pondere de 22,7%; 

✓ din punct de vedere spațial, comunitățile rurale marginalizate sunt repartizate uniform 
pe întreg teritoriul județului Iași, cu o concentrare mai mare în partea de sud a 
drumului european E583, la confluența cu județul Vaslui, în nord-est și în nord la 
confluența cu județul Botoșani; 

✓ inventarul localităților afectate de marginalizare severă cuprinde un număr de 19 
comune14, respectiv: Ciortești, Costuleni, Dagâța, Dolhești, Focuri, Horlești, Lungani, 
Mădârjac, Mironeasa, Oțeleni, Sinești, Scheia, Trifești, Țibana, Voinești, Drăgușeni, 
Fântânele, Roșcani și Ciohorani. 

Un alt aspect privind dezvoltarea urbană se referă la faptul că Municipiul Iași a fost desemnat 
unul dintre cei 7 poli de creștere naționali, conform Hotărârii de Guvern nr. 998/2008 și este 
încadrat în rândul celor 11 localități urbane de rangul I din România, conform Legii 351/2001.  

De asemenea, Municipiul Iași a fost primul UAT din România care a pus bazele unei zone 
metropolitane. Aceasta a fost înființată în anul 2004 și are ca membri Municipiul Iași și 19 
localități rurale - comunele Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Dobrovăț, Holboca, Lețcani, 
Miroslava, Mogoșești, Movileni, Popricani, Prisăcani, Rediu, Schitu Duca, Tomești, Tutora, 
Ungheni, Valea Lupului, Victoria. La nivelul anului 2019, Zona Metropolitană Iași reunea o 
populație de 529.769 locuitori, dintre care aprox. 73% aparținea de mediul urban și 27% de cele 
19 comune membre. Populația zonei metropolitane reprezintă 56,61% din populația județului Iași 
și 13,42% din populația Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. 

 

1.5. Condiții de mediu și resurse: climă, relief, geologie și hidrogeologie, 
riscuri naturale, utilizarea terenurilor, resurse naturale: resurse de 
apă, biodiversitate, soluri și resursele subsolului 

Secțiunea de față cuprinde analiza următoarelor aspecte: climă, relief, geologie și hidrogeologie, 
riscuri naturale, utilizarea terenurilor, resurse naturale: resurse de apă, biodiversitate, soluri și 
resursele subsolului, după cum urmează: 

a) Climă 

Datorită poziției geografice, clima județului Iași are un caracter temperat-continental pronunțat, 
integrându-se în mod organic ansamblului condițiilor naturale ale Podișului Moldovei.  

Temperatura aerului se caracterizează printr-o medie anuală de 9°C și o amplitudine anuală a 
mediilor lunare de 24-25°C. Temperatura medie lunară în cea mai rece lună (în general luna 
ianuarie) este de -3,3°C, iar pentru luna cea mai caldă (luna iulie) este de +20,8°C.  

Valoarea medie anuală a umezelii relative a aerului în județul Iași este de 78%, cele mai mari 
valori ale umezelii înregistrându-se în lunile de iarnă. În cea mai mare parte a anului, 
precipitațiile cad sub formă de ploaie, cu excepția intervalului cuprins între 23 noiembrie și 21 
martie când se înregistrează o medie de aproximativ 42 de zile cu ninsoare. 

 
14 Reunind o populație totală, conform recensământului populației din anul 2011, de 69.445 locuitori 
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În sectoarele deluroase din vestul și sudul județului, cantitatea medie anuală de precipitații 
depășește 600 mm, în timp ce în Câmpia Moldovei coboară sub 500 mm. 

Lunile cele mai bogate în precipitații sunt mai, iunie, iulie, cu cele mai ridicate valori în general 
în luna iunie când media lunară este de 95 mm lunar. În perioada decembrie - martie cad 25-35 
mm lunar. O caracteristică a climatului județului Iași sunt ploile torențiale din sezonul cald. 

De asemenea, o caracteristică a regimului pluviometric al județului este reprezentată de 
abundența, cât și de deficitul de precipitații, ambele fenomene având influențe negative asupra 
economiei, mai ales în zona câmpiei colinare. Un fenomen specific climatului din partea de est a 
țării îl constituie ploile cu caracter torențial din sezonul cald, când într-un timp scurt se 
înregistrează cantități însemnate, ce pot provoca pagube. Totodată, lipsa precipitațiilor pe o 
perioadă mai mare de 10-14 zile conduce la instalarea secetei. Zonele predispuse secetelor 
repetate sau prelungite sunt: Podu Iloaiei - Vlădeni, Probota - Hârlău, Țibana - Țibănești15.  

 

b) Relief 

Relieful județului este deluros. Partea centrală și nord-estică este dominată de dealuri și podișuri 
interfluviale joase, traversate de râurile Bahlui și Jijia, având versanți afectați de alunecări de 
teren și lunci inundabile. Partea  de  vest  cuprinde culmi deluroase și platouri înalte (de peste 400 
m), având și zone reprezentate de luncile râurilor Siret și Moldova. Partea de sud are un relief 
înalt și masiv (350 - 450 m), străbătut de afluenții râurilor Bârlad și Vaslui. 

Din punct de vedere genetic, relieful județului Iași aparține tipului mixt, fluvio-deluvial, 
aproximativ 30% din teritoriu fiind ocupat de formele de acumulare, reprezentate prin luncile 
văilor Prut, Siret, Moldova, Jijia Bahlui și 70% este ocupat de relieful sculptural, respectiv culmi, 
poduri interfluviale și versanți cu degradări mixte, în diferite stadii de evoluție. 

 

c) Vegetație 

Vegetația este specifică silvo - stepei, iar cea silvică este reprezentată de păduri de foioase.  

 

d) Faună  

Fauna include specii de interes cinegetic: capra roșie, mistrețul, lupul, vulpea, iepurele, păsări de penaj 
ş.a. 

 

e) Geologie și hidrogeologie 

Sub aspect geo structural, județul Iași este amplasat în întregime pe unitatea de  platformă veche, 
numită Platforma Moldovenească, care este formată din două etaje: un etaj inferior precambrian, 

 
15 ISUJ Iași (2019), Planul anual de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Județului Iași, accesat online: 

http://www.icc.ro/sites/default/files/files/activitate/sedinte/2019/24-04-2019/2.pdf, la data de: 12.04.2022 
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constituit din roci cristaline cutate și un etaj superior reprezentat de depozitele ondovigene, 
siluriene, cretacice și neogene.  

Rețeaua hidrografică are în componență râuri cu dimensiuni variabile și iazuri rezultate din 
lucrările hidroameliorative efectuate pentru evitarea inundațiilor și pentru stocarea excesului de 
apă necesară în perioadele secetoase.  

Județul Iași este amplasat, din punct de vedere geografic, pe 3 bazine hidrografice: Prut (3551 
km2 ), Bârlad (1013 km2) și Siret (912km2). Lungimea codificată a rețelei hidrografice din județul 
Iași este de 2.231 km, respectiv bazinul hidrografic Prut -1481km, bazinul hidrografic Bârlad - 
378km și bazinul hidrografic Siret - 372km. Principalele cursuri de apă sunt: Prut (211km), Jijia 
(131km), Bahlui (119km), Sacovăț, Stavnic, Rebricea, Siret (76km), Moldova (24km)16. 

Lacurile completează rețeaua hidrografică a județului, majoritatea fiind artificiale, create prin 
bararea văilor. Cele mai numeroase se întâlnesc în zona câmpiei colinare, constituind o 
caracteristică atât prin număr, cât și prin dispunerea acestora „în salbă”. La nivel județean sunt 22 
de acumulări de apă complexe (permanente și nepermanente). Cele permanente au un volum de 
55,5 milioane m3 și o suprafață de 1.922 ha, la care se adaugă 71 iazuri piscicole, cu un volum de 
6,65 milioane m3 și o suprafață de 4.255 ha. Se remarcă acumulările: Tansa, Hălceni, Tungujei, 
Ciurbești, Podu Iloaiei și amenajările piscicole Vlădeni, Osoi, Cârniceni, Borșa, Gorban. 

f) Riscuri naturale 

Conform ”Planului anual de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Iași”17 elaborat 
în anul 2019, principalele riscuri naturale prezente la nivelul județului Iași sunt următoarele: 

✓ inundații - la nivel județean există următoarele tipuri de inundații: 

✓ inundații datorate accidentelor la baraje - pe teritoriul județului Iași producerea 
inundațiilor este cauzată atât de revărsarea unor cursuri de apă, cât și scurgerilor 
de pe versanți, pentru combaterea cărora au fost adoptate o serie de măsuri 
specifice, respectiv: regularizări ale cursurilor de apă, diguri, acumulări cu rol de 
apărare, apărări de maluri și poldere; barajele existente la nivel județean sunt: 
Barajul Stânca-Costești, Acumularea Pârcovaci, Acumularea Tansa-Belcești, 
Acumularea Hălceni, Acumularea Podul - Iloaiei, Acumularea Tungujei; 

✓ inundații datorate ploilor torențiale în bazinele hidrografice mici, urmate de 
scurgeri rapide de pe versanți - în cea mai mare parte a anului, precipitațiile cad 
sub formă de ploi, cu excepția intervalului 23 noiembrie - 21 martie, când 
precipitațiile cad sub formă de ninsoare; în sectoarele deluroase din vestul și sudul 
județului, cantitatea medie anuală de precipitații depășește 600 mm, în timp ce în 
Câmpia Jijiei inferioare și a Bahluiului coboară sub 500 mm, distribuția acestor 
precipitații în timpul anului fiind însă neuniformă; 

 
16 ANPM, Planul Local de Acțiune pentru Județul Iași, accesat online: http://www.anpm.ro/documents/ 

839616/2172756/PLAM+2014-2018-+judetul+Iasi.pdf/0c22eb6a-819e-4fe8-9b38-7e38a32bf86a, la data: 11.01.2022. 
17 ISUJ Iași (2019), Planul anual de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Județului Iași, accesat online: 

http://www.icc.ro/sites/default/files/files/activitate/sedinte/2019/24-04-2019/2.pdf, la data de: 11.01.2022 
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✓ inundații datorate revărsărilor cursurilor de apă - râurile importante care străbat 
teritoriul județului sunt: Siretul (77 km) și Prutul (201 km), la care se adaugă 
Moldova Inferioară (30 km), Jijia (156 km), Miletinul (60 km), Bahluiul (96 km) 
și alți afluenți secundari din bazinele acestora; o caracteristică importantă a 
regimului hidrologic o constituie apele mari de primăvară, viiturile și inundațiile 
condiționate de ploile torențiale din timpul verii, pentru prevenirea cărora au fost 
realizate o serie de construcții hidrotehnice cu rol de apărare; 

✓ alunecări de teren - alunecările de teren afectează suprafețe însemnate de teren, 
producerea acestora fiind favorizată de condițiile privind panta și energia reliefului, 
substratul geologic cu alternanțe de roci permeabile și impermeabile care dau nivele 
freatice și izvoare, de perioadele de ploi abundente, procentul relativ redus de acoperire 
cu vegetație forestieră, de fenomenele de ravenare și torențialitate, precum și de 
activitatea umană (defrișări, irigații, supraîncărcarea terenului cu construcții, 
neîntreținerea lucrărilor de combatere); cele mai întinse suprafețe de degradări accentuate 
de teren se întâlnesc pe versanții cu pante accentuate din lungul Coastei Bârnova - 
Voinești - Strunga, de pe abrupturile de la nord de Tg. Frumos - Cucuteni - Hârlău - 
Deleni și de pe versanții cu expoziție nordică și nord-vestică; 

✓ riscul seismic - județul Iași este situat în partea de nord - est a zonei de seismicitate 
maximă a țării (regiunea Vrancea), iar o eventuală mișcare seismică poate fi însoțită de 
apariția unor fluidizări, tasări, surpări ale terenului, mai ales datorită nivelului apelor 
subterane, ducând la amplificări în straturile de suprafață a valorilor accelerațiilor 
seismice. Din punct de vedere al parametrilor de calcul pentru construcții, zonarea 
seismică încadrează județul Iași în trei zone echivalente unei intensități seismice de gradul 
VII pentru jumătatea de nord vest și VIII pentru jumătatea de sud - est:  

✓ zona „C", circa 45% din suprafața județului, cu 65% din populație, respectiv 
municipiul Iași, precum și partea de sud - est a județului; 

✓ zona „D", circa 35% din suprafața județului, cu 20% din populație, respectiv zona 
orașului Tg. Frumos; 

✓ zona „E", circa 20% din suprafața județului, cu 15% din populație, respectiv zona 
orașelor Hârlău și Pașcani; 

✓ riscul producerii de înzăpeziri - zonele cele mai expuse riscului la înzăpezire sunt:  

✓ drumurile naționale: • PCTF Sculeni - Iași - Tg. Frumos - E 85; (DN 28) - în zona 
localităților Victoria, Podu - Iloaiei, Strunga; DN 24 Iași - Vaslui, în zona 
localităților Poieni, Coropceni; •DN 28 B Tg. Frumos - Har - Botoșani în zona 
localităților Cotnari și Hârlău; •DN 28 Iași - PCTF Albița în zona localităților 
Tomești și Costuleni; •DN 28 A Tg. Frumos - Pașcani - Moțca, în zona 
localităților Ruginoasa și Moțca; 

✓ drumuri județene (cele mai circulate): •D.J.282 Iași Plugari - Andrieșeni; •D.J.208 
Pașcani - Iugani - Șirețel; •D.J.281 Pașcani - Todirești - Cotnari- Belcești; 
•D.J.248 Iași - Țibănești, Iași - Scânteia în zona localităților Miroslava, Voinești 
și Țibana;  
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✓ riscul producerii incendiilor de pădure - incendii de mari proporții se pot produce în 
zonele împădurite din partea de nord-vest, vest și sud-vest a județului. Zonele cele mai 
expuse producerii incendiilor în fond forestier sunt lizierele pădurilor (ce au în compoziție 
rășinoase) limitrofe terenurilor agricole și locuințelor, precum și cele frecventate de 
turiști. Perioadele din an în care există pericolul declanșării incendiilor de pădure sunt: 
primăvara în luna martie (când sunt arse resturile vegetale), toamna (după recoltare, în 
urma arderii resturilor vegetale) și pe parcursul anului la sfârșit de săptămână și în zilele 
de sărbători religioase, când turiștii ies la liziera pădurilor pentru foc-grătar. 

De asemenea, o altă tipologie de riscuri care a putut fi identificată în urma analizării regimului 
pluviometric este reprezentată de riscul de deșertificare, în special în zonele predispuse secetelor 
repetate sau prelungite, precum: Podu Iloaiei - Vlădeni, Probota - Hârlău, Țibana - Țibănești.  

 

g) Resurse naturale: resurse de apă, biodiversitate, soluri și resursele subsolului  

▪ Resurse de apă 

În bazinul hidrografic Prut - Bârlad sunt identificate 93 corpuri de apă dintre care: 77 corpuri de 
apă - râuri (60 râuri în stare naturală, 17 râuri puternic modificate și artificiale); 2 corpuri de apă - 
lacuri naturale (X, Y ce cuprind 2 zone protejate); 14 corpuri de apă - lacuri de acumulare (22 
lacuri de acumulare). 

Apele minerale constituie o resursă extrem de importantă - de valoare națională sau internațională 
(insuficient valorificată), cu însușiri remarcabile atât curative, cât și alimentare. 

Apele de adâncime de pe teritoriul județului Iași sunt puternic mineralizate datorită dizolvării 
sărurilor din sedimente. De exemplu, forajele de adâncime executate în punctul Nicolina - Iași au 
pus în evidență existența unor ape clorosodice și clorocalcice, ușor radioactive, cu o mineralizație 
foarte ridicată.  

Pe lângă acest complex acvifer din fundament, s-a constatat existența a încă două complexe 
acvifere, cu ape clorosodice, sulfuroase, bromo - iodurate, bicarbonatate, alcaline, calcice, 
magneziene, cu o concentrație mare în săruri.  

Pentru calitățile lor terapeutice, aceste ape se valorifică în cadrul complexului balnear format 
dintr-un spital de recuperare cu bază de tratament, o policlinică balneară, un pavilion de cazare și 
tratament și o plajă amenajată. 

În județul Iași se găsesc numeroase izvoare calificate drept minerale. Principalele puncte cu 
izvoare sunt la: Strunga (sulfuroase, bicarbonatate, sodice, sulfatate), Răducăneni (cloro - sodice, 
iodo - bromurate), Pârcovaci (bicarbonatate, magneziene, calcice), Breazu și Grădina Botanică 
(sulfuroase, bicarbonatate, sodice), Băiceni (sulfuroase, bicarbonatate, sodice), Bohotin, 
Cucuteni18. 

▪ Biodiversitate 

 
18 ANPM, Planul Local de Acțiune pentru Județul Iași, accesat online: http://www.anpm.ro/documents/839616/2172756/ 

PLAM+2014-2018-+judetul+Iasi.pdf/0c22eb6a-819e-4fe8-9b38-7e38a32bf86a, la data: 11.01.2022 
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Analiza biodiversității la nivel județean include, în principal, analiza ariilor naturale protejate de 
interes național și județean, de interes internațional, precum și analiza siturilor NATURA 2000. 
Analiza efectuată în continuare a fost fundamentată pe informațiile furnizate de Agenția pentru 
Protecția Mediului Iași și regăsite pe website-ul anpm.ro. 

a) În ceea ce privește situația Ariilor Naturale Protejate de interes național și județean19, 
aceasta este redată în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 10 - Situația ariilor naturale protejate de interes național și județean din județul Iași, anul 2015 

Nr. crt. Denumire Categ. ANP  Suprafață 
(ha) 

Ponderea 
ANP din 
suprafața 
județului 

( % ) 

Statut legal 

Interes național 
(Lg.5/2000 

H.G. 
2151/2004 

Interes 
județean 

(HCJ/HCL) 

1.  Balta Teiva-Vişina Rezervație naturală 
de tip acvatic 6,90 0,001 Lg.5/2000 HCJ 

8/1994 

2.  Cotul Bran pe 
Râul Prut 

Rezervație naturală 
de tip acvatic 10,00 0,001 Lg.5/2000 HCJ 

8/1994 

3.  Cotul Sălăgeni Rezervație naturală 
de tip acvatic 5,81 0,001 Lg.5/2000 HCJ 

8/1994 

4.  Prutețul Bălătău Rezervație naturală 
de tip acvatic 24,89 0,004 Lg.5/2000 HCJ 

8/1994 

5.  Râul Prut Rezervație naturală 
de tip acvatic 

4316  ha (211 
km lungime 

râu) 
0,788 Lg.5/2000 HCJ 

8/1994 

6.  Acumularea 
Chirița 

Rezervație naturală 
de tip acvatic 78,00 0,014 Lg.5/2000 HCJ 

8/1994 

7.  Acumularea 
Pârcovaci 

Rezervație naturală 
de tip acvatic 50,00 0,009 Lg.5/2000 HCJ 

8/1994 

8.  Fânețele seculare 
Valea lui David 

Rezervație naturală 
de tip floristic 46,36 0,008 Lg.5/2000 HCJ 

8/1994 

9.  Poiana cu Schit Rezervație naturală 
de tip floristic 9,50 0,002 Lg.5/2000 HCJ 

8/1994 

10.  Sărăturile din 
Valea Ilenei 

Rezervație naturală 
de tip floristic 5,90 0,001 Lg.5/2000 HCJ 

8/1994 

11.  Pădurea Cătălina - 
Cotnari 

Rezervație naturală 
de tip  forestier 7,60 0,001 Lg.5/2000 HCJ 

8/1994 

12.  Făgetul Secular 
Humosu 

Rezervație naturală 
de tip  forestier 73,30 0,013 Lg.5/2000 HCJ 

8/1994 

 
19 Agenția pentru Protecția Mediului Iași (), Arii Naturale Protejate de interes național și județean, accesat online: 

http://www.anpm.ro/web/apm-iasi/arii-naturale-protejate-de-interes-national/- la data 11.01.2022  
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Nr. crt. Denumire Categ. ANP  Suprafață 
(ha) 

Ponderea 
ANP din 
suprafața 
județului 

( % ) 

Statut legal 

Interes național 
(Lg.5/2000 

H.G. 
2151/2004 

Interes 
județean 

(HCJ/HCL) 

13.  Pădurea 
Frumușica 

Rezervație naturală 
de tip  forestier 97,30 0,017 Lg.5/2000 HCJ 

8/1994 

14.  Pădurea 
Ghiorghițoaia 

Rezervație naturală 
de tip  forestier 202,30 ha 0,036 - HCJ 

8/1994 

15.  Pădurea Icușeni Rezervație naturală 
de tip  forestier 11,60 0,002 Lg.5/2000 HCJ 

8/1994 

16.  Lunca Mircești 
(Vasile Alecsandri) 

Rezervație naturală 
de tip  forestier 26,30 0,004 Lg.5/2000 HCJ 

8/1994 

17.  Pădurea Medeleni Rezervație naturală 
de tip  forestier 102,00 ha 0,018 - HCJ 

8/1994 

18.  Pădurea Pietrosu Rezervație naturală 
de tip  forestier 83,00 0,015 Lg.5/2000 HCJ 

8/1994 

19.  Poieni - 
Cărbunăriei 

Rezervație naturală 
de tip  forestier 9,20 0,002 Lg.5/2000 HCJ 

8/1994 

20.  Pădurea Roșcani Rezervație naturală 
de tip  forestier 34,60 0,006 Lg.5/2000 HCJ 

8/1994 

21.  Pădurea Tătăruși Rezervație naturală 
de tip  forestier 49,90 0,009 Lg.5/2000 HCJ 

8/1994 

22.  Pădurea Uricani Rezervație naturală 
de tip  forestier 68,00 0,012 Lg.5/2000 HCJ 

8/1994 

23.  Punctul Fosilifer 
Băiceni 

Rezervație 
științifică de tip 

geologic-
paleontologic 

3,23  - Lg.5/2000 HCJ 
8/1994 

24.  Bohotin - Pietrosu 

Rezervație 
științifică de tip 

geologic-
paleontologic 

0,90  - Lg.5/2000 HCJ 
8/1994 

25.  Locul fosilifer 
Dealul Repedea 

Rezervație 
științifică de tip 

geologic-
paleontologic 

6,80 0,001 Lg.5/2000 HCJ 
8/1994 

26.  Șcheia 
Rezervație naturală 

de tip geologic-
paleontologic 

1,00 -  HG 2151/2004 - 

27.  Pârâul  Pietrei - Rezervație naturală 0,50 -  HG 2151/2004 - 
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Nr. crt. Denumire Categ. ANP  Suprafață 
(ha) 

Ponderea 
ANP din 
suprafața 
județului 

( % ) 

Statut legal 

Interes național 
(Lg.5/2000 

H.G. 
2151/2004 

Interes 
județean 

(HCJ/HCL) 

Bazga Răducăneni de tip geologic-
paleontologic 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

b) În ceea ce privește analiza ariilor naturale protejate de interes internațional, la nivel 
județean există Situl Ramsar Zonele Umede Jijia Iași, cu o suprafață de 19.432,5 
hectare (anul 2021). 

 
Figura nr. 5 - Arii naturale protejate de interes comunitar european/situri NATURA 2000 - arii de 

protecție specială avifaunistică (SPA) 
Sursa: APM Iași 

Astfel, conform redării grafice din harta de mai sus, lista ariilor de protecție specială avifaunistică 
(SPA) și a siturilor de importanță comunitară (SCI) este redată în continuare. 

c) Referitor la analiza siturilor NATURA 2000, la nivelul anului 2018, pe teritoriul 
administrativ al județului Iași erau declarate un număr de 30 de situri Natura 2000, după 
cum urmează20: 

▪ 10 arii de protecție specială avifaunistică (SPA) declarate astfel: 

 
20 ANPM, APM Iași 
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-  4 situri - prin H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică 
ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, respectiv: 

1. ROSPA0042 Eleșteele Jijiei și Miletinului 

2. ROSPA0071 Lunca Siretului Mijlociu 

3. ROSPA0092 Pădurea Bârnova 

4. ROSPA0096 Pădurea Miclești 

- 2 situri - prin H.G. nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1284/2007 privind 
declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice 
europene Natura 2000 în România, respectiv: 

1. ROSPA0109 Acumulările Belcești 

2. ROSPA0116 Dorohoi - Șaua Bucecei 

- 4 situri - prin H.G. nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și 
declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice 
europene Natura 2000 în România, respectiv: 

1. ROSPA0150 Acumulările Sârca - Podu Iloaiei 

2. ROSPA0158 Lacul Ciurbești - Fânațele Bârca 

3. ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea 

4. ROSPA0168 Râul Prut 

▪ 20 situri de importanță comunitară (SCI) declarate astfel: 

- 18 situri - prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind 
instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte 
integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, respectiv: 

1. ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu 

2. ROSCI0076 Făgetul Humosu 

3. ROSCI0077 Fânațele Bârca 

4. ROSCI0107 Lunca Mircești 

5. ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Repedea 

6. ROSCI0150 Pădurea Frumușica 

7. ROSCI0152 Pădurea Ghiorghițoaia 

8. ROSCI0159 Pădurea Homița 

9. ROSCI0160 Pădurea Icușeni 

10. ROSCI0161 Pădurea Medeleni 

11. ROSCI0167 Pădurea Roșcani 
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12. ROSCI0171 Pădurea și Pajiștile de la Mârzești 

13. ROSCI0176 Pădurea Tătăruși 

14. ROSCI0181 Pădurea Uricani 

15. ROSCI0213 Râul Prut 

16. ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei 

17. ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioară-Prut 

18. ROSCI0265 Valea lui David 

- 2 situri - prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2.387/20011 pentru modificarea 
Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului 
de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei 
ecologice europene Natura 2000 în România, respectiv: 

1. ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni și Mitești 

2. ROSCI 0378 Râul Siret între Pașcani și Roman 

Prin același act normativ:  

✓ un sit declarat anterior se extinde semnificativ și își schimbă denumirea, păstrând codul 
inițial: ROSCI0076 Făgetul Humosu devine ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău; 

✓ două situri declarat anterior se contopesc și se extind într-unul mai mare: ROSCI0150 
Pădurea Frumușica și ROSCI0152 Pădurea Ghiorghițoaia devin ROSCI0152 Pădurea 
Floreanu-Frumușica-Ciurea; 

✓ un sit - prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 46/2016 privind 
instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță 
comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, 
respectiv ROSCI0438 Spinoasa. Prin același act normativ, Anexa 2,  se extinde situl 
ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu. 

Global, cumulând cele două tipuri de situri Natura 2000 și eliminând suprapunerile, suprafața 
totală ocupată de acestea pe teritoriul județului Iași este de 82.976 ha, reprezentând 15,15 % din 
teritoriul județului. Dintre acestea: 

✓ cele 10 arii de protecție specială avifaunistică ocupă pe teritoriul județului Iași o suprafață 
de 69.126 ha, reprezentând 12,62 % din suprafața județului; 

✓ cele 20 de situri de importanță comunitară ocupă o suprafață de 66.223 ha, reprezentând 
12,1 % din suprafața județului.  

 

▪ Soluri 

Pe teritoriul județului Iași partea superioară a depozitelor litologice este acoperită de învelișul 
solurilor. Dintre acestea, cea mai largă răspândire o au solurile din categoria cernoziomurilor, 
aflate în diverse stadii de evoluție.  

http://www.poca.ro/
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Acestea sunt răspândite cu precădere în regiunea Câmpia Moldovei și pe suprafața teraselor 
râurilor Prut, Jijia, Siret, Bahlui, pe terasele afluenților acestor râuri.  

Distribuția caracteristicile factorilor pedoclimatici au favorizat apariția unei game variate de 
soluri zonale, cum sunt cernoziomurile tipice levigate, solurile argilo-iluviale cenușii, brune-
podzolice, precum și a unor soluri intrazonale, hidromorfe și halomorfe21. 

 

▪ Resursele subsolului 

Resursele subsolului sunt reprezentate de22: nămoluri, calcare, argile, luturi loessoide, gresii, ape 
minerale terapeutice - bicarbonatate, magneziene, calcice; sulfuroase, bicarbonatate,  sodice, 
sulfatate, ape minerale carbogazoase și necarbogazoase (plate), nisipuri și pietrișuri etc. 

 

h) Utilizarea terenurilor 

Situația este analizată prin prisma suprafeței fondului funciar după modul de folosință, redată în 
tabelul de mai jos pentru anul 2014.  

 
Tabelul nr. 11 - Analiza fondului funciar al județului Iași, anul 2014 (hectare) 

Tip suprafață Hectare 

Agricolă  381.256 

Arabilă 256.098 

Pășuni 84.231 

Fânețe 22.465 

Vii și pepiniere viticole 11.679 

Livezi și pepiniere pomicole 6.783 

Terenuri neagricole total 166.302 

Păduri și altă vegetație forestieră 97.890 

Ocupată cu ape, bălți 13.106 

Ocupată cu construcții 19.022 

Căi de comunicații și căi ferate 10.285 

Terenuri degradate și neproductive 25.999 

Total 547.558 

 
21 ISUJ Iași (2019), Planul anual de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Iași, accesat online: 

http://www.icc.ro/sites/default/files/files/activitate/sedinte/2019/24-04-2019/2.pdf, la data de:  11.01.2022. 
22 Analiza socio-economică a Regiunii Nord-Est, accesat online: https://www.adrnordest.ro/user/file/pdr/aes/v3/2. 

cadru_natural.pdf, la 11.01.2022. 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 

Din totalul de 547.558 hectare, 381.256 ha revin suprafeței agricole (aprox. 70% din totalul 
suprafeței), iar 166.302 ha revin terenurilor neagricole (30% din totalul suprafeței). În ceea ce 
privește terenurile agricole, 256.098 ha revin suprafețelor arabile (aprox. 67%), iar din punct de 
vedere al terenurilor neagricole, ponderea majoritară revine pădurilor și altor vegetații forestiere - 
97.890 ha (aprox. 59%). 

Concluzionând,  capitolul „Descriere generală” conturează contextul în care județul Iași este 
amplasat și resursele pe care acesta le deține, cuprinzând informații privind populația, evoluția 
demografică, rețeaua de localități, factorii climatici, resurse naturale etc. Principalele aspecte 
rezultate în cadrul acestui capitol sunt: 

✓ așezarea geografică - amplasat în Nord-Estul României, fiind mărginit la vest de râul 
Moldova și la est de râul Prut 

✓ suprafața - județ de mărime medie - 5.476 km2, ocupând 2,3% din suprafața țării (locul 
23 între celelalte județe ale României) 

✓ populația  

o la nivelul anului 2021, Județul Iași deținea o populație rezidentă de 792.745 
locuitori, reprezentând județul cu cel mai ridicat număr de locuitori din Regiunea 
de Dezvoltare Nord-Est (25,11% din totalul populației regionale) 

o ponderea rurală predomină în totalul populației, din cei 792.745 de locuitori, 
422.280 locuind în mediul rural, iar 370.465 în mediul urban 

o ponderea feminină este majoritară (398.000), însă distanțarea față de populația de 
sex masculin este infimă, populația de sex feminin devansând populația de sex 
masculin cu nici 1% 

o ponderea populației vârstnice (65+) este de 16,02% (127.024 persoane), 
reflectând o populație îmbătrânită demografic 

✓ evoluția demografică - perioada analizată, respectiv 2016-2021, reflectă un trend 
constant pozitiv, cea mai mică creștere fiind obținută în anul 2021 (+0,01%); populația de 
sex feminin a înregistrat o creștere cu 0,03%, în timp ce populația de sex masculin a 
înregistrat o scădere cu 0,02% 

✓ dezvoltarea urbană - organizarea administrativ-teritorială a județului Iași cuprinde 2 
municipii, 3 orașe, 11 localități componente ale municipiilor și orașelor, 93 de comune și 
418 sate 

✓ condițiile de mediu și resursele - județul Iași dispune de un bazin hidrografic bogat, 
cuprinzând atât ape minerale, cât și ape de adâncime cu proprietăți terapeutice; 
suplimentar, în ceea ce privește biodiversitatea, la nivel județean există atât arii naturale 
protejate de interes național, cât și județean, arii naturale protejate de interes internațional 
(Situl Ramsar Zonele Umede Jijia Iași) și 30 de situri NATURA 2000 (10 arii de protecție 
avifaunistică și 20 de situri de importanță comunitară) 
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Capitolul 2. Mediul economic 
 

Dimensiunea economică reprezintă fundamentul dezvoltării sustenabile a județului Iași, prin 
asigurarea unui cadru favorabil investițiilor și atragerii agenților economici în zonă, prin 
facilitarea accesului la fonduri nerambursabile și oportunități de dezvoltare, prin asigurarea unui 
nivel de trai ridicat și prin utilizarea eficientă a resurselor, precum și prin protecția mediului, etc. 
Din punct de vedere al componenței, prezenta secțiune cuprinde, printre altele: prezentarea 
cadrului general, structura economiei la nivelul județului Iași, volumul și structura investițiilor 
străine, activitatea de CDI, evoluția principalilor indicatori economico-sociali, investiții etc. 

2.1. Prezentarea cadrului general 
Situația economică generală la nivel județean indică spre un mediu economic favorabil 
dezvoltării durabile în perioada 2021-2027, prin prisma următoarelor aspecte: 

▪ Județul Iași deține cel mai dezvoltat mediu antreprenorial, reunind 30% din totalul companiilor 
ce activează la nivelul Regiunii Nord-Est. La nivelul anului 2020, județul Iași deținea un număr 
de 21.215 unități locale active, urmat de județele: Suceava (14.544), Bacău (13.599), Neamț 
(10.019); pe de altă parte, județele Botoșani (5.265) și Vaslui (6.393) nu se bucură de aceeași 
dezvoltare a mediului antreprenorial. 

▪ De asemenea, județul Iași se bucură de cea mai numeroasă forță de muncă, la nivelul anului 
2020 existând un număr mediu de 164.684 salariați (30% din totalul regional); pozițiile 
următoare în clasament sunt ocupate de județele Bacău (111.860 salariați), Suceava (102.517 
salariați) și Neamț (82.435 salariați). Județele Botoșani (54.044) și Vaslui (51.890) dețin cel mai 
redus număr de salariați. 

▪ Din punct de vedere al cifrei de afaceri, ca și distribuție în totalul Regiunii Nord-Est, județul Iași 
produce 32%, ocupând cea mai ridicată pondere comparativ cu celelalte județe din Regiunea 
de Dezvoltare Nord-Est. Perioada analizată s-a caracterizat printr-o creștere a cifrei de afaceri 
aferentă unităților locale active din Județul Iași (+12%), trend păstrat atât la nivel regional, cât și 
la nivel național.  

▪ Județul Iași dispune de cel mai ridicat sold al investițiilor străine directe (ISD) comparativ cu 
celelalte județe din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - la nivelul anului 2020, județul Iași 
deținea un sold de 515 milioane euro, urmat de județele Suceava cu 420 milioane euro, Bacău 
cu 329 de milioane euro și Neamț cu 193 milioane euro; județele Botoșani (74 milioane euro) și 
Vaslui (58 milioane euro) dețin solduri mult mai reduse. 

▪ Județul Iași realizează cea mai intensă activitate de cercetare-dezvoltare-inovare, dispunând de 
cea mai extinsă infrastructură de cercetare-dezvoltare-inovare, precum și de cele mai numeroase 
unități locale care desfășoară activități în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării; de asemenea, 
ponderea majoritară a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare-inovare, precum și a numărului de 
salariați se regăsește în județul Iași. 
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2.2. Structura economiei la nivelul județului Iași 
Structura economiei din punct de vedere al principalelor activități economice desfășurate la nivel 
județean este analizată în continuare, prin prisma unor indicatori, precum: numărul de unități 
locale active, cifra de afaceri, respectiv numărul mediu de salariați. 

Astfel, din punct de vedere al numărului de unități locale active, principalele activități 
economice existente la nivelul județului Iași în anul 2020 erau următoarele: 

▪ Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor - 5.932 
unități, 

▪ Activități profesionale, științifice și tehnice - 2.581 unități, 

▪ Construcții - 2.394 unități. 

La nivelul anului 2019, principalele activități economice din punct de vedere al cifrei de afaceri 
erau următoarele: 

▪ Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor - 
17.270 milioane lei, 

▪ Industria prelucrătoare - 8.011 milioane lei, 

▪ Construcții - 3.986 milioane lei. 

Din punct de vedere al numărului de salariați, principalele activități economice derulate în anul 
2020 în județul Iași erau următoarele: 

▪ Industrie - 31.140 salariați, 

▪ Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor - 25.250 
salariați, 

▪ Sănătate și Asistență Socială - 20.681 salariați. 

 

2.3. Volumul și structura investițiilor străine în județul Iași 
La nivel național, distribuția soldului investițiilor străine directe (ISD) pe regiuni de dezvoltare, în 
anul 2020, este redată grafic în figura de mai jos. 
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Figura nr. 6 - Distribuția pe regiuni de dezvoltare a soldului ISD (anul 2020) 

Sursa: Banca Națională a României 
Volumul cel mai ridicat de ISD a fost atras de regiunea București-Ilfov (sold la 31 decembrie 
2020 de 56.092 milioane euro, reprezentând 61,8% din totalul ISD), urmată de regiunea Centru 
(8.478 milioane euro, 9,3%) și de regiunea Vest (6.839 milioane euro, 7,5%). În contrast, cele 
mai scăzute valori ale investițiilor străine directe se regăsesc în regiunea Sud-Vest Oltenia 
(2.487 milioane euro) și în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (1.647 milioane euro). Față de anul 
anterior, ritmul de creștere a soldului ISD a fost mai accelerat în regiunile Centru (+10,9%), Vest 
(+10,3%) și Nord-Vest (+9,5%)23.  

În funcție de tipurile de ISD, distribuția pe regiuni de dezvoltare a soldului ISD în întreprinderi 
greenfield este redată în figura de mai jos, pentru anul 2020. 

 
23 Banca Națională a României (2020), Investițiile străine directe în România – raport anual 2020, accesat online: 

https://www.bnr.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=9403, la data: 11.01.2022. 
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Figura nr. 7 - Distribuția pe regiuni de dezvoltare a soldului ISD în întreprinderi greenfield (anul 

2020) 
Sursa: Banca Națională a României 

Ponderea cea mai ridicată a investițiilor străine directe în întreprinderi greenfield se concentrează, 
ca și ansamblul ISD, în regiunea București-Ilfov (62,2% din soldul ISD în întreprinderi 
greenfield); urmează regiunile Centru cu 11,6%, Vest cu 9,0% și Nord-Vest cu 6,9% din soldul 
total ISD în întreprinderi greenfield. 

În ceea ce privește investițiile străine directe (ISD) în județul Iași, analiza este efectuată pe baza 
informațiilor furnizate de către Banca Națională a României, în cadrul raportului anual 
”Investițiile străine directe în România (2020)”24, situație redată în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 12 - Repartizarea soldului ISD în întreprinderile cu cel puțin 20 de salariați și în 
întreprinderile atipice25 în perioada 2016-2020 (milioane euro)* 

Localizare Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

Total 66.577 71.173 75.502 82.528 87.083 

 
24 Banca Națională a României (2020), Investițiile străine directe în România – raport anual 2020, accesat online: 

https://www.bnr.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=9403, la data: 11.01.2022. 
25 Întreprinderi atipice – conform cercetării BNR, acele întreprinderi având sub 20 de salariați, dar cu cifra de afaceri sau 

capitalul social de peste 30 de milioane lei sau care au atras credite pe termen lung de la investitorii străini direcți sau de la 
companii nerezidente din grupul acestora în valoare de minimum 15 milioane lei. 
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Localizare Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

Județul Iași 462 469 460 454 515 

Sursa: Banca Națională a României 

*ISD au fost localizate teritorial după sediul social al întreprinderilor investiție străină directă, ceea ce nu 
corespunde întotdeauna cu locul de desfășurare a activității economice. 

Se observă o serie de fluctuații ale soldului ISD în întreprinderile cu cel puțin 20 de salariați și în 
întreprinderile atipice din județul Iași, anul 2020 marcând o creștere cu 61 milioane euro (+13%). 

 

2.4. Industria și IMM-urile 
Evoluția numărului de companii din județul Iași în perioada 2016-2020 este redată în tabelul de 
mai jos. 

Tabelul nr. 13 - Evoluția numărului de unități locale active în perioada 2016-2020 

Localizare Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 % 2020/ 
2019 

Pondere 
în total, 

2020 

Total 16.283 17.635 18.757 19.380 21.215 0,09 - 

0-9 persoane 14.289 15.519 16.597 17.176 19.055 0,11 89,82% 

10-49 
persoane 1.668 1.783 1.809 1.851 1.821 -0,02 8,58% 

50-249 
persoane 270 277 296 302 284 -0,06 1,34% 

250 de 
persoane și 
peste 

56 56 55 51 55 0,08 0,26% 

Sursa: Institutul Național de Statistică26 

Conform datelor din tabelul de mai sus, mediul antreprenorial din județul Iași se caracterizează 
prin următoarele: 

▪ un trend ascendent al numărului total de unități locale active în perioada 2016-2020, 
inclusiv în perioada pandemică 2019-2020 (+0,09%); 

▪ un trend pozitiv a fost înregistrat în cazul microîntreprinderilor (+0,11%), de-a lungul 
întregii perioade analizate; microîntreprinderile reprezintă singura categorie care a 
înregistrat creștere în perioada 2019-2020, întreprinderile mici și mijlocii, precum și 
întreprinderile mari înregistrând scăderi în perioada pandemică. 

 
26 Institutul Național de Statistică, INT101R - Unități locale active, pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune 

CAEN Rev.2, clase de mărime după numărul de salariați, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
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La nivelul anului 2020, situația IMM-urilor și a întreprinderilor mari este regăsită în figura de mai 
jos. 

 

Tipologiile redate grafic în 
figura alăturată reflectă tendința 
generală existentă și la nivel 
național, respectiv ponderea 
majoritară a IMM-urilor, în speță 
a microîntreprinderilor. La 
nivelul anului 2020, existau 
19.055 de microîntreprinderi 
(89,82%), 1.821 de întreprinderi 
mici (8,58%), 284 de 
întreprinderi mijlocii (1,34%) și 
55 de întreprinderi mari (0,26%). 

Figura nr. 8 - Numărul de unități locale active din județul Iași, după numărul de salariați, anul 2020 
Sursa: Autorul, pe baza datelor INS 

Din punct de vedere al situației companiilor după domeniul de activitate, graficul prezentat în 
continuare reflectă care sunt cele mai atractive activități economice, respectiv cele mai puțin 
atractive. 
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Figura nr. 9 - Numărul de unități locale active din județul Iași, pe activități economice, anul 2020 

Sursa: Autorul, pe baza datelor INS 

Conform graficului de mai sus, se observă faptul că cele mai atractive domenii de activitate în 
cadrul cărora activează un număr ridicat de companii sunt: 

▪ Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor - 5.932 
unități, 

▪ Activități profesionale, științifice și tehnice - 2.581 unități, 
▪ Construcții - 2.394 unități, 
▪ Industria prelucrătoare - 1.810 unități, 
▪ Transport și depozitare - 1.692 unități, 
▪ Informații și comunicații - 1.326 unități. 

Pe de altă parte, industria extractivă, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, 
apă caldă și aer condiționat, distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 
decontaminare reprezintă domeniile care reunesc cel mai mic număr de unități locale active.  

Detalierea numărului de unități locale active după numărul de salariați pe activități ale economiei 
naționale se regăsește în secțiunea de Anexe - Anexa 1.2. 

Referitor la cifra de afaceri a companiilor, conform disponibilității datelor Institutului Național de 
Statistică, analiza este efectuată în tabelul de mai jos, pentru 2016-2019, conform disponibilității datelor. 

Tabelul nr. 14 - Evoluția cifrei de afaceri a unităților locale active în perioada 2016-2019 (milioane lei) 
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Indicator Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 
Variația CA 
(2019 față de 

2018), % 

Cifra de afaceri - la nivel 
național 1.232.567 1.352.340 1.522.235 1.667.867 10% 

Cifra de afaceri - 
Regiunea de Dezvoltare 
Nord-Est 

89.445 98.355 111.271 123.059 11% 

Cifra de afaceri - județul 
Iași 27.659 30.385 35.238 39.574 12% 

Sursa: Institutul Național de Statistică27 

Perioada 2016-2019 s-a caracterizat printr-o creștere a cifrei de afaceri aferentă unităților locale active 
din județul Iași (+12%), trend păstrat atât la nivel regional, cât și la nivel național.  

Ca și pondere în totalul cifrei de afaceri a Regiunii Nord-Est, județul Iași produce 32%, ocupând cea 
mai ridicată pondere comparativ cu celelalte județe din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. 

Defalcarea cifrei de afaceri pe activități ale economiei naționale este redată în tabelul de mai jos. 
Tabelul nr. 15 - Cifra de afaceri a companiilor active, în perioada 2016-2019, județul Iași (milioane lei) 

Activitate economică Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 % 
2019/2018 

Industria extractivă 9 23 44 519 1079,55% 

Industria prelucrătoare 6.646 7.360 7.860 8.011 1,92% 

Producția și furnizarea de energie electrică și 
termică, gaze 323 172 161 202 25,47% 

Distribuția apei; salubritate, gestionarea 
deșeurilor, activități de decontaminare 306 480 533 486 -8,82% 

Construcții 1.947 2.232 2.696 3.986 47,85% 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; 
Repararea autovehiculelor și motocicletelor 12.877 13.533 15.933 17.270 8,39% 

Transport și depozitare 1.141 1.349 1.755 1.941 10,60% 

Hoteluri și Restaurante 554 673 775 893 15,23% 

Informații și comunicații 1.369 1.645 2.089 2.467 18,09% 

Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de 
servicii prestate în principal întreprinderilor  
(Activități profesionale, științifice și tehnice, 
Activități de servicii administrative și 
activități de servicii suport) 

1.785 2.188 2.499 2.716 8,68% 

 
27 Institutul Național de Statistică , INT104D - Cifra de afaceri din unitățile locale active, pe activități ale economiei 

naționale la nivel de secțiune CAEN Rev.2, clase de mărime după numărul de persoane ocupate, macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare si județe, preturi curente 
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Activitate economică Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 % 
2019/2018 

Învățământ 24 32 41 48 17,07% 

Sănătate și asistență socială 260 323 419 460 9,79% 

Alte activități de servicii colective, sociale și 
personale 417 374 433 576 33,03% 

Sursa: Institutul Național de Statistică28 

Conform datelor din tabelul de mai sus, la nivelul anului 2019, principalele activități economice cu un 
nivel ridicat al cifrei de afaceri sunt: 

▪ Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor - 17.270 
milioane lei; 

▪ Industria prelucrătoare - 8.011 milioane lei; 

▪ Construcții - 3.986 milioane lei; 

▪ Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii prestate în principal întreprinderilor 
(Activități profesionale, științifice și tehnice, Activități de servicii administrative și activități de 
servicii suport) - 2.716 milioane lei; 

▪ Informații și comunicații - 2.467 milioane lei; 

▪ Transport și depozitare - 1.941 milioane lei; 

▪ Hoteluri și Restaurante - 893 milioane lei. 

 

2.5. Activitatea de CDI (cercetare-dezvoltare-inovare)  
Activitatea de CDI (cercetare-dezvoltare-inovare) la nivel județean este analizată prin prisma 
infrastructurii de cercetare-dezvoltare, a numărului de unități locale active cu activitate de 
cercetare-dezvoltare, a numărului de salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare și a 
cheltuielilor totale din activitatea de cercetare-dezvoltare, aspecte redate în continuare. 

Analiza numărului de unități locale active care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare 
(CAEN 72) în perioada 2016-2020 este efectuată în tabelul de mai jos29: 

Tabelul nr. 16 - Evoluția numărului de unități locale care desfășoară activități de cercetare-
dezvoltare (CAEN 72), pe regiuni de dezvoltare și județe, în perioada 2016-2020 

Regiuni de dezvoltare și județe Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Anul 
2020 

% 
2020/2019 

 
28 Institutul Național de Statistică, INT104D - Cifra de afaceri din unitățile locale active, pe activități ale economiei naționale 

la nivel de secțiune CAEN Rev.2, clase de mărime după numărul de persoane ocupate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare 
si județe, preturi curente 

29 Institutul Național de Statistică, INT101S - Unități locale active, pe activități ale economiei naționale la nivel de diviziune 
CAEN Rev.2, clase de mărime după numărul de salariați, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
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Regiuni de dezvoltare și județe Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Anul 
2020 

% 
2020/2019 

TOTAL 859 907 928 876 909 3,77% 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est 61 71 68 66 73 10,61% 

Bacău 5 8 12 13 15 15,38% 

Botoșani 1 - 2 2 2 0,00% 

Iași 39 43 37 35 39 11,43% 

Neamț 8 11 7 8 7 -12,50% 

Suceava 6 7 8 7 9 28,57% 

Vaslui 2 2 2 1 1 0,00% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Activitatea de cercetare-dezvoltare se bucură de o creștere a numărului de unități locale care 
desfășoară activități în domeniul cercetării-dezvoltării, anul 2020 marcând o creștere cu 3,77% la 
nivel național, respectiv cu 10,61% la nivelul Regiunii Nord-Est și cu 11,43% la nivelul județului 
Iași. 

Comparativ cu celelalte județe din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, județul Iași deține cel mai 
ridicat număr de unități locale care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare, la nivelul 
anului 2020 existând 39 de astfel de unități, reprezentând 53% din totalul unităților existente la 
nivel regional. 

În ceea ce privește analiza unităților pe clase de mărime, situația este redată în continuare: 
Tabelul nr. 17 - Evoluția numărului de unități locale care desfășoară activități de cercetare-

dezvoltare (CAEN 72), pe clase de mărime, județul Iași, în perioada 2016-2020 

Clase de mărime Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Anul 
2020 

% 
2020/2019 

Total 39 43 37 35 39 11,43% 

0-9 persoane 36 41 34 31 35 12,90% 

10-49 persoane 2 1 2 3 3 0,00% 

50-249 persoane 1 1 1 1 1 0,00% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Conform informațiilor din tabelul de mai sus, se observă faptul că județul Iași deținea, la nivelul 
anului 2020, un număr total de 39 de unități locale care desfășurau activități de cercetare-
dezvoltare, dintre care 90% erau reprezentate de societăți comerciale de tip micro-întreprindere 
(cu un număr de salariați cuprins între 0-9 persoane). Activitatea de cercetare-dezvoltare din 
cadrul micro-întreprinderilor se caracterizează printr-o creștere a numărului de unități locale în 
perioada 2019-2020, contextul pandemic conducând la o creștere a numărului de unități care 
desfășoară activități de cercetare-dezvoltare (+12,9%). 
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Analiza numărului de salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare în perioada 2016-2019 
(2019 - cele mai recente date) este efectuată în tabelul de mai jos30: 
Tabelul nr. 18 - Evoluția numărului de salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe regiuni de 

dezvoltare și județe, în perioada 2016-2019 

Regiuni de dezvoltare și județe Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

% 
2019/2018 

TOTAL 43.448 44.386 44.801 44.733 -1,70% 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est 4.298 4.129 3.947 3.821 9,95% 

Bacău 344 379 318 159 31,45% 

Botoșani 5 4 4 4 125,00% 

Iași 3.128 2.843 2.786 2.875 9,18% 

Neamț 167 182 120 80 -16,25% 

Suceava 540 598 595 576 10,07% 

Vaslui 114 123 124 127 12,60% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

La nivelul Regiunii Nord-Est se observă o creștere a numărului de salariați din activitatea de 
cercetare-dezvoltare cu 9,95%, respectiv cu 9,18% la nivelul județului Iași. Ca și pondere în 
totalul salariaților din activitatea de cercetare-dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, 
județul Iași deține o pondere de 75%, reprezentând principalul pol de competitivitate în domeniul 
cercetării-dezvoltării-inovării.  

În funcție de ocupația salariaților din activitatea de cercetare-dezvoltare, la nivel județean, 
situația este redată în figura de mai jos: 

 
30 Institutul Național de Statistică, CDP102E - Salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare pe macroregiuni, regiuni de 

dezvoltare si județe, la sfârșitul anului 
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Figura nr. 10 - Evoluția numărului de salariați din activitatea de cercetare din județul Iași, pe 

categorii de ocupații, 2016-2019 
Sursa: Autorul, pe baza datelor INS 

Ca și evoluție, în anul 2019 comparativ cu anul 2018, numărul de cercetători a crescut cu 14,38% 
comparativ cu anul 2018, în timp ce salariații - tehnicieni și asimilați au înregistrat o scădere cu 
21,83%, iar alte categorii de salariați au scăzut cu 11,73%. 

De asemenea, ca și pondere în totalul salariaților din activitatea de cercetare-dezvoltare, 
cercetătorii reprezintă categoria majoritară (86% în anul 2019), în timp ce salariații încadrați ca 
tehnicieni și asimilați ocupă ponderea cea mai redusă (3% în anul 2020). 

Analiza cheltuielilor totale din activitatea de cercetare-dezvoltare în perioada 2016-2019 este 
redată în continuare31: 

Tabelul nr. 19 - Evoluția cheltuielilor totale din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe regiuni de 
dezvoltare și județe, în perioada 2016-2019 (mii lei) 

Regiuni de dezvoltare și județe Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

% 
2019/2018 

TOTAL (național) 3.675.142 4.317.086 4.769.279 5.065.332 6,21% 
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est 170.650 153.981 192.526 331.434 72,15% 
Bacău 3.150 3.622 4.058 4.945 21,86% 
Botoșani 1.787 1.931 4.104 443 -89,21% 

 
31 Institutul Național de Statistică, CDP104B - Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe macroregiuni, 

regiuni de dezvoltare și județe - prețuri curente 
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Regiuni de dezvoltare și județe Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

% 
2019/2018 

Iași 118.464 115.306 150.866 282.940 87,54% 
Neamț 18.668 15.746 15.379 15.971 3,85% 
Suceava 17.708 8.568 9.220 13.782 49,48% 
Vaslui 10.873 8.808 8.899 13.353 50,05% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Similar indicatorilor analizați mai sus, și în acest caz, județul Iași deține ponderea majoritară la nivel 
regional, reunind 85% din totalul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare. Având în vedere că celelalte 
județe nu desfășoară o activitate intensă de cercetare-dezvoltare, volumul cheltuielilor alocate acestui 
sector sunt mult reduse comparativ cu județul Iași, cele 5 județe cumulând 48.494 mii lei în anul 2019, în 
timp ce județul Iași deținea 282.940 mii lei. De asemenea, se observă o creștere substanțială a volumului 
cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în anul 2019 comparativ cu anul 2018 (+87,54%), reprezentând cea 
mai intensă creștere la nivel regional (+72,15% în medie), superioară chiar și ratei de creștere la nivel 
național (mult redusă comparativ cu media regională, +6,21%). Analizând evoluțiile celorlalte județe, se 
poate concluziona faptul că această creștere de 72,15% de la nivel regional se datorează, în special, 
datorită dezvoltării cu intensitate a activității de CDI la nivelul județului Iași. Referitor la tipologia 
cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în perioada 2016-2019, pe categorii de cheltuieli, situația este 
redată în figura de mai jos: 

 
Figura nr. 11 - Evoluția cheltuielilor din activitatea de cercetare din județul Iași, pe categorii de 

cheltuieli, 2016-2019 (mii lei) 
Sursa: Autorul, pe baza datelor INS 

Ponderea majoritară a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare aparține cheltuielilor curente (230.467 
mii lei - 81% din total, la nivelul anului 2019), cheltuielile de capital ocupând 19% din totalul 
cheltuielilor de cercetare-dezvoltare (52.473 mii lei). 

În ceea ce privește infrastructura de CDI, în cadrul Strategiei de Cercetare și Inovare pentru 
Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est au fost identificate următoarele instituții32: 

 
32 ADR Nord-Est,  Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă, accesată online: 

https://www.adrnordest.ro/storage/2021/06/Strategia-de-Cercetare-si-Inovare-pentru-Specializare-Inteligenta-ed.3-
rev.1.pdf, la data: 10.01.2022. 
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a) unități și instituții de drept public principale ce fac parte din sistemul național de 
cercetare-dezvoltare: au fost identificate 27 de unități, conform Strategiei de Cercetare și 
Inovare pentru Specializare Inteligentă, printre care: institute naționale de cercetare-
dezvoltare; instituții de învățământ superior de stat acreditate; structuri de cercetare-
dezvoltare ale instituțiilor de învățământ superior de stat acreditate, fără personalitate 
juridică; institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei 
Române sau a academiilor de ramură. Lista unităților și instituțiilor de drept public ce fac 
parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare se regăsește în Secțiunea Anexe - 
Anexa 1.2. 

b) entități de inovare și transfer tehnologic 

Entitățile de inovare și transfer tehnologic existente la nivelul județului Iași sunt redate în tabelul 
de mai jos. 

Tabelul nr. 20 - Entități de inovare și transfer tehnologic, județul Iași, anul 2020 

Nr. crt. Denumire Tip de 
unitate/institut Servicii 

1. 
Centrul de Transfer 
Tehnologic - Gemini CAD 
Systems (CTT-GCS) 

Centru de transfer 
tehnologic 

Sectorul principal pentru care CTT GCS 
furnizează servicii de transfer tehnologic este 
sectorul industrial, având drept țintă industriile 
producătoare sau utilizatoare de sisteme  
tehnologice software & hardware, echipamente 
automatizate, roboți industriali, sisteme  
mecatronice, cu focus pe industria de textile-
pielărie și adiacente 

2. 
Centrul de Transfer 
Tehnologic - CTT 
POLYTECH 

Centru de transfer 
tehnologic 

Serviciile de transfer tehnologic oferite de 
Centru se înscriu în sfera serviciilor de cercetare 
în domenii precum Ingineria mediului, Inginerie 
chimică, Textile inovatoare și complexe, 
Inginerie electrică și optică, Mecatronică și 
robotică, precum și în sfera serviciilor de tip 
suport cu privire la consultanța pentru afaceri 

3. Centrul de Transfer 
Tehnologic ALL GREEN 

Centru de transfer 
tehnologic 

Serviciile de transfer tehnologic oferite de 
Centru se înscriu în sfera serviciilor de acces la 
propria infrastructură de comunicare, servicii 
specializate de inovare și transfer tehnologic, 
servicii de asistență managerială în vederea 
obținerii de fonduri în cadrul unor programe 
naționale și internaționale, identificarea 
partenerilor din mediul universitar și de 
cercetare, asigurarea accesului la baze de date 
specializate, servicii de management de proiect 
etc., precum și servicii logistice diverse 

4. 
Centrul de Transfer 
Tehnologic iTransfer (CTT-
iT), Iași 

Centru de transfer 
tehnologic 

servicii și produse specifice (ex. prezentarea, 
diseminarea și promovarea rezultatelor 
cercetărilor științifice și de dezvoltare 
tehnologică de vârf, inclusiv prin intermediul 
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Nr. crt. Denumire Tip de 
unitate/institut Servicii 

platformei iTransfer.space, inventarierea și 
realizarea unei baze de date cuprinzând 
partenerii pentru transferul produselor și 
serviciilor oferite de iTransfer, activități de 
mentorat, realizare de sisteme software, 
evenimente de brokeraj etc.) și produse și 
servicii de asistență și consultanță (ex. 
informare tehnologică, asistență și consultanță 
pentru realizarea de modele experimentale și 
prototipuri, pentru exploatarea drepturilor de 
proprietate intelectuală, pentru inovare și 
transfer tehnologic, realizarea de studii de 
fezabilitate și studii tehnice etc.). 

Sursa: Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est (ediția 3, revizia 1: 
mai 2021) 

c) clustere 

La nivel județean există 7 clustere din totalul de 10 clustere existente la nivelul Regiunii de 
Dezvoltare Nord-Est, respectiv33: 

✓ Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară şi Structurală Nord-Est 
(IMAGOMOL), 

✓ Clusterul ICONIC - Interactive Cluster of New Media Industry,  

✓ Clusterul Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub, 

✓ Clusterul de biotehnologie BioROne 

✓ Clusterul „Breasla Constructorilor Ieșeni”, 

✓ Clusterul Regional de Agricultură Biologică BioNEst,  

✓ Carpathian Furniture Cluster. 

Referitor la activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare, se poate concluziona faptul că județul Iași 
reprezintă principalul pol de competitivitate, reunind peste 50% din totalul unităților care 
activează în acest sector la nivel regional, peste 75% din totalul numărului de salariați și peste 
85% din totalul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare-inovare alocate la nivel regional. De 
asemenea, județul Iași deține cea mai extinsă infrastructură de cercetare-dezvoltare-inovare: 2 
dintre cele 3 clustere existente la nivel regional se află în județul Iași, cele 2 entități de inovare și 
transfer tehnologic de la nivel regional sunt amplasate, de asemenea, în județul Iași, precum și 27 
de unități și instituții de drept public ce fac parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare din 
totalul de 43. 

 
33 ADR Nord-Est (2021), Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, disponibil 

online: https://www.adrnordest.ro/storage/2021/06/Strategia-de-Cercetare-si-Inovare-pentru-Specializare-Inteligenta-ed.3-
rev.1.pdf, accesat la: 12.04.2022 
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2.6. Evoluția principalilor indicatori economico-sociali: rata inflației, PIB, 
rata șomajului, câștig salarial mediu brut lunar, număr mediu de 
salariați, număr șomeri înregistrați, piața muncii  

Evoluția principalilor indicatori economico-sociali este redată în tabelul de mai jos. 
Tabelul nr. 21 - Evoluția principalilor indicatori economico-sociali în perioada 2016-2020 

Indicator Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 % 
2020/2019 

Rata medie lunară a inflației34  
România - 0,3 0,2 0,2 0,2  
PIB (milioane lei)35 
PIB total 
economie 763.652,50 857.895,70 951.728,50 1.059.800,0036 1.040.800,00* - 

PIB județul 
Iași 23.529,60 28.515,20 31.274,30 35.400,00* 35.100,00* - 

Rata șomajului37 
Total 4,50 4,10 3,00 2,70 3,10 0,40 pp 
Masculin 5,00 4,30 3,20 2,80 3,10 0,30 pp 
Feminin 3,90 3,80 2,90 2,60 3,20 0,60 pp 
Câștigul salarial nominal mediu brut lunar, lei38  
Total 2.666 3.215 4.427 5.070 5.383 +6,17% 
Masculin 2.736 3.217 4.416 5.173 5.446 +5,28% 
Feminin 2.598 3.213 4.439 4.969 5.319 +7,04% 
Nr. mediu de salariați39  
Total 150.336 158.837 164.676 169.360 164.684 -2,76% 
Masculin 74.294 80.369 83.307 83.529 83.491 -0,05% 
Feminin 76.042 78.468 81.369 85.831 81.193 -5,40% 

 
34 Institutul Național de Statistică, IPC101A - Rata medie lunară a inflației pe categorii de mărfuri și servicii cumpărate. Rata medie 

lunară a inflației exprimă media creșterilor lunare ale prețurilor 
35 Comisia Națională de Strategie și Prognoză -  Proiecția principalilor indicatori economico – sociali în profil teritorial 2020 – 2024 

(aferentă prognozei macroeconomice de iarnă 2021) 
36 Valorile PIB pentru anii 2019-2020 (național și județean) sunt estimate conform Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză -  

Proiecția principalilor indicatori economico – sociali în profil teritorial 2020 – 2024 (aferentă prognozei macroeconomice de iarnă 
2021) pentru Proiectul de Buget 2021), accesat online: https://cnp.ro/wp-
content/uploads/2021/07/PROGNOZA_2020_2024_in_profil_teritorial.pdf 

37 Institutul Național de Statistică, SOM103A - Rata șomajului pe sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 
38 Institutul Național de Statistică, FOM107E - Câștigul salarial nominal mediu brut lunar pe activități ale economiei 

naționale (secțiuni si diviziuni) CAEN Rev.2, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
39 Institutul Național de Statistică, FOM104F - Numărul mediu al salariaților pe activități ale economiei naționale (secțiuni si 

diviziuni) CAEN Rev.2, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
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Indicator Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 % 
2020/2019 

Nr. șomerilor înregistrați40  
Total  13.104 11.960 8.982 8.035 9.356 +16,44% 
Masculin 7.934 6.998 5.079 4.403 5.009 +13,76% 
Feminin 5.170 4.962 3.903 3.632 4.347 +19,69% 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Comisia Națională de Strategie și Prognoză 

Conform informațiilor de mai sus, pot fi concluzionate o serie de aspecte care converg către un mediu 
economic favorabil dezvoltării durabile a județului Iași, cu condiția adoptării unor măsuri de combatere 
a efectelor nefaste provocate de pandemia SARS-CoV-2, precum și a unor măsuri de încurajare a 
antreprenoriatului local. Astfel: 

Analiza PIB-ului județului Iași pentru perioada 2016-2020 indică un trend ascendent în perioada 2016-
2019, conform Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, anul 2019 înregistrând un PIB județean de 
35,4 miliarde lei. Cu toate acestea, anul 2020 estimat, de asemenea, conform Comisiei Naționale de 
Strategie și Prognoză, marchează o reducere cu 0,85%. Ca și pondere în totalul național, PIB-ului 
județului Iași reprezenta 3,37% în anul 2020. 

Analiza ratei șomajului pentru perioada 2016-2020 reflectă următoarele: 

▪ un context favorabil dezvoltării forței de muncă în perioada 2016-2019, rata șomajului fiind 
într-o continuă scădere în această perioadă; pandemia cauzată de virusul SARS-CoV-2 a condus 
la destabilizarea pieței muncii, rata șomajului atingând o valoare de 3,1% în anul 2020, 
superioară valorilor din anii 2018 și 2019; 

▪ rata șomajului înregistrată în rândul persoanelor de sex feminin (3,2%) este superioară ratei 
șomajului înregistrată în rândul persoanelor de sex masculin (3,1%), situație remarcată la nivelul 
anului 2020; cu toate acestea, în perioada 2016-2019, rata șomajului în rândul populației de sex 
feminin era inferioară celei de sex masculin. 

Analiza numărului mediu de salariați reflectă următoarele aspecte: 

▪ un trend ascendent în perioada 2016-2019, anul 2020 marcând o reducere a numărului mediu de 
salariați și atingând o valoare similară celei din anul 2018 (164.684 salariați); dintre aceștia, 
ponderea majoritară revine salariaților de sex masculin (51%); 

▪ reducerea numărului mediu de salariați în anul 2020 comparativ cu anul 2019 (-2,76%), cea mai 
intensă reducere fiind înregistrată în rândul salariaților de sex feminin (-5,4%); situația poate fi 
justificată prin prisma pandemiei provocată de coronavirus, aceasta afectând negativ piața forței 
de muncă. 

Din punct de vedere al activităților economice, defalcarea numărului de salariați la nivelul anului 2020 
este redată în graficul de mai jos. 

 
40 Institutul Național de Statistică, SOM101B - Șomeri înregistrați pe categorii de șomeri, sexe, macroregiuni, regiuni de 

dezvoltare si județe 
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Figura nr. 12 - Numărul de salariați din județul Iași, pe activități economice, anul 2020 

Sursa: Autorul, pe baza datelor INS 

▪ cel mai ridicat număr de salariați se regăsește la nivelul următoarelor activități 
economice: 

✓ secțiunea CAEN C Industria prelucrătoare 

✓ secțiunea CAEN G Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor 
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de servicii informatice 

▪ cel mai redus număr de salariați se regăsește la nivelul următoarelor activități economice: 
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✓ 59-60 Activități de producție cinematografică, video și de programe de 
televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală; Activități de 
difuzare și transmitere de programe 

Analiza câștigului salarial nominal mediu brut lunar la nivelul județului Iași relevă 
următoarele: 

▪ o creștere anuală a câștigului salarial nominal mediu brut lunar în perioada 2016-2020, 
anul 2020 surclasând nivelul veniturilor din anul 2019 cu 6,17%, atingând valoarea de 
5.383 lei/lună; 

▪ în ceea ce privește analiza pe sexe, se observă faptul că valoarea câștigului salarial 
nominal mediu brut lunar este superioară în rândul persoanelor de sex masculin (+2,39%) 
comparativ cu venitul persoanelor de sex feminin; 

▪ activitățile economice în cadrul cărora s-au înregistrate cele mai ridicate valori ale 
câștigului salarial nominal mediu brut lunar (+7.000 lei) sunt: 

✓ diviziunile CAEN 62-63 Activități de servicii in tehnologia informației; Activități 
de servicii informatice 

✓ secțiunea CAEN J Informații și Comunicații 

✓ secțiunea CAEN O Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul 
public 

✓ diviziunea CAEN 51 Transporturi aeriene 

✓ diviziunea CAEN 65 Activități de asigurări, reasigurări si ale fondurilor de pensii 
(cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale) 

✓ diviziunea CAEN 58 Activități de editare 

✓ secțiunea CAEN D Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, 
apă caldă și aer condiționat 

✓ diviziunea CAEN 66 Activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de 
asigurare și fonduri de pensii 

✓ secțiunea CAEN Q Sănătate și Asistență Socială   

▪ cele mai reduse valori ale câștigului salarial nominal mediu brut lunar sunt înregistrate în 
domeniile: 

✓ diviziunea CAEN 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si 
pluta, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale 
vegetale împletite 

✓ diviziunea CAEN 31 Fabricarea de mobilă   

✓ secțiunea CAEN I Hoteluri și restaurante 

✓ secțiunea CAEN B Industria extractivă 

În ceea ce privește evoluția câștigului salarial nominal mediu net lunar, anul 2020 (3.327 lei) a 
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înregistrat o creștere cu 6,46% față de anul anterior (3.125 lei)41.  

Comparativ cu nivelul național (3.217 lei în anul 2020), câștigul salarial nominal mediu net lunar 
din județul Iași este superior valorii medii din România, precum și valorii medii regionale (2.876 
lei). 

Analiza numărului șomerilor înregistrați în perioada 2016-2020 a reflectat următoarele aspecte 
la nivel județean: 

▪ un trend descendent al numărului de șomeri înregistrați în perioada 2016-2019, impactând 
favorabil piața muncii și nivelul de trai al populației; cu toate acestea, pe fondul 
pandemiei, anul 2020 marchează o creștere cu 16,44% a numărului de șomeri la nivel 
județean (9.356 șomeri) comparativ cu anul 2019; populația de sex feminin înregistrează 
cea mai ridicată creștere a numărului de șomeri (+19,69%) comparativ cu populația de 
sex masculin (+13,76%); 

▪ din punct de vedere al analizei șomerilor pe sexe, numărul șomerilor de sex masculin a 
depășit numărul șomerilor de sex feminin în perioada 2016-2020; la nivelul anului 2020 
existau 4.347 de femei șomere și 5.009 bărbați fără un loc de muncă. 

Pe baza indicatorilor numărul mediu de salariați, câștig salarial nominal mediu brut lunar, rata 
șomajului și numărul de șomeri piața muncii se caracteriza, la nivelul anului 2020, astfel: 

  

Evoluția numărului mediu de salariați Evoluția ratei șomajului 

 
41 Institutul Național de Statistică, FOM106E - Câștigul salarial nominal mediu net lunar pe activități ale economiei naționale 

(secțiuni si diviziuni) CAEN Rev.2, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
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Evoluția numărului de șomeri Evoluția câștigului salarial mediu brut lunar (lei) 

Figura nr. 13 - Caracteristicile pieței muncii din județul Iași, anul 2020 
Sursa: Autorul, pe baza datelor INS 

Conform indicatorilor redați grafic mai sus, se poate concluziona faptul că piața muncii din 
județul Iași a fost puternic influențată de pandemia de coronavirus, anul 2020 înregistrând scăderi 
ale numărului mediu de salariați și creșteri ale ratei șomajului, respectiv ale numărului de șomeri.  

Singurul aspect pozitiv a fost reprezentat de creșterea câștigului salarial nominal mediu brut lunar 
cu 6,17% în anul 2020 comparativ cu anul 2019.  

................ 

Concluzionând,  capitolul ”Mediul economic” a analizat capacitatea județului Iași din punct de 
vedere al sustenabilității, atragerii de fonduri nerambursabile, realizării de investiții din fonduri 
private, forței de muncă, activității de cercetare-dezvoltare, volumului investițiilor străine directe 
etc. Principalele aspecte care conturează un mediu economic puternic sunt: 

✓ județul Iași deține cel mai dezvoltat mediu antreprenorial, reunind 30% din totalul 
companiilor ce activează la nivelul Regiunii Nord-Est - un număr de 21.215 unități locale 
active (în anul 2020) 

✓ principalele activități economice derulate la nivel județean din punct de vedere al 
numărului de unități locale sunt: comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor - 5.932 unități, activități profesionale, științifice și 
tehnice - 2.581 unități, construcții - 2.394 unități, industria prelucrătoare - 1.810 unități 

✓ județul Iași deține cea mai numeroasă forță de muncă, la nivelul anului 2020 existând un 
număr mediu de salariați de 164.684 (30% din totalul regional) 

✓ sectoarele economice de interes pentru salariați sunt: industrie - 31.140 salariați, comerț 
cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor - 25.250 salariați, 
sănătate și asistență socială - 20.681 salariați, învățământ - 18.077 salariați 

✓ referitor la situația șomerilor - la nivelul anului 2020 existau 4.347 de femei șomere și 
5.009 bărbați fără un loc de muncă, reunind un număr total de 9.356 șomeri, în creștere cu 
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16,44% comparativ cu anul 2019 

✓ valoarea câștigului salarial nominal mediu brut lunar - 5.383 lei/lună (în creștere de la 
5.070 lei în anul 2019) - superioară în rândul persoanelor de sex masculin (+2,39%) 
comparativ cu venitul persoanelor de sex feminin 

✓ din punct de vedere al cifrei de afaceri,  ca și pondere în totalul Regiunii Nord-Est, județul 
Iași produce 32%, reprezentând cel mai ridicat nivel la nivel regional 

✓ județul Iași realizează cea mai intensă activitate de cercetare-dezvoltare, dispunând de cea 
mai extinsă infrastructură de cercetare-dezvoltare și reunind peste 50% din totalul 
unităților care activează în acest sector la nivel regional, peste 75% din totalul numărului 
de salariați și peste 85% din totalul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare alocate la nivel 
regional 
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Capitolul 3. Agricultură și dezvoltare rurală 
 

Secțiunea curentă redă analiza sectorului agricol din județul Iași, cuprinzând următoarele 
componente: caracteristici specifice zonei rurale din județul Iași, efectivele de animale și 
producția animală, silvicultura județului Iași, tradițiile și meșteșugurilor. 
 

3.1. Caracteristici specifice zonei rurale din județul Iași  
Zona rurală din județul Iași poate fi conturată prin prisma unor indicatori, precum: parcul de 
tractoare și mașini agricole principale din agricultură (baza tehnico-materială), principalele 
culturi agricole, producția medie la hectar la principalele culturi etc. 

Baza tehnico-materială a agriculturii în județul Iași este analizată în tabelul de mai jos42: 
Tabelul nr. 22 - Baza tehnico-materială a agriculturii în județul Iași, în perioada 2016-2020 

Baza tehnico-materială Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Anul 
2020 

% 
2020/2019 

Tractoare agricole fizice 3.984 3.998 4.007 4.016 4.394 9,41% 
Pluguri pentru tractor 3.351 3.365 3.376 3.386 3.561 5,17% 
Cultivatoare mecanice 769 775 780 785 826 5,22% 
Semănători mecanice 1.898 1.915 1.927 1.937 2.026 4,59% 
Mașini de stropit și prăfuit cu tracțiune 
mecanică 233 234 235 236 275 16,53% 

Combine autopropulsate pentru 
recoltat cereale 495 500 505 508 550 8,27% 

Combine autopropulsate pentru 
recoltat furaje 20 20 20 20 30 50,00% 

Combine și mașini pentru recoltat 
cartofi 15 15 15 15 18 20,00% 

Prese pentru balotat paie și fân 329 332 335 338 403 19,23% 
Vindrovere pentru furaje 31 31 31 31 37 19,35% 
Total 11.125 11.185 11.231 11.272 12.120 7,52% 

Sursa: Anuarul statistic al județului Iași, 2021 

Se observă o creștere a parcului de tractoare și mașini agricole de-a lungul perioadei analizate, anul 2020 
aducând o creștere cu 7,52% și un total de 12.120 unități. Cele mai numeroase mașini agricole erau 
reprezentate, în anul 2020, de următoarele: tractoare agricole fizice (4.394), pluguri pentru tractor 
(3.561), semănători mecanice (2.026).   

 

 
42Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de statistică Iași, Anuarul statistic al județului Iași, 2021 (11.2 Parcul 

de tractoare și mașini agricole principale din agricultură) 
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Valoarea producției agricole43 în perioada 2016-2020 este surprinsă în tabelul de mai jos. 
Tabelul nr. 23 - Valoarea producției ramurii agricole pe sectoare în perioada 2016-2020, județul Iași (mii 

lei) 

Ramuri agricole Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Anul 
2020 

% 
2020/2019 

Total 2.033.098 2.103.620 2.340.788 2.450.639 2.228.796 -9,05% 
Vegetală 1.396.919 1.520.876 1.731.124 1.755.412 1.440.729 -17,93% 
Animală 612.449 553.580 579.262 656.590 747.903 13,91% 
Servicii agricole 23.730 29.164 30.402 38.637 40.164 3,95% 

Sursa: Anuarul statistic al județului Iași, 2021 

Producția agricolă totală a înregistrat o descreștere în anul 2020 comparativ cu anul 2019, trendul fiind 
cauzat de reducerea producției vegetale cu 17,93%.  Conform datelor colectate din Anuarul statistic al 
județului Iași, producția vegetală, la nivelul anului 2020, a fost influențată de evenimente meteorologice 
neprevăzute, care au determinat calamitarea producției.  

La nivelul anului 2020, producția agricolă totală era de 2.228.796 mii lei, din care producția vegetală 
reprezenta 64%, producția animală - 27% și serviciile agricole - 1,6%. Atât producția animală, cât și 
serviciile agricole au înregistrat creșteri în perioada 2020-2019. 

Suprafața terenurilor amenajate cu lucrări de irigații și suprafața agricolă irigată44 se regăsește, in 
extenso, în secțiunea Anexe (Anexa 1.3.). Conform acesteia, ca și pondere în totalul suprafeței 
amenajate la nivel regional (137.184 hectare), județul Iași ocupă o suprafață de 38%, reprezentând 
principala verigă agricolă la nivel regional. Județele Vaslui (22%), Bacău (15%) și Botoșani (15%) se 
situează pe următoarele poziții, susținând dezvoltarea sectorului agricol la nivelul Regiunii Nord-Est. 

 
Figura nr. 14 - Suprafața vegetală cultivată la nivel regional, anul 2020 (hectare) 

Sursa: Autorul, pe baza datelor INS 

 
43 Institutul Național de Statistică, Direcția Județeană de statistică Iași, Anuarul statistic al județului Iași, 2021 (11.2 

Producția ramurii agricole) 
44 Institutul Național de Statistică, AGR102A - Suprafața terenurilor amenajate cu lucrări de irigații si suprafața agricola 

irigata, pe categorii de folosință a terenurilor, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

1,292,933

162,272
310,368 242,058 166,955 187,546 223,735

0
200,000
400,000
600,000
800,000

1,000,000
1,200,000
1,400,000

Regiunea
NORD-EST

Bacău Botoșani Iași Neamț Suceava Vaslui

http://www.poca.ro/


 

Pagina 75 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
 
 

 www.poca.ro 

Din punct de vedere al suprafeței vegetale cultivate45, analiza la nivel regional reflectă o creștere 
cu 1,36% a suprafeței vegetale cultivate în anul 2020 comparativ cu anul 2019, județul Iași 
înregistrând o creștere cu 0,72%. La nivelul anului 2020, suprafața vegetală cultivată la nivelul 
fiecărui județ este redată în figura de mai sus (hectare). Din punct de vedere al suprafeței ocupate, 
județul Iași ocupă poziția a-II-a în ceea ce privește suprafața vegetală cultivată la nivel regional, 
cu 242.058 ha în anul 2020, fiind surclasat doar de județul Botoșani, cu o suprafață de 310.368 
ha. 

În ceea ce privește producția agricolă vegetală, la principalele culturi46, evoluția în perioada 
2016-2020 se regăsește în Anexa 3.3. Conform situației statistice, din punct de vedere al mediei 
tonelor de produse agricole vegetale colectate în cadrul fiecărei culturi în perioada 2016-2020, 
principalele culturi existente la nivel județean sunt: cerealele pentru boabe, fiind produse în 
medie 606.288,6 de tone de grâu și secară, orz și orzoaică, ovăz, porumb boabe și alte cereale; 
furajele verzi din teren arabil, fiind produse în medie 387.974 de tone de furaje verzi anuale și 
furaje perene (lucernă, trifoi și alte culturi, dintre care menționăm culturile de lavandă); 
rădăcinoasele, fiind produse în medie 219.408,6 de tone de sfeclă de zahăr, cartofi și rădăcinoase 
furajere. 

Pe lângă principalele culturi identificate, este important de menționat faptul că legumicultorii din 
județul Iași cultivă, într-o mare măsură, legume precum: tomate, ceapă uscată, varză albă, ardei, 
pepeni verzi și galbeni; plante uleioase precum: floarea soarelui, soia boabe, rapiță; leguminoase 
pentru boabe precum: mazăre și fasole. 

Producția medie de struguri la hectar47 este surprinsă în tabelul de mai jos (kg/ha). 
Tabelul nr. 24 - Producția medie de struguri la hectar, la nivel regional, perioada 2016-2020 (kg/ha) 

Localizare Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Anul 
2020 

% 
2020/2019 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est 4.480 5.872 6.490 5.527 5.428 -1,79% 

Bacău 4.485 5.880 6.128 5.196 4.814 -7,35% 

Botoșani 4.218 6.249 6.909 6.333 5.155 -18,60% 

Iași 4.610 5.126 6.282 5.248 5.528 5,34% 

Neamț 4.221 5.314 6.209 5.559 5.562 0,05% 

Vaslui 4.414 6.504 6.753 5.744 5.608 -2,37% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Referitor la producția medie de struguri la hectar, la nivel regional, anul 2020 a marcat o cantitate 
medie de 5.428 hectare, județele Iași, Neamț și Vaslui surclasând valoarea medie regională. 

 
45 Institutul Național de Statistică, AGR108A - Suprafața cultivată cu principalele culturi, pe forme de proprietate, 

macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
46 Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de statistică Iași, Anuarul statistic al județului Iași, 2021 (11.4 

Producția agricolă vegetală, la principalele culturi) 
47 Institutul Național de Statistică, AGR113A - Producția medie de struguri la hectar, pe forme de proprietate, macroregiuni, 

regiuni de dezvoltare si județe 
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La nivelul județului Iași se remarcă un interes crescut față de viticultură, existând un potențial de 
dezvoltare al acestei ramuri pe mai multe paliere, de la producție și până vânzare. Astfel, este 
important de menționat faptul că la nivelul județului Iași activează Stațiunea de Cercetare-
Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași, care a adus contribuții semnificative în cadrul 
proceselor specifice de vinificație, precum și în dezvoltarea unor noi soiuri și tehnologii.  

În ceea ce privește producția medie de fructe la hectar48 este redată în Anexa 3.3. (kg/pom), 
putându-se observa faptul că fructele care înregistrează cele mai mari producții sunt: nucile, 
nectarinele și merele. De asemenea, la nivel județean își desfășoară activitatea Stațiunea de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, care reprezintă un important factor de creștere al 
domeniului. Pe lângă contribuțiile aduse în cadrul tehnologiilor utilizate și soiurilor și produselor 
create, Stațiunea aduce un aport semnificativ în ceea ce privește producția de mere și cireșe la 
nivel județean. 

3.2. Efectivele de animale și producția agricolă animală  
Efectivele de animale49 în perioada 2016-2020 se regăsesc în tabelul de mai jos.  

Tabelul nr. 25 - Efectivele de animale, la nivel județean, perioada 2016-2020 

Categorii de animale Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Anul 
2020 

% 
2020/2019 

Bovine, din care: 71.602 72.366 76.551 77.558 78.432 1,13% 

Vaci, bivolițe și juninci 40.399 40.390 41.699 43.422 42.977 -1,02% 

Porcine, din care: 113.784 101.019 99.536 74.070 79.034 6,70% 

Scroafe de prăsilă 8.292 7.091 6.440 6.512 5.729 -12,02% 

Ovine, din care: 252.017 250.000 252.359 253.515 255.589 0,82% 

Oi si mioare 231.273 225.054 226.968 224.603 227.040 1,09% 

Caprine, din care: 35.721 36.259 36.207 37.040 38.682 4,43% 

Capre 28.763 30.251 29.917 32.402 33.818 4,37% 

Cabaline, din care: 30.816 28.321 27.470 23.279 23.173 -0,46% 

Cabaline de muncă 27.346 26.123 25.466 23.223 22.450 -3,33% 

Păsări, din care: 2.773.655 2.448.583 2.565.143 3.358.059 3.325.394 -0,97% 

Păsări ouătoare 1.081.894 1.119.751 1.188.047 1.962.929 1.486.516 -24,27% 

Familii de albine 40.080 39.434 41.991 49.046 48.672 -0,76% 

Iepuri 14.207 12.108 13.936 16.257 16.337 0,49% 

Sursa: Anuarul statistic al județului Iași, 2021 

 
48 Institutul Național de Statistică, AGR116A - Producția medie de fructe pe specii de pomi, forme de proprietate, 

macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
49 Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de statistică Iași, Anuarul statistic al județului Iași, 2021 (11.8 

Efectivele de animale, la sfârșitul anului) 
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La nivelul anului 2020, ponderea majoritară revenea efectivelor de păsări și ovine. 

Producția agricolă animală50 în perioada 2016-2020 se regăsește în Anexa 1.3. Conform evoluției 
înregistrate, producția agricolă animală care a înregistrat creșteri în anul 2020 comparativ cu anul 
2019 este următoarea: producția de miere extrasă (+44,59%), greutatea în viu a animalelor 
destinate sacrificării pentru consum-porcine (+43,44%), producția de ouă (+26,67%). 

 

3.3. Silvicultura județului Iași 
Silvicultura județului Iași poate fi analizată prin prisma următorilor indicatori: suprafața fondului 
forestier pe categorii de terenuri și specii de păduri51, volumul de lemn52, cifra de afaceri a 
unităților silvice53 etc. Informațiile de natură statistică se regăsesc in extenso în Anexa 1.3.  

Suprafața fondului forestier pe categorii de terenuri și specii de păduri, pentru perioada 2016-2020 
(mii hectare), prezintă următoarele specificități: la nivelul anului 2020, suprafața fondului forestier 
însuma 98 mii hectare, ponderea majoritară revenind pădurilor de foioase, cu o suprafață de 93,3 mii 
hectare. Din punct de vedere al suprafeței fondului forestier, la nivel regional, situația este redată 
grafic pentru anul 2020. 

 

La nivel regional, suprafața fondului 
forestier, la nivelul anului 2020, era 
de 1.200,90 mii hectare, principalele 
județe care se remarcă din punct de 
vedere al ponderii ocupate, fiind: 
Suceava (437,8 mii hectare), Bacău 
(272,90 mii hectare) și Neamț 
(262,40 mii hectare). 

Figura nr. 15 Suprafața fondului forestier, la nivel regional, anul 2020 (hectare) 
Sursa: Autorul, pe baza datelor INS 

 
50 Institutul Național de Statistică, AGR202A - Producția agricola animală pe forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de 

dezvoltare și județe 
51 Institutul Național de Statistică,  AGR301A - Suprafața fondului forestier pe categorii de terenuri si specii de păduri, 

macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
52 Institutul Național de Statistică, AGR306A - Volumul de lemn recoltat pe specii, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și 

județe 
53 Institutul Național de Statistică, AGR307A - Cifra de afaceri a unităților silvice, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și 

județe 
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Volumul de lemn recoltat pe categorii de specii la nivel județean (mii mc) reflectă următoarele: 
un volum total de 300,6 mii mc în anul 2020, cu 12,04% mai mult decât în anul 2019. 
Principalele categorii de specii care se remarcă din punct de vedere al volumului de lemn recoltat 
sunt: diversele specii tari (120,7 mii mc) și diversele specii moi (94,7 mii mc). În ceea ce privește, 
cifra de afaceri a unităților silvice în perioada 2016-2020 (mii lei), se constată următoarele: o 
cifră de afaceri de 2.493.770,40 mii lei înregistrată în anul 2020, cu 4,38% mai mică comparativ 
cu anul precedent; cifra de afaceri înregistrată corespunde unui volum de masă lemnoasă 
valorificată egal cu 12.487,40 mii lei (în creștere cu 3,46% față de anul 2019); produsele piscicole 
contribuie cu 10.722,80 mii lei, însă cea mai mare contribuție o au prestările de servicii silvice 
(282.275,10 mii lei). 

 

3.4. Tradițiile și meșteșugurile 
 

Meșteșugurile populare dețin un loc important în cadrul tradițiilor caracterizate printr-un bogat potențial 
creator, constituindu-se în expresia incontestabilă a originalității poporului român. Astfel, îndeletniciri cu 
rol practic de odinioară (olăritul, prelucrarea lemnului sau a fierului, țesutul, cusutul și împletitul 
nuielelor) sunt astăzi deosebit de apreciate, constituind patrimoniul material național. Meșteșuguri 
precum încondeierea ouălor, confecționarea de instrumente muzicale și multe altele în forma lor 
autentică, au devenit tot mai rare din cauza pierderii continuității între generații54. Principalele tradiții și 
meșteșuguri prezente la nivelul județului Iași sunt: olăritul, țesutul, prelucrarea lemnului, pictura 
icoanelor, încondeierea ouălor, portul popular, măștile populare, mărțișorul. Centrul Județean pentru 
Promovarea Culturii Tradiționale Iași,  cu sprijinul autorităților locale competente, organizează anual o 
serie de festivaluri, evenimente și manifestări dedicate tradițiilor și meșteșugurilor locale, scopul fiind 
conservarea și promovarea acestora. Câteva dintre cele mai importante astfel de evenimente se regăsesc 
în continuare în tabelul de mai jos. 

 
54 Centrul Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Iași, Proiecte în domeniul cultural, disponibil 

online: https://traditii-iasi.ro/proiecte/mestesuguri-populare/, accesat la data: 06.02.2022 
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• “Din batrani, din oameni buni” este un festival de muzică
populară organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Iași în parteneriat cu Casa de
Cultură a Studenților.

• Festivalul are ca scop promovarea tinerelor talente, interpreți
de muzică populară din zona Moldovei, precum și a celor din
Republica Moldova și din Regiunea Cernăuți – Ucraina, cu
vârsta între 16 și 21 de ani.

Festivalul concurs de muzică 
populară Din bătrâni, din oameni 

buni
Iași, martie

• Capra de la Popești este o cunoscută tradiție ieșeană, care se
deosebește prin manifestarea artei populare teatrale.

• În ajunul Anului Nou, formațiile populare din cele trei cătune -
Rădeni, Popești, Deleni - se adună în centru unde are loc
întâlnirea și primul joc de măști. Cei patru moșnegi ai fiecărei
capre mimează o luptă în care își încearcă puterile, până când
unul dintre ei îngenunchează, învins. În urma reprezentării din
centru, formațiile se despart și încep să umble și să joace la
fiecare casă din sat.

Capra de la Popeşti, manifestare de 
teatru popular

sat Popești, decembrie

• Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, pe Strada Lăpușneanu, ce
poartă o însemnătate istorică pentru județul Iași, se
organizează o manifestare dedicată meșteșugurilor legate de
tradițiile de Paște, precum încondeierea ouălor și pictarea
icoanelor.

• Evenimentul include spectacole, expoziții, comercializarea
diferitelor produse tradiționale și reunește meșteri populari din
Moldova cu tradiție în acest domeniu.

Expoziția interactivă ”Ouă 
Încondeiate”
Iași, aprilie

http://www.poca.ro/
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Figura nr. 16 - Festivaluri, evenimente şi manifestări culturale 

Sursa: Adaptare a autorului 

Alte festivaluri și sărbători locale importante sunt: 

✓ Sărbătoarea Comunei Todirești, manifestare tradițională locală, sat Todirești, mai 

✓ Serbările câmpenești Bârnova, manifestare tradițională locală, sat Bârnova, iulie 

✓ Sărbătoarea Comunei Lespezi, manifestare tradițională locală, sat Lespezi, iulie 

• Târgul de ceramică "Cucuteni-5000" reprezintă una dintre cele
mai ample manifestări de profil din Moldova, reunind creații
ceramice din întreaga țară, care sunt expuse cu scopul
comercializării pe o durată de trei zile în Grădina Copou.

• Anual, târgul atrage peste 150 de meșteri olari, reprezentând
zonele Marginea, Rădauți, Horezu, Vlădești, Baia Mare,
Deleni, Oituz, Corund.

Târgul de ceramică tradițională 
Cucuteni 5000

Iași, iunie

• Festivalul Internaţional de Artă Tradiţională este organizat de
către Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului
Muzeal Naţional Moldova Iaşi, în parteneriat cu Primăria Iaşi
și are ca temă dialogul între culturi.

• Festivalul vizează următoarele aspecte: dialogul între culturi,
deschiderea unei căi de comunicare între meşteri, trecerea în
revistă a unor meşteşuguri tradiţionale actuale în ţară şi pe
plan internaţional, învierea unor schimburi culturale prin
achiziţia de obiecte, transmiterea de tehnici şi meşteşuguri,
achiziţia culturală a unor motive decorative, redeschiderea
pentru omul modern a unor drumuri comerciale, facilitarea
unor contacte comerciale între meşteri şi comercianţi,
susţinerea şi încurajarea meşteşugarilor pentru a salva
moştenirea culturală a omenirii.

Festivalul Internaţional de Artă 
Tradiţională

Iași, iunie

• Sărbătoarea comunei Cotnari, cunoscută popular sub numele de
“ziua strugurilor” datează încă din anul 1770, potrivit Cronicii
Cotnarilor.

• Sărbătoarea include evenimente precum stropitul viilor cu
agheasmă de către preoţi, petreceri populare şi gustatul
mustului pentru prima dată în acel an.

Sărbătoarea comunei Cotnari
sat Cotnari, septembrie

• Târgul Meşterilor Populari este organizat de către Muzeul
Etnografic al Moldovei, din cadrul Complexului Muzeal
National „Moldova” Iaşi.

• Cu prilejul organizării târgului, oamenii au ocazia de a admira
şi de a achiziţiona mărturii ale culturii populare româneşti. La
rândul lor, meşterii au asupra lor câteva unelte şi materie primă
pentru efectuarea unor demonstraţii şi poartă costumele
populare specifice zonei din care provin.

Târgul Meşterilor Populari
Iași, octombrie
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✓ Sărbătoarea Comunei Rediu, manifestare tradițională locală, sat Rediu, august 

✓ Sărbătoarea Comunei Movileni, manifestare tradițională locală, sat Movileni, 
septembrie 

✓ Sărbătoarea Comunei Tomești, manifestare tradițională locală, sat Tomești, septembrie 

✓ Sărbătoarea Comunei Gropnița, manifestare tradițională locală, sat Gropnița, 
septembrie 

De asemenea, notabile sunt și activitățile Ansamblului Artistic Profesionist ”Constantin 
Arvinte” al Consiliului Județean Iași, printre care: 

✓ Festivalul Constantin Arvinte 

✓ Spectacolul ”Muguri de cântec românesc”, Casa de Cultură a Studenților din Iași 

✓ Concursul Instrumente și Talente, Grădina Botanică ”Anastasie Fătu” Iași 

✓ Spectacolul - O viață închinată muzicii, in memoriam Constantin Arvinte, Teatrul 
Național ”Vasile Alecsandri” Iași 

✓ Spectacolul - În grădina cu folclor, Grădina Botanică ”Anastasie Fătu” Iași 

✓ Spectacolul ”Vară cu dor... și folclor”, Comuna Bălțați 

✓ Spectacolul ”Cântec, joc și primăvară”, Casa de Cultură a Studenților din Iași 

✓ Festivalul folcloric ”Cătălina”, târg de artă și antichități”, Palas Iași 

✓ Zilele comunei ”Schitu Duca” 

✓ Conferința Internațională ”CO- TALENT” organizată de Facultatea de Psihologie și 
Științe ale Educației din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași  

✓ Zilele comunei Țibănești etc. 

 

Concluzionând,  capitolul ”Agricultură și dezvoltare rurală” a analizat potențialul agricol al 
județului Iași din punct de vedere al infrastructurii, producției animale și a producției vegetale, al 
silviculturii, al tradițiilor și meșteșugurilor. 

✓ dotări agricole - un parc agricol bine dotat, cuprinzând 12.120 unități în anul 2020, în 
creștere cu 7,52% față de anul anterior, cele mai numeroase fiind reprezentate de tractoare 
agricole fizice, pluguri pentru tractor și semănători mecanice 

✓ suprafața agricolă amenajată - 50.315 hectare - reprezentând 37% din totalul regional, 
reprezentând cea mai vastă suprafață comparativ cu celelalte județe 

✓ producția vegetală - din punct de vedere al suprafeței vegetale cultivate la nivel regional, 
la nivelul anului 2020, județul Iași ocupa poziția a-II-a, cu 242.058 hectare, fiind devansat 
de județul Botoșani; principalele culturi agricole sunt reprezentate de: cerealele pentru 
boabe - grâu și secară, orz și orzoaică, ovăz, porumb boabe și alte cereale; furajele verzi 
din teren arabil (lucernă, trifoi și alte culturi, dintre care menționăm culturile de lavandă); 
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rădăcinoase-sfeclă de zahăr, cartofi și rădăcinoase furajere. 
✓ efectivele de animale - la nivelul anului 2020, ponderea majoritară revenea următoarelor 

efective de animale: păsări, păsări ouătoare adulte, ovine, oi și mioare 
✓ producția animală - principalele categorii de produse agricole animale, la nivelul anului 

2020, sunt: păsările, porcinele, urmate de bovine, ovine și caprine 
✓ tradiții și meșteșuguri - ca principale tradiții și meșteșuguri prezente la nivel 

județean, se pot enumera: olăritul, țesutul, prelucrarea lemnului, pictura icoanelor, 
încondeierea ouălor, portul popular, măștile populare, mărțișorul. 
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Capitolul 4. Turismul  
 

Secțiunea ”Turismul” vizează radiografierea județului Iași din punct de vedere al următoarelor 
elemente: evoluția structurilor de primire turistică, evoluția capacității de cazare, evoluția 
numărului de turiști sosiți în structurile de primire turistică, tipurile de turism existente la nivel 
județean. Informațiile de natură statistică ce au stat la baza elaborării prezentului capitol se 
regăsesc în Anexa 1.4. 

Din punct de vedere al structurilor de primire turistică din județul Iași, la nivelul anului 2021, 
existau 82 de unități, cu 4,65% mai puțin decât în anul 2020, dintre care: 30 de hoteluri, 20 de 
pensiuni agroturistice, 19 pensiuni turistice, 4 hosteluri și câte 2 unități tip motel, vilă turistică și 
cabană turistică. 

La nivel regional, comparativ cu celelalte județe, o scurtă analiză comparativă este redată în 
continuare, pentru anul 2021. 

 

Conform graficului alăturat, se 
constată poziția slabă pe care 
județul Iași o deține din punct 
de vedere al infrastructurii 
turistice la nivel regional. Se 
observă faptul că județul Iași se 
situează pe locul 4 la nivel 
regional, deținând 7% din 
totalul de 1.130 de unități. 

Figura nr. 17 - Structuri de primire turistică la nivel regional, anul 2021 

Sursa: Autorul, pe baza datelor INS 

Referitor la capacitatea de cazare de care județul Iași dispune55, anul 2021 a cumulat 4.416 de 
locuri, ponderea majoritară revenind hotelurilor (3.101 locuri), pensiunilor turistice (447) și 
pensiunilor agroturistice (351). 

Comparativ, la nivel regional, situația este redată în figura de mai jos, pentru anul 2021. 

 
55 Institutul Național de Statistică, TUR102B - Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de cazare 
turistica, categorii de confort si destinații turistice 
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Corelat cu poziția pe care județul 
Iași o deține din punct de vedere al 
structurilor de cazare, capacitatea 
de cazare situează județul Iași tot 
pe poziția a-4-a, deținând 13% din 
totalul locurilor de cazare 
disponibile, cu doar 3 puncte 
procentuale mai puțin decât județul 
Bacău (situat pe locul 3). 

Figura nr. 18 - Analiza capacității de cazare regională, anul 2021 

Sursa: Autorul, pe baza datelor INS 

În ceea ce privește numărul de turiști, tabelul de mai jos redă sosirile turiștilor în structuri de 
primire turistică cu funcțiuni de cazare56. 

Tabelul nr. 26 - Evoluția numărului de turiști din județul Iași în perioada 2016-2020 

Tipuri de 
structuri de 

primire turistică 
Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

% 2020/ 
2019 

Total 298.657 321.359 333.021 341.916 143.951 -57,90% 

Hoteluri 251.047 262.342 278.187 281.549 117.883 -58,13% 

Hosteluri 2.501 4.186 7.473 8.205 2.603 -68,28% 

Moteluri 3.164 3.642 4.276 4.306 1.322 -69,30% 

Vile turistice 6.941 9.715 6.049 3.936 448 -88,62% 

Cabane turistice 1.003 1.348 1.339 1.427 343 -75,96% 

Bungalouri 305 - - - - - 

Popasuri turistice 22 - 86 157 116 -26,11% 

Tabere de elevi și 
preșcolari 2.492 1.406 2.458 2.339 304 -87,00% 

Pensiuni turistice 22.455 29.532 22.399 28.278 14.222 -49,71% 

Pensiuni 
agroturistice 8.727 9.188 10.754 11.719 6.710 -42,74% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 

56 Institutul Național de Statistică, TUR104B - Sosiri ale turiștilor in structuri de primire turistica cu funcțiuni de cazare 
turistica, pe tipuri de structuri, tipuri de turiști, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
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Analiza numărului de turiști a fost efectuată evolutiv, pentru a identifica și modul în care 
pandemia COVID-19 a impactat industria turistică. Astfel, se constată o scădere dramatică a 
numărului de turiști în anul 2020 comparativ cu anul 2019, scădere cu 57,90% (în mărime 
absolută, -197.965 turiști). Această scădere nu face decât să confirme impactul negativ pe care 
criza de sănătate declanșată la începutul anului 2020 a avut-o asupra sectorului turistic național, 
regional și local, precum și necesitatea implementării unor măsuri de redresare a palierului 
turistic. Din punct de vedere al tipurilor de turiști, analiza este efectuată în continuare și reflectă 
ponderea redusă a turiștilor străini în totalul numărului de turiști (un raport de la 1:4 între numărul 
de turiști străini și numărul de turiști români).  Analiza evidențiază o serie de carențe în ceea ce 
privește măsurile de creștere a atractivității din punct de vedere turistic, de sporire a potențialul 
turistic existent la nivel regional și județean. 

 
Figura nr. 19 - Evoluția numărului de turiști pe tipuri de turiști, în județul Iași, perioada 2016-2020 

Sursa: Autorul, pe baza datelor INS 

Comparativ, la nivel regional, la nivelul anului 2020, numărul de turiști pe județe este analizat în 
continuare. 
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Graficul comparativ alăturat reflectă un potențial 
crescut al județului Iași din punct de vedere al 
numărului de turiști, ocupând locul 3 la nivel 
regional, cu 3,5% mai puțini turiști comparativ cu 
județul Neamț (situat pe locul 2). Prin urmare, deși 
indicatorii de mai sus referitori la numărul de 
structuri turistice sau capacitatea de cazare au situat 
județul Iași la jumătatea sau spre finalul 
clasamentului, se constată că județul Iași reunește 
printre cei mai numeroși turiști. În acest context, 
măsuri de extindere/modernizare/îmbunătățire a 
capacității turistice pot fi adoptate, concomitent cu 
valorificarea și conservarea patrimoniului cultural și 
resurselor turistice existente. 

Figura nr. 20 - Analiza comparativă a numărului de turiști, la nivel regional, anul 2020 

Sursa: Autorul, pe baza datelor INS 

Indicele de utilizare netă a capacității turistice este analizat comparativ pentru perioada 2019-
2021 în tabelul următor57 și reflectă, în strânsă legătură cu indicatorul de mai sus referitor la 
numărul de turiști, eficiența utilizării capacității turistice disponibilă la nivelul județului Iași. 

Tabelul nr. 27 - Indicele mediu de utilizare netă a capacității turistice din județul Iași 

Indice mediu 
anual Anul 2018   Anul 2019  Anul 2020   Anul 2021  

2021/2020 
(puncte 

procentuale) 

2021/2019 
(puncte 

procentuale) 

Total 38,12 39,57 19,96 29,76 9,80 -9,81 

Hoteluri 44,58 45,31 22,11 34,01 11,90 -11,30 

Hosteluri 27,88 36,04 31,41 19,33 -12,08 -16,71 

Moteluri 9,16 10,60 4,11 4,54 0,43 -6,06 

Vile turistice 23,48 27,93 5,79 4,42 -1,37 -23,51 

Cabane turistice 18,03 19,63 8,87 8,92 0,05 -10,71 

Popasuri 
turistice 5,92 11,60 20,41 3,17 -17,24 -8,43 

Tabere de elevi 
si preșcolari 20,11 25,83 17,78 29,80 12,03 3,97 

Pensiuni 
turistice 23,57 28,33 15,84 23,87 8,03 -4,46 

 
57 Institutul Național de Statistică, TUR106D - Indicele de utilizare neta a capacității de cazare turistica in funcțiune, pe 

tipuri de structuri de primire turistica, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe, pe luni 
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Indice mediu 
anual Anul 2018   Anul 2019  Anul 2020   Anul 2021  

2021/2020 
(puncte 

procentuale) 

2021/2019 
(puncte 

procentuale) 

Pensiuni 
agroturistice 21,77 21,34 16,66 15,96 -0,70 -5,38 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Conform evoluției indicelui mediu de utilizare netă a capacității turistice, se poate observa 
creșterea cu 9,8 puncte procentuale a valorii indicatorului în anul 2021 comparativ cu anul 2020, 
indicatorul cunoscând o ameliorare față de anul 2019 (-9,81 puncte procentuale). Analiza reflectă 
debutul procesului de redresare a sectorului turistic, semnificativ afectat de criza pandemică. De 
asemenea, în acord cu informațiile prezentate în tabelul de mai sus, se observă faptul că anul 
2020 marchează o înjumătățire a indicelui mediu de utilizare netă a capacității turistice. 

Suplimentar analizei cantitative și calitative efectuate asupra sectorului turistic, în continuare se 
va efectua o analiză calitativă ce vizează identificarea tipurilor de turism regăsite în plan județean. 
Tipurile de turism care se practică la nivelul județului Iași sunt redate în figura de mai jos, cele 
mai întâlnite fiind: turismul cultural, turismul ecumenic, ecoturismul, turismul balnear, turismul 
de afaceri și evenimente, turismul rural și agroturismul. 

 
Figura nr. 21 - Tipuri de turism practicate la nivel județean 

Sursa: Autorul 

Fiecare tip de turism va fi abordat succint, în continuare. 

a) Turismul cultural 

Județul Iași beneficiază de un patrimoniu construit spectaculos, fiind înregistrate 1.630 de 
monumente de patrimoniu construit, ceea ce poziționează județul pe locul al doilea pe plan 
național, după București. Este reflectată astfel parțial importanța socio-economică, politică și 
culturală deosebită a regiunii și, respectiv, a municipiului Iași în istoria Moldovei și României. 
Dintre cele mai importante monumente clasate de către Ministerul Culturii sunt amintite: 

turism de 
afaceri și 

evenimente

turism rural 
și 

agroturism

ecoturism
turism 
balnear

turism 
cultural

turism 
ecumenic
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✓ Palatul Culturii - ridicat între anii 1906-1925 și inaugurat în 1926 de către Ferdinand de 
Hohenzollern, al doilea rege al României moderne, este creația cea mai însemnată a 
arhitectului I.D. Berindei 

✓ Mănăstirea Sf. Trei Ierarhi - ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, structura exterioară 
rămâne unică în cadrul arhitecturii ecleziastice românești 

✓ Mănăstirea Golia - veche ctitorie a marelui logofăt Ioan Golia, datând din secolul al XVI-
lea. Turnul Goliei este cea mai veche construcție arhitecturală din Iașii secolului al XVI-
lea58 

✓ Muzeul Literaturii Române, având în componență: Muzeul „Ion Creangă” -Bojdeuca, 
Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei - Mitropolitul” (Casa Dosoftei), Muzeul „Otilia Cazimir”, 
Muzeul „Mihai Codreanu”, Muzeul „Nicolae Gane”, Muzeul „Vasile Pogor” - Casa 
Junimii, Muzeul „Mihail Sadoveanu”, Muzeul „George Topîrceanu”, Muzeul „Mihai 
Eminescu”, Muzeul „Vasile Alecsandri” Mircești, Muzeul „Constantin Negruzzi” 
Hermeziu, „Casa Muzeelor” (în care funcționează Muzeul Pogromului de la Iași, Muzeul 
Teatrului Evreiesc în România, Muzeul Poezie(i), Muzeul Copilăriei în Comunism şi 
Muzeul Literaturii Române) 

✓ Muzeul Teatrului Național din Iași 

✓ Muzeul de Istorie Naturală 

✓ Muzeul Municipal ”Regina Maria”  

✓ Muzeul Universității „Al. I. Cuza” 

✓ Muzeul Mitropolitan 

✓ Biblioteca Centrală Universitară 

✓ Biblioteca Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” (clădirea Universității din Copou) 

De asemenea, județul Iași se remarcă prin complexitatea și frumusețea muzeelor care se regăsesc 
pe teritoriul acestuia, dintre acestea remarcându-se Complexul Național Muzeal „Moldova“ Iași, 
care are sediul central în Palatul Culturii și care adăpostește patru muzee de talie națională, 
respectiv: 

✓ Muzeul de Istorie a Moldovei 

✓ Muzeul Științei şi Tehnicii ”Ștefan Procopiu” 

✓ Muzeul de Artă 

✓ Muzeul Etnografic al Moldovei 

Din cadrul Complexului face parte şi Centrul de Cercetare şi Conservare-Restaurare a 
Patrimoniului Cultural. Complexul are în subordine şi următoarele obiective muzeistice: Muzeul 
Unirii Iași, Muzeul Memorial ”Mihail Kogălniceanu” Iași, Palatul ”Al. I. Cuza” de la Ruginoasa, 

 
58 Strategia de Dezvoltare a Județului Iași 2014-2020 - Analiza diagnostic, accesată online: http://www.icc.ro/sites/default/ 

files/files/strategie_dezvoltare/Analiza-diagnostic.pdf, la data: 04.02.2022 
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Muzeul de sit arheologic de la Cucuteni, Muzeul ”Poni-Cernătescu” Iași, Muzeul Viei și Vinului 
din Hârlău59. 

 

b) Turismul ecumenic (religios) 

Componentă a turismului cultural, turismul ecumenic este abordat distinct, ca urmare a priorității 
pe care acesta o ocupă în rândul vizitatorilor județului Iași. Formă de turism care există de secole 
și care mai păstrează încă unele trăsături în privința pelerinajului propriu-zis, turismul religios 
reprezintă un fenomen complex care se află în continuă transformare și diversificare, păstrându-și 
însă elementul de bază care l-a consacrat: religia. Principalele obiective de interes vizitate sunt: 
Mănăstirea Galata (1582-1584), Mănăstirea Frumoasa (1586), Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi" 
(1635), Mănăstirea Podgoria Copou (1638), Mănăstirea Golia (1650-1660), Mănăstirea 
Cetățuia (1668-1672), Mănăstirea Bucium (1853), Biserica Armenească (secolul al XIV-lea), 
Biserica "Sf. Nicolae Domnesc" (1491-1492), Biserica Sfântul Sava (secolul al XVI-lea), Biserica 
Bărboi (1613-1615); (1841-1844), Biserica Barnovschi (secolul al XVII-lea) Biserica Talpalari 
(secolul al XVII-lea), Biserica Curelari ((secolul al XVII-lea), Biserica Sfinții Teodori 1665 
(1750-1761); Biserica Banu (1705); (1802), Biserica Sfântul Spiridon (1747-1752), Biserica 
Lipovenească (secolul al XIX-lea), Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Iași - Moara de 
Vânt - cu cimitir atestat la 1803, Biserica Toma Cozma (1807), Biserica Buna Vestire (1816), 
Biserica Mitocul Maicilor (1819), Biserica Sfântul Nicolae-Copou (1937-1943). De asemenea, 
există și o serie de sinagogi, printre care: Sinagoga Mare (1671), Sinagoga Cismarilor (1915), 
Sinagoga Merarilor (1865), Sinagoga Schor (1890). 

Un simbol local important este reprezentat de Catedrala Mitropolitană, care a fost pusă în 
funcțiune în anul 1887.  Catedrala găzduiește racla cu moaștele Cuvioasei Parascheva, 
ocrotitoarea Moldovei și picturi de Gheorghe Tătărescu. 

 ”Maica bisericilor moldave” cum a fost supranumită, găzduiește anual Sărbătoarea Hramului 
Sfintei Cuvioase Parascheva, cel mai important eveniment ecumenic din țară, care regrupează 
pelerini din toată țara. 

 
c) Turismul rural și agroturismul 

Tot mai mulți turiști autohtoni și străini doresc să se cazeze în casele localnicilor, atrași de 
posibilitatea descoperirii mediului, de modul de viață autohton, precum și de activitățile sportive 
din natură. Oferta de agrement în turismul rural cuprinde de echitația, drumețiile pedestre, 
cicloturismul, pescuitul și vânătoarea, vizitele la stâne, degustarea unor produse specifice 
bucătăriei locale. 

 
d) Ecoturismul 

Ecoturismul reprezintă acea formă de turism în care principala motivație a turistului este 
observarea și aprecierea naturii. Acțiunile turistice conduc în mod obligatoriu la conservarea și 
protejarea naturii și au un impact negativ minim asupra mediului natural și socio-cultural. 

 
59 Complexul Muzeal Național Moldova Iași, disponibil online: https://palatulculturii.ro/palatul-culturii-iasi, accesat la data: 12.04.2022 
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Județul Iași cuprinde numeroase arii protejate de interes local și național, cu un impact pozitiv 
asupra calității vieții locuitorilor. Printre cele mai cunoscute, enumerăm: pădurile Ciric, Socola, 
Pădurea Brândușa-Ticău-Cârlig (cu un potențial ridicat de valorificare a zonelor de agrement, 
eleșteiele Jijiei și Miletinului, lunca Siretului Mijlociu, Pădurea Bârnova, Pădurea Miclești (arii 
speciale avifaunistice, contribuind la diversitatea peisagistică și facilitând practicarea pescuitului 
sportiv), siturile Natura 2000 (cu un potențial ridicat de valorificare). 

 

e) Turismul balnear 

Reprezentând acea parte a turismului în care motivația destinației este menținerea sau 
redobândirea sănătății, turismul balnear este utilizat de o vastă categorie de turiști, în mod regulat. 
Județul Iași dispune de un potențial natural ridicat pentru tratamentul balnear al diferitelor boli, 
dat fiind fondul de resurse disponibile și proprietățile apelor de adâncime. 

 

f) Turismul de afaceri și evenimente 

Turismul de afaceri reprezintă o sursă de venituri semnificativă pentru industria hotelieră 
autohtonă. Unitățile hoteliere sunt dotate cu facilități pentru organizarea de conferințe, 
simpozioane și training-uri. Pe lângă organizarea congreselor sau a conferințelor, beneficiarii au 
parte de un întreg pachet de servicii: cazare, transferuri de la aeroport la hotel, servicii de 
secretariat, programe de divertisment și organizarea de mese festive etc. 

 

Concluzionând,  capitolul ”Turismul” contribuie la radiografierea județului Iași din punct de 
vedere al potențialului turistic, esențial în dezvoltarea economică, creșterea vizibilității și atragerii 
de noi turiști. Principalele aspecte reieșite în urma analizei efectuate sunt: 

✓ Județul Iași se situează pe locul 4 la nivel regional, deținând 7% din totalul de 1.130 de 
structuri de primire turistică 

✓ capacitatea de cazare situează județul Iași tot pe poziția a-4-a, deținând 13% din totalul 
locurilor de cazare disponibile, cu doar 3 puncte procentuale mai puțin decât județul 
Bacău (situat pe locul 3) 

✓ un potențial crescut al județului Iași din punct de vedere al numărului de turiști, ocupând 
locul 3 la nivel regional, cu 3,5% mai puțini turiști comparativ cu județul Neamț (situat pe 
locul 2) - 143.951 turiști în anul 2020; din punct de vedere al tipurilor de turiști, turiștii 
străini ocupă o pondere de 11% în totalul numărului de turiști. 

✓ referitor la tipurile de turism ce pot fi practicate în județul Iași și care prezintă un potențial 
ridicat de valorificare sunt: turismul cultural, turismul ecumenic, ecoturismul, turismul 
balnear, turismul de afaceri și evenimente, turismul rural și agroturismul. 
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Capitolul 5. Amenajarea teritoriului și urbanism 

La nivelul județului Iași, reglementările privind amenajarea teritoriului și urbanism se regăsesc în Planul 
de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ), având ca obiective: 

✓ creșterea competitivității teritoriului în cadrul economiei naționale; 
✓ stoparea declinului demografic, asigurarea unei creșteri a populației, asigurarea stabilității 

integrității structurilor economice locale; 
✓ valorificarea superioară a potențialului natural, în special al celui puternic prezent pe teritoriul 

județului și transfrontalier, la nivel regional, zonal și național; 
✓ protejarea teritoriului agricol cu valoare economică ridicată, prin promovarea unor măsuri 

restrictive în procesul de eliminare a acestuia din circuitul  agricol în favoarea zonelor construite  
ale localităților; 

✓ constatarea și inventarierea permanentă a fenomenelor de eroziune și alunecare a terenurilor, în 
vederea intervențiilor de ameliorare și îmbunătățire a calității fondului funciar; 

✓ ameliorarea unor dezechilibre constatate la nivel zonal în dezvoltarea economico-socială a 
teritoriului, determinate atât de condițiile geografice, cât și de particularitățile dezvoltării 
specifice care au condus la concentrări de populație și activități economice în principal în jurul 
municipiilor și orașelor importante; 

✓ corelarea în plan teritorial a echipării de bază a teritoriului cu organizarea rețelei generale de 
localități într-o concepție unitară, îmbinându-se necesitățile de perspectivă ale economiei 
naționale cu asigurarea unor condiții de viață cât mai bune în cadrul localităților; 

✓ racordarea județului la traseele majore de circulație europeană, în paralel cu dezvoltarea rețelei 
de circulație intrajudețene. 

Un element important în amenajarea teritoriului îl constituie Zona Metropolitană Iași constituită în 
vederea creării unor noi oportunități de afaceri, al construcției și amenajării de locuințe și spații de 
recreere, al atragerii unor noi investitori și al unei mai bune coordonări a proiectelor de mediu și 
infrastructură. Zona Metropolitană Iași a fost înființată în anul 2004, având o suprafață totală de 
135.030,19 km2 și o populație, la nivelul anului 202160, de 568.008 locuitori. 

În toamna anului 2002, Președintele Consiliului Județean Iași și Primarul Municipiului Iași, pe baza unei 
propuneri tehnice a arhitecților șefi ai celor două instituții, au solicitat Programului Governance Reform 
and Sustainable Partnerships (GRASP) asistență în constituirea Zonei Metropolitane Iași. În contextul 
presiunilor multiple provenind din schimbarea sistemului socio-economic, de planificare și 
implementare a dezvoltării, precum și a distorsiunilor și nevoilor variate atât în mediul urban, cât și în 
zonele rurale adiacente Municipiului Iași, Consiliul Județean Iași și Primăria Municipiului Iași au decis 
să răspundă provocării și să abordeze constituirea unui parteneriat între unitățile administrativ-teritoriale 
în zona de dezvoltare Iași. 

Oportunitatea pe care s-a bazat această abordare a fost programul GRASP, Governance Reform and 
Sustainable Partnerships, finanțat de către Agenția pentru Dezvoltare Internațională a Statelor Unite 
(USAID) și implementat de către Development Alternatives Inc. (DAI) și Academy for Educational 

 
60 Conform date INS 
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Development (AED) în perioada mai 2003 - noiembrie 2004.  Pornind de la necesitatea armonizării 
proceselor de dezvoltare și a consolidării avantajelor competitive a aglomerării urbane Iași, o echipă 
alcătuită din peste 100 de factori de decizie și specialiști din administrația publică locală și centrală, 
servicii publice, mediul de afaceri, mediul academic, organizații neguvernamentale, alături de specialiști 
și consultanți ai Programului GRASP, a făcut posibilă, prin instrumentarea unui angrenaj complex de 
parteneriate, inițierea unui pol de dezvoltare regională în nord-estul României - Zona Metropolitană Iași. 
La data de 8 Aprilie 2004, Consiliul Județean Iași, Municipiul Iași și 21 comune înconjurătoare au 
semnat, pe baza obiectivelor comune identificate în dezvoltare și în scopul construirii parteneriatelor 
adecvate pentru atingerea acestor scopuri, actul de constituire a Zonei Metropolitane Iași și au alcătuit 
Consiliul Metropolitan Iași, ca organ legislativ al asociației din care făceau parte, la acea dată, primarii 
tuturor unităților administrativ-teritoriale asociate. Cadrul legal care a susținut această abordare era 
alcătuit din O.G 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
și urbanismul, Legea 351/2001 privind Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a 
Rețeaua de localități. Poziționarea zonei urbane funcționale la nivel județean este redată în cadrul 
hărților de mai jos.  

 
Figura nr. 22 - Harta Zonei Metropolitane Iași 

Sursa: Autorul 

Conform Legii nr. 190/2019, zona metropolitană cuprinde teritoriul administrativ al orașului centru 
polarizator și al unităților administrativ-teritoriale cuprinse în zona de navetism a acestuia, la distanțe 
de până la 30 km, care respectă condiția de contiguitate spațială și în cadrul căruia s-au dezvoltat 
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relații de cooperare pe multiple planuri61. Zona Metropolitană Iași este constituită ca o asociație de 
dezvoltare intercomunitară, din care fac parte următoarele unități administrativ teritoriale: Municipiul 
Iași, comunele Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Costuleni, Dobrovăț, Golăiești, Holboca, 
Lețcani, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Popricani, Prisăcani, Rediu, Scânteia, Schitu Duca, Tomești, 
Țuțora, Ungheni, Valea Lupului și Victoria. Consiliul Județean Iași este și el membru fondator al 
asociației.   

Zona Metropolitană Iași cuprinde aproximativ jumătate din populația județului (52%) şi 20,3% 
din suprafața acestuia. Cu o populație de peste 500.000 locuitori, aceasta este cea mai mare dintre 
cele 5 zone metropolitane ale Regiunii Nord -Est (în cadrul căreia mai sunt cuprinse zonele 
metropolitane Bacău, Suceava, Botoșani şi Roman). 

Obiectivele înființării Zonei Metropolitane Iași au fost: 

✓ eliminarea sau reducerea presiunilor și distorsiunilor în funcționarea localităților; 

✓ reducerea dezechilibrelor structurale ale comunităților și a distorsiunilor demografice; 

✓ reducerea presiunilor privind cererea și oferta de terenuri, piața imobiliară, de locuințe 
etc; 

✓ reducerea presiunilor privind dezvoltarea teritorială - infrastructuri și utilități publice; 

✓ reducerea problemelor de mediu; 

✓ reducerea sau ameliorarea presiunilor provenite din competiția între localități; 

✓ ameliorarea presiunilor create de impactul noilor tehnologii. 

Dezvoltarea zonei metropolitane este fundamentată pe următoarele premise: 

✓ favorizarea rolului internațional, regional și de coordonare a zonei frontaliere; 

✓ recuperarea rolului regional-interjudețean și atragerea unor funcțiuni de importanță 
națională; 

✓ creșterea solidarității teritoriale la nivel regional, interjudețean, județean și periurban; 

✓ anticiparea procesului de urbanizare și sprijinirea acestui proces în teritoriul periurban. 

Viziunea de dezvoltare a Zonei Metropolitane Iași este strâns legată de conceptul de parteneriate 
și experiență locală pentru capitala Moldovei, la granița de est a Uniunii Europene. Direcțiile 
strategice care susțin viziunea de dezvoltare a Zonei Metropolitane Iași sunt: 

– Inițierea parteneriatului între unitățile administrative teritoriale relevante, pe baza 
intereselor și a unei strategii comune de dezvoltare; 

– Crearea condițiilor care fac din Zona Metropolitană Iași un pol de dezvoltare relevant la 
scară regională, națională și europeană: nod logistic, servicii diversificate, dezvoltare 

 
61 Legea nr. 190 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, accesat online: 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/219146 
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economică durabilă, forță de muncă educată, mediu de calitate, calitate a vieții și a 
dezvoltării, comunitate deschisă, prestigiu, identitate locală; 

– Crearea alianțelor strategice și asigurarea apartenenței la rețelele de cunoaștere și decizie 
relevante. 

Obiectivele strategice de dezvoltare creionate pentru Zona Metropolitană la nivelul ADI Zona 
Metropolitană Iași sunt, după cum urmează: 

 Redefinirea și consolidarea rolurilor unităților administrativ-teritoriale în regiune, pe 
termen mediu și lung, ca un pol de dezvoltare puternic și semnificativ pentru Moldova, 
zonă de graniță estică a Uniunii Europene; 

 Echilibrarea și creșterea ritmului dezvoltării economice pentru fiecare din partenerii 
metropolitani; 

 Dezvoltarea armonioasă și coerentă a unităților administrativ teritoriale metropolitane și a 
comunităților; 

 Dezvoltarea identității culturale a comunităților membre; 

 Dezvoltarea accesibilității și echipării integrate a localităților metropolitane (drumuri, 
aprovizionare cu apă, canalizare, gaze naturale, telefonie etc), atât la nivelul Zonei 
Metropolitane Iași, cât și a acesteia către restul regiunilor României și peste graniță; 

 Asigurarea serviciilor publice performante și competitive pe tot teritoriul metropolitan; 

 Dezvoltarea performanțelor administrațiilor publice metropolitane; 

 Îmbunătățirea condițiilor de viață a comunităților din Zona Metropolitană și creșterea 
accesului acestora la resurse (inclusiv fondurile guvernamentale, fondurile europene și 
alte fonduri internaționale) prin solicitări în parteneriate; 

 Stabilirea de parteneriate la nivel național și internațional de care să beneficieze toți 
membrii Zonei Metropolitane Iași. 

Un avantaj aparte al ZM Iași este dat de faptul că Iașul este un centru universitar mare, cu tradiție, 
care reușește, pe de o parte, să atragă oameni tineri și bine pregătiți în ZM (un avantaj comparativ 
cheie în contextul declinului demografic din țară și al îmbătrânirii populației) de pe areale 
geografice tot mai largi, ar, pe de altă parte, reușește să atragă firme cu valoare adăugată mare, 
care doresc să angajeze absolvenții universitari din zonă. În măsura în care aceste firme vin într-
un număr suficient de mare și creează suficient de multe locuri de muncă bine plătite, absolvenții 
universitari pot fi ținuți în acel loc, iar oameni din alte orașe/din zone din apropiere pot fi atrași. 
În plus, universitățile din Iași au atras și atrag în continuare și un număr tot mai mare de studenți 
străini, ceea ce a înseamnă un plus de putere de cumpărare, dar și o atmosferă cosmopolită, 
specifică marilor centre urbane din Europa de Vest. 

Printre proiectele finalizate cu implicarea directă a ADI Zona Metropolitană Iași, se numără: 

1. Protocolul de Asociere în vederea realizării obiectivului de investiții “Tren Metropolitan” 
pentru cooperarea interinstituțională dintre Compania Națională de Căi Ferate “C.F.R.“ 
S.A., Asociația Metropolitană de Transport Public Iași, Consiliul Județean Iași, 
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Municipiul Iași, Comuna Lețcani,  Comuna Holboca, Comuna Miroslava, Comuna Ciurea 
și Comuna Tomești, în scopul derulării și respectării termenelor stabilite, sprijinirii și 
asigurării de personal și resurse financiare pentru realizarea obiectivului de investiții 
“Tren Metropolitan Iași” 

2. Participare la constituirea Asociației Metropolitană de Transport Public Iași - Consiliul 
Județean Iași, Primăria Municipiului Iași, Comuna Aroneanu, Comuna Bârnova, Comuna 
Ciurea, Comuna Comarna, Comuna Holboca, Comuna Lețcani, Comuna Miroslava, 
Comuna Popricani, Comuna Rediu, Comuna Schitu Duca, Comuna Tomești, Comuna 
Țuțora, Comuna Ungheni, Comuna Valea Lupului, Comuna Victoria 

3. Organizarea proiectului “Micii suporteri pe stadion”, în parteneriat cu Fotbal Club 
Politehnica Iași 

4. Caravana Muzeelor „Prin lumea scriitorilor”, în parteneriat cu Muzeul Național al 
Literaturii Române Iași 

5. PUSH & PULL - „Managementul parcărilor și strategii implementate cu succes pentru 
eficientizarea transportului urban”, proiect finanțat de către Comisia Europeană prin 
CALL CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme) - IEE (Intelligent 
Energy Europe Programme)-2013. Proiectul are ca scop îmbunătățirea mobilității urbane 
în orașele europene prin intermediul gestionării spațiului de parcare, combinat cu măsuri 
de gestionare a mobilității. 

În implementare, se află un proiect prin care, în urma semnării acordului de parteneriat cu 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, prin Facultatea de Geografie și Geologie, studenții de la 
specializarea de studii master Geomatică vor avea ocazia de a efectua stagii de practică în 
instituții publice, la membrii ADI Zona Metropolitană Iași.  

Mai mult, la nivelul ADI Zona Metropolitană Iași, se găsesc, în pregătire, o serie de proiecte și 
inițiative pentru consolidarea activităților acesteia dedicate comunităților locale (turism, 
dezvoltare locală și regională, protecția mediului, tineret și sport, social, drepturile omului, 
cultură și educație sau digitalizare). Dintre acestea, menționăm: 

1. Plan de amenajare a teritoriului zonal metropolitan - PATZM 

2. Dezvoltarea rețelei de drumuri locale din zona metropolitană Iași 

3. Programul Generația Tech pentru cetățenii din zona metropolitană, program organizat și 
susținut de către Asociația Digital Communities, sub brandul Digital Nation. Este un 
program național de dezvoltare a competențelor de informatică, IT și digitale, destinat 
persoanelor care doresc să se inițieze sau specializeze în domeniul IT 

4. Asigurarea de piste pentru biciclete la nivel metropolitan 

5. Realizare infrastructură alimentare vehicule electrice  

6. Ora de prim ajutor - creșterea gradului de informare și conștientizare a importanței 
acordării primului ajutor responsabilizarea copiilor în situații de urgență. 
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Concluzionând, capitolul Amenajarea teritoriului și urbanism amintește, ca puncte relevante 
ale analizei situației actuale, importanța municipiului și a Zonei Metropolitane Iași la nivel 
național și  est -european, subliniată de apartenența Iașului la o serie de sisteme urbane 
transnaționale și regionale, respectiv: sistemul transfrontalier format alături de orașele Chişinău şi 
Bălți (Republica Moldova) şi sistemul regional Iași -Bacău -Suceava -Botoşani -Piatra Neamț -
Vaslui. 
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Capitolul 6. Infrastructura 
 

Capitolul prezent urmărește radiografierea infrastructurii județului Iași, fiind analizate ca secțiuni 
principale: infrastructura de transport, infrastructura de telecomunicații, echiparea hidro-edilitară 
a localităților, termoficarea și alimentarea cu gaze naturale, sistemul de gestionare a deșeurilor. 

 

6.1. Transport 
Analiza infrastructurii de transport vizează analiza drumurilor naționale, județene și comunale, 
precum și a străzilor orășenești, a situației vehiculelor înmatriculate, a rețelei de transport public 
etc. 

 

6.1.1 Drumurile naționale, județene și comunale 

Lungimea drumurilor publice62 pe categorii de drumuri este redată în tabelul de mai jos, pentru 
anul 2020 (km). 

Tabelul nr. 28 - Lungimea drumurilor publice, pe categorii de drumuri, tipuri de acoperământ, 
județul Iași, anul 2020 (km) 

Categorii de drumuri 
publice Tipuri de acoperământ Anul 2020 

Total 

Total 2.490 
Modernizate 853 
Cu îmbrăcăminți ușoare rutiere 873 
Pietruite 542 
De pământ 222 

Naționale 
Total 356 
Modernizate 342 
Cu îmbrăcăminți ușoare rutiere 14 

Județene și comunale 

Total 2.134 
Modernizate 511 
Cu îmbrăcăminți ușoare rutiere 859 
Pietruite 542 
De pământ 222 

Județene 
Total 997 
Modernizate 163 

 
62 Institutul Național de Statistică, TRN139A - Lungimea drumurilor publice, pe categorii de drumuri, tipuri de acoperământ, 

macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
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Categorii de drumuri 
publice Tipuri de acoperământ Anul 2020 

Cu îmbrăcăminți ușoare rutiere 627 
Pietruite 159 
De pământ 48 

Comunale 

Total 1.137 
Modernizate 348 
Cu îmbrăcăminți ușoare rutiere 232 
Pietruite 383 
De pământ 174 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Conform informațiilor din tabelul de mai sus, la nivelul anului 2020, lungimea drumurilor publice era de 
2.490 km, dintre care 853 km modernizați, 873 km cu îmbrăcăminți ușoare rutiere, 542 km pietruiți și 
222 km de pământ. Drumurile naționale au o lungime de 354 km, iar cele județe și comunale - 2.134 
km. Situația străzilor orășenești63 și a străzilor orășenești modernizate64 este analizată în figura de mai 
jos: 

 

Figura alăturată reflectă tabloul 
de ansamblu asupra gradului de 
modernizare a infrastructurii de 
transport - 66% din lungimea 
străzilor orășenești fiind 
modernizate. 

Figura nr. 23 - Lungimea străzilor orășenești și a străzilor modernizate, județul Iași, perioada 2016-2020 
(km) 

Sursa: Autorul, pe baza datelor INS 

În ceea ce privește situația vehiculelor înmatriculate65, anul 2020 a înregistrat o creștere cu 6,69% 
a numărului de autoturisme, atingând un număr de 206.137; motocicletele sunt cele care au 
înregistrat printre cele mai mari creșteri - 9,92% (3.074 în anul 2020). 

Suplimentar, situația accidentelor de circulație în Județul Iași în perioada 2016-2020 a indicat 
faptul că în anul 2020 au fost înregistrate 952 de accidente de circulație rutieră cauzatoare de 

 
63 Institutul Național de Statistică, OS104B - Lungimea străzilor orășenești pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
64 Institutul Național de Statistică, GOS105A - Lungimea străzilor orășenești modernizate, pe județe si localități 
65 Institutul Național de Statistică, TRN103B - Vehicule rutiere înmatriculate in circulație la sfârșitul anului, pe categorii de 

vehicule, tipuri de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
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vătămări corporale, cu 24% mai puține comparativ cu anul 2016 (când s-au înregistrat 1.257 de 
accidente), precum și sub nivelul celor din anul 2019 (1.224 accidente). Anul 2020, comparativ 
cu perioada analizată, cuprinde cel mai redus număr de accidente de circulație66, fiind astfel 
remarcată o atenție sporită acordată siguranței în trafic. 

 

Rețeaua de transport public 

Rețeaua de transportul public67 și lungimea liniei de transport sunt analizate în figura de mai jos. 
Se observă un trend cu mici fluctuații ale numărului de tramvaie, autobuze și microbuze, în anul 
2020 transportul public fiind asigurat de 166 de autobuze și microbuze și 126 de tramvaie. În ceea 
ce privește lungimea liniei de transport public, aceasta cuprindea 79 km în anul 2020. 

  

Figura nr. 24 - Vehicule în inventar pentru transport public local de pasageri, pe tipuri de vehicule, 
județul Iași, perioada 2016-2020 și lungimea liniei simple in transportul public local la sfârșitul 

anului 

6.1.2 Liniile de cale ferată în exploatare  

Lungimea căilor ferate în exploatare68  era, la nivelul anului 2020, de 290 km, dintre care: 137 km 
electrificați, 274 km - linii normale, 145 km - linii normale cu o cale, 129 km - linii normale cu 2 
căi și 16 km - linii cu ecartament larg. 

6.1.3 Căile aeriene  

Județul Iași dispune de Aeroportul Internațional Iași, amplasat în partea de nord-est a 
Municipiului Iași, factor favorizant dezvoltării economice și sociale județene. Aeroportul asigură 
legături interne între Municipiul Iași și Cluj-Napoca, Timișoara, București și legături externe cu 

 
66 Institutul Național de Statistică, TRN104F - Accidente de circulație rutiera cauzatoare de vătămări corporale, pe 

macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
67 Institutul Național de Statistică, GOS112C - Vehicule in inventar pentru transport public local de pasageri, pe tipuri de 

vehicule, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
68 Institutul Național de Statistică, TRN143A - Lungimea cailor ferate in exploatare, pe categorii de linii de cale ferata, 

macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
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destinațiile Israel, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, Belgia, Germania, Italia, Cipru, Olanda, 
Danemarca, Belgia, Austria, Egipt, Tunisia, Antalya. 

La nivelul anului 2019, conform bazelor de date CITADINI, numărul persoanelor care au folosit 
servicii de transport aerian a fost de 1.312.611 persoane, în creștere cu 5% față de anul anterior. 
De asemenea, la nivelul aceluiași an, conform surselor menționate, nu au fost înregistrate mărfuri 
transportate aerian, spre deosebire de anul 2018, când au fost înregistrat 5 tone. Din punct de 
vedere al accesibilității la infrastructura majoră de transport, conform studiilor CITADINI, 
municipiul Iași este singurul care deține un nivel maxim al accesului la mijloacele majore de 
transport. 

6.1.4 Căile navigabile 

Lungimea căilor navigabile interioare69 era de 211 km în anul 2020. 

6.2. Telecomunicații 
Piața telecomunicațiilor din județul Iași este o piață matură, reprezentată de marii furnizori naționali, 
aceștia asigurând toate categoriile de telecomunicații, respectiv: radio și televiziune, telefonie fixă și 
telefonie mobilă, Internet. Gradul de acoperire a rețelelor de comunicare, mass-media și a serviciilor 
de Internet este ridicat, numărul solicitărilor de racordare la astfel de servicii fiind într-o continuă 
creștere. 

De asemenea, la nivel județean, sectorul telecomunicațiilor se caracterizează și prin prezența 
unităților de poștă70, județul Iași deținând un număr de 183 de unități - 18% din totalul regional. 
Evoluția unităților de poștă în perioada 2016-2020 se regăsește în figura de mai jos. 

 

Figura nr. 25 - Evoluția numărului de unități de poștă, perioada 2016-2020 

Sursa: Autorul, pe baza datelor INS 

 
69 Institutul Național de Statistică, TRN144B - Lungimea cailor navigabile interioare, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare 

si județe 
70 Institutul Național de Statistică, PTT101B - Unități de posta, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
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De asemenea, în ceea ce privește serviciile de telefonie, analiza volumului activității de telefonie 
pe categorii71 se regăsește în tabelul de mai jos. Conform analizei efectuate, anul 2020 a adus 
scăderi în volumul conexiunilor în rețeaua telefonică fixă (-10,52%) și în volumul convorbirilor 
telefonice realizate în rețeaua telefonică fixă - trafic național (-80,02%). Pe de altă parte, volumul 
convorbirilor telefonice realizate în rețeaua telefonică fixă - trafic internațional a cunoscut o 
creștere cu 58,33%. 

Tabelul nr. 29 - Volumul activității de telefonie, pe categorii de activități, în perioada 2016 - 2020 

Categorii de activități de 
telefonie 

Unitate 
de 

măsură 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Anul 
2020 2020/2019 

Conexiuni în rețeaua telefonică 
fixă Mii 140 131,4 121 107,4 96,1 -10,52% 

Convorbiri telefonice realizate în 
rețeaua telefonică fixă - trafic 
național 

Mil. 
minute 

37,3 31,6 24,7 21,2 19,5 -8,02% 

Convorbiri telefonice realizate în 
rețeaua telefonică fixă - trafic 
internațional 

Mil. 
minute 13,6 6,1 4,7 2,4 3,8 58,33% 

Sursa: Autorul, pe baza datelor INS 

6.3. Echiparea hidro-edilitară a localităților  
Din punct de vedere tehnico-edilitar, a fost analizat sistemul de alimentare cu apă și canalizare 
din punct de vedere al lungimii rețelei de distribuție a apei potabile, al numărului localităților 
racordate la rețeaua de apă și canalizare etc., aspecte surprinse în continuare. La data de 
31.12.2021, în județul Iași un număr de 292 de localități au sisteme de apă și apă uzată, localități 
ce aparțin unui număr de 82 de UAT-uri, din totalul de 98 de arii administrative ce formează 
județul Iași. Dintre aceste localități, 5 sunt mediu urban, iar 287 de localități mediu rural. 

Lungimea rețelei de distribuție a apei potabile pe medii de rezidență este analizată în tabelul de 
mai jos: 
Tabelul nr. 30 - Lungimea totală a rețelei de distribuție a apei potabile pe medii de rezidență, județul 

Iași, perioada 2017-2021 (km) 

Mediu de 
rezidență Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 2021/2020 

Total 2.450,735 2.723,479 2.792,925 2.960,340 3.089,195 4,35% 

Urban 648,142 658,832 666,004 671,163 671,524 0,05% 

Rural 1.802,593 2.064,647 2.126,921 2.289,177 2.417,671 5,61% 

Sursa: Asociația Regională a Serviciilor Apă Canal Iași – ARSACIS 
 

71 Institutul Național de Statistică, PTT104A - Volumul activității de telefonie, pe categorii de activități, pe macroregiuni, 
regiuni de dezvoltare si județe 
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Informațiile din tabelul de mai sus reflectă un punct forte pentru echiparea tehnico-edilitară a 
localităților, reflectând o extindere constantă, anuală, a rețelei de distribuție a apei potabile. La 
nivelul anului 2021, lungimea rețelei de distribuție a apei era 3.089,195 km, dintre care 671,524 
km în mediul urban și 2.417,671 km în mediul rural. Prin raportare la anul 2020, creșterea 
înregistrată a fost de 4,35%, contribuția majoritară la această creștere provenind din extinderea 
rețelei în mediul rural (+5,61%). 

De asemenea, coroborând faptul că lungimea străzilor orășenești este de 809 km, iar lungimea 
rețelei de distribuție a apei potabile este de 671,524 km (în anul 2021), se poate concluziona 
faptul că 83% reprezintă procentul de acoperire a rețelei de distribuție a apei potabile, rămânând 
încă 17% ce necesită lucrări de echipare tehnico-edilitară. 

În ceea ce privește lungimea rețelei de canalizare, situația este surprinsă în tabelul de mai jos. 
 Tabelul nr. 31 - Lungimea totală a rețelei de canalizare pe medii de rezidență, județul Iași, perioada 

2017-2021 (km) 

Mediu de 
rezidență Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 2021/2020 

Total 1.118,238 1.207,673 1.360,006 1.422,132 1.461,293 2,75% 

Urban 581,121 603,046 607,803 621,352 623,738 0,38% 

Rural 537,117 604,627 752,203 800,780 837,555 4,59% 

Sursa: Asociația Regională a Serviciilor Apă Canal Iași – ARSACIS 

Conform informațiilor din tabelul de mai sus, se constată un trend ascendent al lungimii rețelei de 
canalizare în județul Iași, anul 2021 marcând o creștere cu 2,75% a lungimii totale a rețelei de 
canalizare, extinderea fiind datorată, preponderent, evoluției înregistrate în mediul rural 
(+4,59%). Ritmul de extindere a rețelei de canalizare (2,75%) în anul 2021 este cu 1,6 puncte 
procentuale mai mic decât ritmul de creștere a rețelei de alimentare cu apă potabilă (4,35%). 

 

În ceea ce privește populația deservită, serviciile de alimentare cu apă erau disponibile pentru 
un număr de 518.737 de persoane la nivelul anului 2021, cu 3,98% mai mult comparativ cu anul 
anterior, aspecte ce reies din analiza informațiilor din tabelul de mai jos.  

Tabelul nr. 32 - Total persoane deservite - servicii alimentare cu apă, județul Iași, perioada 2017-
2021 

Mediu de 
rezidență Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 2021/2020 

Total 449.557 462.374 474.584 498.869 518.737 3,98% 

Urban 300.992 303.955 306.262 317.357 318.767 0,44% 

Rural 148.565 158.419 168.322 181.512 199.970 10,17% 

Sursa: Asociația Regională a Serviciilor Apă Canal Iași – ARSACIS 
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Prin raportare la populația rezidentă a județului Iași din anul 2021 (792.745 persoane), gradul de 
racordare a populației la rețeaua de alimentare cu apă potabilă este de 65,43%. Totodată, 
analizând aceleași informații, se constată o creștere semnificativă a numărului de persoane ce 
beneficiază de servicii de alimentare cu apă în mediul rural (+10,17%), concluzie corelată cu 
extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă în anul 2021. 

 

Referitor la populația deservită în cazul serviciilor de canalizare, trendul este, de asemenea, 
unul ascendent, anul 2021 aducând o creștere cu 2,25% a numărului de persoane din județul Iași 
care beneficiază de astfel de servicii (343.276 persoane, conform informațiilor din tabelul de mai 
jos).  

Tabelul nr. 33 - Total persoane deservite - servicii de canalizare, județul Iași, perioada 2017-2021 

Mediu de 
rezidență Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 2021/2020 

Total 314.392 322.394 332.315 335.725 343.276 2,25% 

Urban 285.163 289.558 294.246 295.283 296.545 0,43% 

Rural 29.229 32.836 38.069 40.442 46.731 15,55% 

Sursa: Asociația Regională a Serviciilor Apă Canal Iași – ARSACIS 

Prin raportare la populația rezidentă a județului Iași din anul 2021 (792.745 persoane), gradul de 
racordare a populației la rețeaua de canalizare este de 43,30%.  De asemenea, creșterea 
procentuală a populației din mediul rural a fost cea mai ridicată, anul 2021 marcând o sporire cu 
15,55% a numărului de locuitori ce beneficiază de serviciile de canalizare.  

Cantitatea de apă potabilă distribuită populației a înregistrat o scădere cu 1,45% în anul 2021 
comparativ cu anul 2020, conform informațiilor din tabelul de mai jos. La nivelul anului 2021, 
era înregistrat un consum total de 28.215,594 mii mc de apă potabilă. 

Tabelul nr. 34 - Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din județul Iași, perioada 
2017-2021 (mii mc) 

Mediu de rezidență Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 2021/2020 

Total 27.815,422 25.382,796 26.690,553 28.630,778 28.215,594 -1,45% 

Sursa: Asociația Regională a Serviciilor Apă Canal Iași – ARSACIS 

Nivelul de contorizare, la 31.12.2021, pe total județ Iași, este de 99,97%. 

 

6.4. Termoficarea. Echiparea energetică. Alimentarea cu gaze naturale  
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Energia termică distribuită în perioada 2016-2020 este redată în tabelul de mai jos72. Anul 2020 a 
înregistrat o reducere cu 12,82% a volumului de energie distribuită, 55% fiind destinată uzului 
casnic.  

Tabelul nr. 35 - Energia termică distribuită, județul Iași, perioada 2016-2020 (gigacalorii) 

Destinația apei și gazelor 
naturale distribuite Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 2020/2021 

Total 243.450 234.307 226.430 202.924 176.913 -12,82% 

din care: pentru uz casnic 148.219 138.955 127.133 111.700 98.008 -12,26% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Numărul localităților în care se distribuie energia termică la nivelul anului 2020 era de 1, cu 50% 
mai puțin față de anul anterior73. Se observă un grad redus de racordare a localităților în care se 
distribuie energia termică. 

Tabelul nr. 36 - Numărul localităților în care se distribuie energia termică pe medii de rezidență 

Medii de 
rezidență Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 2020/2019 

Total 2 2 2 2 1 -50,00% 

Urban 2 2 2 2 1 -50,00% 

Rural 0 0 0 0 0 - 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Lungimea conductelor de gaz înregistra o valoare de 1.581 km la nivelul anului 2020, cu 5% mai 
mult față de anul anterior.74 

 
72 Institutul Național de Statistică, GOS109B - Energia termica distribuita pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
73 Institutul Național de Statistică, GOS109C - Numărul localităților in care se distribuie energia termica pe medii de 

rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
74 Institutul Național de Statistică, GOS116B - Lungimea totala a conductelor de distribuție a gazelor, pe macroregiuni, 

regiuni de dezvoltare si județe 
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Se observă un trend constant, ascendent, 
în perioada 2016-2020, creșterea fiind de 
25% în decursul celor 5 ani analizați. 
Similar rețelei de alimentare cu apă și 
canalizare, și în cazul rețelei de 
distribuție a gazelor, măsuri de extindere 
trebuie adoptate în vederea creșterii 
gradului de racordare a localităților la 
sistemul de utilități publice. 

Figura nr. 26 - Lungimea totală simplă a conductelor de distribuție a gazelor (km), județul Iași, 
perioada 2016-2020 

Sursa: Autorul, pe baza datelor INS 

 

Numărul localităților în care se distribuie gaze naturale, redat evolutiv pentru perioada 2016-2020 
în tabelul de mai jos, reflectă un caracter constant în ceea ce privește gradul de racordare a 
localităților la rețeaua de distribuție a gazelor75. În anul 2020, 25 de localități erau racordate la 
rețeaua de distribuție a gazelor, 20 în mediul rural și 5 în mediul urban.  

Tabelul nr. 37 - Numărul localităților în care se distribuie gaze naturale pe medii de rezidență 

Medii de 
rezidență Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 2020/2019 

Total 25 25 25 25 25 0,00% 

Urban 5 5 5 5 5 0,00% 

Rural 20 20 20 20 20 0,00% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Volumul de gaze distribuit în perioada 2016-2020 prezintă o serie de fluctuații, anul 2020 
marcând o reducere cu 0,43% a volumului total de gaze naturale distribuite consumatorilor, de la 
209.650 mii mc la 208.745 mii mc76. 
Tabelul nr. 38 - Gaze naturale distribuite, după destinație, județul Iași, perioada 2016-2020 (mii mc) 

 
75 Institutul Național de Statistică, GOS117A - Numărul localităților in care se distribuie gaze naturale pe medii de rezidenta, 

macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe 
76 Institutul Național de Statistică, GOS118B - Gaze naturale distribuite, după destinație, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si 
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Destinația apei și 
gazelor naturale 

distribuite 
Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 2020/2019 

Total 192.505 200.412 207.079 209.650 208.745 -0,43% 

din care: pentru uz casnic 105.369 109.284 115.141 118.322 117.071 -1,06% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Conducta existentă de interconectare între România și Republica Moldova (Iași -Ungheni) necesită 
dezvoltarea în continuare a sistemului românesc de transport gaze naturale din zonă. În consecință, a 
fost inițiat un număr de 4 sub-proiecte care să satisfacă această cerință, mai exact 2 conducte noi de 
transport (Onești-Gherăești și Gherăești-Lețcani) și două stații de comprimare noi (Onești și 
Gherăești). 

Un aspect de o importanță majoră privind sectorul energetic la nivel județean se referă la sursele 
de energie regenerabilă, printre care: 

a) energia solară  

Conform ANRE77, la momentul elaborării prezentului document programatic, existau mai 
multe contracte de racordare emise pentru instalații de producere a energiei electrice din 
surse regenerabile, printre care: CFV Miroslava, CEF Bălțați, utilizatori casnici (locuințe 
dotate cu centrale fotovoltaice), precum și agenți economici din diverse domenii de 
activitate (comerț, activități agricole, producție etc.). 

Parcul fotovoltaic din Miroslava reprezintă un model de bune practici, fiind unul dintre 
proiectele remarcabile ce se disting la nivel național. Centrala fotovoltaică este amplasată 
în intravilanul comunei Miroslava (satul Ciurbești), pe un teren în suprafață de 5 hectare 
și deține o capacitate de aproximativ 1MWp; centrala cuprinde un număr total de 4.200 de 
panouri fotovoltaice, montate pe 97 de trakere ce urmăresc poziția soarelui, putând astfel 
capta într-un mod eficient energia solară. În acest context, energia electrică produsă va 
asigura necesarul instituțiilor din comuna Miroslava și va contribui la îmbunătățirea 
iluminatului stradal. 

b) energie eoliană 

La nivelul județului Iași, conform ANRE existau următoarele parcuri eoliene: Vânători, 
Sticlăria, Ruginoasa, Sirețel, Vânători (CEE Vânători 2). 

De asemenea, la momentul elaborării prezentului document programatic, un nou parc 
eolian - Parcul eolian de la Erbiceni, se află în stadiul de obținere a avizelor și acordurilor 
din partea administrației publice locale. 

  

 
77 ANRE (2021), Lista cu contracte de racordare (CR) emise pentru instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, 

disponibil online: www.anre.ro, accesat la data: 12.04.2022 
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6.5. Gestionarea deșeurilor  
Conform Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor78 și Raportului privind starea mediului în 
județul Iași pentru anul 202079, cele mai recente informații privind activitatea de gestionare a 
deșeurilor reflectă următoarele: 

✓ o cantitate totală de deșeuri municipale generate la nivelul anului 2018 de 186.242 tone, 
ponderea majoritară provenind de la populație (aprox. 68%); 

✓ indicele de generare a deșeurilor înregistra o valoare de 0,80 kg/locuitor*zi în mediul 
urban, respectiv 0,35 kg/locuitor*zi în mediul rural; 

✓ colectarea deșeurilor municipale era realizată în anul 2019 de către doi operatori de 
salubritate, din care un operator desemnat prin licitație publică (S.C. GIREXIM 
UNIVERSAL S.A.) și unul prin delegare directă (S.C. SALUBRIS S.A. IAȘI); la sfârșitul 
anului 2019, operatorul județean de colectare desemnat, S.C. Girexim Universal S.A. 
presta serviciul de salubrizare în 2 UAT-uri urbane (Tg. Frumos și Pașcani) și în 70 de 
UAT-uri rurale, iar începând cu anul 2020 serviciul s-a extins la nivelul întregului județ, 
făcând astfel ca acest an să fie primul de funcționare integrală a SMID Iași; 

✓ operatorii de salubrizare au obligația de a asigura atât colectarea deșeurilor municipale și 
a celor similare, direct de la populație și operatori economici/instituții/comerț, cât și 
transportul acestora către operatorii economici autorizați pentru tratarea și eliminarea 
deșeurilor; 

✓ sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care 
cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de 
salubrizare, precum: puncte de colectare, unități de compostare, autovehicule pentru 
colectare, stații de transfer și echipamente aferente acestora, stații de sortare, stații de 
compostare, depozit de deșeuri; 

✓ pentru colectarea unor anumite fluxuri de deșeuri periculoase (ex: deșeurile de baterii și 
acumulatori), sistemul de colectare poate să fie asigurat de către producători (care oricum 
au obligația aceasta impusă prin legislația specifică în vigoare cu privire la 
responsabilitatea extinsă a producătorului), iar pentru altele (cum sunt uleiurile uzate 
alimentare) există deja un sistem asigurat de operatori economici autorizați, care pot fi 
sprijiniți în asigurarea unei infrastructuri adecvate colectării deșeurilor de la populație 
(puncte de lucru pe domeniul public, sprijin în realizarea de campanii periodice de 
colectare etc.); 

✓ există 4 zone de colectare a deșeurilor în județul Iași, respectiv: Zona 1. Pașcani-
Ruginoasa;  Zona 2. Bălțați; Zona 3. Iași; Zona 4: Hârlău; 

✓ transferul deșeurilor se realizează cu ajutorul a 3 stații de transfer:   

 
78 Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Iași, 2019-2025, disponibil online: http://www.icc.ro/sites/ 

default/files/files/diverse/calitate%20aer/2020/PJGD_2019-2025.pdf, accesat la 07.02.2022 
79 Raport privind starea mediului în Județul Iași, disponibil online: http://apmis-old.anpm.ro/upload/198893 

_Raport%20anual%20privind%20starea%20mediului%20in%20judetul%20Iasi_2020.pdf, accesat la 07.02.2022 
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o Stația de transfer și sortare Ruginoasa - cu o capacitate de 44.0000 tone/an, 
deservește zona 1 Ruginoasa, inclusiv municipiul Pașcani și orașul Tg. Frumos; 

o Stația de transfer Bălțați - cu o capacitate de 17.000 tone/an, deservește zona 2 
Bălțați; 

o Stația de transfer Hârlău - cu capacitate de 4.750 t/an, deservește zona 4 Hârlău. 

✓ activitatea de sortare a deșeurilor este efectuată în cadrul a 4 stații de sortare, respectiv: 
Țuțora 1, Țuțora 2, Ruginoasa și Hârlău; 

✓ în ceea ce privește activitatea de reciclare/valorificare a deșeurilor, la nivel județean există 
o serie de operatori economici care derulează operațiuni de valorificare, precum: S.C. 
FLEXAL IMPEX S.R.L. Iași, S.C. GREENFIBER INTERNAȚIONAL S.A. Buzău, S.C. 
3 P FRIGOGLASS S.R.L., S.C. RODUT PLAST S.R.L. Răducăneni; 

✓ referitor la activitatea de tratare a deșeurilor biodegradabile, la nivel județean există 1 
stație de compostare (Țuțora), cu o capacitate de 10.000 tone/an, iar în mediul rural este 
promovată compostarea individuală; 

✓ de asemenea, la nivel județean există și o stație de tratare mecano-biologică (TMB), cu o 
capacitate de 148.500 tone/an, cuprinzând două hale ce însumează 13.545 m2; 

✓ eliminarea deșeurilor este efectuată în cadrul depozitului ecologic de la Țuțora, ce 
aparține Primăriei municipiului Iași și este operat de S.C. SALUBRIS S.A.; capacitatea 
totală a depozitului este de 8.176.000 m3, 4 celule cu o suprafață totală de 55,56 ha și cu o 
durată de viață de 30 de ani. 

*** 

Concluzionând,  capitolul ”Infrastructura” realizează o importantă radiografiere a gradului de 
racordare a localităților la sistemul de utilități publice, element esențial în asigurarea unei dezvoltări 
economice și sociale considerabile. Principalele aspecte reieșite în urma elaborării acestui capitol sunt: 

✓ transport  

o lungimea drumurilor publice este de 2.490 km, dintre care 853 km reprezintă lungimea 
drumurilor modernizate 

o județul dispune de o rețea de transport public care cuprindea în anul 2020 - 166 de 
autobuze și microbuze și 126 de tramvaie;  

o prin intermediul Aeroportului Internațional Iași, județul Iași prezintă un avantaj 
competitiv în ceea ce privește facilitarea transportului intern și internațional, 
conexiunile interne și internaționale 

✓ telecomunicații  

o piața telecomunicațiilor din județul Iași este o piață matură, reprezentată de marii 
furnizori naționali, aceștia asigurând toate categoriile de telecomunicații, respectiv: 
radio și televiziune, telefonie fixă și telefonie mobilă, Internet 
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✓ echiparea tehnico-edilitară 

o rețeaua de distribuție a apei potabile are o lungime de 3.089,195 km (în anul 
2021), în creștere cu 4,35% față de anul anterior 

o rețeaua de canalizare are o lungime de 1.461,293 km (în anul 2021), în creștere cu 
2,75% față de anul anterior 
 

o 292 de localități aparținând unui număr de 82 de UAT-uri din județul Iași sunt 
racordate la sistemul de apă și apă uzată 

o deși, județul Iași are atât la nivelul aglomerărilor umane (>2000 1.e.) cât şi la stațiile de 
epurare un grad de racordare de peste 80%, fiind unul dintre cele mai ridicate din 
România, trebuie intensificată acțiunea de conectare a populației nedeservite. În 
general, sunt înregistrate dificultăți în localitățile cu populații în scădere ce se confruntă 
cu provocări atât în ceea ce privește extinderea acoperirii, cât şi a funcționării. 
Populațiile pot fi prea mici pentru a justifica serviciile în rețea şi, în cazul în care acestea 
există, veniturile pot fi limitate şi, prin urmare, pot avea impact asupra funcționării 
durabile a acestor servicii 

o de asemenea, datorită migrației şi a extinderii urbane, dezvoltarea şi reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în zonele peri urbane şi rurale, parte a 
zonelor metropolitane dinamice, este în întârziere, iar extinderea urbană are implicații 
majore asupra acoperirii serviciilor şi ridică probleme de incluziune socială şi de mediu 
generând dezvoltări rezidențiale neregulate şi adesea fără acces la rețelele de alimentare 
cu apă şi canalizare se propune ca măsură Controlarea extinderii urbane prin 
planificarea urbană bine proiectată la nivel metropolitan/nivel de Zonă Urbană 
Funcțională (ZUF) 

o prin „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în Județul 
Iași" derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 infrastructura 
de apă şi apă uzată din Județul Iași se înființează sisteme de apă într-un număr de 35 
sate și o localitate componentă a mun.Pașcani, precum și sistem de canalizare într-un 
număr de 63 sate, o localitate din componența Podu Iloaiei și 4 localități din UAT 
Pașcani, investiții care nu acoperă în totalitate cerințele de conformare ale Județului Iași 
și care sunt cuprinse în Master Plan-ul aprobat la nivelul județului Iași. Mai mult, 
începând cu 13 ianuarie 2023 Directiva nr.98/83/CE privind calitatea apei destinate 
consumului uman (DAP) este abrogată şi înlocuită de Directiva nr.2020/2184 ce are ca 
perioadă maximă de implementare data de 12 ianuarie 2026, şi prin care sunt introduși 
parametri suplimentari (bisfenol A, clorat, clorit, acizi haloacetici, microcistină LR, 
PFAS total, suma PFAS şi uraniu) de monitorizat şi de respectat cu privire la calitatea 
apei destinată consumului uman, fapt ce pune presiune pe Operator privind calitatea 
furnizării serviciului de apă destinată consumului uman. În concluzie, prin „Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în Județul Iași" nu se asigură 
conformarea, în totalitate, la directivele europene şi aducerea condițiilor de viață a 
locuitorilor județului Iași la nivelul cetățenilor UE, nu se realizează decât parțial 
investițiile identificate și prioritizate în Master Plan-ul Județului Iași. 
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o de asemenea, în cadrul prezentului document este avută în vedere şi corespondența 
dintre proiectele prioritare aferente prin Programul de Dezvoltare Regională Nord Est 
2021-2027 pentru județul Iași şi dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din 
județul Iași, o provocare fiind reprezentată de proiectul Smart District - Dezvoltarea 
arealului Spitalului Regional de Urgență Iași după un concept Smart City 

✓ termoficarea  

o 1 singură localitate în care se distribuie energică termică (anul 2020) 

o lungimea conductelor de gaz este de 1.581 km (anul 2020) și un număr de 25 de 
localități sunt racordate la sistemul de distribuție a gazelor naturale 

✓ gestionarea deșeurilor   

o la nivel județean, activitatea de gestionare a deșeurilor este organizată în cadrul 
Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID), funcțional începând cu anul 
2019. 

Capitolul 7. Sănătate și asistență socială 
 

Capitolul de Sănătate și asistență socială vizează radiografierea sistemului sanitar și a celui de asistență 
socială în vederea identificării punctelor forte și slabe, respectiv a oportunităților investiționale în aceste 
domenii. Capitolul debutează cu analiza sistemului sanitar, prezentat în continuare. 

 

7.1 Sistemul sanitar 
Sistemul sanitar este analizat prin prisma unităților sanitare, a numărului de paturi, a personalului 
medico-sanitar, pentru a determina, astfel, gradul de dezvoltare a infrastructurii sanitare. Infrastructura 
sistemului sanitar cuprindea, la nivelul anului 2020, un număr total de 2.814 unități sanitare80, 
conform categoriilor redate în figura de mai jos. 

 
80 Institutul Național de Statistică, SAN101A - Unități sanitare pe categorii de unități, forme de proprietate, macroregiuni, 

regiuni de dezvoltare si județe 
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Figura nr. 27 - Tipuri de unități sanitare, județul Iași, anul 2020 

Sursa: Autorul, pe baza datelor INS 

Conform graficului de mai sus, se constată faptul că principalele unități sanitare care conturează 
infrastructura sistemului de sănătate la nivel județean sunt: cabinetele stomatologice (572), 
cabinetele medicale de familie (445), farmaciile (383), cabinetele medicale de specialitate (267), 
laboratoarele medicale (232). La nivel județean există, de asemenea, 27 spitale, 5 ambulatorii de 
specialitate și 20 de ambulatorii integrate spitalului.  

În ceea ce privește numărul de paturi81, la nivelul anului 2020, existau la nivel județean 7.626 
locuri în spitale, inclusiv în centre de sănătate cu paturi de spital - paturi pentru internare continuă 
și 324 de paturi pentru cazuri de zi. Suplimentar, încă 522 de paturi mai erau disponibile în alte 
unități sanitare (unități medico-sociale, preventorii, centre de dializă etc.). 

În ceea ce privește personalul medico-sanitar pe categorii, o evoluție a acestuia în perioada 2016-
2020 este redată în tabelul de mai jos82: 

Tabelul nr. 39 - Personalul medico-sanitar pe categorii, în județul Iași, în perioada 2016-2020 

 
81 Institutul Național de Statistică, SAN102B - Paturi in unitățile sanitare pe categorii de unități sanitare, forme de 

proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
82 Institutul Național de Statistică, SAN104A - Personalul medico-sanitar pe categorii, forme de proprietate, sexe, 

macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
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Categorii de personal sanitar Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Anul 
2020 

2020/2
019 

Medici (exclusiv stomatologi) 3.339 3.674 3.867 4.165 4.552 9,29% 

din care: medici de familie 459 506 441 549 572 4,19% 

Stomatologi 1.272 550 513 506 802 58,50% 

Farmaciști 1.247 1.061 1.225 1.172 1.358 15,87% 

Alte tipuri de personal sanitar cu studii superioare 1.149 1.311 1.382 1.512 1.681 11,18% 

Din care: asistenți medicali cu studii superioare 838 974 1.039 1.151 1.276 10,86% 

Personal sanitar mediu 6.051 5.958 6.179 7.263 6.867 -
5,45% 

din care: asistenți medicali 5.487 5.396 5.629 6.623 6.226 -
5,99% 

Asistenți medicali obstetrica - ginecologie (Moașe) 113 127 129 125 125 0,00% 

Personal sanitar auxiliar 3.612 3.757 3.791 3.855 3.998 3,71% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Situația redată mai sus reflectă o creștere a numărului de medici cu 9,29% în anul 2020 
comparativ cu anul 2019, ajungând la un număr total de 4.552. Se observă faptul că în decursul a 
5 ani, numărul de medici a crescut cu 36%, respectiv cu 1.213 persoane.  

O creștere semnificativă a fost înregistrată la nivelul numărului de stomatologi (+58,5%). În 
schimb, comparativ cu anul de început al analizei, numărul de stomatologici s-a redus 
semnificativ (-37%). Singura categorie care a înregistrat o scădere în anul 2020 comparativ cu 
anul 2019 a fost reprezentată de personalul sanitar mediu (-5,45%). 

 

7.2 Asistența socială 
Sectorul de asistență socială este analizat atât prin prisma activității, serviciilor și proiectelor derulate în 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Iași, ca principal actor în domeniul 
asistenței sociale la nivel județean, cât și prin prisma furnizorilor privați acreditați la nivel județean. 

La nivelul județului Iași își desfășoară activitatea Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția 
Copilului Iași (DGASPC), înființată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 193/21.12.2004, fiind o 
instituție publică de interes județean cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Județean Iași. 
Scopul instituției este reprezentat de asigurarea, la nivel județean, a aplicării politicilor și strategiilor de 
asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu dizabilități, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, conform legislației în 
vigoare - Legea asistenței sociale 292/2011, Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul 
serviciilor sociale, Legea 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare 
a serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Legea 272/2004 privind 
protecția și promovarea drepturilor copilului, Legea 448/2006 privind protecția și promovarea 
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drepturilor persoanelor cu dizabilități etc.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 52/17.02.2020 s-a aprobat organigrama, statul de funcții și 
Regulamentul de organizare și funcționare ca urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de 01.03.2020. 

Serviciile sociale existente în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului 
Iași, conform Planului Anual de Acțiune al DGASPC Iași privind serviciile sociale administrate și 
finanțate de Consiliul Județean Iași (2022), sunt următoarele: 

a) Servicii sociale pentru copii: 

1. Centrul de Servicii Sociale „Bucium” 

o Centrul rezidențial „Bucium” 

o Case de tip familial „Bucium” 

o Centrul de zi „Bucium” 

2. Centrul de Servicii Sociale „V. Costache” - Serviciul social de tip familial Veniamin 
Costache (9 apart*6 ) 

3. Centrul de Servicii Sociale Bogdana  

o Centrul rezidențial Bogdana 

o Case de tip familial Bogdana 

4. Centrul de Servicii „Mihail Sadoveanu” - Centrul rezidențial M Sadoveanu” 

5. Centrul rezidențial Sf. Stelian 

6. Centrul de Servicii Sociale „Sf. Andrei” 

o Centrul rezidențial „Sf. Andrei” 

o Apartamente „Sf. Andrei” (4apart*6) 

o Centru de Zi de recuperare a copilului cu dizabilități și TSA „Sf. Andrei” 

o Centrul de zi Echilibru 

7. Centrul de Servicii Sociale „Sf. Nicolae”  

o Centrul rezidențial „Sf. Nicolae” 

o Case de Tip Familial Verseni 

o Centrul de zi de recuperare „Sf. Nicolae” 

8. Centrul de Servicii Sociale „Ion Holban” 

o Centrul rezidențial „Ion Holban” 

o Centrul de zi de recuperare „Ion Holban” 

9. Centrul de Servicii Sociale „C.A.Rosetti” 

http://www.poca.ro/


 

Pagina 114 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
 
 

 www.poca.ro 

o Centrul rezidențial „C.A.Rosetti” 

o Centrul de zi de recuperare „Micul Prinț” 

10. Centrul de Servicii Sociale Tg. Frumos 

o Case de tip familial Tg Frumos (4 ctf*12) 

o Centrul rezidențial O Nouă Șansă 

o Serviciul rezidențial specializat Pistruiatul 

11. Centrul de Servicii Sociale în Regim de Urgență 

o Centrul de Primire în Regim de Urgență 

o Centrul Rezidențial Sf. Mina 

o Centrul de zi „Prietenia” 

12. Centrul social multifuncțional 

13. Centrul de Servicii Sociale „Maternus” 

o Centrul rezidențial „Maternus” 

o Centrul rezidențial pentru gravide aflate în dificultate 

14. Rețeaua județeană de asistenți maternali profesioniști (AMP): 809 AMP care ocrotesc 
1491 copii. 

b) Servicii sociale pentru adulți: 

1. Centrul de Servicii Sociale de Îngrijire și Asistență pentru Victime 

o Serviciul pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor 

o Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie 

o Centrul de Asistență și Protecție pentru Victimele Traficului de Persoane 

2. Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Hîrlău 

3. Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Hîrlău 

4. Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Revis 

5. Centrul de Servicii Sociale Gulliver Iași 

o Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gulliver 

o Locuințe Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 1 Galata 

o Locuințe Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 2 Galata 

o Locuințe Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 3 Galata 

o Locuințe Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 4 Galata 

o Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Galata Iaşi 
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o Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Maria Iaşi 

6. Centrul de Servicii Sociale Budăi 

o Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Speranța 
Budăi 

o Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Armonia 
Budăi 

7. Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Galata 

8. Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Popricani 

9. Centrul de Servicii Sociale Mircești - Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități Mirceşti 

10. Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Cozmești 

11. Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Nectarie 

12. # PROIECT VENUS” Împreună pentru o viață în siguranță”83 

o Locuință Protejată Violență Domestică (proiect VENUS) și servicii 
complementare de consiliere vocațională și grupuri de suport victime ale violenței 
domestice. 

Conform Raportului privind activitatea Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția 
Copilului Iași, aferent anului 2021, au fost evidențiate următoarele aspecte, redate în continuare. 

Activități ce vizează protecția copiilor 

A. Situația copiilor în dificultate, aflați în măsură de protecție 

A.1. Serviciile de tip rezidențial destinate copiilor aflați în dificultate 

În subordinea DGASPC Iași funcționau 10 centre pentru copilul cu nevoi sociale și pentru copilul 
cu dizabilități, care, la data de 31 decembrie 2021 ocroteau 592 de beneficiari, astfel: 

✓ Centrul de Servicii Sociale „Bucium” - 91 de beneficiari, dintre care 44 în centrul 
rezidențial și 47 în cele 3 case de tip familial; 

✓ Centrul de Servicii Sociale „V. Costache”- 52 de beneficiari în locuințe de tip apartament; 

✓ Centrul de Servicii Sociale Bogdana - 22 de beneficiari, dintre care 6 în centrul rezidențial 
și 16 în cele două case de tip familial; 

✓ Centrul de Servicii „Mihail Sadoveanu” - 36 de beneficiari; 

 
83 Prin intermediul Proiectului VENUS „Împreună pentru o viață în siguranță”, finanțat prin Programul Operaţional Capital 
Uman, Axa Prioritară 4, Obiectiv Specific 4.4, lider Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Națională pentru 
Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, DGASPC Iaşi (în calitate de partener) intenţionează dezvoltarea unor servicii 
destinate prevenirii și combaterii a violenței domestice. În acest sens, a fost reabilitat un apartament aflat în administrarea 
DGASPC și creată o locuință protejată destinată asigurării măsurilor de protecție în regim de urgență a victimelor violenței 
în familie şi sunt oferite servicii de consiliere vocațională și creare de grupuri de suport pentru victime. 
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✓ Centrul rezidențial Sf. Stelian - 15 beneficiari; 

✓ Centrul de Servicii Sociale „Sf. Andrei” - 61 de beneficiari, dintre care 37 în centrul 
rezidențial și 24 în locuințe de tip apartament; 

✓ Centrul de Servicii Sociale „Sf. Nicolae” - 66 de beneficiari, dintre care 36 în centrul 
rezidențial și 30 în cele 3 case de tip familial; 

✓ Centrul de Servicii Sociale „Ion Holban” - 58 de beneficiari; 

✓ Centrul de Servicii Sociale „C.A.Rosetti” - 104 beneficiari; 

✓ Centrul de Servicii Sociale Tg. Frumos - 87 de beneficiari, dintre care 48 în două centre 
rezidențiale și 39 în 4 case de tip familial. 

A.2. Alte servicii destinate copiilor și tinerilor în dificultate 

Suplimentar centrelor de plasament menționate mai sus, în subordinea Direcției mai funcționează 
și Centrul de Servicii Sociale în regim de Urgență și Centrul Maternal, astfel: 

✓ Centrul de Servicii Sociale în regim de Urgență Iași - un număr de 36 de beneficiari, 
dintre care 35 în Centrul de Primire în Regim de Urgență Iași și 1 în Centrul Rezidențial 
Sf. Mina; 

✓ Centru de Servicii Sociale ”Maternus” - un număr de 30 de beneficiari, dintre care 13 
cupluri mamă-copil și 11 mame minore în Centrul Rezidențial Maternus și 6 beneficiari 
în Centrul rezidențial pentru gravide aflate în dificultate. 

Tinerii care părăsesc centrele de plasament au la dispoziție Centrul de Servicii pentru Incluziune 
Socială, ce are în componență 3 vile cu o capacitate totală de 30 de persoane și care, la nivelul 
anului 2021, adăposteau un număr de 18 beneficiari. 

Din totalul intrărilor în sistem rezidențial, 92 (52,57%) reprezintă intrări cu plasamente în regim 
de urgență. La nivelul anului 2021, mobilitatea copiilor pe centrele de plasament a crescut, o 
cauză fiind reprezentată de contextul pandemiei provocată de coronavirus.  

Din punct de vedere al evoluției numărului de copii ocrotiți în centrele de plasament în perioada 
2017-2021, situația este prezentată în tabelul de mai jos:   
Tabelul nr. 40 - Evoluția numărului de copii ocrotiți în centrele de plasament în perioada 2017-2021 

Tip centru de 
plasament 

Decembrie 
2017 

Decembrie 
2018 

Decembrie 
2019 

Decembrie 
2020 

Decembrie 
2021 

Centre pentru copilul 
cu nevoi speciale 454 455 399 324 299 

Centre pentru copilul 
cu handicap 448 374 352 348 294 

Total 902 829 751 672 593 

Sursa: Raportul privind activitatea Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Iași, aferent 
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anului 2021 
Analizând informațiile din tabelul de mai sus, se constată o reducere cu aprox. 12% a numărului 
de copii aflați în centrele de plasament în luna decembrie 2021 comparativ cu luna decembrie 
2020. 

De asemenea, în anul 2021 au fost înregistrare 254 de externări, încetările de măsură de protecție 
de tip rezidențial având la bază: reintegrări în familia naturală/extinsă, plasament la asistent 
maternal profesionist/plasament familial, încetarea măsurii de protecție după împlinirea vârstei de 
18 de ani cu reintegrare în familie, integrare individuală în comunitate etc. 

 

A.3. Servicii de tip familial destinate copiilor în dificultate 

La nivelul anului 2021, se aflau în măsuri de tip familial 2.423 de copii, de 4,08 ori mai mulți 
decât cei aflați în centrele de plasament, dintre care: 929 de copii în plasament familial (628 la 
rude de până la gradul IV și 301 la alte familii sau persoane) și 1.494 de copii în plasament la 
asistent maternal profesionist. 

Din punct de vedere al evoluției numărului de copii aflați în protecție în măsuri de tip familial în 
perioada 2017-2021, situația este prezentată în tabelul de mai jos:   
Tabelul nr. 41 - Evoluția numărului de copii ocrotiți în centrele de plasament în perioada 2017-2021 

Tip centru de plasament Decembrie 
2017 

Decembrie 
2018 

Decembrie 
2019 

Decembrie 
2020 

Decembrie 
2021 

Plasament familial, din care: 935 968 880 943 929 

Plasament la rude până la gradul IV 713 681 570 614 628 

Plasament la altă familie sau persoană 222 287 310 329 301 

Plasament asistent maternal 1.486 1.405 1.398 1.450 1.494 

Total 2.421 2.373 2.278 2.393 2.423 

Sursa: Raportul privind activitatea Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Iași, aferent anului 2021 
Analizând informațiile din tabelul de mai sus, se constată o creștere cu 1% a numărului de copii 
ocrotiți în centrele de plasament în anul 2021 față de anul 2020. Comparativ, la nivelul anului 
2021, în centrul de plasament de tip asistent maternal se aflau 1.494 de copii, de 1,6 ori mai mulți 
decât copiii din centrele de plasament de tip familial.  

B. Adopție și postadopție 

La finele anului 2021, au fost încredințați spre adopție 50 de copii, dintre care: 38 de copii au fost 
încredințați în vederea adopției persoanelor/familiilor adoptatoare aflate în evidența DGASPC 
Iași (dintre care 4 copii provin din sistemul de protecție DGASPC alte județe, fiind încredințați în 
vederea adopției persoanelor/familiilor adoptatoare din evidența DGASPC Iași) și 12 copii au 
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ieșit din sistemul de protecție al DGASPC Iași, fiind încredințați în vederea adopției unor familii 
adoptatoare aflate în evidența DGASPC din alte județe. 

C. Prevenirea cazurilor de abandon 

Activitatea este desfășurată în cadrul a două tipuri de centre, respectiv: 

a) Centre de zi pentru copilul din comunitate - 3 unități, cu 35 de beneficiari la 31 decembrie 
2021, dintre care: 

✓ Centrul de zi Bucium - din cadrul Centrului de Servicii Sociale Bucium, centru 
specializat pentru copii supradotați care provin din familii cu risc social din 
municipiul Iași și comunele învecinate; 

✓ Centrul de zi Prietenia - din cadrul Centrului de Servicii Sociale în Regim de 
Urgență Iași, centru specializat de zi pentru resocializarea copiilor pre-delicvenți 
și delicvenți din familii defavorizate social; 

✓ Centrul de zi Sf. Spiridon - din cadrul Centrului de Servicii Sociale Tg. Frumos, 
centru specializat de zi pentru resocializarea copiilor pre-delicvenți și delicvenți 
proveniți din familii defavorizate social. 

b) Centre de îngrijire și recuperare de zi pentru copilul cu dizabilități (5 unități) cu 207 
beneficiari la 31 decembrie 2021. 

D. Prevenirea abuzului și a neglijării de orice fel, precum și a fenomenelor care 
determină intrarea copilului în dificultate 

În cursul anului 2021, au fost sesizate 892 de cazuri de copii care au suferit diferite forme de 
abuz. Pentru 242 dintre aceștia s-a impus măsura scoaterii din familie sau înlocuirea măsurii de 
protecție după cum urmează: în servicii de tip rezidențial - 93 de copii, în asistență maternală - 90 
de copii, în plasament familial - 59 de copii.  

Evoluția numărului de copii identificați ca fiind supuși unei forme de abuz în perioada 2017-2021 
se regăsește în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 42 - Evoluția numărului de copii identificați ca fiind supuși unei forme de abuz în 
perioada 2017-2021 

Copii identificați ca fiind supuși unei 
forme de abuz 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 Anul  2020 Anul 2021 

Total cazuri, din care: 649 757 398 571 892 

Sursa: Raportul privind activitatea Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Iași, aferent 
anului 2021 

Analizând informațiile din tabelul de mai sus, se constată o creștere cu 56% a numărului de copii 
identificați ca fiind supuși unei forme de abuz, în anul 2021 față de anul 2020. Dintre formele de 
abuz posibile (abuz fizic, neglijență, sexual, psihic/emoțional etc), abuzul sexual a afectat în anul 
2021 un număr de 143 de copii, de 1,7 ori mai mult comparativ cu anul 2020 (85 copii). De 
asemenea, din informațiile analizate, s-a constatat faptul că abuzul sexual se situează pe locul 3 în 
topul formelor de abuz al copiilor. 
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La nivelul anului 2021, tipurile de abuz, în ordinea numărului de cazuri de copii afectați (un număr total 
de 892 de copii), au fost următoarele: neglijență - 370 de copii, abuz psihic/emoțional - 222 de copii, 
abuz sexual - 143 de copii, abuz fizic - 134 de copii, exploatare prin muncă - 12 copii, trafic - 11 copii.  

Conform celor menționate, creșterea cu 56% a numărului de copii identificați ca fiind supuși unei 
forme de abuz reprezintă o situație îngrijorătoare, cu atât mai mult cu cât, dacă ne raportăm la 
numărul de astfel de cazuri din anul 2019 - 398 cazuri, se constată o creștere de 2,24 ori a 
cazurilor înregistrate în anul 2021 comparativ cu anul 2019. Una dintre cauze ar putea fi 
reprezentată de contextul pandemic ce a schimbat durata timpului petrecut în familie, în sensul 
creșterii acesteia, abuzurile de tip fizic, sexual și psihic/emoțional luând o amploare 
nemaiîntâlnită. Totodată, se constată și un număr de cazuri de 4 ori mai mare al copiilor 
exploatați prin muncă. 

În cadrul DGASPC Iași funcționează Centrul de Servicii Sociale în regim de Urgență, care are în 
componență: 

✓ Centrul de primire în regim de urgență Iași - cu un număr de 194 de beneficiari în anul 
2021; 

✓ Centrul rezidențial Sf. Mina pentru copii victime trafic - cu un număr de 16 beneficiari în 
anul 2021; 

✓ Adăpost de zi și noapte pentru copiii străzii, a cărui activitate a fost suspendată pe 
perioada stării de urgență/alertă medicală. 

E. Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului 

Activitățile derulate s-au referit la identificarea, evaluarea și monitorizarea copiilor/tinerilor cu 
handicap/deficiență și dificultăți de învățare și adaptare socio-școlară; verificarea îndeplinirii 
condițiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap. 

La 31 decembrie 2021, figurau 3.320 de copii cu handicap, dintre care: 2.162 (66%) - cu 
handicap Gr. I Grav, 282 (8%) - cu handicap Gr. II Accentuat, 679 (20%) - cu handicap Gr. III 
Mediu, 197 (6%) - cu handicap Gr. IV Ușor. 

F. Comisia pentru Protecția Copilului 

În perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, au fost emise 534 de hotărâri privind măsurile de protecție 
specială a copilului și 2.526 hotărâri privind încadrarea copilului în grad de handicap. 

 

Activități ce vizează protecția persoanelor cu dizabilități/persoane adulte în dificultate 

A. Serviciul management de caz, evaluare inițială și intervenție în regim de urgență 
persoane adulte 

În cadrul DGASPC Iași existau, la 31.12.2021, 21 de servicii sociale pentru persoane adulte și 
707 beneficiari, după cum urmează: 

✓ Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Hîrlău - o capacitate de 208 
persoane, dintre care 202 beneficiari la 31.12.2021;Centrul de Îngrijire și Asistență pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități Hîrlău - o capacitate de 50 de persoane, dintre care 49 de 
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beneficiari la 31.12.2021; 

✓ Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Revis - o 
capacitate de 32 de persoane, dintre care 28 de beneficiari; 

✓ Centrul de Servicii Sociale Gulliver Iași - cuprinde următoarele centre: 

▪ Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gulliver - cu 
o capacitate de 26 de persoane, dintre care 25 de beneficiari la 31.12.2021; 

▪ Locuințe Maxim Protejate 1F, 2F, 3F și 4B, fiecare cu o capacitate de 6 persoane, 
reunind un număr total de beneficiari de 22; 

▪ Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Galata Iași - cu o capacitate de 
35 de persoane, dintre care 21 de beneficiari la 31.12.2021; 

▪ Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Maria Iași - cu o capacitate 
de 10 persoane, dintre care 8 beneficiari la 31.12.2021; 

✓ Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Galata - cu o 
capacitate de 50 de persoane, dintre care un număr de 50 de beneficiari; 

✓ Centrul de Servicii Sociale Budăi - cuprinde următoarele centre: 

▪ Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Armonia” - 
cu o capacitate de 48 de persoane, dintre care 47 de beneficiari la 31.12.2021; 

▪ Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Speranța”- 
cu o capacitate de 42 de persoane, dintre care tot atâția beneficiari; 

✓ Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Popricani - cu o 
capacitate de 41 de persoane, dintre care 40 de beneficiari la 31.12.2021; 

✓ Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Cozmești - cu o 
capacitate de 50 de persoane și tot atâția beneficiari la 31.12.2021; 

✓ Centrul de Servicii Sociale Mircești - cu o capacitate de 50 de persoane și tot atâția 
beneficiari la 31.12.2021; 

✓ Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Nectarie - o 
capacitate de 50 de persoane și tot atâția beneficiari la 31.12.2021; 

✓ Centrul de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte în Dificultate - cuprinde următoarele 
centre: 

▪ Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie - cu o 
capacitate de 16 persoane și un număr de 17 beneficiari la 31.12.2021; 

▪ Centrul de asistență și protecție pentru victimele traficului de persoane - cu o 
capacitate de 4 persoane și niciun beneficiar la 31.12.2021; 

▪ Locuință protejată pentru victimele violenței domestice, consiliere vocațională, 
grup de suport - cu o capacitate de 6 persoane și tot atâția beneficiari la 31.12.2021;  

▪ Serviciul pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor - niciun beneficiar la 
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31.12.2021. 

În ceea ce privește evoluția numărului de beneficiari ai centrelor de persoane adulte cu 
dizabilități în perioada 2017-2021, se constată următoarele: 

✓ anul 2017 reunea un număr de 609 beneficiari, anul 2018 - 635 de beneficiari, anul 2019 - 
626 de beneficiari, anul 2020 - 621 de beneficiari și anul 2021 - 655 de beneficiari; 

✓ anul 2021 a înregistrat o creștere cu 5,4% a numărului de beneficiari comparativ cu anul 
anterior al analizei. 

B. Compartimentul de evaluare complexă a persoanei adulte cu dizabilități 

Numărul total de dosare depuse în cursul anului 2021 pentru evaluarea/reevaluarea în vederea 
stabilirii propunerilor de încadrare în grad și tip de handicap este de 10.125, dintre care 9.187 
reprezintă dosare finalizate cu stabilirea propunerilor de încadrare în grad și tip de handicap prin 
rapoarte de evaluare complexă și stabilirea propunerilor privind programul individual de 
reabilitare și integrare socială. 

C. Prestații sociale/Biroul evidență și plată beneficii de asistență socială 

La data de 31.12.2021, figurau 29.734 de beneficiari - persoane cu dizabilități cu 
domiciliul/reședința în județul Iași, dintre care 3.553 minori și 26.181 adulți. Structura 
persoanelor cu dizabilități neinstituționalizate, beneficiare de prestații, pe tipuri de dizabilități este 
redată în figura de mai jos: 

 
Figura nr. 28 - Structura persoanelor cu handicap neinstituționalizate, beneficiare de prestații, pe 

tipuri de dizabilități, județul Iași, la 31.12.2021 
Sursa: Raportul privind activitatea Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Iași, aferent anului 2021 
Din punct de vedere al gradelor de handicap, cele 29.734 de persoane fac parte din următoarele 
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categorii: 

✓ gr. I grav - 12.886 persoane; 

✓ gr. II accentuat - 12.353 persoane; 

✓ gr. III mediu - 3.748 persoane; 

✓ gr. IV ușor - 747 persoane (453 adulți și 294 copii). 

Raportat la anul 2020, când s-au înregistrat 28.760 de persoane cu dizabilități, anul 2021 a marcat o 
creștere cu 3,4% a numărului de beneficiari. 

De asemenea, la nivelul anului 2021 au fost emise 182.090 de bilete pentru transportul interurban - unui 
număr de 7.158 de persoane cu dizabilități. 

Totodată, numărul de legitimații pentru transportul urban, valabile la data 31.12.2021 era de 10.770. 

Activitatea DGASPC Iași vizează permanenta dezvoltare și îmbunătățire a calității serviciilor, o serie de 
proiecte fiind în diverse stadii (implementare/evaluare/depuse etc.) în momentul de față, după cum 
urmează: 

✓ DGASPC Iași - Promotor de Proiect: 7 proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 
2014-2020; 1 proiect finanțat prin Programe de Interes Național; 1 proiect finanțat prin 
colaborare public-privat (în implementare) 

✓ DGASPC Iași - Partener: 2 proiecte (în implementare); 

✓ 2 proiecte aflate în faza de evaluare; 

✓ 1 proiect depus spre finanțare. 

În același timp, acțiunile propuse a se realiza începând cu anul 2022 se regăsesc conturate în cadrul 
Planului de Acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași (2022) 
privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Județean Iași, aferent anului 2022, 
conform căruia următoarele obiective și direcții principale de acțiune au fost stabilite84: 

a) direcții de acțiune: 

✓ continuarea tranziției copilului de la protecția de tip rezidențial la protecția de tip 
familial; 

✓ dezvoltarea serviciilor de abilitare și reabilitare şi a celor de viață independentă a 
persoanelor cu dizabilități; 

✓ menținerea și/sau creșterea calității serviciilor sociale; 

b) obiective generale și operaționale: 

✓ OB1. Îmbunătățirea calității şi eficienței furnizării serviciilor sociale publice la nivel 
județean, cu următoarele obiective operaționale: 

 
84 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași (2022), Planul anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Iași pentru anul 2022 și Anexa-Obiective operaționale DGASPC 
(în consultare publică), disponibile online: https://www.dasiasi.ro/transparenta-decizionala--dtl-166368.html, accesat la 
data: 14.04.2022 
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o Licențierea serviciilor sociale furnizate de DGASPC Iași. 

o Organizarea unui număr de 23 sesiuni de formare profesională continuă pentru 
un număr de aproximativ 1000 de persoane din cadrul DGASPC Iași în 
vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii. 

o Îmbunătățirea competențelor asistenților maternali profesioniști prin formarea 
continuă organizată în cadrul proiectului „TEAM-UP” a unui număr de 100 de 
asistenți maternali. 

o Elaborarea Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru 
perioada 2023-2027, în conformitate cu nevoile locale identificate şi cu 
prevederile strategiilor naționale. 

o Îmbunătățirea prevenirii și a răspunsului în cazuri de urgență socială. 

✓ OB2. Dezvoltarea şi diversificarea unei rețele de servicii sociale complementare, 
orientate spre promovarea autonomiei persoanei vulnerabile şi favorabile incluziunii 
sociale, cu următoarele obiective operaționale: 

o Înființarea în parteneriat cu Fundația HHC România și Consiliul Județean Iași a 
unui Centru Respiro pentru copiii cu dizabilități şi familiile/ocrotitorii acestora. 

o Susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități aflate 
in CRRN Hîrlău şi prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din 
comunitate prin înființarea a 3 locuințe protejate pentru 18 persoane și a unui 
centru de zi (35 beneficiari/ lună) în comuna Gropnița, județul Iași. 

o Facilitarea accesului la servicii sociale suport pentru copiii care părăsesc 
centrele rezidențiale precum şi pentru copiii din comunitate prin înființarea a 5 
centre de zi prin proiecte cu finanțare POR. 

o Creșterea capacității victimelor violenței domestice de a depăși situația de 
vulnerabilitate, cât și transferul către o viață independentă prin acordarea unor 
servicii de: consiliere vocațională, grupuri de suport precum şi asigurarea 
măsurilor de protecție în regim de urgență a victimelor violenței în familie in 
locuință protejată in cadrul proiectului VENUS. 

✓ OB3. Finalizarea reformei instituționale pentru diverse categorii de beneficiari prin 
crearea de alternative bazate pe conceptul familial sau sprijin comunitar (locuințe 
sociale sau servicii rezidențiale de talie mică, incluse în comunitate), cu următoarele 
obiective operaționale: 

o Restructurarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Hîrlău 
în conformitate cu HCJ Iași nr. 242/2021 de aprobare a Planului de 
Restructurare a CRRN Hîrlău. 

o Închiderea centrelor de plasament de tip vechi şi reorganizarea serviciilor de 
protecția copilului pe model familial prin înființarea de căsuțe de tip familial 
(CTF 12 copii/căsuță) în care vor fi îngrijiți copiii din centrele de plasament 
închise şi pentru care nu au putut fi identificate alte soluții de îngrijire în 
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familie, astfel:  

▪ Închiderea Centrului Rezidențial ”Bogdana” Bogdănești - 4 CTF 

▪ Închiderea Centrului Rezidențial ”C.A. Rosetti” Iași - 6 CTF 

▪ Închiderea Centrului Rezidențial ”Sf. Stelian”, Pașcani,- 2 CTF 

▪ Închiderea Centrului Rezidențial ”Bucium” Iași- 4 CTF 

▪ Închiderea Centrului Rezidențial ”Sf. Andrei”- 1 CTF 

o Pregătirea semnării contractelor de finanțare prin POR pentru 2 proiecte care 
vizează închiderea Centrului Rezidențial „Mihail Sadoveanu”, Pașcani si a 
Centrului Rezidențial ”Sf. Nicolae” Pașcani si construcția și dotarea a 4 case de 
tip familial precum și reabilitarea /dotarea a 2 clădiri și înființarea a 2 centre de 
zi. 

o Extinderea rețelei județene de asistenți maternali cu minim 30 de asistenți 
maternali și susținerea acestora prin proiectul „TEAM-UP”. 

✓ OB4. Creșterea gradului de responsabilizare a comunităților locale pentru 
crearea/menținerea serviciilor sociale de prevenire a situațiilor de risc şi 
vulnerabilitate, cu următoarele obiective operaționale: 

o Îmbunătățirea capacităților de prevenire a situațiilor de neglijare, abuz, 
exploatare a copiilor, violență domestică, consum abuziv de alcool a celor 98 
de SPAS-uri din județul Iași prin întâlniri semestriale de coordonare 
metodologică/perfecționare a asistenților sociali comunitari. 

o Derularea unei campanii de prevenire a comportamentelor de risc la 
adolescenți prin acțiuni comune cu CJRAE și instrumentare în comun a 
cazurilor în vederea prevenirii bullying-ului, a sarcinilor nedorite în rândul 
adolescentelor, a consumului de droguri sau substanțe adictive. 

o Verificarea și transmiterea de feedback planurilor de acțiune de la nivelul 
UAT-urilor propuse spre avizare CJ. 

✓ OB5. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea inițiativelor partenerilor sociali şi 
societății civile pentru furnizarea serviciilor sociale, cu următoarele obiective 
operaționale: 

o Promovarea parteneriatului public-public și public-privat în vederea oferirii de 
servicii integrate și/sau complementare prin încheierea de convenții de 
colaborare. 

o Asigurarea accesului, pe criterii nediscriminatorii, a furnizorilor privați de 
servicii sociale la fonduri publice prin completarea Programului anual de 
contractare a serviciilor sociale din fonduri publice şi realizarea demersurilor 
specifice pentru contractarea următoarelor servicii sociale în anul 2022: 

▪ Serviciu tip Centru rezidențial destinat copiilor cu tulburări de 
comportament sau care au săvârșit fapte penale şi nu răspund penal 
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▪ Serviciu tip Centru de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități 

▪ Serviciu tip Centru de zi de recuperare pentru copilul cu dizabilități 

▪ Case de tip familial Verseni: Casa 1 si Casa 2,  

▪ Apartament 1 Arges din cadrul Serviciului Social de tip familial 
“Veniamin Costache” 

▪ Apartament nr.1 din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Sf. Andrei”- 
componenta apartamente. 

o Creșterea capacității DGASPC de a dezvolta servicii pe model de tip familial 
prin derularea în parteneriat cu Fundația HHC a proiectului de Închidere a 
Centrului de Plasament „Ion Holban”, Iași şi înființarea a 3 căsuțe de tip 
familial. 

o Acordarea de servicii integrate și/sau complementare victimelor violenței 
domestice-derularea parteneriat public-public- privat în cadrul proiectului 
Venus, Gloria și Minerva (parteneri ANES, CMSC, Fundația Corona, 
DGASPC Iași). 

Situația furnizorilor de servicii sociale acreditați, existenți la nivelul anului 2021 în județul Iași, se 
regăsește în tabelul de mai jos85: 

Tabelul nr. 43 - Analiza furnizorilor de servicii sociale acreditați, la nivel regional, anul 2021 

Localizare 

structuri 
specializate din 

cadrul/subordinea 
autorităților 

administrației 
Publice locale și 

autoritățile 
executive din 

unitățile 
administrativ-

teritoriale  

autorități ale 
administrației 

Publice centrale ori 
alte instituții aflate 
în subordinea sau 

coordonarea 
acestora care au 
stabilite prin lege 
atribuții privind 

acordarea de servicii 
sociale  

unități 
sanitare, 
unități de 

învățământ și 
alte instituții 
Publice care 
dezvoltă, la 

nivel 
comunitar, 

servicii sociale 
integrate 

organizații 
neguvernamentale, 
respectiv asociații 

și fundații 

culte 
recunoscute 

de lege 

operatori 
economici Total 

Total 
Regiunea 

de 
Dezvoltare 
Nord-Est 

194 6 19 300 44 28 591 

Bacău 26 3 1 72 2 10 114 

Botoșani 36 1 6 30 4 1 78 

Iași 51 1 3 70 15 5 145 

Neamț 29 0 2 51 7 9 98 

Suceava 21 0 5 57 14 2 99 

 
85 https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/4848 
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Localizare 

structuri 
specializate din 

cadrul/subordinea 
autorităților 

administrației 
Publice locale și 

autoritățile 
executive din 

unitățile 
administrativ-

teritoriale  

autorități ale 
administrației 

Publice centrale ori 
alte instituții aflate 
în subordinea sau 

coordonarea 
acestora care au 
stabilite prin lege 
atribuții privind 

acordarea de servicii 
sociale  

unități 
sanitare, 
unități de 

învățământ și 
alte instituții 
Publice care 
dezvoltă, la 

nivel 
comunitar, 

servicii sociale 
integrate 

organizații 
neguvernamentale, 
respectiv asociații 

și fundații 

culte 
recunoscute 

de lege 

operatori 
economici Total 

Vaslui 31 1 2 20 2 1 57 

Sursa: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 
Se observă, conform informațiilor din tabelul de mai sus, faptul că la nivel regional existau 591 
de furnizori de servicii sociale acreditați (în anul 2021), dintre care, ponderea majoritară aparține 
județului Iași (145 de furnizori), urmat de județul Bacău (114). Ca distribuție pe medii de 
rezidență, din cei 145 de furnizori, 72 se regăsesc în mediul rural și 73 în mediul urban. Din punct 
de vedere al căminelor pentru persoane vârstnice licențiate la nivelul anului 2021, situația 
aferentă județului Iași la nivelul anului 2021 reunea un număr total de 8 cămine (6 private și 3 
publice), însumând o capacitate totală de 718 locuri (vezi Anexa 3.6.) De asemenea, tot în anul 
2021 se regăseau 4 cantine sociale licențiate (3 cantine private și 1 cantină publică) cu o 
capacitate de 180 de locuri/zi (în cazul cantinelor private) și 250 de locuri în cadrul Direcției de 
Asistență Socială a Municipiului Iași. 

Centrele rezidențiale erau în număr de 3 (2 private și 1 public), cu o capacitate de 84 locuri. 
Totodată, la nivel județean, un număr de 12 furnizori acordau în anul 2021 servicii de îngrijire la 
domiciliu (11 privați și 1 public), reunind o capacitate de 748 locuri. 

 

*** 
 

Concluzionând,  capitolul ”Sănătate și asistență socială” a analizat infrastructura județului din 
punct de vedere al sistemului de sănătate și al celui de asistență socială, putând fi concluzionate 
următoarele: 

✓ sistemul sanitar 

o județul Iași dispune de cel mai ridicat număr de spitale la nivel regional (27) 
din totalul de 72 existente la nivel regional, urmat de județele Bacău (16) și 
Suceava (13) 

o de asemenea, cele mai numeroase ambulatorii se regăsesc tot la nivelul 
județul Iași - 5 ambulatorii de specialitate din totalul de 11 la nivel regional, 
respectiv 20 de ambulatorii integrate spitalului din cele 48 disponibile la nivel 
regional 

o în același timp, la nivel județean se regăsește și cea mai ridicată capacitate în 
cadrul spitalelor, din punct de vedere al numărului de paturi pentru 
internare continuă - 7.626 de locuri (38%) din totalul de 20.171 existent la 
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nivel regional 

o cel mai numeros personal medical se regăsește, de asemenea, la nivelul 
județului Iași, anul 2020 reunind 4.552 persoane, reprezentând mai mult de 
jumătate (53%) din personalul medical existent la nivel regional (8.629 
persoane) 

✓ asistența socială 

o numeroase activități derulate la nivelul DGASPC Iași în vederea dezvoltării și 
îmbunătățirii serviciilor sociale, respectiv: o paletă vastă de servicii sociale 
prestate beneficiarilor, un număr semnificativ de proiecte aflate în implementare 
la momentul elaborării prezentei strategii, precum și un Plan de Acțiune ce 
propune obiective generale și operaționale începând cu anul 2022, urmărind 
asigurarea unor servicii sociale de calitate 

o o infrastructură în domeniul asistenței sociale bine dezvoltată, județul Iași 
reunind cel mai mare număr de furnizori de servicii sociale acreditați (aprox. 
25% din numărul total) 

o existența, la nivelul județului Iași, a unei palete diversificate de furnizori de 
servicii sociale licențiați, publici și privați, printre care (anul 2022):  

▪ cămine pentru persoane vârstnice licențiate - 7 furnizori,  

▪ cantine sociale - 3 furnizori,  

▪ centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără 
adăpost licențiate - 2 furnizori,  

▪ servicii de îngrijire la domiciliu - 6 furnizori etc. 
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Capitolul 8. Educație și învățământ 
 

Capitolul prezent redă analiza infrastructurii educaționale la nivelul județului Iași, fiind abordați o 
serie de indicatori, precum: unitățile de învățământ pe niveluri de educație și medii de rezidență, 
populația școlară, personalul didactic, săli de clasă, laboratoare școlare, dotări școlare etc. 

 

Unitățile de învățământ au fost analizate comparativ la nivel regional, pentru perioada 2016-
2020, pentru a identifica eventualele investiții realizate în extinderea sistemului educațional, 
respectiv86: 

Tabelul nr. 44 - Unități de învățământ, la nivelul județului Iași, perioada 2016-2020 

Regiunea de dezvoltare Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 
%2020/ 

2019 

Regiunea de Dezvoltare 
Nord-Est 1.104 1.100 1.093 1.092 1.091 -0,09% 

Bacău 184 186 186 188 187 -0,53% 

Botoșani 132 132 133 134 132 -1,49% 

Iași 262 264 261 261 260 -0,38% 

Neamț 144 138 138 138 140 1,45% 

Suceava 229 226 225 223 224 0,45% 

Vaslui 153 154 150 148 148 0,00% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Județul Iași deținea, la nivelul anului 2020, un număr de 260 de unități de învățământ, 
reprezentând 24% din totalul regional de 1.091 de unități, aceasta fiind cea mai ridicată pondere 
la nivel regional. În ceea ce privește distribuția în funcție de mediul de rezidență, la nivelul anului 
2020, existau 135 de unități de învățământ în mediul urban și 125 de unități în mediul rural. 

Referitor la evoluția numărului de unități de învățământ în perioada 2016-2020, se observă mici 
fluctuații la nivel regional, anul 2020 înregistrând o extindere a sistemului educațional în cazul 
județelor Neamț, Suceava și Vaslui.  

Județul Iași se caracterizează printr-o reducere cu 0,38% a numărului de unități de învățământ în 
anul 2020 comparativ cu anul 2019. În ceea ce privește infrastructura de învățământ superior, la 
nivelul județului Iași funcționau în anul 2020, un număr de 43 de facultăți, dintre care 37 publice 
și 6 private. 

Analiza populației școlare este redată în tabelul de mai jos, pe principalele niveluri de educație, 

 
86 Institutul Național de Statistică, SCL101B - Unitățile de învățământ, pe niveluri de educație, medii de rezidenta, 

macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 
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pentru perioada 2016-202087 (situația in extenso se regăsește în Anexa 1.7.): 
Tabelul nr. 45 - Populația școlară pe niveluri de educație, în județul Iași, perioada 2016-2020 

Niveluri de educație Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Anul 
2020 

2020/2
019 

Total 189.342 187.435 185.980 186.319 186.402 0,04% 

Copii înscriși în creșe 1.089 955 1.059 1.025 888 -13,37% 

Copii înscriși în grădinițe 22.062 21.858 22.173 22.546 21.357 -5,27% 

Elevi înscriși în învățământul 
preuniversitar 113.017 111.230 109.777 108.095 107.268 -0,77% 

Elevi înscriși în învățământul liceal 24.755 24.626 24.436 24.283 24.554 1,12% 

Elevi înscriși în învățământul profesional 6.703 6.819 6.685 6.610 6.472 -2,09% 

Elevi înscriși în învățământul postliceal 
(inclusiv învățământul special) 3.671 3.581 3.558 3.385 3.456 2,10% 

Elevi înscriși în învățământul de maiștri 171 146 161 191 179 -6,28% 

Studenți și cursanți înscriși în 
învățământul universitar (licență, master, 
cursuri postuniversitare, doctorat si 
programe postdoctorale de cercetare 
avansata) 

53.174 53.392 52.971 54.653 56.889 4,09% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Conform informațiilor din tabelul de mai sus, evoluția populației școlare în perioada 2016-2020 
prezintă o serie de fluctuații, anul 2020 înregistrând o creștere cu 0,04% a populației școlare 
totale, pe seama creșterii numărului de elevi înscriși în învățământul liceal (+1,12%) și al celor 
înscriși în învățământul postliceal (+2,10%). În același timp, numărul copiilor înscriși în creșe a 
scăzut cu 13,37%, iar al celor înscriși în grădinițe a scăzut cu 5,27%. Situația poate fi explicată și 
prin prisma reducerii populației cu vârsta 0-19 ani cu 0,48% în anul 2020 comparativ cu anul 
2019. Personalul didactic al județului Iași cuprindea 11.630 persoane în anul 2020, conform 
informațiilor din tabelul de mai jos88.  

Se constată faptul că județul Iași deține cele mai multe cadre didactice comparativ cu celelalte 
județe la nivel regional, aspect justificat prin prisma numărului ridicat de școlari (186.402 în anul 
2020). În acest context, raportul cadru didactic - elev era de 0,06 la 1 la nivelul anului 2020. 

Tabelul nr. 46 - Personalul didactic, la nivelul județului Iași, perioada 2016-2020 

 
87 Institutul Național de Statistică, SCL103D - Populația școlară, pe niveluri de educație, județe și localități 
88 Institutul Național de Statistică, SCL104A - Personalul didactic, pe niveluri de educație, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și 
județe 
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Regiunea de dezvoltare Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 
%2020/ 

2019 

Regiunea de Dezvoltare 
Nord-Est 40.479 40.538 40.115 39.977 40.229 0,63% 

Bacău 7.031 6.892 6.611 6.712 6.723 0,16% 

Botoșani 4.629 4.640 4.665 4.614 4.723 2,36% 

Iași 11.331 11.469 11.526 11.573 11.630 0,49% 

Neamț 4.857 4.810 4.681 4.600 4.640 0,87% 

Suceava 7.985 8.040 8.033 7.948 8.019 0,89% 

Vaslui 4.646 4.687 4.599 4.530 4.494 -0,79% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În strânsă legătură cu situația de mai sus, distribuția personalului didactic pe niveluri de educație este 
redată în continuare, pentru anul 2020. Se poate observa faptul că ponderea majoritară a personalului pe 
niveluri de educație revine învățământului preuniversitar (63,16%) și învățământului universitar 
(24,26%). Aspectele sunt strâns corelate cu ponderea majoritară a elevilor în învățământul preuniversitar 
(57%) și a studenților (30%). 

Tabelul nr. 47 - Personalul didactic pe niveluri de educație, la nivelul județului Iași, 2020 

Regiunea de dezvoltare Anul 2020 Pondere în total 

În învățământul antepreșcolar 26 0,22% 

În învățământul preșcolar 1.437 12,36% 

În învățământul preuniversitar, din care: 7.345 63,16% 

În învățământul primar și gimnazial (inclusiv 
învățământul special) 4.952 - 

În învățământul liceal 2.189 - 

În învățământul profesional 124 - 

În învățământul postliceal și de maiștri 80 - 

În învățământul universitar 2.822 24,26% 

Total 11.630 100% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În ceea ce privește structura personalului didactic pe medii de rezidență, în anul 2020, în mediul 
urban activau 7.820 persoane, iar în mediul rural, 3.810 persoane. 

Din punct de vedere al structurii pe sexe, la nivelul anului 2020, predomina personalul didactic de 
sex feminin, acesta reunind 8.474 de femei și doar 3.156 de bărbați. 
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Ponderile urban-rural, respectiv masculin-feminin, sunt menținute de-a lungul întregii perioade 
analizate. 

Un aspect important al analizei reflectă dotările unităților de învățământ din punct de vedere al 
sălilor de clasă89, laboratoarelor școlare90, sălilor de gimnastică91 și atelierelor școlare92, analiză 
redată grafic în continuare. 

 
Figura nr. 29 - Numărul de săli de clasă, laboratoare școlare, săli de gimnastică, ateliere școlare, 

județul Iași, perioada 2016-2020  
Sursa: Autorul, pe baza datelor INS 

Conform figurii de mai sus, se observă faptul că la nivelul anului 2020 unitățile de învățământ din 
județul Iași dispuneau de 6.396 de săli de clasă, 2.158 de laboratoare școlare, 192 de săli de 
gimnastică și 260 de ateliere școlare. Corelând informațiile de mai sus cu numărul total de unități de 
învățământ (260 la nivelul anului 2020), la 1 unitate de învățământ corespund 24,6 săli de clasă și un 
număr estimativ de 29 de elevi într-o sală de clasă.  Similar, analiza numărului de terenuri de sport93, 
respectiv a bazinelor de înot94 evidențiază o scădere în anul 2020 a numărului de terenuri de sport (185 
de terenuri de sport, cu 4 mai puține comparativ cu anul anterior), în timp ce numărul de bazine de 

 
89 Institutul Național de Statistică, SCL105B - Sali de clasa (cabinete școlare/amfiteatre) pe niveluri de educație, județe și localități 
90 Institutul Național de Statistică, SCL106B - Laboratoare școlare pe niveluri de educație, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 
91 Institutul Național de Statistică, SCL107B - Săli de gimnastica pe niveluri de educație, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 
92 Institutul Național de Statistică, SCL108B - Ateliere școlare pe niveluri de educație, județe și localități 
93 Institutul Național de Statistică, SCL110C - Terenuri de sport pe niveluri de educație, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 
94 Institutul Național de Statistică, SCL111C - Bazine de înot pe niveluri de educație, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020
Săli de clasă 6,393 6,360 6,428 6,480 6,396
Laboratoare școlare 1,954 1,979 2,111 2,201 2,158
Săli de gimnastică 169 176 182 188 192
Ateliere școlare 288 291 299 270 260
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înot se menține constant - 1. Referitor la numărul de PC-uri95, anul 2020 a marcat o extindere a 
infrastructurii IT&C, cu 2,79% a numărului de PC-uri comparativ cu anul 2019. În mărime absolută, 
20.942 de PC-uri reprezentau dotările aferente celor 260 de unități de învățământ. Prin corelare cu 
numărul de școlari, un PC revine unui număr de aprox. 10 elevi, prin urmare este necesară realizarea 
de investiții în extinderea infrastructurii informatice a unităților școlare (situația in extenso poate fi 
consultată în Anexa 1.7.). 

Analiza numărului de absolvenți pe niveluri de educație este redată în tabelul de mai jos pentru 
perioada 2016-201996. Se observă o reducere cu 3,59% a numărului de absolvenți din 
învățământul preuniversitar și cu 0,21% a numărului total de absolvenți. În schimb, un aspect 
pozitiv reiese din creșterea numărului de absolvenți cu diplomă (+4,75% în anul 2019 comparativ 
cu anul 2018). 

Tabelul nr. 48 - Numărul de absolvenți pe niveluri de educație, la nivelul județului Iași, perioada 
2016-2020 

Nivel de educație Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 % 
2019/2018 

Învățământ preuniversitar 16.608 16.343 16.868 16.263 -3,59% 

Învățământ primar și gimnazial 
(inclusiv învățământ special) 7.959 7.871 8.044 7.752 -3,63% 

Învățământ secundar ciclul 2 
(liceal și profesional) 7.493 7.313 7.737 7.360 -4,87% 

Învățământ postliceal și de maiștri 1.156 1.159 1.087 1.151 5,89% 

Învățământ universitar - absolvenți 
cu diploma (licență, master, cursuri 
postuniversitare, doctorat si 
programe postdoctorale de 
cercetare avansata) 

11.096 12.878 11.486 12.032 4,75% 

Total 27.704 29.221 28.354 28.295 -0,21% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

De asemenea, în ceea ce privește evoluția numărului de elevi care au promovat examenul de 
bacalaureat97, perioada 2016-2019 a înregistrat ușoare fluctuații, anul 2019 marcând o reducere cu 
1,13% a numărului total de elevi, atingând un număr de 4.371 de elevi, dintre care: 2.529 fete și 
1.842 băieți. 

 
95 Institutul Național de Statistică, SCL112C - PC-uri/echipamente IT pe niveluri de educație, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și 
județe 
96 Institutul Național de Statistică, SCL109A - Absolvenți pe niveluri de educație, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 
97 Institutul Național de Statistică, SCL109G - Numărul elevilor care au promovat examenul de bacalaureat, pe sexe, 

macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 
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Figura nr. 30 - Evoluția numărului de elevi care au promovat examenului de bacalaureat, județul 

Iași, perioada 2016-2020  
Sursa: Autorul, pe baza datelor INS 

În strânsă legătură cu indicatorii de mai sus, rata abandonului școlar, redată tabelar mai jos pentru 
perioada 2016-2019, reflectă o situație școlară pozitivă, per ansamblu, justificată prin reducerea 
ratei abandonului școlar pe toate nivelurile educaționale. Învățământul postliceal și de maiștri 
reprezintă nivelul educațional care a înregistrat cea mai semnificativă scădere a ratei abandonului 
școlar, cu impact pozitiv asupra nivelului educațional și formării profesionale a elevilor98. 

Tabelul nr. 49 - Rata abandonului școlar pe niveluri de educație, la nivelul județului Iași, perioada 
2016-2019 (procente) 

Nivel de educație Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 % 2020/2019 

Învățământ primar și gimnazial 1,5 1,3 1,4 1,1 -0,3 

Învățământul primar 1,3 1,1 1,2 1 -0,2 

Învățământ gimnazial 1,7 1,4 1,5 1,3 -0,2 

Învățământul secundar ciclul 2 
(liceal si profesional) 2,6 2,3 2,5 1,8 -0,7 

Învățământ postliceal și de 
maiștri 12,4 10,5 12,5 7,7 -4,8 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 

*** 
 

Concluzionând, capitolul „Educație și învățământ” realizează o radiografiere a sistemului educațional 

 
98 Institutul Național de Statistică, SCL113A - Rata abandonului în învățământul preuniversitar, pe niveluri de educație, 

macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 
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din județul Iași pentru a determina gradul de dezvoltare și de dotare a infrastructurii, putând fi 
concluzionate următoarele: 

✓ infrastructura de învățământ 
o județul Iași deține cel mai ridicat număr de unități școlare la nivel regional (260 de unități 

de învățământ, reprezentând 24% din totalul regional), dintre care: 135 de unități de 
învățământ în mediul urban și 125 de unități în mediul rural, 

o infrastructura de învățământ superior cuprindea, în anul 2020, un număr de 43 de facultăți, 
dintre care 37 publice și 6 private, 

o la nivelul anului 2020 unitățile de învățământ din județul Iași dispuneau de 6.396 de săli de 
clasă, 2.158 de laboratoare școlare, 192 de săli de gimnastică și 260 de ateliere școlare, 

o numărul PC-urilor este insuficient raportat la numărul de elevi, 1 PC revenind unui număr 
de aprox. 10 elevi. 

✓ populația școlară  
o evoluția populației școlare în perioada 2016-2020 prezintă o serie de fluctuații, anul 2020 

înregistrând o creștere cu 0,04% a populației școlare totale - anul 2020 cuprindea un număr 
total de 186.402 școlari, 

o numărul de elevi care au promovat examenul de bacalaureat era de 4.371, în scădere cu 
1,13% comparativ cu anul 2018, 

o rata abandonului școlar reflectă o situație pozitivă în ceea ce privește reducerea 
indicatorului pe fiecare nivel educațional. 

✓ personalul didactic 
o personalul didactic al județului Iași cuprindea 11.630 persoane în anul 2020, cu 0,49% mai 

mult decât în anul 2019, 
o ponderea majoritară a personalului pe niveluri de educație revine învățământului 

preuniversitar (63,16%) și învățământului universitar (24,26%), aspect corelat și cu 
ponderea elevilor pe niveluri de educație. 

Capitolul 9. Cultură, culte, sport și agrement 
 

Capitolul de față urmărește identificarea și analiza principalelor elemente culturale, din punct de 
vedere material și imaterial, precum și a infrastructurii de agrement și activităților sportive și de 
petrecere a timpului liber. 

9.1 Cultură și culte 
Secțiunea ”Cultură și culte” se caracterizează prin următoarele aspecte (centralizatoarele statistice 
se pot consulta în Anexa 1.8.) la nivelul anului 2019/2020: 

✓ numărul de biblioteci - la nivelul județului Iași își desfășoară activitatea o singură 
bibliotecă de rang județean (Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași), trei biblioteci 
orășenești (Podu Iloaiei, Tg. Frumos și Hârlău), o bibliotecă municipală (Pașcani) și 80 de 
biblioteci comunale; 
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✓ numărul de cititori activi99 - un număr total de 125.100 de cititori activi, în scădere cu 
19,25% față de anul 2019; cei mai numeroși cititori se regăsesc în bibliotecile școlare 
(65.943), publice (39.708) și comunale (22.268); 

✓ numărul de cinematografe100 - 2 cinematografe erau active în județul Iași în anul 2019, 
reunind 9.208 spectacole cinematografice101 și un număr de 499.000 spectatori102; 

✓ numărul de muzee103 - la nivelul anului 2020, în județul Iași existau 24 de muzee și 
7.939.266 vizitatori104, în scădere cu 56,37% față de anul 2019; 

✓ personalul angajat în instituțiile de cultură din județul Iași - reunea, în anul 2020: 

o personalul angajat din biblioteci105 - 570 persoane (-2,73%) 

o personalul angajat din instituțiile și companiile de spectacole106 - 649 persoane (-7,42%) 

o personalul angajat din muzee107 - 216 persoane (+14,89%). 

Suplimentar analizei statistice, în continuare sunt prezentate distribuția în teritoriu a 
monumentelor istorice din județul Iași și principalele activități culturale derulate la nivel județean. 

 
99 Institutul Național de Statistică, ART107B - Cititori activi la biblioteci pe categorii de biblioteci, macroregiuni, regiuni de dezvoltare 

si județe 
100 Institutul Național de Statistică, ART102B - Cinematografe pe categorii de cinematografe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si 

județe 
101 Institutul Național de Statistică, ART109B - Spectacole cinematografice pe categorii de cinematografe, macroregiuni, regiuni de 

dezvoltare si județe 
102 Institutul Național de Statistică, ART110B - Spectatori la cinematografe pe categorii de cinematografe, macroregiuni, regiuni de 

dezvoltare si județe 
103 Institutul Național de Statistică, ART104C - Muzee si colecții publice după felul muzeului/colecției publice, pe județe si localități 
104Institutul Național de Statistică,  ART113B - Vizitatori in muzee si colecții publice, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
105 Institutul Național de Statistică, ART121B - Personalul angajat din biblioteci pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
106 Institutul Național de Statistică, ART122B - Personalul angajat din instituțiile si companiile de spectacole pe macroregiuni, regiuni 

de dezvoltare si județe 
107 Institutul Național de Statistică, ART123B - Personalul angajat din muzee pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si 
județe 
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Figura nr. 31 - Distribuția în teritoriu a monumentelor istorice din județul Iași 

Sursa: Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Iași108 

Se observă că predominante sunt UAT-urile cu până la 10 monumente, urmate de zonele cu 10-
20 de monumente, existând și UAT-uri care concentrează peste 50 de monumente, cum este cazul 
Municipiului Iași. 

În ceea ce privește activitățile culturale derulate la nivel județean, pot fi enumerate următoare 
proiecte în domeniul cultural109: 

✓ Proiectul „Sipetul bunicii” - constă în organizarea unor expoziții de artă populară 
tradițională, urmărind redescoperirea de țesături și cusături, păstrate și conservate cu grijă 
în gospodăriile locuitorilor din județul Iași. De sărbătoarea Floriilor, în anul 2008, în satul 
Buhalnița, s-a desfășurat prima ediție a acestei manifestări, cu sprijinul preotului paroh, 
care a organizat o expoziție de artă populară tradițională, cuprinzând costume populare, 
prosoape, covoare și multe alte obiecte de acest tip, lucrate de gospodinele din sat. 

✓ Festivalul Trandafir de la Moldova - prin organizarea Festivalului de cântece și jocuri 
populare tradiționale ”Trandafir de la Moldova” de cincizeci și trei de ani, se justifică 

 
108 Strategia de dezvoltare economico‐socială a județului Iași, disponibil online:/http://www.icc.ro/sites/ files/files/strategie_default/ 

dezvoltare/Analiza-diagnostic.pdf 
109 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, disponibil online: https://traditii-iasi.ro/proiecte/ 
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preocuparea permanentă pentru descoperirea, păstrarea și promovarea folclorului literar-
muzical și coregrafic autentic, aducând pe scenă, în fiecare an, ansambluri, grupuri de 
interpreți, soliști vocali și instrumentiști din diferite zone folclorice ale țării și, în special, 
din Moldova, precum și ale românilor din afara granițelor, în cadrul uneia dintre cele mai 
longevive manifestări de acest gen din țară. Totodată, se are în vedere păstrarea 
specificului zonal sau local, acuratețea costumelor, autenticitatea textelor poetico-
muzicale și ineditul unor dansuri prezentate în festival.  

✓ Sărbătoarea Mărțișorului - originile mărțișorului nu sunt cunoscute exact, dar prezența 
sa atât la români cât și la bulgari (sub numele de Martenița) este considerată ca fiind 
datorată substratului comun daco-tracic, anterior romanizării la primii și slavizării la 
ultimii, deși legendele populare îi dau alte origini. Documentar, mărțișorul a fost atestat 
pentru prima oară într-o lucrare de-a lui Iordache Golescu. Folcloristul Simion Florea 
Marian presupune că în Moldova și Bucovina mărțișorul era compus dintr-o monedă de 
aur sau de argint, prinsă cu ață albă-roșie, și era purtat de copii în jurul gâtului. Fetele 
adolescente purtau și ele mărțișor la gât în primele 12 zile ale lui martie, pentru ca mai 
apoi să îl prindă în păr și să-l păstreze până la sosirea primilor cocori și înflorirea 
arborilor.  

✓ Cultura Cucuteni sau Cucuteni-Tripolia, una dintre cele mai vechi civilizații din Europa 
(care a trăit din 5.200 până în 3.200 î. e. n.), și-a primit numele după satul cu același nume 
din apropierea Iașului, unde în anul 1884 s-au descoperit primele vestigii. Cultura 
Cucuteni a precedat cu câteva sute de ani toate așezările umane din Sumer și Egiptul 
Antic. Cultura Cucuteni se întindea pe o suprafață de 350.000 kilometri pătrați, pe 
teritoriul actual al României, Republicii Moldova și Ucrainei. Pe teritoriul României 
cultura Cucuteni era răspândită în Moldova, nord-estul Munteniei, sud-estul Transilvaniei 
și Basarabia și se caracteriza printr-o ceramică de foarte bună calitate, bogat și variat 
pictată110. 

✓ Festivalul folcloric ”Datini și obiceiuri de iarnă” este unul dintre cele mai îndrăgite 
evenimente etnofolclorice desfășurate la Iași, care își propune an de an să readucă în prim 
plan minunata lume a tradițiilor străvechi de Crăciun și Anul Nou. Varietatea 
repertoriului specific acestor sărbători (colinde, plugușoare, jocuri cu măști) pune în 
valoare profunde semnificații mistice și implică realizări artistice ample și bogate pe plan 
muzical, coregrafic, plastic, mimic și pantomimic. Ansambluri de pe întreg teritoriul 
României, dar și din Republica Moldova sau Ucraina, se întrec an de an în măiestria 
jocului Ursului, a Căiuților, Caprei sau Cerbului, dar și interpretarea celor mai originale 
plugușoare și emoționante colinde. Varietatea costumelor, a măștilor și a jocurilor, pe de 
o parte, precum și autenticitatea și frumusețea repertoriului, pe de altă parte, au 
transformat Festivalul de Datini Iași într-un adevărat reper cultural, unanim recunoscut la 
nivel național și chiar internațional.  

✓ În cadrul Programului ”Educația permanentă” s-a avut în vedere stimularea interesului 
tinerilor pentru cultura populară tradițională și inițierea acestora în practicarea unor 

 
110 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, disponibil online: https://traditii-

iasi.ro/proiecte/ https://traditii-iasi.ro/proiecte/cucuteni-5000/ 
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meșteșuguri. Printre acestea, sunt amintite, Tabăra de pictură naivă ”Acasă la Suhuleț”, 
care se desfășoară de patru ediții în satul Suhuleț, comuna Tansa. Sub genericul 
”Copilăria la țară”, s-a organizat o tabără de pictură naivă și în satul Bodești, comuna 
Scânteia. Inițiative de acest gen au început să apară și în comunele Heleșteni și Scobinți, 
unde există interes, atât din partea tinerilor, cât și a cadrelor didactice, de a se integra în 
acest proiect. Cele mai numeroase manifestări din cadrul proiectului sunt festivalurile 
folclorice de obiceiuri de iarnă, care se desfășoară, an de an, în localitățile din județ. Se 
remarcă, în acest sens, manifestările de la Hârlău, Tătăruși, Târgu Frumos, Pașcani și 
Miroslovești. 

✓ Proiectul ”Meșteșuguri populare - tradiție și continuitate” urmărește păstrarea și, mai 
cu seamă, transmiterea meșteșugurilor în familie sau în comunitatea locală. Meșteșugurile 
populare un loc important în cadrul tradițiilor caracterizate printr-un bogat potențial 
creator, constituindu-se în expresia incontestabilă a originalității poporului român. Astfel, 
îndeletniciri cu rol practic de odinioară (olăritul, prelucrarea lemnului sau a fierului, 
țesutul, cusutul și împletitul nuielelor) sunt astăzi deosebit de apreciate, constituind 
patrimoniul material național. Meșteșuguri precum încondeierea ouălor, confecționarea de 
instrumente muzicale și multe altele în forma lor autentică, au devenit tot mai rare din 
cauza pierderii continuității între generații. Astfel, proiectul ”Meșteșuguri populare - 
tradiție și continuitate” are ca obiectiv atragerea tinerilor spre cunoașterea și practicarea 
acestor meserii. 

✓ Șezători la noi în sat - în tradiția românească, șezătoarea este o adunare de mici 
dimensiuni specifică mediului rural, care are loc în serile de iarnă. Cei care participă la 
șezătoare lucrează, cântă, povestesc și joacă anumite jocuri sociale. Ciclul anual al 
șezătorilor are loc după terminarea muncilor agricole. El începe înainte de postul 
Crăciunului și se încheie înainte de postul Paștelui. Este o datină veche, o adunare 
formată din oameni de la țară, fiind numită în unele regiuni și furcărie, habă, habără, sau 
sideancă. ”Șezători la noi în sat” este un proiect inițiat de Centrul Județean pentru 
Promovarea Culturii Tradiționale Iași, care urmărește să revitalizeze și, în același timp, să 
promoveze tradițiile locale, prin organizarea unor întâlniri cu locuitorii din satele 
județului. În cardul acestor întâlniri cu gospodari, creatori populari, rapsozi, dansatori, se 
are în vedere cunoașterea realităților din lumea satului, fiind antrenate toate categoriile de 
vârstă. Principalul obiectiv este redescoperirea tradițiilor și a obiceiurilor care au existat 
în vatra satului și promovarea acestora.  

✓ Saloanele Moldovei - Expoziția Națională de Artă Naivă ”Saloanele Moldovei” se 
organizează la Iași de peste 30 de ani și își propune de fiecare dată să pună în valoare acei 
artiști devotați genului care și-au impus de-a lungul timpului un stil particular. Arta naivă este 
strâns legată de arta populară, păstrând caracteristicile tradiționale ale civilizației țărănești 
autentice. În cadrul ”Saloanelor Moldovei” au fost expuse lucrări aparținând unor artiști 
consacrați în acest domeniu, precum: Aurora Năforniță, Gheorghe Ciobanu, Costică Onuță, 
Mihai Dascălu, Ioan Măric, Paula Iacob, Calistrat Robu, Gheorghe Boancă, Camelia Ciobanu-
Constantin, Catinca Popescu, Lucica Ciobanu și mulți alții. Această expoziție se constituie, an 
de an, într-un moment de întâlnire a creatorilor și o ierarhizare a valorilor, urmărind, totodată, 
păstrarea individualității stilistice și, nu în ultimul rând, identificarea de noi talente. 
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De asemenea, sunt enumerate în continuare și câteva festivaluri și evenimente derulate la nivel 
județean, respectiv111: 

✓ AFTERHILLS - cel mai tânăr festival de muzică de anvergură din România, fiind cel mai mare 
și important festival la nivel regional 

✓ FILIT - Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași este un proiect ce reunește la Iași, 
în luna octombrie, profesioniști din domeniul cărții, atât din țară, cât şi din străinătate  

✓ Serile Filmului Românesc  

✓ Magia baloanelor - festivalul baloanelor cu aer cald 

✓ Rocanotherworld - Rocanotherworld este un festival anual de muzică, artă și gastronomie In 
Memoriam Ioan Dan Niculescu (1978-2016). Se poziționează ca un eveniment caritabil care 
încurajează și promovează legăturile interumane și dezvoltarea comunității. 

✓ Maratonul Internațional Iași - Misiunea maratonului este de a strânge suficienți bani pentru 
dotarea și funcționarea celor 5 puncte de prim ajutor pre medical din Municipiul Iași, deservite 
de către voluntarii Serviciului Voluntar de Ambulanță din cadrul Asociației Ambulanța Life; 

✓ Hangariada - eveniment derulat pe parcursul a trei zile, în cadrul Aeroclubului Alexandru 
Matei; 

✓ Festivalul International de Teatru pentru Publicul Tânăr - eveniment organizat anual de Teatrul 
Luceafărul; 

✓ Festivalul Studenților Ieșeni - FEstudIS - eveniment organizat de Casa de Cultură a Studenților 
din Iași; 

✓ Festivalul International al Educației - eveniment organizat de Primăria Municipiului Iași. 

Totodată, județul Iași cuprinde o serie de instituții de cultură remarcabile, reprezentate de: Ateneul din 
Iași; Filarmonica Moldova Iași; Opera Națională Romană din Iași; Teatru Național ”Vasile Alecsandri” 
Iași; Teatrul pentru Copii și Tineret ”Luceafărul”. 

Referitor la distribuția populației în funcție de culte, cele mai recente date, furnizate în urma 
recensământului populației din anul 2011, indică faptul că 92.29% din totalul populației existente la 
nivelul județului Iași aparține religiei ortodoxă. Următoarea religie care se remarcă la nivel județean 
este cea romano-catolică, aceasta fiind practicată de 4,91% din totalul populației. Dintre cultele 
practicate la nivelul județului Iași se regăsesc, într-o mică măsură, și următoarel:  Reformată, 
Penticostală, Greco-catolică, Baptistă, Adventistă de ziua  a șaptea, Musulmană, Unitariană, Martorii 
lui Iehova, Creștină după Evanghelie, Creștină de rit vechi, Evanghelică lutherană, Ortodoxă sârbă, 
Evanghelică, Evanghelică de confesiune augustană, Mozaică, Atee.112 

 

  

 
111 Festivaluri Iași, disponibil online: https://www.laiasi.ro/evenimente-periodice-la-iasi/festivaluri-iasi/, accesat la 
24.02.2022 
112 Recensământul populației și locuințelor 2011 - 12. Populația stabilă pe sexe, după religie - categorii de 
localități, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 
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Figura nr. 32: Populația stabilă, după religie, la nivelul județului Iași  

Sursa: Recensământul populației și locuințelor 2011 

9.2 Sport 
Activitatea și infrastructura sportivă sunt analizate prin prisma următorilor indicatori: 

✓ secții sportive113 - în anul 2020 existau 266 de secții sportive la nivel județean, cele mai 
numeroase comparativ cu restul județelor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (27,65% 
din totalul de 962 de secții sportive); 

✓ sportivi legitimați114 - 7.746 de sportivi legitimați în anul 2020, reprezentând 25,27% din 
totalul de 30.656 existenți la nivel regional (cea mai ridicată pondere); 

✓ antrenori sportivi115 - un număr de 202 antrenori sportivi în anul 2020, reprezentând 
24,48% din totalul de 825 la nivel regional (cea mai ridicată pondere); 

✓ instructori sportivi116 - un număr de 179 de instructori sportivi în anul 2020, 
reprezentând 28,46% din totalul de 629 la nivel regional (cea mai ridicată pondere). 

  

 
113 Institutul Național de Statistică, CSP101B - Secții sportive, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
114 Institutul Național de Statistică, CSP102B - Sportivi legitimați, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
115 Institutul Național de Statistică, CSP103B - Antrenori sportivi, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
116 Institutul Național de Statistică, CSP104B - Instructori sportivi pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
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9.3  Agrement 
Spațiile verzi existente la nivel județean ocupau, în anul 2020, 913 hectare, plasând județul Iași pe 
locul 2 în ierarhia la nivel regional, fiind surclasat de județul Bacău cu 928 de hectare117. 
Având în vedere numeroasele arii naturale existente la nivel județean (a se vedea Secțiunea 1.5.), 
există un potențial turistic ridicat de amenajare a acestor zone și de creare a unor spații destinate 
petrecerii timpului liber de către turiști. 

Infrastructura de agrement a județului cuprinde: parcuri și grădini, spații verzi și rezervații 
naturale, baze nautice, stadioane și arene sportive, cluburi de agrement. Dintre acestea, cele mai 
importante sunt: 

✓ parcuri și grădini: Grădina Botanică „Anastasie Fătu” Iași, Parcul Copou, Parcul Palas118 
, Parcul Teatrului Național din Iași, Parcul Palatului Culturii, Parcul Expoziției etc.;  

✓ spații verzi și rezervații naturale: Pădurea și lacul Ciric, Pădurea Breazu, Rezervația 
Paleontologică Repedea, Rezervația Palinologică Ion Inculeț, Pădurea Frumușica etc.; 

✓ baze nautice: Baza nautică Dorobanț, Baza Nautică Nova Nautic ”Ezareni” etc.; 

✓ stadioane: Stadionul Emil Alexandrescu, Stadionul Tineretului etc.; 

✓ cluburi de agrement. 

Activitățile ce pot fi derulate în asemenea spații sunt: plimbări cu calul, plimbări cu poneiul, tenis 
de masă, fussball, paintball, tir cu arcul, airsoft, pescuit sportiv, drumeții etc. 

 
*** 

 
Concluzionând, capitolul ”Cultură, culte, sport și agrement” realizează o radiografiere a 
nivelului de dezvoltare și de diversificare a culturii și a activităților de petrecere a timpului liber, 
putând fi concluzionate următoarele: 

✓ cultură și culte 

o un potențial turistic foarte ridicat, justificat de patrimoniul material și imaterial 
valoros existent la nivel județean, în special în Municipiul Iași 

o în ceea ce privește indicatorii culturali, o serie de măsuri trebuie adoptate în 
vederea redresării trendurilor pe care le înregistrează numărul de cititori, de 
vizitatori ai muzeelor, spectatorilor ș.a.m.d.;  

o investiții semnificative trebuie direcționate în dezvoltarea sectorului cultural și 
recondiționarea obiectivelor istorice 

 
117 Institutul Național de Statistică, GOS103B - Suprafața spatiilor verzi in municipii si orașe, pe macroregiuni, regiuni de 

dezvoltare si județe 
118Primăria Municipiului Iași, Turism - Parcuri și grădini, disponibil online: http://www.primaria-iasi.ro/portal-primaria-

municipiului-iasi/parcuri-si-gradini/2744/turism, accesat la data: 12.04.2022 
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✓ sport 

o județul Iași deține valorile cele mai ridicate la nivel regional privind o serie de 
indicatori care favorizează activitatea sportivă, respectiv: 266 de secții sportive, 
7.746 de sportivi legitimați, 202 antrenori sportivi și 179 instructori sportivi 

✓ agrement 

o numeroase activități care pot fi derulate de turiști, precum și de locuitorii județului 
Iași în vederea petrecerii timpului liber 

o județul Iași se situează pe locul 2 din punct de vedere al întinderii spațiilor verzi, 
cu 913 hectare în anul 2020, aspect ce exercită un puternic impact pozitiv asupra 
calității vieții locuitorilor având în vedere accesul la astfel de spații 
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Capitolul 10. Mediu și Protecția mediului 
 

Capitolul de față urmărește analiza componentei de mediu a județului Iași din punct de vedere al calității 
factorilor de mediu, al surselor principale de poluare și al situațiilor de risc. 

 

10.1 Calitatea factorilor de mediu și sursele de poluare 
Calitatea factorilor de mediu este analizată pe baza informațiilor din Raportul privind starea mediului în 
județul Iași pentru anul 2020119. 

 

10.1.1 Calitatea aerului  

Evaluarea calității aerului înconjurător este reglementată prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător ce transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 
calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa și Directiva 2004/107/ CE a 
Parlamentului European și a Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile 
aromatice policiclice în aerul înconjurător. În anul 2020 calitatea aerului în județul Iași a fost 
monitorizată prin măsurători continue în 6 stații automate amplasate în zone reprezentative pentru 
tipurile de stații existente în rețeaua realizată prin proiect PHARE RO 2002. Rețeaua de monitorizare 
automată a calității aerului în județul Iași este cuprinsă în figura de mai jos: 

 
Figura nr. 33 - Rețeaua de monitorizare automată a calității aerului în județul Iași  

Sursa: Raportul privind starea mediului în județul Iași pentru anul 2020 

Stațiile automate de monitorizare a aerului redate în figura de mai sus sunt următoarele: 

 
119 Agenția Națională pentru Protecția Mediului, (2020), Raportul privind starea mediului în Județul Iași pentru anul 2020, disponibil 

online: http://apmis-
old.anpm.ro/upload/198893_Raport%20anual%20privind%20starea%20mediului%20in%20judetul%20Iasi_2020.pdf, accesat la: 
02.03.2022 
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✓ IS-1 Podu de Piatră - poluanții monitorizați sunt: SO2, NO, NO2, NOx, CO, Pb, Ni, Cd 
(din PM10), PM10 automat, PM10 gravimetric, Benzen, Toluen, Etilbenzen, o, m, p - 
Xilen. 

✓ IS-2 Decebal Cantemir - poluanții monitorizați sunt: SO2, NO, NO2, NOx, O3, PM10 
gravimetric, PM2.5 gravimetric, Benzen, Toluen, Etilbenzen, o, m, p - Xilen 

✓ IS-3 Oancea Tătărași - poluanții monitorizați sunt: SO2, NO, NO2, NOx, PM10 automat 

✓ IS-4 Aroneanu - poluanții monitorizați sunt: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, Pb, Ni, Cd 
(din PM10), PM10 gravimetric 

✓ IS-5 Tomești - poluanții monitorizați sunt: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10 
gravimetric 

✓ IS-6 Bosia Ungheni - poluanții monitorizați sunt: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 
gravimetric şi automat, Benzen, Toluen, Etilbenzen, o, m, p - Xilen 

Ca urmare a monitorizării calității aerului prin cele 6 stații automate, în anul 2020, în județul Iași 
pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric, s-au înregistrat 44 
depășiri în stația de trafic IS-1 Podu de Piatră, 35 depășiri în stația de fond urban IS-2 Decebal 
Cantemir, 9 depășiri în stația de fond rural IS-4 Aroneanu, 23 depășiri în stația suburbană IS-5 
Tomești şi 27 depășiri în stația de fond urban/trafic IS-6 Bosia Ungheni. În anul 2020 nu s-a 
înregistrat depășirea valorii limită anuale pentru protecția sănătății umane la indicatorul 
particule în suspensie PM10 (VL anuală = 40 μg/m3) prin metoda gravimetrică, în nicio stație de 
monitorizare a calității aerului în care a fost realizată captura de date (IS-1, IS-2, IS-4 și IS-5). Nu 
s-a înregistrat depășirea valorii limită la media anuală nici în stația (IS-6) în care nu s-a realizat 
captură de date deoarece sistemul de prelevare a fost defect. 

Nu s-au înregistrat depășiri ale valorii țintă pentru ozon privind protecția sănătății umane 
(valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore) mai mult de 25 ori în nicio stație de monitorizare a 
ozonului pe tot parcursul anului 2020. În anul 2020 s-a înregistrat o singură depășire a VL orară 
pentru protecția sănătății umane la NO2 (200 μg/m3, a nu se depăși de peste 18 ori într-un an 
calendaristic) în stația IS-3 Oancea Tătărași şi o depășire a valorii limită orare pentru protecția 
sănătății umane la indicatorul SO2 (350 μg/m3) în stația IS-6 Bosia Ungheni. 

Pentru restul poluanților monitorizați (monoxid de carbon, benzen, PM2.5, plumb, cadmiu și 
nichel din fracția PM10), nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită/valorilor țintă 
prevăzute în Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

 

10.1.2 Calitatea apelor de suprafață  

A.B.A. Prut-Bârlad Iași participă activ la îndeplinirea obligațiilor în domeniul apei care revin 
României, realizând un sistem de monitorizare complex în funcție de caracteristicile calitative ale 
corpurilor de apă, realizându-se diferite tipuri de programe de monitoring: Programul de 
supraveghere (S), Programul operațional (O), Programul operațional extins (OEx), Programul de 
translatare (T), Programul “cea mai buna secțiune disponibila”(CBSD), Programul de potabilizare 
(P), Programul pentru convenții internaționale (CI). Sistemul de monitoring al A.B.A. Prut - 
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Bârlad Iași include şi analiza micro poluanților organici şi metale - substanțele prioritare şi 
prioritar periculoase - SPP-MO, SPP-MG şi poluanți specifici neprioritari - SNP-MO, SNP-MG, 
în următoarele medii de investigare: apa, suspensii şi sedimente. 

În cadrul Laboratorului de Calitatea Apei - A.B.A. Prut - Bârlad Iași sunt determinate următoarele 
metale: cadmiu, plumb, nichel, zinc, cupru, crom, iar din grupa micro poluanților organici - 
hidrocarburi aromatice policiclice (PAH-uri) şi BTEX. Restul metalelor (mercur, arsen, seleniu, 
antimoniu, molibden, titan, vanadiu, staniu, bariu, beriliu, bor, uraniu, cobalt, taliu, telur, argint) 
şi micro poluanții organici din grupele - solvenți organici clorurați, pesticide organ clorurate, 
Ierbicide, insecticide si Fungicide cu N si P, clorbenzeni, solvenți organ clorurați şi PCB-uri sunt 
determinate în cadrul Laboratorului A.B.A Siret Bacău. În conformitate cu Art. 2.10 din Directiva 
Cadru a Apei 2000/60/EC, prin „corp de apă de suprafață” se înțelege un element discret şi 
semnificativ al apelor de suprafață ca: râu, lac, canal, sector de râu, sector de canal, ape 
tranzitorii, o parte din apele costiere. Corpul de apă este unitatea care se utilizează pentru 
stabilirea, raportarea şi verificarea modului de atingere a obiectivelor țintă ale Directivei Cadru a 
Apei, astfel că delimitarea corectă a acestor corpuri de apă este deosebit de importantă. 

În anul 2014 s-a efectuat reactualizarea sistemului de monitoring a apelor de suprafață, prin 
redelimitarea corpurilor de apă. Astfel, în spațiul hidrografic Prut - Bârlad s-au identificat un 
număr de 322 corpuri de apă de suprafață, din care: 

✓ 269 corpuri de apă-râuri - dintre acestea un număr de 233 corpuri de apă sunt reprezentate 
de corpuri de apă nepermanente, un număr de 36 corpuri de apă sunt reprezentate de 
corpuri permanente  

✓ 7 corpuri de apă - lacuri naturale; 

✓ 46 corpuri de apă - lacuri de acumulare. 

Referitor la calitatea apelor de suprafață, APM Iași nu deține date recente privind acest aspect, 
ultimele date fiind disponibile pentru anul 2016 și reflectând următoarele: 

✓ evaluarea stării/potențialului ecologic și stării chimice a corpurilor de apă râuri naturale, 
puternic modificate şi artificiale, în semestrul I 2016 - o stare ecologică preponderent 
moderată și un potențial ecologic moderat; o stare chimică bună a apelor de suprafață; 

✓ evaluarea potențialului ecologic şi stării chimice pentru corpurilor de apă - lacuri de 
acumulare în semestrul I 2016 - stare ecologică moderată și o stare chimică bună. 

 

10.1.3 Calitatea solurilor  

Calitatea solurilor la nivel județean a fost afectată prin prisma utilizării și consumului de 
îngrășăminte, pe de o parte, și a consumului de produse de protecție a plantelor, pe de altă parte. 

Analiza cantității de îngrășăminte în perioada 2017-2020 reflectă următoarele: 

✓ cantitatea de îngrășăminte chimice aplicate a înregistrat o scădere în anul 2020 comparativ cu 
anul 2019, atingând o valoare de 9.803 tone (-20%); 
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✓ cantitatea de îngrășăminte naturale aplicate a înregistrat o creștere în anul 2020 comparativ cu 
anul 2019, atingând o valoare de 488.290 tone (+62%). 

Analiza cantității de produse de protecție a plantelor în perioada 2017-2020 reflectă următoarele: 

✓ insecticide - o creștere a cantității în anul 2020 comparativ cu anul 2019, atingând o valoare de 
17.592 tone (+45%); 

✓ fungicide - o creștere a cantității în anul 2020 comparativ cu anul 2019, atingând o valoare de 
159.626 tone (+30%); 

✓ erbicide - o scădere a cantității în anul 2020 comparativ cu anul 2019, atingând o valoare de 
196.830 tone (-33%). 

De asemenea, un impact asupra calității solurilor la nivel județean este reprezentat și de acțiunile de 
îmbunătățire funciară, printre care:  

✓ combaterea eroziunii solului, în principal în zonele cu pante accentuate (Coasta Iașilor); 

✓ desecări, frecvente în arealul Belcești - Tg. Frumos -Cotnari şi doar punctiform în cursul 
mijlociu al Jijiei; 

✓ categoriile complexe, de tipul irigații desecări sau irigații-combaterea eroziunii solului sunt slab 
reprezentate în județul Iași. 

Măsurile de îmbunătățire a calității solurilor au fost reprezentate de: 

✓ o serie de inițiative privind agricultura ecologică120 au fost adoptate la nivel județean, prin 
înființarea unor operatori certificați în agricultura ecologică, la nivelul anului 2020 existând 298 
de astfel de operatori. Suprafața totală în agricultură ecologică (ha) era de 22.601,81 hectare în 
anul 2020. 

✓ la nivelul Consiliului Județean Iași s-au derulat lucrări de refacere ecologică a terenurilor 
degradate în cadrul proiectului de împădurire pentru terenuri din comunele Aroneanu, Ipatele, 
Cucuteni, finanțat din Fondul pentru Mediu. 

Principalele surse de poluare identificate pentru fiecare factor de mai sus (aer, apă, sol) sunt 
următoarele: 

✓ aer - industria, activitățile umane, transportul rutier etc.; 

✓ apă - agricultura și activitățile umane, îngrășămintele chimice, depozitarea necontrolată a 
deșeurilor etc., industria, poluarea chimică etc.; 

✓ sol - îngrășămintele, depozitarea necontrolată a deșeurilor, agricultura, activitățile umane. 

  

 
120 Conform definiției date de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru agricultura organică, agricultura ecologică 

este un sistem de producție care pune o mare importanță pe protecția mediului şi a animalelor, prin reducerea sau 
eliminarea utilizării organismelor modificate genetic şi a produselor chimice sintetice de tipul fertilizatorilor, pesticidelor 
şi a promotorilor regulatorilor de creștere. 
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10.2 Analiza situațiilor de risc   
Analiza situațiilor de risc se regăsește tratată pe larg în cadrul Secțiunii 1.5. Cu toate acestea, sunt 
amintite în continuare, principalele riscuri naturale prezente la nivelul județului Iași: inundații - 
inundații datorate accidentelor la baraje, inundații datorate ploilor torențiale în bazinele hidrografice 
mici, urmate de scurgeri rapide de pe versanți, inundații datorate revărsărilor cursurilor de apă; 
alunecări de teren; riscuri seismice, riscul producerii de înzăpeziri, riscul producerii incendiilor de 
pădure.  

 

*** 
 

Concluzionând, capitolul „Mediu și protecția mediului” realizează o analiză a calității factorilor de 
mediu, identificând principalele surse de poluare și situații de risc, putând fi concluzionate următoarele: 

✓ calitatea factorilor de mediu 

o o monitorizare constantă a calității factorilor de mediu 

o calitate preponderent moderată-bună a factorilor de mediu (aer, apă, sol) 

o în vederea îmbunătățirii calității aerului înconjurător, o serie de măsuri au fost adoptate, 
printre care: Planul de calitate a aerului în Municipiul Iași, Planul integrat de calitate a 
aerului pentru Municipiul Iași pentru indicatorii dioxid azot, oxizi de azot (NO2/NOx) și 
particule în suspensie (PM10 şi PM2.5), Planul de calitate a aerului în comunele Ungheni şi 
Holboca, Planul de menținere a calității aerului în județul Iași etc. 

o în vederea îmbunătățirii calității apei, o serie de proiecte și investiții cu finanțare 
nerambursabilă au fost derulate la nivel județean (de exemplu: Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași, în perioada 2014 -2020) 

o în vederea îmbunătățirii calității solului, o serie de măsuri au fost adoptate, respectiv:  
promovarea agriculturii ecologice, reconstrucția ecologică a terenurilor degradate etc. 

✓ surse de poluare 

o principalele surse de poluare sunt: activitățile umane, depozitarea necontrolată a deșeurilor, 
activitățile operatorilor economici, transportul 

✓ situații de risc 

o principalele riscuri identificate la nivel județean sunt: inundațiile, alunecări de teren; riscuri 
seismice, riscul producerii de înzăpeziri, riscul producerii incendiilor de pădure, riscuri 
tehnologice, riscuri nucleare/radiologice 
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Capitolul 11. Capacitate administrativă și cooperare interinstituțională. 

Cadrul instituțional 
 

Secțiunea prezentă realizează o radiografiere a cadrului instituțional din județul Iași, analizând 
capacitatea administrativă și procesul de cooperare interinstituțională. 

 

11.1 Administrația publică 
Administrația publică reprezintă un pion principal în procesul de guvernare, promovând și 
implementând politici care să permită crearea unui mediu de dezvoltare sustenabil. 

De-a lungul timpului, administrația publică a suferit o serie de transformări atât la nivel central, cât și 
local. Aceste modificări au apărut imediat după anul 1989, însă cele mai semnificative au intervenit în 
urma aderării la UE a României. În acest nou context a fost nevoie ca administrațiile publice să se 
conecteze cu instituțiile europene și să se sincronizeze cu alte administrații din alte state membre.  

Deși situația a evoluat din acest punct de vedere, în România la nivelul administrației publice există o 
serie de probleme legate, în special, de încrederea pe care cetățenii o au în instituțiile publice. Se poate 
afirma faptul că administrațiile publice se concentrează mai mult pe formalitate și acordă o importanță 
redusă efectelor pe care rezultatele înregistrate de aceștia le au asupra societății civile. De aceea, este 
nevoie să se creeze administrații publice moderne care să asigure premisele dezvoltării socio-economice 
a județului, prin investiții menite să asigure serviciile publice necesare creșterii calității vieții.  

Pentru crearea unor astfel de organisme este nevoie de resurse printre care cele mai importante sunt 
resursele umane. Pentru ca administrațiile să fie performante, este nevoie de oameni competenți, care să 
susțină aceste eforturi. De asemenea, gestionarea cheltuielilor este foarte importantă, de aceea 
transparența este vitală. Alte elemente importante sunt procedurile pentru care simplificarea și 
reglementarea clară sunt necesare. 

O administrație de acest tip trebuie să aibă capacitatea de a oferi decidenților politici instrumentele 
necesare în fundamentarea și implementarea de politici publice care au scopul de a sprijini cetățenii.  

În România s-au elaborat strategii care au scopul de a crește performanțele administrației publice. În 
principal, obiectivele stabilite sunt legate de remedierea deficiențelor preponderent întâlnite în cadrul 
acestora, deficiențe care au un impact major asupra nivelului de satisfacție al cetățenilor, care este în 
prezent redus.  

O astfel de strategie este ,,Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020”, care a 
avut ca scop principal stabilirea  cadrului general de reformă al administrației publice pentru perioada 
2014-2020. Prin această strategie se propune crearea unei administrații publice eficiente, responsabile, 
credibile, transparente și deschise în relația cu beneficiarii serviciilor sale (cetățenii și mediul de 
afaceri) și totodată, a unei administrații predictibile și stabile, capabilă să favorizeze și să 
susțină dezvoltarea socio-economică echilibrată la nivel național și local, contribuind astfel la 
atingerea țintelor Strategiei Europa 2020. Strategia propunea următoarele obiective generale:  
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▪ adaptarea structurii și mandatului administrației la nevoile cetățenilor și la posibilitățile 
reale de finanțare;  

▪ implementarea unui management performant în administrația publică; 

▪ debirocratizare și simplificare pentru cetățeni, mediul de afaceri și administrație; 

▪ consolidarea capacității administrației publice de a asigura calitatea și accesul la serviciile 
publice121. 

Până în anul 2020 se dorea ca administrația publică să treacă printr-o transformare majoră, 
prezentând mai multă încredere și implicându-se mai mult în proiecte care să încurajeze creșterea 
economică și să susțină îmbunătățirea competitivității, precum și crearea de administrații deschise la 
inovație care să dispună de resurse umane capabile să gestioneze fondurile publice în mod eficient.  
Valorile pe care se fundamentează o astfel de administrație sunt următoarele: transparența, 
profesionalismul, predictibilitatea și adecvarea la nevoi/receptivitate, toate subsumate interesului 
public.  În continuare este reprezentat procesul de transformare a administrației publice urmărit în 
perioada 2014-2020. 

 
Figura nr. 34 - Viziunea Guvernului României cu privire la evoluția administrației publice în 

perioada 2014-2020 
Sursa: Adaptare după Strategia Pentru Consolidarea Administrației Publice (2014-2020) 

11.2 GAL-uri  
Grupurile de Acțiune Locală (GAL) reprezintă un parteneriat public-privat, în care componenta 
publică deține un procent de 49%, la nivel decizional și la nivel de alcătuire, iar 51% este deținut 
de partenerul privat. GAL-urile sunt reglementate de Regulamentele Europene ca structuri de 

 
121 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 - 

2020, disponibilă online: https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/5daea0f3524c8094790994.pdf, accesată la: 
07.03.2022 
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dezvoltare locală și au ca obiectiv principal dezvoltarea zonelor la nivelul cărora sunt 
implementate. Acestea sunt instituții non-guvernamentale care se bazează pe implicarea activă a 
actorilor locali, care au rolul de a identifica direcția majoră de dezvoltare a ariei teritoriale pe 
raza căreia se află GAL-ul respectiv, implicând totodată, toți locuitorii acelei zone. Delimitarea 
teritorială a GAL-urilor se face printr-o hotărâre a Consiliului Local de aderare la Grupul de 
Acțiune Locală din zona respectivă. GAL-urile prezintă câteva caracteristici specifice și anume: 
pentru a constitui un astfel de organism la nivel local, trebuie să se elaboreze o Strategie de 
Dezvoltare Locală (SDL); populația ce aparține unui GAL poate accesa fonduri europene; decizia 
de finanțare se ia la nivel local; GAL-urile nu oferă consultanță; bugetul nu este la fel pentru toate 
GAL-urile122.  

La nivelul județului Iași sunt înființate 12 Grupuri de Acțiune Locală, respectiv: Asociația GAL 
Iași Sud-Vest, GAL Codrii Pașcanilor, GAL Siret - Moldova, GAL Microregiunea Belcești - 
Focuri, GAL Dealurile Bohotinului, GAL ”Colinele Iașilor”, GAL Stejarul, GAL Stejarii 
Argintii, GAL Valea Prutului, GAL Poiana Vlădicăi, GAL Ștefan cel Mare, GAL Rediu 
Prăjeni. 

 

11.3 Comunicare și relațiile publice, mass-media 
Imaginea publică a unei instituții reprezintă percepția pe care cetățeanul o are în legătură cu acea 
instituție. Construirea unei imagini este un proces complex, care trebuie să prezinte realitatea așa 
cum este ea. Imaginea nu se construiește însă numai prin comunicare externă, ci prin toate 
registrele comunicării instituționale, precum și prin cultura organizațională, identitatea vizuală a 
instituției, calitatea serviciilor, aportul social adus comunității. Comunicarea publică este 
„comunicarea formală, care tinde către schimbul şi împărtășirea de informații de utilitate publică 
şi spre menținerea liantului social, a căror responsabilitate revine instituțiilor publice”. 

În principal, scopul comunicării publice este acela de a oferi transparență proceselor decizionale 
și de a crea o coeziune între administrația publică și comunitatea locală, reușind astfel să 
trezească cu adevărat interesul cetățeanului și să îl facă să intervină în proiectele demarate. Acest 
tip de comunicare nu se reduce doar la informare, ci la o implicare activă prin care se acționează 
asupra celuilalt pentru a convinge şi a modifica opinii. Pentru ca acest lucru să poată fi realizat 
este nevoie de implicarea celor doi piloni principali, respectiv administrația publică (președinția, 
parlamentul, guvernul, ministerele, primăriile, consiliile județene, serviciile publice), care să aibă 
ca principal partener mass-media și cetățeanul care să răspundă activ în ceea ce privește deciziile 
care îl afectează. Fără participarea unuia dintre actorii enumerați anterior, procesul de comunicare 
publică nu poate avea loc.  

De asemenea, implicarea cetățeanului este crucială de aceea, colaborarea cu mass-media are o 
importanță strategică, prin intermediul căreia se realizează toate formele de comunicare redate mai jos. 
Relația pe care administrația o are cu presa trebuie încadrată în strategia globală de comunicare. 
Agențiile de știri, presa scrisă, posturile de televiziune şi de radio sunt considerate amplificatoare ale 
informațiilor. Este cunoscut faptul că numărul de persoane la care ajunge un mesaj transmis de mass-

 
 122 AGRICOVER, preluat de pe https://agrointel.ro/36927/ce-este-un-gal-si-cum-functioneaza-el-pentru-a-i-ajuta-pe-

fermieri-sa-acceseze-fonduri-europene-de-pana-la-200-000-de-euro/, accesat la data de 15.01.2022 
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media este mult mai mare decât numărul de receptori la care o firmă poate ajunge prin eforturi proprii.  

Dintr-o perspectivă sintetică, mass-media sau formele „clasice” ale comunicării de masă (presă, radio, 
televiziune) se referă la „instituțiile sociale care se ocupă cu producerea şi distribuția cunoștințelor şi care 
se disting prin următoarele caracteristici: folosirea unor tehnici (relativ) avansate pentru producția de 
masă şi distribuirea mesajelor; organizarea riguroasă şi reglementarea socială a activității lor; trimiterea 
mesajelor către audiențe (în mod potențial) foarte mari, care sunt necunoscute comunicatorului şi libere 
să-i preia mesajele sau să le refuze”. Orice instituție din administrația românească are tot interesul să 
construiască o rețea de contacte cu care să întrețină raporturi constante, să întrețină cu jurnaliștii relații de 
colaborare. Dacă respectiva organizație traversează o perioadă de criză, va trebui să colaboreze cu mass-
media, în această situație va ști la cine să apeleze, în ce moment, pentru care tip de informație. Jurnaliștii 
trebuie tratați ca niște „profesioniști ai informației”, iar instituțiile nu trebuie să favorizeze un anumit 
jurnalist și să îi furnizeze informații diferențiate.  Mesajul trebuie să fie adecvat suportului mediatic, 
stilul materialului elaborat trebuie să corespundă principiilor scriiturii jurnalistice, iar persoanele de la 
departamentul de comunicare, relații publice din instituțiile în cauză trebuie să stabilească relații 
personale bune, bazate pe respect reciproc, cu oamenii din mass-media. În continuare, sunt prezentate 
modalitățile de comunicare publică recomandate pentru administrațiile publice a fi luate în 
considerare.123 

 
Figura nr. 35 - Direcțiile de comunicare publică  

Sursa: Adaptarea autorului după Mass Media - Partener în Realizarea Formelor Comunicării Publice 

În relațiile cu presa, o instituție publică trebuie să respecte mai multe principii specifice scriiturii 
jurnalistice, dintre care:  

✓ principiul eficacității: să ofere maximum de informații în minimum de timp, să ofere 
informațiile cât mai simplu, să valorizeze informațiile avantajoase, să furnizeze 
jurnaliștilor fotografii, documente şi alte materiale necesare; 

✓ principiul încrederii: să explice misiunea organizației, să se asigure că informația va fi 
bine primită, să aibă o atitudine încrezătoare, să nu omită propriile slăbiciuni; 

 
123 Corina Rădulescu, Mass Media - Partener în Realizarea Formelor Comunicării Publice, Revista Transilvană,  preluat de 

pe https://rtsa.ro/rtsa/index.php/rtsa/article/viewFile/45/41, la data: 07.03.2022 
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depunere sau de expediere a declaraţiilor de venit, crearea unui
serviciu de ajutor la domiciliu a persoanelor în vârstă etc.

• Informația poate fi prezentată pe diferite suporturi (vitrină, afiş,
presă scrisă, mijloc audiovizual etc.), în funcție de identitatea şi
finalităţile serviciului public la care se referă.

Prezentarea şi promovarea 
serviciilor oferite de către 

administraţie colectivităţilor 
teritoriale şi aşezămintelor 
publice (prin publicitate şi 

relaţii publice şi 
evenimenţiale). Apelarea la 

tehnici de informare în masă
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✓ principiul susținerii informației: să furnizeze maximum de elemente pozitive, să insiste 
asupra punctelor tari ale organizației, să fie oricând la dispoziția jurnaliștilor.  

 

11.4 IT&C 
Tehnologiile digitale impun din ce în ce mai mult noi cerințe și așteptări sectorului public. 
Realizarea întregului potențial al acestor tehnologii este o provocare cheie pentru organizațiile 
guvernamentale. E-guvernarea poate oferi o mare varietate de beneficii, inclusiv mai multă 
eficiență și economii atât pentru guverne, cât și pentru întreprinderi. De asemenea, poate crește 
transparența și deschiderea. Deceniul digital își propune ca toate serviciile publice cheie pentru 
întreprinderi și cetățeni să fie accesate în totalitate online până în 2030.  

Accesul și utilizarea tehnologiilor digitale schimbă fundamental modul în care funcționează 
democrația, deschizând noi spații și platforme de implicare și transformând cetățenii din 
beneficiari pasivi în participanți activi care pot ajuta la identificarea soluțiilor la provocările 
guvernării. Prin urmare, comunicarea dintre administrația publică  și societatea civilă prin 
intermediul unei multitudini de platforme de discuții este foarte importantă, conducând la 
legitimitatea deciziei și creșterea calității actului de guvernare. România este membră a 
Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă din anul 2011, iar în prezent este în curs de 
implementare al cincilea Plan Național de Acțiune (2020 - 2022), un rezultat al consultării și 
comunicării administrației centrale cu societatea civilă prin care se reafirmă angajamentele 
României cu privire la respectarea principiilor de bază ale guvernării deschise. 124 

În ceea ce privește serviciile publice digitale, conform Comisiei Europene, în anul 2021 (în cadrul 
raportului „Indicele economiei și societății digitale 2021”) România s-a situat pe ultimul loc în 
Europa, toți indicatorii fiind sub media UE. Doar 16 % dintre utilizatorii online români 
interacționau activ cu serviciile de e-guvernare, în comparație cu media UE de 64 %. În ceea ce 
privește indicatorul pentru formularele pre-completate, punctajul de 6 al României este cu mult 
sub media UE de 63. În ceea ce privește serviciile publice digitale pentru cetățeni și, respectiv, 
pentru întreprinderi, România are un punctaj de 44 (media UE: 75) și 49 (media UE: 84). Cu un 
punctaj de 69 %, țara are rezultate sub media UE de 78 % în ceea ce privește datele deschise.  

Autoritatea pentru Digitalizarea României a elaborat o politică publică în domeniul e-guvernării, 
adoptată la 3 iunie 2021. Principalul său obiectiv este creșterea numărului și a calității serviciilor 
publice electronice din România. Obiectivul ar trebui atins până la sfârșitul anului 2030. Politica 
va implica: (i) dezvoltarea serviciilor publice digitale pentru cetățeni și întreprinderi; (ii) creșterea 
capacității organismelor publice de a funcționa într-un mediu digital avansat și de a furniza 
servicii publice electronice mature; (iii) consolidarea competențelor digitale generale ale 
angajaților din sectorul public; și (iv) creșterea motivației și a nivelurilor de specializare ale 
personalului TIC din sectorul public. 

Pe lângă acest lucru, ADR a lansat în decembrie 2020 un proiect amplu de creare a unui cadru 
național strategic pentru adoptarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021-2027. 
Domeniile vizate includ inteligența artificială, tehnologia blockchain, tehnologia de tip cloud 

 
124 Secretariatul General al Guvernului, Preluat de pe https://sgg.gov.ro/: https://sgg.gov.ro/1/digitalizarea-administratiei-

publice-o-necesitate/, la data de 18.01.2022 
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pentru știința deschisă și calculul de înaltă performanță. Una dintre cele mai importante 
componente ale acestui proiect este dezvoltarea unei strategii blockchain naționale pentru 
administrația publică, inclusiv a unui program de finanțare pentru perioada financiară 2021-2027. 

Mecanismul pentru interconectarea Europei privind tehnologia blockchain în telecomunicații, 
care se desfășoară în perioada 2021-2023 vizează crearea unui ecosistem extensibil și durabil 
pentru a facilita și accelera conștientizarea, cunoașterea și adoptarea infrastructurii europene de 
servicii bazate pe tehnologia blockchain (EBSI) de către cetățenii, întreprinderile, instituțiile și 
autoritățile administrative din România. În 2021, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 
Informatică (ITI București) a activat primul nod al infrastructurii europene de servicii blockchain 
(EBSI)14 din România. 

În plus, proiectul de plan de acțiune al Strategiei naționale privind incluziunea socială și 
reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027 include o acțiune specifică pentru a pune 
informațiile publice la dispoziția tuturor cetățenilor prin publicarea de informații pe site-urile 
primăriilor și instituțiilor publice într-un format ușor de citit. 

ADR a efectuat o analiză a barierelor din calea digitalizării mediului public și privat din 
România. În ceea ce privește sectorul public, principalele limite sunt reprezentate de: lipsa 
sistemelor IT pentru instituțiile publice centrale; numărul redus de specialiști în e-guvernare; și 
absența unui cadru legislativ și procedural coordonat și eficient.  

PNRR-ul României include o reformă esențială privind dezvoltarea cloud-ului guvernamental în 
componenta 7 (Transformarea digitală), care vizează modernizarea administrației publice prin 
instituirea cadrului necesar pentru realizarea interoperabilității sistemelor IT&C ale diferitelor 
instituții publice, asigurarea coerenței cu Regulamentul e-IDAS și punerea în aplicare a 
principiului „o singură dată” încorporat în Regulamentul privind portalul digital unic. Planul 
include o serie de măsuri care sunt în întregime legate de administrația și serviciile publice 
digitale, bugetul alocat pentru acestea fiind de aproximativ 3.037 de milioane EUR. Printre 
reforme și investiții se numără: 

✓ realizarea Registrului național al clădirilor; 

✓ dezvoltarea și punerea în aplicare a unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui 
sistem de tip cloud guvernamental, precum și dezvoltarea cloud-ului și migrarea completă 
în cloud; 

✓ promovarea celor 12 rute turistice/culturale și dezvoltarea unui sistem digital pentru 
procesele de finanțare a culturii; 

✓ sprijin tehnic pentru revizuirea cadrului fiscal, îmbunătățirea proceselor de administrare a 
impozitelor și taxelor; 

✓ sprijinirea procesului de evaluare și recalculare a dosarelor de pensii și sprijinirea 
eficienței operaționale prin digitalizarea sistemului de pensii; 

✓ implementarea formularelor electronice e-Forms în domeniul achizițiilor publice; 

✓ transformarea digitală în managementul funcției publice și investiții pentru digitalizare în 
domeniul ocupării forței de muncă și al protecției sociale; 
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✓ dezvoltarea unui management performant al resurselor umane în sectorul public125. 

 

11.5 Clustere și parcuri industriale existente la nivel județean 
Clusterele sunt concentrări geografice de instituții şi companii interconectate, dintr-un anumit 
domeniu. Clusterele cuprind un grup de industrii înrudite şi alte entități importante din punct de 
vedere al concurenței. Acestea includ, spre exemplu, furnizori de input-uri specializate, cum ar fi 
componente, mașini şi servicii sau furnizori de infrastructură specializată. De multe ori, 
clusterele se extind în aval către diverse canale de distribuție şi clienți şi lateral către producători 
de produse complementare şi către industrii înrudite prin calificări, tehnologii sau input-uri 
comune. Unele clustere includ instituții guvernamentale şi de alte tipuri, precum universități, 
agenții de standardizare, think tank-uri, furnizori de instruire profesională şi patronate - ce asigură 
instruire specializată, educație, informație, cercetare şi suport tehnic.126 

Județul Iași deține cel mai ridicat număr de clustere, respectiv127: 
 

✓ Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară şi Structurală Nord-Est 
(IMAGOMOL)  

A fost înființat în anul 2012 și este singurul cluster de medicină imagistică medicală din România 
și din Uniunea Europeană. În cadrul clusterului sunt derulate activități de cercetare-dezvoltare în 
domeniul imagisticii medicale și transferului tehnologic, precum și activități de cercetare și studii 
medicale fundamentale și aplicative care urmăresc aspecte medicale fiziologice și patologice prin 
metode de imagistică moleculară. În 2018, clusterul IMAGO-MOL avea în componența sa 38 de 
membri (universități, spitale, Institutul Regional de Oncologie Iași, Consiliul Județean Iași, Parcul 
Științific și Tehnologic TEHNOPOLIS, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Institutul 
de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, precum și IMM-uri din domeniul TIC, sănătate, 
consultanță). 
 

✓ Clusterul ICONIC - Interactive Cluster of New Media Industry  

A fost înființat în anul 2012 de compania Arhipelago, companie care activează în domeniul web 
publishing. Clusterul ICONIC are ca sector de activitate informatica și tehnologia comunicațiilor 
și are ca scop dezvoltarea firmelor ieșene care activează în domeniile IT și new media și creșterea 
vizibilității și competitivității acestora pe plan internațional, prin atragerea de investitori și 
transferuri de tehnologie. ICONIC a devenit primul cluster de IT românesc care a aderat la 
Business Roaming Agreement (BRA), o rețea internațională de clustere cu membri pe toate cele 5 
continente. În urma acestui acord, firmele ieșene componente ale clusterului ICONIC primesc 

 
125 Comisia Europeană, (2021), preluat de pe https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-romania, la data de 

18.01.2022 
126 Către o politică industrială bazată pe aglomerări economice competitive – clustere Pîslaru, D., & Aristide, preluat de pe 

http://oeconomica.org.ro/files/pdf/124.pdf, accesat la data de 18.01.2022 
127 ADR Nord-Est (2021), Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, disponibil 

online: https://www.adrnordest.ro/storage/2021/06/Strategia-de-Cercetare-si-Inovare-pentru-Specializare-Inteligenta-
ed.3-rev.1.pdf, accesat la: 12.04.2022 

http://www.poca.ro/


 

Pagina 155 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
 
 

 www.poca.ro 

acces la evenimentele de business organizate în cadrul BRA, precum și acces gratuit la săli de 
conferință, conexiuni de internet și alte facilități la oricare din partenerii din rețea. Clusterul are în 
componență 32 de membri (firme, universități, Parcul Științific și Tehnologic Iași, asociații). 

 
✓ Clusterul Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub  

S-a constituit în anul 2013, la inițiativa Consiliului Județean Iași, prin asocierea a 21 de membri 
fondatori din mediul de afaceri cu profil IT, universități și autorități locale din Regiunea Nord-
Est. În 2017, clusterul avea 72 de membri. Activitatea clusterului constă în promovarea și 
susținerea intereselor comune ale sectorului IT din regiune în relația cu statul și cu mediul 
economic la nivel național și internațional, creșterea competitivității tehnologiei comunicațiilor și 
informației din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, în special a produselor cu valoare adăugată 
mare, creșterea competitivității regionale a învățământului de IT&C, crearea și promovarea 
brandului industriei inovative de IT&C la nivel regional, dezvoltarea de servicii și produse ale 
clusterului, sprijinirea antreprenoriatului și a IMM-urilor din domeniu; facilitarea transferului de 
idei, competențe și practici de lucru, inclusiv prin constituirea și administrarea de baze de date și 
know-how, platforme online cu informații relevante pentru domeniile IT&C și cercetare-
dezvoltare-inovare (CDI); facilitarea colaborării cu instituțiile de profil, autoritățile locale și 
instituțiile de cercetare și inovare și cele de învățământ din țară și din străinătate etc. 
 

✓ Clusterul de biotehnologie BioROne 

A fost înființat în anul 2011 și este primul cluster de biotehnologie din România. Cei 20 de membri 
sunt lideri naționali din educație, cercetare, inovare și producție în domeniile medical, farmaceutic și 
al biotehnologiilor - spitale clinice, universități, institute de cercetare, Direcții de sănătate publică ale 
județelor Iași și Neamț, Institutul de medicină Legală Iași, firme. Clusterul are ca obiectiv strategic 
creșterea competitivității sectorului bio-medical din Regiunea Nord - Est, activând în domeniul 
biotehnologiei, sănătății și științelor medicale, microtehnologiilor, nanotehnologiilor și tehnologiilor 
optice.  

 

✓ Clusterul „Breasla Constructorilor Ieșeni”  
Înființat în anul 2013, acest cluster reprezintă o platformă de colaborare, dezvoltare, cercetare și 
inovare în industria construcțiilor civile și industriale. Clusterul avea, în anul 2018, 47 de membri 
(Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” și firme care activează în domeniul construcțiilor). 
 

✓ Clusterul Regional de Agricultură Biologică BioNEst  

Clusterul a fost înființat în anul 2018 și își propune să contribuie la: promovarea unui stil de viață 
sănătos cu accent pe nutriție prin stimularea dezvoltării agriculturii, industriei alimentare și comerțului 
cu produse ecologice, bio, naturale și tradiționale; creșterea performanțelor economice ale membrilor 
clusterului prin cooperare, dezvoltarea și promovarea resurselor și valorilor comune sub o identitate 
unică; susținerea cercetării fundamentale, aplicative și experimentale cu impact în bioeconomie;  
dezvoltarea inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est prin stimularea cercetării, a ecosistemelor 
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de transfer de cunoaștere și a lanțurilor de transfer tehnologic. În anul 2019, clusterul avea 35 de 
membri. 

 
✓ Carpathian Furniture Cluster 

Clusterul a fost înființat în anul 2019 ca urmare a inițiativei unor firme din regiunea Nord-Est, 
domeniile de activitate ale fondatorilor incluzând arhitectură și design, producție mobilier, 
procesare lemn și producție materie primă. Mobiera, alături de alte 13 firme din regiune, își 
propune rezolvarea unor probleme comune branșei, cum ar fi internaționalizarea serviciilor, 
calitatea forței de muncă, cooperarea în activitățile de producție sau intensificarea colaborării 
dintre mediul academic şi firme în vederea programelor dedicate educației şi inovării.  

Clusterul se bucură atât de sprijinul mediului academic - prin Universitatea Națională de Arte 
“George Enescu”, Facultatea de Arte Vizuale și Design și Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi”, Facultatea de Arhitectură “G.M Cantacuzino”, cât și de susținerea autorităților publice 
locale sau centrale. 

Parcul industrial reprezintă o zonă delimitată în care se desfășoară activități economice, de 
cercetare științifică, de producție industrială şi servicii, de valorificare a cercetării științifice 
şi/sau de dezvoltare tehnologică, într-un regim de facilități specifice, în vederea valorificării 
potențialului uman şi material al zonei. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administrației (MDLPA), prin Direcția Generală Administrație Publică, este organul de 
specialitate al administrației publice centrale care are atribuții în domeniul parcurilor industriale. 
128 

Tabelul nr. 50 - Concepte cheie referitoare la parcuri industriale 

Nr. 
crt. Concepte cheie Descriere 

1. Titlul de parc industrial 

Este actul administrativ emis solicitantului de către organul de specialitate al 
administrației publice centrale care conferă platformei industriale, platformei 
industriale existente ori terenului destinat parcului industrial regimul juridic de 
parc industrial prevăzut de legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcționarea 
parcurilor industriale. 

2.  Administratorul parcului 

Este o persoană juridică de drept privat, română şi/sau străină, înființată în 
condițiile legii de către fondatori cu scopul de a constitui un parc industrial, de a 
dobândi şi deține titlul de parc industrial, eliberat potrivit prevederilor prezentei 
legi de organul de specialitate al administrației publice centrale sau prin hotărâre 
a Guvernului, în cazul vechilor platforme industriale privatizate conform unei 
hotărâri a Guvernului pe concept de parc industrial, respectiv de a gestiona şi 
administra, în conformitate cu prezenta lege, parcul industrial. 

3.  Fondatorii 
Pot fi autoritățile administrației publice locale, persoanele fizice sau juridice de 
drept privat, române ori străine, împreună sau separat, care inițiază constituirea 
unui parc industrial, conform prezentei legi. 

 
128 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, preluat de pe GOV.ro: https://www.mdlpa.ro/pages/ 

parcuriindustriale la data de 18.01.2022 
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Nr. 
crt. Concepte cheie Descriere 

4. Rezidentul parcului 

Poate fi orice operator economic, persoană juridică română şi/sau străină, ONG-
uri, instituții de cercetare şi alte unități care nu au personalitate juridică, care 
funcționează conform legii şi desfășoară activități economice, de cercetare 
științifică, de valorificare a cercetării științifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, 
agroindustriale, logistice şi inovative, industriale etc., în cadrul parcului 
industrial. 

Sursa: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

La nivel județean există următoarele parcuri industriale: 

Parcul Miroslava I   

Acesta a fost primul parc industrial din județ, înființat de către primăria comunei Miroslava, fiind situat 
la aproximativ 8 km de reședința de județ. Titlul de parc industrial a fost obținut prin ordinul 
Ministerului Dezvoltării , Lucrărilor Publice și Administrației nr. 350/2015 privind acordarea titlului de 
parc industrial societății Miroslava Industrial Parc SRL, societate comercială cu capital majoritar de stat, 
principalul asociat fiind Comuna Miroslava prin Consiliul Local. Parcul are o întindere de aproximativ 
46 de hectare, gradul de ocupare fiind de 100%. Proiectul a fost dezvoltat în jurul fabricii Delphi 
(actualul BorgWarner). Parcul are acces direct la șoseaua de centură, arteră care face legătura cu 
principalul drum de intrare în Iași: drumul european E583 și se află la o distanță de 16 km față de 
Aeroportul Internațional Iași, având acces inclusiv la magistrala feroviară care se află în imediata sa 
apropiere. În interiorul parcului sunt peste 60 de rezidenți, unele fabrici fiind finalizate, iar altele doar în 
construcție. Se găsesc firme care activează în domenii diverse, precum: fabricarea betonului, automate 
de cafea, tipografii, producția de vopsele, constructori de drumuri și autostrăzi, producția de 
echipamente pentru spălătorii „self service”, produse farmaceutice, producție publicitară, fabricarea de 
structuri metalice, distribuția de mașini unelte CNC, producție nasturi, textile sau fabricarea berii. Printre 
facilitățile oferite de parc, cea mai importantă este scutirea de taxa pe impozitul pe clădiri. În plus, 
rezidenții beneficiază de investițiile făcute de către Primăria Miroslava în ceea ce privește infrastructura 
și utilitățile - rețea de drumuri interioare pentru accesul către parcelele din Parcul Industrial; rețea de gaz 
de mare capacitate; rețea de energie electrică de mare capacitate; alimentare cu apă și sistem de 
canalizare; rețea de telefonie și internet (fibră optică) existente la limita terenului; rețelele de utilități 
fiind disponibile la limita drumurilor interioare. Perioada pentru care se închiriază suprafețele este 
cuprinsă între 25 și 49 de ani, dar există și varianta de a o achiziționa în momentul în care este finalizată 
investiția.  

Parcul Miroslava II 

Pentru că primul parc industrial - Parcul Miroslava I - a avut succes, s-a dezvoltat un al doilea parc într-o 
zonă din vecinătate, în spatele fabricii Antibiotice. Suprafața acestuia este de circa 25 de hectare, primul 
rezident fiind producătorul german Mennekes. Compania a finalizat construirea unei fabrici (producția 
de cabluri pentru încărcarea vehiculelor electrice) și dorește să mai construiască una (stații de încărcare 
pentru vehicule electrice). Mennekes a investit peste 11 milioane de euro în acest parc. Pentru Parcul 
Miroslava II, în luna februarie 2021, Consiliul Local a aprobat o investiție de 7,2 milioane lei pentru 
modernizarea unui drum de 1,1 km: artera, proiectată la 4 benzi, face legătura între drumul european 
E583 și centura de sud a Iașului. Drumul tranzitează limita estică a parcului industrial și asigură acces 
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rapid pentru Mennekes și ceilalți rezidenți care vor construi în această zonă.  

Parcul Lețcani 

Al treilea parc industrial din județ este amenajat de către Consiliul Județean la Lețcani. Acesta este 
amplasat în apropierea parcurilor industriale Miroslava (la 3 km), se întinde pe o suprafață de circa 18 
hectare, având acces direct la drumul european E583. Un alt aspect important care oferă oportunități de 
dezvoltare parcului se referă la faptul că la limita nordică este prevăzut traseul autostrăzii Ungheni - Iași 
- Tg Neamț, tronson aflat acum în faza de proiectare. Pentru dezvoltarea parcului Lețcani, Consiliul 
Județean face demersuri în mai multe arii. Un pas important constă în relocarea unor stâlpi de 
electricitate de pe amplasament, urmând ca parcul industrial de la Lețcani să fie operaționalizat cel târziu 
pe parcursul anului 2022. 

Parcul Industrial Transagropolis 

Transagropolis se află la ieșirea din Lețcani spre Roman, iar proiectul a constat în construirea de spații 
de depozitare a legumelor și fructelor, de spații pentru liniile de procesare și desfacere și un centru 
suport pentru afaceri. Acest proiect a fost implementat de Consiliul Județean prin fonduri europene 
(19 milioane de lei). 

Parcul Industrial Solo 

Acest parc se află pe raza localității Lețcani fiind un proiect privat implementat de Grupul Tester 
și finalizat în anul 2014. La mijlocul lunii martie 2021, parcul a fost preluat de către compania de 
investiții Oresa. Parcul „Solo” se află vizavi de parcul industrial pe care vrea să-l amenajeze 
administrația județeană. Investiția în amenajarea parcului a ajuns la 6,4 milioane euro, iar unul 
dintre beneficiari este compania americană Lear Corporation, firmă care, alături de BorgWarner, 
se numără printre cei mai mari angajatori privați din județ. Ambele companii numără fiecare 
câteva mii de angajați.  
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Capitolul 12. Cooperare transfrontalieră 
 

La nivel general, cooperarea transfrontalieră poate fi definită ca fiind procesul de promovare a 
locurilor de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității profesionale prin integrarea 
piețelor de muncă transfrontaliere, promovarea incluziunii sociale și integrarea comunităților la 
nivel transfrontalier, dezvoltarea și implementarea unor programe comune ce vizează educația, 
formarea profesională și formarea129. 

Acest tip de cooperare are la bază crearea unor legături directe şi permanente între regiunile şi 
comunitățile care se află de-o parte și de alta a granițelor de stat, în virtutea competențelor 
autorităților locale şi în conformitate cu legislația națională130. 

„Principiul de bază al cooperării transfrontaliere este realizarea în ariile frontaliere a unor spații 
contractuale în scopul de a permite găsirea de soluții comune la problemele similare, entitățile 
statale neignorând, față de colectivitățile lor periferice, particularitatea și specificul problemelor 
de vecinătate cu care acestea se confruntă”131. 

În cazul județului Iași, o astfel de colaborare ar putea fi încheiată cu Republica Moldova (prin 
Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova - a cărui versiune, la momentul 
elaborării prezentului document programatic, nu era încă aprobată). Prin intermediul acestui 
program se va facilita îndeplinirea obiectivelor Instrumentului European de Vecinătate. În cadrul 
parteneriatului, alături de județul Iași se află și județele Botoșani, Vaslui și Galați.  

În noul acord de parteneriat dintre România și UE, sunt vizate mai multe domenii prin care se 
urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață. Acțiunile menționate în acest document sunt 
prezentate în paragrafele următoare132. Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova 
are în vedere realizarea unor acțiuni care să vizeze:  

✓ investiții în eficiența energetică; 

✓ adaptarea la măsurile privind schimbările climatice și prevenirea și gestionarea riscurilor 
legate de climă, prevenirea și gestionarea riscurilor naturale care nu sunt legate de climă 
și riscuri legate de activitățile umane, inclusiv conștientizare, protecție civilă și sisteme de 
gestionare a dezastrelor, infrastructuri și abordări bazate pe ecosisteme; 

✓ furnizarea de apă pentru consumul uman, gestionarea apei și conservarea resurselor de 
apă și colectarea și tratarea apelor uzate; 

✓ gestionarea deșeurilor menajere (prevenire, minimizare, sortare, reutilizare, reciclare) și 
gestionarea deșeurilor menajere (tratarea deșeurilor reziduale); 

✓ protecția naturii și a biodiversității, patrimoniul și resursele naturale, infrastructura verde 
 

129 europa.eu. (2021), preluat de pe europa.eu: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/98/cooperarea-teritoriala-europeana 
130 Ministerul Afacerilor de Externe, preluat de pe https://www.mae.ro/: https://www.mae.ro/node/1513?page=2 
131 Cooperarea transfrontalieră între România și Ucraina, respectiv între România și Republica Moldova. Oportunități și provocări în 

perioada 2014-2020, preluat de pe http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/publicatii/St-2_Cooperarea-transfrontaliera_final.pdf 
132 Acord de Parteneriat pentru Perioada de Programare 2021-2027. (2021), preluat de pe 

file:///D:/Downloads/Acordul%20de%20Parteneriat%20pentru%20perioada%20de%20programare%202021-
2027%20%E2%80%93%20versiunea%20decembrie%202021.pdf, accesat la data de 16.01.2022 
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și albastră; 

✓ măsuri de reducere a zgomotului și a calității aerului; 

✓ infrastructură pentru educație și îngrijire timpurie; suport pentru dezvoltarea abilităților 
digitale, educație și îngrijire timpurie (cu excepția infrastructurii), învățământul primar 
până la cel secundar (cu excepția infrastructurii), educație  terțiară (cu excepția 
infrastructurii), educația adulților (cu excepția infrastructurii); 

✓ infrastructura de sănătate, echipament sanitar, active mobile pentru sănătate, digitalizarea 
în îngrijirea sănătății și echipamente critice și consumabile necesare pentru soluționarea 
situației de urgență; 

✓ protecția, dezvoltarea și promovarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice, 
protecția, dezvoltarea și promovarea patrimoniului natural și a turismului ecologic, altele 
decât siturile Natura 2000; 

✓ protecția, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural și a serviciilor culturale. 

a) Programul de Vecinătate România - Republica Moldova 2004 - 2006 

Acest program s-a numărat printre primele instrumente ale Politicii Europene de Vecinătate și a 
vizat dezvoltarea socio-economică sustenabilă a zonelor eligibile din România și Moldova, prin 
dezvoltarea principiului cooperării transfrontaliere. Din obiectivul general au reieșit alte două 
obiective strategice, respectiv creșterea nivelului general al cooperării socio-economice 
transfrontaliere și îmbunătățirea nivelului de coerență în infrastructura transfrontalieră, în acest 
fel crescându-se calitatea vieții locuitorilor celor două teritorii. Zonele eligibile pentru program 
au fost județele Botoșani, Galați, Iași și Vaslui, din România și întreg teritoriul Republicii 
Moldova. Programul a fost finanțat prin instrumentele PHARE CBC și TACIS CBC133. 

b) Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007 - 2013 

Acest program a fost adoptat în data de 29.07.2008 de către Comisia Europeană. A fost primul 
program de cooperare transfrontalieră realizat la granițele externe ale Uniunii Europene finanțat 
și implementat în acord cu Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) 2007-2013, 
adoptat până la acel moment de Comisia Europeană. Prin Programul Operațional Comun 
România-Ucraina-Republica Moldova ENPI CBC 2007-2013 a fost stabilit cadrul de cooperare 
transfrontalieră în contextul Politicii Europene de Vecinătate ce a vizat evitarea creării de noi linii 
de demarcație între UE și vecinii săi, dar și posibilitatea implicării acestora în diverse acțiuni 
realizate la nivelul UE, fiind necesară o strânsă cooperare politică, economică, culturală și în 
domeniul securității. 

Scopul programului a fost acela de a îmbunătăți situația economică, socială și a mediului 
înconjurător în aria programului, în contextul unor granițe sigure, prin intensificarea contactelor 
dintre partenerii de pe fiecare parte a graniței. Zonele eligibile pentru a participa în cadrul 
acestui program au fost: județele Botoșani, Galați, Iași, Suceava, Tulcea și Vaslui în România; 

 
133 Programul de Vecinătate Romania - Republica Moldova 2004 – 2006, disponibil la adresa http://www.brctiasi.ro/ 

Programul%20de%20Vecinatate%20Romania%20-%20Republica%20Moldova%202004%20-%202006-p6, accesat la 
data de 15.03.2022 
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oblasturile Odessa și Chernivetska în Ucraina; întreg teritoriul Republicii Moldova134. 

Datorită existenței acestor tipuri de programe transfrontaliere calitatea vieții cetățenilor s-a 
îmbunătățit, iar principalele realizări din perioadele precedente sunt prezentate în continuare135: 

✓ studenți, profesori şi oameni de afaceri călătoresc mai ușor în UE datorită Acordurilor noi 
de Readmisie şi Facilitare a Regimului de Vize care au intrat în vigoare la data de 1 
ianuarie 2008; 

✓ studenți şi cadre didactice beneficiază de bursele Comisiei Europene pentru a efectua 
studii şi a realiza cercetări în universitățile din statele-membre; 

✓ aproape toate produsele moldovenești au acces nelimitat şi scutit de taxe vamale pe piața 
Uniunii Europene, datorită preferințelor comerciale autonome, care au intrat în vigoare la 
1 martie 2008; 

✓ exportatorii moldoveni au fost ajutați să-şi prezinte produsele în cadrul unor importante 
expoziții industriale internaționale; 

✓ mai mult de 60.000 de gospodării social-vulnerabile din Moldova, afectate de seceta din 
anul 2007, au primit semințe şi furaj în valoare de 3,7 milioane Euro, o contribuție de la 
Comisia Europeană prin intermediul Directoratului General pentru Asistență Umanitară 
(DGAU); 

✓ 16 sate afectate de sistarea gazelor în iarna 2008-2009 au fost asigurate cu ajutor 
umanitar; 

✓ peste 400 de ofițeri au fost instruiți de către Misiunea Uniunii Europene de Asistență la 
Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) în utilizarea metodelor moderne de control al 
frontierei şi vamal; 

✓ Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova a fost asigurat cu echipament modern de 
supraveghere la frontieră; 

✓ judecători, procurori şi persoane din sistemul asigurării ordinii de drept şi-au perfecționat 
cunoștințele şi abilitățile profesionale în domeniul investigațiilor şi urmăririi judiciare a 
infracțiunilor legate de droguri; 

✓ administrația publică din Moldova a beneficiat de asistență în dezvoltarea sistemelor de 
management public financiar în conformitate cu bunele practici ale Uniunii Europene; 

✓ persoane social-vulnerabile au fost ajutate să facă față majorării prețului la gaz şi altor 
șocuri economice prin intermediul reformei de asistență socială, menită să direcționeze 
această asistență celor care au cea mai mare nevoie de ea; 

✓ un centru de cazare a migranților, un centru pentru refugiați şi un centru pentru victimele 
traficului de ființe umane au fost create pentru a susține eforturile Guvernului de preluare 

 
134 Programul Operațional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013, disponibil la adresa https://www.fonduri-structurale.ro/ 

Document_Files/transfrontaliera/00000041/yujkx_POC_Ro-Ua-Md_feb_romana.pdf, accesat la data de 15.03.2022 
135 Uniunea Europeană şi Moldova: Asistență şi Cooperare, disponibil la adresa https://eeas.europa.eu/archives/delegations/ 

moldova/documents/more_info/infokit_en.pdf, accesat în data de 15.03.2021 
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a bunelor practici şi standardelor europene în abordarea problemei migranților aflați în 
custodia statului şi în managementul migrației în general; 

✓ o serie de legi importante au fost ajustate la standardele internaționale şi ale Uniunii 
Europene; 

✓ au fost efectuate reforme de ameliorare a securității alimentare prin oferirea sprijinului 
bugetar şi a asistenței tehnice; 

✓ 60 de centre de asistență medicală primară au beneficiat de echipament medical modern; 

✓ 5 milioane Euro au fost alocate pentru proiecte de aprovizionare cu apă şi canalizare în 
Republica Moldova; 

✓ a fost lansat Parteneriatul Estic, ce include Republica Moldova, Ucraina, Armenia, 
Azerbaidjan, Georgia şi Belarus. 

Populațiile ce au etnii diferite sunt nevoite să trăiască în state diferite, separate prin granițe, lucru 
ce poate avea un impact negativ asupra perspectivei de viitor a populațiilor. Acesta este motivul 
pentru care, Uniunea Europeană a dorit să depășească barierele create în trecut și a început să 
creeze punți de legătură între țările vecine, respectiv între populații care trăiesc de-o parte și de 
alta a granițelor. Această abordare are menirea de a aduce echilibru, pace și relaxare între teritorii 
care în trecut au avut dispute. În cadrul colaborărilor transfrontaliere stabilite, cel mai important 
este sprijinul economico-financiar pentru creșterea nivelului de viață și așteptări în comunitățile 
sărace. Așadar, în ceea ce privește colaborarea transfrontalieră în zona care se învecinează cu 
teritoriul național, România face parte din cele 12 euroregiuni, care se găsesc în mod diferit la 
toate granițele țării.  

Județul Iași face parte din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, care a fost înființată în data de 18 
septembrie 2002, în vederea facilitării cooperării dintre trei județe din România (Iași, Neamț și 
Vaslui) şi, inițial, trei județe din Republica Moldova (Ungheni, Lăpușna și Chișinău), la care în 
data de 4 decembrie 2002 au aderat şi județele Orhei şi Soroca (Republica Moldova). Semnarea 
Protocolului Cooperării Transfrontaliere al Euroregiunii Siret - Prut - Nistru a avut loc la Iași în 
data de 18 septembrie 2002, în timp ce Statul Euroregiunii Siret - Prut - Nistru a fost adoptat în 
cadrul primului Forum al Președinților Euroregiunii din data de 4 decembrie 2002 la Ungheni, 
Republica Moldova. 

Prin Ordonanța Guvernului României nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a 
Convenției -cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivităților sau autorităților 
teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980, cu completările şi modificările ulterioare, se 
menționează activitățile euroregiunilor fără ca legiuitorul să le stabilească capacitatea de a fi 
titular de drepturi şi obligații cu caracter național sau internațional. Pentru a beneficia de toate 
aceste drepturi şi obligații şi pentru a putea accesa diverse fonduri, Euroregiunea Siret - Prut - 
Nistru găsit modalitatea de a dobândi personalitate juridică prin înființarea unei asociații. 

În luna mai 2005, Euroregiunea Siret - Prut - Nistru cu sprijinul Consiliului Județean Iași, a 
înființat Asociația „Euroregiunea Siret - Prut - Nistru”, prin intermediul acesteia având 
posibilitatea de a gestiona fondurile proprii. 

La data de 30 aprilie 2022 Euroregiunea Siret-Prut-Nistru și Asociația Euroregiunea Siret - Prut - 
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Nistru reunesc 29 de raioane din cele 32 ale Republicii Moldova, Municipiul Bălți, Unitatea 
Teritorial Autonomă Găgăuzia și 5 județe din România (Bistrița-Năsăud, Buzău, Iași, Neamț și 
Prahova). 

În prezent, Euroregiunea Siret-Prut-Nistru reprezintă o platformă de interconectare a 
administrațiilor publice din România și Republica Moldova. Această interconectare se produce pe 
toate dimensiunile: economică, socială, culturală, academică etc.  Prin intermediul Asociației 
Euroregiunea Siret - Prut - Nistru administrația publică locală din Republica Moldova are acces la 
bune practici europene, soluții de finanțare și modernizare. 
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Secțiunea C. Evaluarea situației existente la nivelul județului Iași 
 

Capitolul 1. Percepția asupra județului Iași ca urmare a consultării și 
implicării actorilor strategici locali la nivel județean și local, inclusiv a 

comunității locale. Evaluarea nevoilor și priorităților de dezvoltare 
strategică a județului Iași pe sectoare prioritare 

 

Percepția asupra situației socio-economice la nivelul Județului Iași este prezentată în capitolul 
curent prin analiza perspectivei actorilor strategici locali la nivel județean și local, inclusiv a 
comunității locale. Pentru consultarea actorilor strategici locali și a comunității propriu zise au 
fost create 3 eșantioane de cercetare ce au urmărit culegerea de informații din cadrul mediului de 
afaceri local, al societății civile și al angajaților instituțiilor publice. Chestionarele aplicate celor 3 
eșantioane au fost grupate în secțiunea ANEXE.  

Pentru conturarea profilului respondentului vor fi utilizate datele demografice provenite din toate 
cele trei eșantioane. Corelând informațiile, cercetarea a cuprins un cumul total de 261 de 
respondenți grupați în cele 3 domenii. În figura de mai jos este redată distribuția pe grupe de 
vârste a respondenților, defalcați pe cele 3 eșantioane. 

 
Figura nr. 36 - Distribuția pe grupe de vârstă a respondenților chestionarelor 

Sursa: Autorul 
Se poate remarca o distribuție inegală pe grupe de vârstă a respondenților, în cadrul eșantioanelor 
formate din reprezentanții instituțiilor publice și din reprezentanții mediului de afaceri nefiind 
identificați respondenți cu vârsta sub 20 de ani. Ponderea majoritară este constituită de grupa de 
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vârstă 40-50 de ani, constituind 37,55% din totalul eșantionului. 

Raportat la distribuția pe sexe, figura de mai jos redă situația pentru eșantionul total al cercetării.  

 
Figura nr. 37 - Distribuția pe sexe a respondenților chestionarelor 

Sursa: Autorul 
Se poate remarca o distribuție aproape egală a respondenților de sex feminin și a celor de sex 
masculin din cadrul chestionarului, acesta din urmă fiind cu doar 12 puncte procentuale mai mare 
față de ponderea respondenților de sex feminin. 

Referitor la nivelul de educație, tabelul de mai jos redă repartiția respondenților în funcție de 
ultimul nivel de pregătire finalizat raportat la unul din cele trei eșantioane. 

Tabelul nr. 51 - Distribuția respondenților în funcție de nivelul de educație 

Nivel de educație Reprezentații 
societății civile 

Reprezentații autorităților 
publice locale 

Reprezentanții mediului 
de afaceri 

Studii primare 1 0 0 
Studii medii 2 7 1 

Studii 
universitare 24 80 10 

Studii 
postuniversitare 36 88 13 

Sursa: Autorul 
Pe baza datelor colectate pot fi remarcate următoarele aspecte: 

➢ pondere majoritară a respondenților cu studii postuniversitare, situație regăsită la nivelul 
tuturor celor trei eșantioane; 

➢ existența unui singur respondent cu studii primare; 

➢ pondere ridicată a personalului cu studii postuniversitare ce activează în instituțiile publice, 
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constituind 50,29% din totalul de respondenți din componența acestui eșantion. 

Un alt element ce face referire la profilul respondenților este constituit de mediul de rezidență al 
acestora. Conform graficului de mai jos, 68% dintre respondenți provin din mediul urban, iar 
32% provin din mediul rural. 

 
Figura nr. 38 - Distribuția respondenților în funcție de mediul de rezidență 

Sursa: Autorul 
Analiza factorilor socio-economici din perspectiva respondenților 

Domeniile care susțin economia pe plan local constituie un prim element analizat în raport cu 
percepția persoanelor chestionate. În figura de mai jos sunt redate principalele domenii 
menționate de către respondenții eșantioanelor: 
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Figura nr. 39 - Principalele domenii care susțin economia și dezvoltarea locală identificate de către 

respondenții celor 3 eșantioane la nivel județean 
Sursa: Autorul 

Comerțul constituie, în perspectiva respondenților, principalul domeniu care susține economia și 
dezvoltarea, din totalul de 787 de voturi reprezentând aproximativ 23,8%. 

Construcțiile reprezintă un domeniu privit de către respondenți ca fiind printre principalele care 
contribuie la dezvoltarea județului.  

Agricultura reprezintă, de asemenea, un domeniu prioritar pentru dezvoltarea județeană.  

La polul opus se află silvicultura și pescuitul, alte domenii menționate de către respondenți 
precum: administrația publică, sistemele informatice, educația, salubritatea, infrastructura 
edilitară, dar și prelucrarea lemnului, acestea constituind domenii, care, în percepția 
respondenților, nu contribuie semnificativ la susținerea dezvoltării economice pe plan local. 

În tabelul de mai jos este sintetizată situația centralizatoare a gradului de satisfacție perceput de 
către respondenții chestionarului cu privire la principalele aspecte legate de nivelul de trai pe plan 
local. Astfel, vor fi identificate principalele sectoare percepute ca fiind problematice de către 
respondenți și vor fi formulate acțiuni și măsuri, care vor viza aspectele identificate.  
Tabelul nr. 52 - Gradul de satisfacție al respondenților cu privire la principalele aspecte referitoare 

la nivelul de trai la nivelul Județului Iași 

Categorii Foarte Mulțumit Neutru Nemulțumit Foarte Nu știu/nu 

Comerț Industrie Agricultură Silvicultură 
și pescuit Turism Transport Construcții Imobiliare Prelucrarea 

lemnului Altele 

procent 23.76% 10.67% 14.10% 1.91% 8.39% 6.48% 15.76% 13.34% 3.05% 2.54%
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mulțumit nemulțumit răspund  

Promovarea obiectivelor 
turistice 9 73 65 82 27 4 

Transportul public 8 86 78 54 24 12 

Infrastructura rutieră 1 44 52 88 74 2 

Locuri de muncă 5 61 100 62 20 10 

Trafic 3 19 36 90 109 4 

Infrastructură sanitară 3 61 70 88 29 9 
Oportunități pentru 
activități culturale și de 
petrecere a timpului liber 

9 98 78 56 18 4 

Combaterea delincvenței/ 
Infracționalității 1 43 77 79 38 12 

Sistemul de salubrizare 9 126 73 42 10 2 
Implicarea autorităților 
publice locale în 
problemele comunității 

10 73 73 68 32 4 

Starea spațiilor verzi 14 117 53 54 23 1 
Starea unităților de 
învățământ 11 85 75 63 16 10 

Existența fondurilor 
necesare realizării de 
investiții 

5 44 82 77 35 19 

Capitalul antreprenorial 2 41 106 52 21 38 
Combaterea corupției și 
birocrației 3 38 72 66 66 9 

Gestionarea aspectelor 
legate de poluare și 
protecția mediului 

3 47 60 90 54 8 

Gestionarea aspectelor 
legate de ordinea și 
siguranța publică 

6 67 82 65 39 3 

Serviciile sociale acordate 8 69 88 46 18 27 

Sursa: Autorul 
Datele identifică următoarele particularități: 

➢ respondenții sunt mulțumiți de următoarele aspecte: transportul public, oportunitățile pentru 
activități culturale și de petrecere a timpului liber, sistemul de salubrizare, implicarea 
autorităților publice locale în problemele comunității, starea spațiilor verzi, starea unităților de 
învățământ; 

➢ respondenții au o atitudine neutră față de următoarele aspecte: situația locurilor de muncă, 
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existența fondurilor necesare realizării de investiții, capitalul antreprenorial, combaterea 
corupției și birocrației, gestionarea aspectelor legate de ordinea și siguranța publică, serviciile 
sociale acordate; 

➢ respondenții sunt nemulțumiți de următoarele aspecte regăsite pe plan local: promovarea 
obiectivelor turistice, infrastructura rutieră, traficul intens, infrastructura sanitară, situația 
regăsită cu privire la delicvență/criminalitate, gestionarea aspectelor legate de poluare și 
protecția mediului. 

Astfel, din datele extrase reies următoarele nevoi: 

➢ nevoia identificării de fonduri și surse de finanțare care să permită o dezvoltare 
susținută, rapidă și eficientă; 

➢ nevoia de combatere a corupției la toate nivelurile la care aceasta se manifestă; 

➢ nevoia de creștere a vizibilității potențialului turistic sau al mediului de afaceri local; 

➢ nevoia de dezvoltare a infrastructurii de bază și a unor investiții susținute. 

În continuare a fost analizată perspectiva respondenților asupra a două ramuri vitale ale infrastructurii -
sistemul sanitar și sistemul educațional. Aspectele rezultate vor fi corelate cu informațiile culese 
referitor la sistemul administrativ și direcțiile de investiții sugerate de către locuitorii Județului Iași. 
Gradul de satisfacție al respondenților față de sistemul sanitar local este redat în figura de mai jos. 

 
Figura nr. 40 - Gradul de satisfacție a respondenților față de sistemul sanitar local 

Sursa: Autorul 
Pe baza datelor colectate se pot remarca următoarele aspecte: 

➢ grad ridicat de satisfacție pentru toate cele trei eșantioane, reprezentanții acestora 
declarându-se mulțumiți de sistemul sanitar; 

➢ pondere scăzută a persoanelor nemulțumite de sistemul sanitar pentru toate cele trei 
eșantioane; 

➢ datele reflectă în cea mai mare măsură o atitudine neutră a respondenților pentru toate 
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cele trei eșantioane cuprinse în cadrul chestionarului. 

Gradul de satisfacție este defalcat în tabelul de mai jos prin raportare la elemente particulare din 
sistemul sanitar local în vederea identificării zonelor deficitare. Tabelul redă răspunsurile corelate 
ale respondenților, situația defalcată pe cele trei eșantioane este redată în secțiunea ANEXE. 

Tabelul nr. 53 - Gradul de satisfacție a respondenților cu privire la elemente ale infrastructurii 
sistemului sanitar 

Categorie Foarte 
mulțumit Mulțumit Neutru Nemul-

țumit 

Foarte 
nemul-
țumit 

Nu știu/ 
Nu 

răspund 

Medicii de familie 66 123 38 19 13 3 

Laborator de analize 
medicale 36 143 46 25 8 3 

Recuperare/ balneologie/ 
kinetoterapie 23 80 75 38 12 32 

Spitale 9 76 53 81 33 9 

Serviciul de Ambulanță 19 81 91 30 10 26 

Medici stomatologi 32 129 54 25 9 11 

Farmacii 69 152 25 6 2 3 

Asistență medicală 
comunitară 6 52 106 31 14 48 

Asistență medico-socială la 
domiciliu 6 34 116 23 19 61 

Sursa: Autorul 
Datele din tabelul de mai sus indică următoarele particularități ale sistemului sanitar: 

➢ pondere scăzută a persoanelor nemulțumite raportat la toate elementele analizate, 
fenomen corelat cu gradul de satisfacție analizat anterior; 

➢ situația farmaciilor, laboratoarele de analize medicale și medicii stomatologi prezintă cel 
mai ridicat grad de satisfacție în rândul respondenților; 

➢ se remarcă o atitudine neutră față de serviciul de ambulanță, asistența medicală 
comunitară și asistența medico-socială la domiciliu prezentând, însă, o tendință de 
satisfacție mai ridicată. 

Referitor la direcțiile de dezvoltare ale sistemului sanitar, s-au analizat propunerile 
respondenților celor trei eșantioane referitoare la serviciile medicale de care au nevoie. 
Principalele propuneri menționate de către aceștia au fost: 

➢ serviciile medicale în regim de urgențe; 

➢ cardiologie; 
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➢ medicină internă; 

➢ pediatrie; 

➢ servicii în regim ambulatoriu. 

Sectorul educațional constituie una din bazele dezvoltării socio-economice ale Județului Iași.  

 
Figura nr. 41 – Principalele elemente reprezentative la nivelul județului Iași 

Sursa: Autorul 
Astfel, conform figurii de mai sus, se remarcă faptul că toate respondenții din cadrul celor trei 
eșantioane au manifestat un interes sporit față de dezvoltarea sistemului educațional județean, 
recunoscând drept element reprezentativ statutul acestuia de centru universitar. 

Referitor la problemele și direcțiile de îmbunătățire ale sistemului educațional, în figura de 
mai jos sunt redate direcțiile standard de dezvoltare asupra cărora respondenții și-au exprimat 
opinia. 
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Figura nr. 42: Percepția asupra direcțiilor de îmbunătățire ale sistemului educațional 

Sursa: Autorul 
Analizând răspunsurile din cadrul celor trei eșantioane se poate remarca o dorință unilaterală de 
îmbunătățire a sistemului educațional pe toate palierele menționate. Dintre acestea, se remarcă 
faptul că reprezentanții celor trei categorii au semnalat lipsa unor cadre didactice motivate și bine 
pregătite, precum și lipsa specialiștilor în domeniul educației și lipsa investițiilor în infrastructura 
educațională.  

Capacitatea administrativă privită prin ochii respondenților prezintă o serie de particularități. 
Percepția asupra aspectelor ce trebuie îmbunătățite la nivelul județului este redată în figura de mai 
jos: 
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Figura nr. 43 – Percepția respondenților asupra direcțiilor de dezvoltare referitoare la capacitatea 

administrativă 
Sursa: Autorul 

Datele colectate din cadrul tuturor categoriilor chestionate indică următoarele aspecte: 

➢ reprezentanții celor trei eșantioane au indicat în cea mai mare măsură către aspectele 
legate de eliminarea birocrației, precum și cele privind digitalizarea și utilizarea 
serviciilor online ca măsuri de îmbunătățire a capacității administrative; 

➢ comunicarea cu cetățenii, precum și timpul de răspuns/ așteptare prezintă aspecte ce pot fi 
îmbunătățite în cadrul administrației publice, însă acestea au fost votate într-o măsură mai mică. 

➢ în cea mai mică măsură, pentru toate categoriile chestionate, au fost menționate aspecte precum: 
viziunea de dezvoltare a județului corelată cu principiile europene, gradul de inovarea al 
proiecte întreprinse, precum și creșterea gradului de transparentizare a proceselor și procedeelor 
publice. 

În ceea ce privește utilizarea serviciilor publice de către respondenții categoriilor chestionate se 
remarcă faptul că din totalul respondenților 83,33% dintre aceștia sunt informați în legătură cu 
serviciile on-line furnizate de către acestea. Totodată, se remarcă faptul că 48,11% dintre 
respondenți folosesc doar uneori aceste servicii, iar 41,29% dintre aceștia le utilizează foarte des. 

În figura de mai jos este redat modul în care locuitorii județului Iași se informează în legătură cu 
activitatea desfășurată de instituțiile publice: 
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Figura nr. 44: Sursele de informare pe care respondenții le utilizează pentru a obține informații 

despre activitatea desfășurata de instituțiile publice 
Sursa: Autorul 

 

Principalele metode de informare identificate sunt următoarele: 

➢ toate cele trei categorii chestionate utilează web site-urile instituțiilor ca principală sursă 
de informare cu privire la activitate desfășurată de către acestea; 

➢ reprezentanții instituțiilor publice aleg în cea mai mică măsură să se informeze de la rude 
prieteni sau cunoștințe cu privire la activitățile derulate în cadrul instituțiilor publice; 

➢ reprezentanții societății civile, precum și cei ai mediului de afaceri aleg în cea mai mică 
măsură să se informeze cu privire la activitate desfășurată în cadrul instituțiilor prin 
intermediul ziarelor sau revistelor; 

➢ o altă metodă folosită în acest sens a fost informarea prin intermediul canalelor de social 
media, fiind menționată cu precădere platforma Facebook.  

Direcțiile de investiții constituie un alt element analizat pe baza informațiilor preluate de la 
respondenții chestionarelor. Referitor la elementele de bază ce definesc calitatea vieții și 
asigură un cadru economic propice, în tabelul de mai jos este redată evaluarea respondenților din 
cadrul celor trei eșantioane mediului de afaceri și al societății civile în raport cu ele. 
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Tabelul nr. 54 -  Gradul de satisfacție a respondenților în raport cu variabile ce definesc calitatea 
vieții 

Răspuns Foarte 
mulțumit Mulțumit Neutru Nemul-

țumit 

Foarte 
nemul-
țumit 

Nu 
știu/nu 

răspund 

Alimentare cu apă  și canalizare 58 140 29 20 15 1 

Administrarea parcurilor/ 
spațiilor verzi 22 123 56 47 14 1 

Curățenie și gestiunea 
deșeurilor 17 137 44 54 9 0 

Calitatea apei și a aerului 18 107 47 63 23 4 

Iluminat public 31 153 50 25 5 0 

Întreținere infrastructură rutieră 
și pietonală 9 73 50 87 43 0 

Infrastructura educațională 
(grădinițe, creșe, școli, licee) 13 74 68 71 19 15 

Infrastructura sanitară (spitale, 
dispensare, cabinete medicale, 
farmacii) 

8 81 67 77 23 7 

Locuri de joacă pentru copii 9 79 68 69 24 13 

Petrecerea timpului liber 7 74 76 66 30 7 

Piețe agroalimentare 5 82 67 65 33 8 

Siguranța și ordinea publică 5 77 80 57 37 3 

Transportul public 4 88 65 58 33 13 

Administrația publică locală 22 75 82 50 28 6 

Sursa: Autorul 
Datele colectate indică următoarea situație: 

➢ pondere ridicată a persoanelor mulțumite de sistemul de alimentare cu apă  și canalizare, 
administrarea parcurilor și a spațiilor verzi, curățenia și gestiunea deșeurilor, calitatea apei 
și a aerului, sistemul de iluminat public, infrastructura educațională (grădinițe, creșe, 
școli, licee), infrastructura sanitară (spitale, dispensare, cabinete medicale, farmacii), 
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locuri de joacă pentru copii, piețe agroalimentare și transportul public; 

➢ pondere ridicată a persoanelor cu atitudine neutră cu privire la petrecerea timpului liber, 
siguranța și ordinea publică și administrația publică locală, înclinând, cu toate acestea, 
către un grad mai mare de satisfacție; 

➢ pondere ridicată a persoanelor nemulțumite de întreținerea infrastructurii rutiere și 
pietonale. 

Ca și aspect concluziv al analizei nevoilor și priorităților indicate de către respondenți, în figura 
de mai jos a fost redată evaluarea celor trei eșantioane asupra sectoarelor prioritare de 
investiții. 

Tabelul nr. 55 - Nevoi și priorități de investiții 

Răspuns 
Foarte 

neimpor-
tant 

Neimpor-
tant Neutru Important Foarte 

important 
Nu știu/nu 
răspund 

Modernizare infrastructură 
rutieră și pietonală 0 1 7 45 210 1 

Modernizare/Înființare 
flotă transport public 3 3 27 78 140 8 

Înființare/ 
Reabilitare/modernizare 
sistem de alimentare cu 
apă și canalizare 

1 5 21 83 152 1 

Restaurarea monumentelor 
istorice 5 17 51 102 78 7 

Amenajarea de noi spații 
verzi 2 5 26 100 128 2 

Dezvoltare infrastructură 
pentru susținerea afacerilor 
locale 

2 6 23 100 123 8 

Modernizare/dotare 
infrastructură educațională 0 1 13 76 170 3 

Amenajare spații de 
agrement și petrecere a 
timpului liber, inclusiv 
pentru activități de sport în 
masă 

1 3 26 97 134 2 

Amenajare de centre 
medicale de permanență 
sau centre de tratament 

0 3 23 80 155 1 

Înființare infrastructură 
pentru autovehicule 
electrice 

9 16 57 80 93 6 

Dezvoltare infrastructură 
de gestionare a deșeurilor 1 1 22 97 138 1 

Reabilitarea clădirilor 1 5 33 98 119 2 
Digitalizarea serviciilor 
administrative 1 3 18 73 163 2 
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Îmbunătățirea 
infrastructurii de siguranță 
publică 

0 6 18 81 153 2 

Îmbunătățirea și 
diversificarea serviciilor 
sociale 

0 7 43 85 118 7 

Promovarea turismului și a 
produselor autohtone 1 9 25 88 132 4 

Înființare și/sau 
modernizare de spitale, 
dispensare 

1 3 18 66 122 2 

Sursa: Autorul 
Pe baza datelor analizate se poate remarca faptul că toate direcțiile de investiții sugerate sunt, în 
opinia categoriilor chestionate, importante. Dintre categoriile cele mai votate se remarcă:  

➢ Modernizare infrastructurii rutiere și pietonale; 

➢ Modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale; 

➢ Digitalizarea serviciilor administrative. 

 

Pentru determinarea percepției asupra județului Iași ca urmare a consultării și implicării actorilor 
strategici locali la nivel județean și local, inclusiv a comunității locale, dar și evaluarea nevoilor și 
priorităților de dezvoltare strategică a județului Iași pe sectoare prioritare, alături de aplicarea 
chestionarelor, care reprezintă o metodă de cercetare științifică de ordin cantitativ, au fost 
realizate interviuri, ca metodă de cercetare calitativă,  frecvent utilizată  și aplicată atât în ştiinţele 
sociale, ştiinţele socioumane, cât şi în desfăşurarea diverselor activităţi profesionale. 

Cercetările calitative presupun obţinerea de răspunsuri de la un număr redus de respondenţi, iar 
rezultatele sunt de factură calitativă: idei, percepţii, sentimente, valori asociate, motive, 
preferinţe, sugestii ( Chelcea, 2004). 

Au fost realizate interviuri individuale de profunzime, semistructurate şi semidirective, având la 
bază un ghid de interviu al subiectelelor de abordat în cadrul discuţiei. Desfăşurarea interviurilor 
a fost realizată  pe baza unui eşantion de respondenţi și având în vedere instituțiile reprezentate, 
subiecții de interviu au fost selectați în scopul de a fi buni cunoscători ai problemei abordate, 
astfel încât minieşantionul utilizat să reflecte caracteristicile populaţiei. 

Ca urmare a realizării interviurilor, principalele aspecte de interes pentru județului  indicate de 
către respondenți se referă la investițiile în infrastructura rutieră, de sănătate, socială, culturală, de 
afaceri (parcuri industriale, de exemplu), managementul deșeurilor. Respondenții au identificat ca 
fiind un aspect pozitiv potențialul uman de la nivelul județului, datorat mediului academic. 

Alte elemente care conturează potențialul județean se referă la  mediul cultural și turistic, prin 
existența a numeroase obiective de cultură și de interes turistic;  infrastructura de sănătate, astfel 
se remarcă faptul că spitalele din subordinea CJ Iași sunt spitale de interes nu doar județean, ci și 
regional/național; potențialul agricol; potențialul de cercetare-inovare, dar și existența  
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aeroportului din Iași, ceea ce potențează aportul de pasageri din afara județului și accesibilitatea 
județeană. 

Referitor la relațiile cu teritoriile vecine, respondenții remarcă necesitatea asigurării conectivității 
cu Republica Moldova și spațiul exsovietic prin podul de la Ungheni și a altor poduri de 
traversare a Prutului dar și asigurarea unor condiții potrivite refugiaților ucraineni care doresc să 
se stabilească pe teritoriul județului Iași, având în vedere contextul internațional recent. 

De asemenea, cultura tradițională din Iași are nevoie de dezvoltarea următoarelor elemente: 
ansambluri folclorice, ateliere de ceramică, ateliere de sculptură etc; 

În ceea ce privește serviciile sociale de la nivelul județului Iași, în uma interviurilor s-a  constatat 
că cea mai mare parte a serviciilor sociale sunt concentrate în mediul urban; se constată un interes 
redus al UAT-urilor în a dezvolta serviciile sociale, de aceea se impun măsuri de responsabilizare 
a acestora, mai ales în dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupuri vulnerabile; 

Ca elemente problematice, se remarcă discrepanțele dintre urban și rural, mai ales în cazul 
localităților rurale care nu sunt în apropierea orașelor; migrarea forței de muncă , dezvoltare 
economică relativ scăzută la nivelul județului, cu excepția municipiului Iași, faptul că nu există 
conectivitate cu Nordul României pe cale ferată; lipsa unor specialiști în diferite domenii (cofetar, 
informatician, instalator, electrician). Se consideră că ar fi importantă informarea elevilor cu 
privire la domeniile în care ar putea activa în viitor confirm nevoilor de pe piața muncii (existând 
astfel posibilitatea ca aceștia să prefere să aibă o meserie în detrimentul optării pentru o 
facultate). 

Se mai remarcă necesitatea îmbunătățirii rețelei 5G și 6G;digitalizarea la nivel general și 
necesitarea utilizării căilor de transport verzi pentru transportarea producției de cereale. 

Respondenții au identificat următoarele direcții ca fiind de interes, pentru dezvoltarea județeană 
în următorii 5-7 ani: 

• Investiții în infrastructura rutieră și cea edilitară; 
•  Investiții în infrastructura de sănătate; 
•  Investiții în infrastructura socială( înființare de servicii de îngrijire, construire 

centre, inclusiv dezinstituționalizare copii, persoane cu dizabilități,  înființarea unor 
rețele de transport pentru transportul copiilor la școală, sprijinirea învățământului 
special); 

• Investiții în infrastructura culturală ( inclusiv promovarea meșteșugurilor din zonă 
și a arhitecturii tradiționale, dezvoltarea turismului de business, academic, religios, 
realizarea de festivaluri, centre de informare educațională, investiții în dezvoltarea 
bibliotecii); 

• Investiții în infrastructura de afaceri ( inclusiv prin dezvoltarea aeroportuară, 
dezvoltarea de parcuri industriale, intensificarea măsurilor CDI). 
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Capitolul 2. Evaluarea implementării Strategiei de dezvoltare pentru 
perioada 2011-2020. Concluziile raportului de monitorizare a Strategiei de 

dezvoltare socială și economică a județului Iași 
 

În perioada precedentă, în județul Iași au fost implementate o serie de proiecte care au avut drept 
principal scop îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Aceste proiecte au vizat în mare parte 
domenii precum: infrastructură rutieră, servicii publice, agricultură, afaceri, cultură, așa cum 
poate fi observat în figura de mai jos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figura nr. 45 - Domenii de implementare proiecte (2014-2020) 

Sursa: Autorul pe baza raportului privind implementarea  strategiei de dezvoltare economică și socială a 
județului Iași pentru perioada 2014-2020 

 

În ceea ce privește sursele de finanțare a proiectelor, cele mai multe dintre acestea au fost 
subvenționate prin Programul Operațional Regional Nord-Est (41%), urmat de Programul 
Operațional Capital Uman într-un procent de 24%. O altă sursă importantă de finanțare a fost 
Programul Operațional Comun România-Republica Moldova, 14% dintre proiecte fiind finanțate 
prin acesta. Alte surse de finanțare ale proiectelor au fost: CNI (3%), POIM (3%), PNDL (3%), 
POAT (3%). O altă sursă de finanțare importantă cu un procent de 7% a fost reprezentată de 
Fondurile SEE, proiectele în acest domeniu vizând în special domeniul asistenței sociale.  
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Figura nr. 46 - Sursele de finanțare ale proiectelor implementate în perioada 2014-2020 în județul 

Iași 
Sursa: Autorul 

În figura de mai jos sunt reprezentate stadiile proiectelor și se poate observa faptul că peste 
jumătate dintre acestea se află în implementare (62%), 17% sunt finalizate, 11% în 
precontractare, 8% sunt proiecte aflate pe lista de rezervă, 2% au fost implementate parțial. 

În ceea ce privește proiectele finalizate, acestea au avut drept principal obiectiv îmbunătățirea 
asistenței sociale din județ (prevenirea sarcinii nedorite, ocrotirea femeilor victime ale violenței 
domestice, sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilități etc.).  

Referitor la proiectele în implementare, acestea sunt din domenii diverse vizând educația, cultura, 
dezvoltarea afacerilor, alimentarea cu apă și canalizarea, reabilitarea drumurilor etc.  

Din punct de vedere al proiectelor aflate pe lista de rezervă, acestea urmăresc reabilitarea unor 
obiective culturale printre care Muzeul Ion Creangă, Muzeul Mihai Eminescu, Stăreția din cadrul 
Mânăstirii Golia. 
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Figura nr. 47 - Stadiul proiectelor implementate în perioada 2014-2020 în județul Iași 

Sursa: Autorul 
Referitor la modernizarea și extinderea infrastructurii edilitare și a mediului construit, după 
finalizarea proiectelor, s-au obținut rezultate în ceea ce privește branșamentele de apă (un număr 
de 90.030), lungimea rețelei de canalizare (1.216 km), lungimea rețelei de aducțiune apă (952 
km), lungimea rețelei distribuție apă (2.634 km), așa cum reiese și din figura de mai jos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura nr. 48 - Rezultate în domeniul infrastructurii edilitare 
Sursa: Autorul pe baza raportului privind implementarea  strategiei de dezvoltare economică și socială a 

județului Iași pentru perioada 2014-2020 

În ceea ce privește sprijinirea mediului de afaceri în domeniile prioritare, în principal legate 
de agricultură, rezultatele obținute au fost legate de valoarea producției agricole (2.033.098 mii 
lei), suprafața agricolă (239.394 ha), salariații din agricultură, silvicultură și pescuit (96,1 mii).  
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Figura nr. 49 - Rezultate în domeniul afacerilor 
Sursa: Autorul pe baza raportului privind implementarea  strategiei de dezvoltare economică și socială a 

județului Iași pentru perioada 2014-2020 
 
Pentru a promova județul Iași la nivel național și internațional ca centru de afaceri au fost 
organizate 4 târguri/ evenimente de promovare. 

 

 

 

 
 

Figura nr. 50 - Acțiuni pentru promovarea județului 
Sursa: Autorul pe baza raportului privind implementarea  strategiei de dezvoltare economică și socială a 

județului Iași pentru perioada 2014-2020 

Ca urmare a proiectelor implementate în domeniul agriculturii, au fost obținute rezultate pe întreg 
lanțul valoric astfel încât numărul unităților economice avea o valoare de 14.574 la nivelul anului 
2018, cifra de afaceri a firmelor avea valoarea de 12.000 milioane de lei, valoarea exporturilor era 
de 814.140 mii euro, rata șomajului avea un procent de 4,5%, numărul mediu de salariați era de 
150.336 și județul Iași contribuia cu 3,1% în PIB-ul total al țării.  
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Figura nr. 51 - Rezultate economice 
Sursa: Autorul pe baza raportului privind implementarea  strategiei de dezvoltare economică și socială a 

județului Iași pentru perioada 2014-2020 

Ca urmare a succeselor proiectelor implementate, au fost obținute următoarele rezultate în 
perioada precedentă: 417.526 vizitatori în muzee și colecții publice MLR, 298.657 sosiri ale 
turiștilor în structuri de primire turistică, 35,6% capacitatea de utilizare a cazării, așa cum reiese 
din figura de mai jos. 

 

 

 

 

 
Figura nr. 52 - Rezultate în domeniul turismului 

Sursa: Autorul pe baza raportului privind implementarea  strategiei de dezvoltare economică și socială a 
județului Iași pentru perioada 2014-2020 

Pentru domeniul cultural s-au urmărit rezultatele repartizate pe mai multe categorii, printre care 
numărul de spectacole și concerte desfășurate în instituțiile și companiile de spectacole sau 
concerte (rezultatele pot fi vizualizate în figura de mai jos), numărul de  spectatori și auditori la 
reprezentații artistice, numărul de târguri/festivaluri finanțate de CJ Iași. 
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Figura nr. 53 -  Rezultate în domeniul culturii 

Sursa: Autorul pe baza raportului privind implementarea  strategiei de dezvoltare economică și socială a județului Iași pentru 
perioada 2014-2020 

 

 

 

 
Figura nr. 54 -  Rezultate în domeniul culturii 

Sursa: Autorul pe baza raportului privind implementarea  strategiei de dezvoltare economică și socială a județului Iași pentru 
perioada 2014-2020 

 

 

 

 
Figura nr. 55 -  Rezultate în domeniul culturii 

Sursa: Autorul pe baza raportului privind implementarea  strategiei de dezvoltare economică și socială a 
județului Iași pentru perioada 2014-2020 

În privința finanțării evenimentelor, proiectelor și programelor, aceasta a fost realizată prin:  

✓ Legea 350  - un număr de 72 de proiecte care au avut un cuantum de 1.409.929,01 lei, 
repartizați după cum urmează: anul 2014 - 22 proiecte în valoare de 483.212,50 lei, anul 2015 
- 9 proiecte în valoare de 195.415 lei, anul 2016 - 13 proiecte în valoare de 245.015 lei, anul 
2017 - 17 proiecte în valoare de 267.032,78 lei, anul 2018 - 11 proiecte în valoare de 
219.253,73 lei. 

✓ Comisia de Cultură - un număr de 173 de proiecte care au avut un cuantum de 2.173.896,72 
lei, repartizați după cum urmează: anul 2014 - 46 proiecte în valoare de 940.920,72 lei, anul 
2015 - 39 proiecte în valoare totală de 548.732 lei, anul 2016 - 39 proiecte în valoare totală de 
649.400 lei. 

✓ Pro Ruralis - un număr de 46 de proiecte care au avut o valoare totală de 40.000 euro, 
repartizați după cum urmează: 2017 - Cultura: 43 proiecte în valoare de 717.689,40 lei, 
Centenar: 2 proiecte în valoare totală de 6.124 lei, Sport: 4 proiecte  în valoare totală de 
28.720 lei, 2018 - Cultura: 29 proiecte în valoare de 1.914.061 lei, Tineret: 9 proiecte în 
valoare totală de 15.000 lei, Centenar: 8 proiecte  în valoare de 11.600 lei. 

Spectatori şi auditori la reprezentații artistice pe categorii de instituții şi companii de spectacole sau concerte 
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Figura nr. 56 - Alocări anuale pentru finanțarea de evenimente, proiecte, programe 

culturale 
Sursa: Autorul pe baza raportului privind implementarea  strategiei de dezvoltare economică și socială a 

județului Iași pentru perioada 2014-2020 

Pentru sectorul educațional, în anul 2018 au fost obținute următoarele rezultate: 5.785 de absolvenți de 
liceu, 3851 de elevi care au promovat examenul de bacalaureat, 66,78% promovabilitatea la bacalaureat, 
39 de școli în mediul urban și 99 în mediul rural, 4.395 de cadre didactice în învățământul primar și 
gimnazial, 2.213 în învățământul liceal și 412 în învățământul special, iar rata abandonului școlar la 
nivelul învățământului primar și gimnazial a fost de 1,2, în învățământul liceal și profesional 3,8 și în cel 
postliceal 11,5.  

 
Figura nr. 57 - Rezultate în domeniul educației 

Sursa: Autorul pe baza raportului privind implementarea  strategiei de dezvoltare economică și socială a 
județului Iași pentru perioada 2014-2020 

În ceea ce privește sectorul de sănătate, la nivelul anului 2018 au fost raportate următoarele 
rezultate: un număr de 35 de spitale în județ, 7.497 de paturi în spitale, 6.061 de angajați cu 
pregătire sanitară medie, 3.339 medici, 1.272 medici stomatologi și 1.247 farmaciști.  
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Figura nr. 58 - Rezultate în domeniul sănătății 

Sursa: Autorul pe baza raportului privind implementarea  strategiei de dezvoltare economică și socială a 
județului Iași pentru perioada 2014-2020 

Un alt domeniu cheie pentru care s-au elaborat proiecte importante este asistența socială. 

 
Figura nr. 59 -  Rezultate în domeniul asistenței sociale 

Sursa: Autorul pe baza raportului privind implementarea  strategiei de dezvoltare economică și socială a 
județului Iași pentru perioada 2014-2020 

La nivelul anului 2018, în acest domeniu s-au înregistrat următoarele rezultate: 979 copii în 
sistem rezidențial, 2.434 copii în sistem familial, 1 cantină socială în subordinea consiliilor locale 
și 2 constituite de ONG, 331 beneficiari ai serviciilor cantine ajutor social, 460 locuri în cantine, 
635 adulți asistați în centre speciale de tip rezidențial, 22 beneficiari ai altor tipuri de servicii 
rezidențiale, aceste rezultate putând fi observate și în figura de mai jos. 
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Un alt obiectiv important a avut în vedere creșterea calității mediului natural de pe teritoriul 
județului Iași, iar la nivelul anului 2018 au fost obținute rezultate privind branșamentele de apă 
(90.030), ariile protejate (32 + 2 perimetre speciale), racordurile de canalizare (30.434), apele 
uzate de populație (12.794.725 mc), apele uzate de agenții economici (11.007.040), așa cum 
reiese din figura de mai jos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura nr. 60 - Rezultate în domeniul mediului 

Sursa: Autorul pe baza raportului privind implementarea  strategiei de dezvoltare economică și socială a 
județului Iași pentru perioada 2014-2020 

  

http://www.poca.ro/


 

Pagina 188 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
 
 

 www.poca.ro 

Capitolul 3. Realizarea analizei de potențial și a analizei SWOT pe 
domeniile strategice prezentate 

 

Secțiunea curentă are ca scop diagnosticarea domeniilor strategice prezentate în capitolul 
anterior, prin identificarea punctelor forte și slabe, respectiv a oportunităților și a amenințărilor 
existente la nivelul județului Iași. Domeniile strategice diagnosticate, pe baza analizei teritoriului 
și a rezultatelor chestionarelor aplicate, sunt: 

✓ cadrul natural (inclusiv aspectele demografice); 

✓ mediul economic; 

✓ turismul; 

✓ agricultura și dezvoltarea rurală; 

✓ amenajarea teritoriului și urbanism; 

✓ infrastructura; 

✓ sănătatea și asistența socială; 

✓ educația și învățământul; 

✓ cultura, cultele și agrementul; 

✓ mediul și protecția mediului; 

✓ capacitatea administrativă și cooperarea interinstituțională. 

 

3.1. Cadrul natural 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

Aspecte demografice 
▪ caracteristicile demografice plasează județul 

Iași într-o perspectivă favorabilă, prin 
următoarele aspecte: 

o județul Iași reprezintă singurul județ a 
cărui populație a înregistrat un trend 
ascendent în anul 2021 comparativ cu 
anul 2020 sau cu anul 2016, spre 
deosebire de tendința regională și 
națională de descreștere 

o județul Iași deține cel mai ridicat 
număr de locuitori comparativ cu 
celelalte 5 județe aparținătoare 
Regiunii Nord-Est, anul 2021 
înregistrând 792.745 locuitori; prin 
raportare la populația totală a Regiunii 

Aspecte demografice 
▪ ponderea populației vârstnice (65+) este de 

16,02% (127.024 persoane), reflectând o 
populație îmbătrânită demografic 

▪ un spor natural negativ în anul 2020, 
fiind înregistrată o reducere a populației 
cu 1.215 persoane 

 
Cadrul natural 

▪ riscuri sporite de inundații, cauzate de 
rețeaua hidrografică bogată, mai multe 
tipuri de inundații fiind prezente la nivel 
județean: inundații datorate accidentelor la 
baraje; inundații datorate ploilor torențiale 
în bazinele hidrografice mici, urmate de 
scurgeri rapide de pe versanți; inundații 
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Nord-Est, populația județului Iași 
reprezenta în anul 2021 - 25,11% 

o o superioritate numerică a grupei de 
vârstă 0-19 ani (193.043 persoane) față 
de grupa de vârstă 45-64 ani (189.902 
persoane), raportul de substituție fiind 
de 1,02 (ponderea populației tinere în 
grupa de vârstă 45-64 ani) 

o nivel crescut al populației tinere, deci 
viitoare generații de tineri numeroase 
(aspect relevat în cadrul piramidei 
vârstelor) 

o reducerea sporului migratoriu în anul 
2020 comparativ cu anul 2019 (-54%), 
asigurând un grad mai ridicat de 
stabilitate populației 

Cadrul natural 
▪ județul Iași deține un cadru natural bogat și 

diversificat, caracterizat prin numeroase 
resurse naturale (resurse de apă, biodiversitate, 
sol și subsol) 

▪ un potențial hidrografic bogat, caracterizat de 
rețeaua hidrografică extinsă 

▪ existența apelor minerale, acestea fiind o 
resursă extrem de importantă, atât din punct de 
vedere al proprietăților curative, cât și al celor 
alimentare 

▪ existența unor puncte cu izvoare minerale, 
principalele regăsindu-se la: Strunga 
(sulfuroase, bicarbonatate, sodice, sulfatate), 
Răducăneni (cloro - sodice, iodo - bromurate), 
Pârcovaci (bicarbonatate, magneziene, calcice), 
Breazu și Grădina Botanică (sulfuroase, 
bicarbonatate, sodice), Băiceni (sulfuroase, 
bicarbonatate, sodice), Bohotin, Cucuteni 

▪ în ceea ce privește biodiversitatea, la nivel 
județean există un număr considerabil de arii 
naturale protejate - atât arii naturale protejate de 
interes național, cât și arii naturale protejate de 
interes județean, precum și arii naturale 
protejate de interes internațional (Situl Ramsar 
Zonele Umede Jijia Iași) și 30 de situri 
NATURA 2000 (10 arii de protecție 
avifaunistică și 20 de situri de importanță 
comunitară) 
 
 

datorate revărsărilor cursurilor de apă 
▪ riscuri de alunecări de teren, cele mai 

întinse suprafețe de degradări accentuate de 
teren regăsindu-se pe versanții cu pante 
accentuate din lungul Coastei Bârnova - 
Voinești - Strunga, de pe abrupturile de la 
nord de Tg. Frumos - Cucuteni - Hârlău - 
Deleni și de pe versanții cu expoziție 
nordică și nord-vestică 

▪ alte riscuri ce pot surveni sunt: incendiile, 
înzăpezirile și, într-o măsură mai mică, 
riscurile seismice 

http://www.poca.ro/


 

Pagina 190 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
 
 

 www.poca.ro 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ oportunitatea accesării finanțării 
nerambursabile, la nivel național și european 
existând mai multe programe operaționale ce 
vin în sprijinul soluționării problemelor de 
mediu, a conservării resurselor naturale 
(componenta de mediu și dezvoltare durabilă), 
precum și a valorificării factorului uman 
(dimensiunea socială) 

▪ oportunitatea accesării de finanțări alocate în 
baza programelor vizând cooperarea 
transfrontalieră sau interregională 

▪ conservarea biodiversității și a resurselor 
naturale  acestea reprezentând aspecte de 
interes național și european  

▪ tendința globală de îmbătrânire a 
populației, impunând adoptarea de măsuri 
de îmbătrânire activă și de creștere a 
incluziunii sociale 

▪ gradul ridicat de poluare și măsurile 
insuficiente de protejare a mediului 
înconjurător, de conservare a resurselor și 
de adaptare la schimbările climatice 

▪ existența unor specii vulnerabile, 
concomitent cu dispariția anumitor specii 
de plante sau animale 

▪ dezvoltarea economică permanentă fără 
adoptarea unor măsuri care să reducă 
presiunea asupra mediului înconjurător 

 

3.2. Mediul economic  

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

▪ județul Iași deține cel mai dezvoltat mediu 
antreprenorial, reunind 30% din totalul 
companiilor ce activează la nivelul Regiunii 
Nord-Est - la nivelul anului 2020, județul Iași 
deținea un număr de 21.215 unități locale 
active; din punct de vedere al distribuției pe 
tipuri de întreprinderi, predominante sunt 
microîntreprinderile - la nivelul anului 2020, 
existând 19.055 de microîntreprinderi 
(89,82%), 1.821 de întreprinderi mici (8,58%), 
284 de întreprinderi mijlocii (1,34%) și 55 de 
întreprinderi mari (0,26%) 

▪ principala activitate economică care reunește 
cel mai mare număr de agenți economici și cea 
mai ridicată cifră de afaceri este reprezentată de 
comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor 

▪ numărul de unități locale active a înregistrat o 
creștere cu  0,09% în anul 2020 comparativ cu 
anul 2019, dar și de-a lungul întregii perioade 
analizate 

▪ județul Iași se bucură de cea mai numeroasă 
forță de muncă, la nivelul anului 2020 existând 
un număr mediu de salariați de 164.684 (30% 
din totalul regional) 

▪ cei mai numeroși salariați se regăsesc în 
industrie, anul 2020 reunind 31.140 de salariați 

▪ prognoza PIB-ului județean pentru anul 
2020 reflectă o reducere cu aprox. 1% 
comparativ cu anul 2019 

▪ rata șomajului a înregistrat o creștere cu 0,3 
pp în anul 2020 comparativ cu anul 2019 

▪ numărul mediu al salariaților de sex 
feminin a scăzut în anul 2020 cu 5,4% față 
de anul anterior; o scădere a fost 
înregistrată și la nivelul salariaților de sex 
masculin, însă rata a fost mult mai mică (-
0,05%) 

▪ necorelarea calificării forței de muncă cu 
cerințele pieței sau slaba calificare a forței 
de muncă 

▪ dificultăți întâmpinate de întreprinderile 
nou create 

▪ infrastructura de sprijin a afacerilor este 
insuficient dezvoltată la nivelul județului 
Iași 
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în cadrul acestui sector 
▪ din totalul cifrei de afaceri a Regiunii Nord-Est, 

județul Iași produce 32%, ocupând cea mai 
ridicată pondere comparativ cu celelalte județe; 
perioada analizată s-a caracterizat printr-o 
creștere a cifrei de afaceri aferentă unităților 
locale active din județul Iași (+12%) 

▪ județul Iași dispune de cel mai ridicat sold al 
investițiilor străine directe (ISD) comparativ cu 
celelalte județe din Regiunea de Dezvoltare 
Nord-Est - la nivelul anului 2020, județul Iași 
deținea un sold de 515 milioane euro 

▪ județul Iași reprezintă principalul pol de 
competitivitate în domeniul cercetării-
dezvoltării-inovării, reunind peste 50% din 
totalul unităților care activează în acest sector la 
nivel regional, peste 75% din totalul numărului 
de salariați și peste 85% din totalul cheltuielilor 
de cercetare-dezvoltare alocate la nivel regional 

▪ județul Iași realizează cea mai intensă activitate 
de cercetare-dezvoltare, dispunând de cea mai 
extinsă infrastructură de cercetare-dezvoltare - 
2 dintre cele 3 clustere existente la nivel 
regional se află în județul Iași, 2 entități de 
inovare și transfer tehnologic din totalul de 2 
sunt amplasate, de asemenea, în județul Iași, 
precum și 27 de unități și instituții de drept 
public ce fac parte din sistemul național de 
cercetare-dezvoltare din totalul de 43 

▪ piața muncii se caracterizează printr-o tendință 
de uniformizare, de ajustare a diferențelor de 
gen, diferențele salariale dintre cele două sexe 
fiind nesemnificative, anul 2020 marcând o 
diferență de doar 127 lei (-37% comparativ cu 
diferența salarială din anul anterior) 

▪ o creștere a câștigului salarial nominal mediu 
brut lunar în anul 2020 comparativ cu anul 
2019 (+6,17%), creșteri înregistrate atât la 
nivelul salariaților de sex feminin, cât și 
masculin 

▪ acces la forță de muncă disponibilă înalt 
calificată și mediu calificată 

▪ Municipiul Iași este cel mai vechi și prestigios 
centru universitar din România, cu peste 60.000 
studenți înmatriculați, și poate oferi resurse 
umane extrem de valoroase 

▪ stimulente fiscale importante pentru investitori: 
scutiri de taxe și impozite locale pe clădiri și 
terenuri pentru rezidenții Parcurilor Industriale 

http://www.poca.ro/


 

Pagina 192 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
 
 

 www.poca.ro 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
▪ oportunitatea accesării de finanțare 

nerambursabilă, prin cadrul financiar 
multianual 2021-2027, Obiectivul de Politică 1 
- O Europă mai inteligentă și mai competitivă 
(transformare industrială inovatoare și 
inteligentă) va beneficia de o alocare de cel 
puțin 35% din fondurile dedicate politicii de 
coeziune 

▪ existența unui cadru favorabil dezvoltării 
activității CDI prin Strategia pentru 
Cercetare și Inovare Regională prin 
Specializarea Inteligentă RIS3 Nord-Est; de 
asemenea, alte documente programatice 
actualizate la nivel național sunt: Strategia 
Naționale pentru cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare 2014-2020; Strategia 
Națională privind Agenda Digitală a României 
2014-2020; Strategia Națională pentru 
Cercetare, Dezvoltare Inovare 2021-2027 și 
Strategia Națională pentru Specializare 
Inteligentă 2021-2027 

▪ recuperarea greoaie a decalajelor și 
dezechilibrelor cauzate de pandemia 
COVID 19 

▪ Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este 
încadrată ca inovator modest negativ cu 
performanțe care s-au înrăutățit de-a lungul 
timpului 

▪ birocrația ridicată și mediul legislativ 
instabil, cu schimbări frecvente ale 
legislației fiscale, având un impact negativ 
și durabil asupra mediului de afaceri 

 

3.3. Turismul  

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

▪ un potențial crescut al județului Iași din punct 
de vedere al numărului de turiști, ocupând locul 
3 la nivel regional, cu 3,5% mai puțini turiști 
comparativ cu județul Neamț (situat pe locul 2) 
- 143.951 turiști în anul 2020 

▪ o varietate a formelor de turism ce pot fi 
practicate la nivel județean: turismul cultural, 
turismul ecumenic, ecoturismul, turismul 
balnear, turismul de afaceri și evenimente, 
turismul rural și agroturismul 

▪ tendința de recuperare a decalajelor cauzate de 
criza de sănătate din perioada 2020-2021, 
indicele mediu de utilizare netă a capacității 
turistice din anul 2021 fiind cu 9,8 pp mai mare 
decât valoarea din anul 2020 (comparativ cu 
decalajul 2021-2019 - de -9,81 pp) 

▪ existența unui patrimoniu cultural vast, cu 
numeroase și variate obiective turistice, unele 
dintre acestea reprezentând monumente istorice 
clasate de către Ministerul Culturii 

▪ poziția slabă pe care județul Iași o deține 
din punct de vedere al infrastructurii 
turistice la nivel regional - se situează pe 
locul 4 la nivel regional, deținând 7% din 
totalul de 1.130 de unități 

▪ capacitatea de cazare, corelată cu poziția pe 
care județul Iași o deține din punct de 
vedere al structurilor de cazare, plasează 
județul Iași la jumătatea ierarhiei, 
reflectând un potențial moderat al 
infrastructurii de cazare 

▪ o reducere semnificativă a numărului de 
turiști în anul 2020 comparativ cu anul 
2019 (-57%), pe seama fondului pandemic, 
cu efecte multiple asupra stabilității și 
atractivității sectorului turistic 

▪ repartiția eterogenă și inegală a tipurilor de 
turiști care vizitează județul Iași, turiștii 
români fiind de 4 ori mai numeroși decât 
turiștii străini 
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▪ un patrimoniu cultural imaterial, de asemenea, 
vast, cu numeroase festivaluri, spectacole de 
teatru, concerte, expoziții, tradiții și obiceiuri 

▪ potențialul balneoclimateric ridicat, pe fondul 
apelor minerale cu proprietăți terapeutice 
existente la nivel județean 

▪ inițiative insuficiente în direcția 
restaurării/renovării monumentelor istorice 
și conservării patrimoniului județean 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ oportunitatea accesării finanțării 
nerambursabile în vederea 
dezvoltării/modernizării/extinderii 
infrastructurii turistice 

▪ valorificarea superioară a potențialului turistic 
existent 

▪ impactul COVID-19 asupra sectorului 
turistic la nivel național, regional și 
județean 

▪ degradarea infrastructurii turistice existente 
pe fondul lipsei/insuficienței proiectelor de 
modernizare 

▪ reducerea numărului de puncte de atracție 
turistice naturale în contextul schimbărilor 
climatice și a lipsei unor măsuri concrete 
de protecție a mediului 

 

3.4. Agricultură și dezvoltare rurală 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

▪ un parc agricol bine dotat, cuprinzând 12.120 
unități în anul 2020, în creștere cu 7,52% față 
de anul anterior, cele mai numeroase fiind 
reprezentate de tractoare agricole fizice, pluguri 
pentru tractor și semănători mecanice 

▪ producția ramurii agricole pe sectoarele: 
producție animală (+13,91%) și servicii 
agricole (+3,95%) a înregistrat o creștere în 
anul 2020, comparativ cu anul 2019 

▪ suprafața agricolă amenajată (50.315 hectare) 
ocupă 38% din totalul regional, reprezentând 
cea mai vastă suprafață comparativ cu celelalte 
județe 

▪ din punct de vedere al suprafeței vegetale 
cultivate la nivel regional, la nivelul anului 
2020, județul Iași ocupa poziția a-II-a, cu 
242.058 hectare; de asemenea, analiza la nivel 
regional reflectă o creștere cu 1,36% a 
suprafeței vegetale cultivate în anul 2020 
comparativ cu anul 2019, județul Iași 
înregistrând o creștere cu 0,72% 

▪ o serie de culturi au înregistrat o creștere în anul 
2020 comparativ cu anul 2019, prin raportare la 
nivelul producției, respectiv: usturoi uscat 
(+76,02%), pepeni verzi și galbeni (+8,73%), 

▪ producția agricolă a înregistrat o scădere cu 
9,05% în anul 2020 comparativ cu anul 
2019, pe seama scăderii producției vegetale 
cu 17,93% 

▪ producția de cereale a înregistrat o scădere 
semnificativă în anul 2020 comparativ cu 
anul 2019 

▪ printre cele mai mici producții medii de 
fructe pe specii de pomi, comparativ cu 
celelalte județe din Regiunea de Dezvoltare 
Nord-Est 

▪ o reducere a producției agricole animale în 
anul 2020 comparativ cu anul 2019, pentru 
următoarele categorii: bovine (-7,55%),  
producția de lapte (-0,96%), producția de 
lână (-5%) 

▪ creșterea volumului de lemn recoltat (un 
volum total de 300,6 mii mc în anul 2020, 
cu 12,04% mai mult decât în anul 2019) 
impune adoptarea unor măsuri masive de 
reîmpădurire și conservare a resurselor de 
lemn  

▪ reducerea cifrei de afaceri a unităților 
silvice în perioada 2016-2020 (mii lei) - o 
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ardei (+4,44%), varză albă (+1,67%), trifoi 
(+1,13%) 

▪ o creștere a producției medii de struguri la 
hectar în anul 2020 comparativ cu anul 2019 
(+5,34%), rata de creștere fiind cea mai ridicată 
la nivel regional 

▪ producția agricolă animală care a înregistrat 
creșteri în anul 2020 comparativ cu anul 2019 
este următoarea: producția de miere extrasă 
(+44,59%), greutatea în viu a animalelor 
destinate sacrificării pentru consum-porcine 
(+43,44%), producția de ouă (+26,67%) 

▪ numeroase tradiții și meșteșuguri prezente la 
nivel județean, printre care: olăritul, țesutul, 
prelucrarea lemnului, pictura icoanelor, 
încondeierea ouălor, portul popular, măștile 
populare, mărțișorul 

cifră de afaceri de 2.493.770,40 mii lei 
înregistrată în anul 2020, cu 4,38% mai 
mică comparativ cu anul precedent 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ accesul la programele operaționale ce sprijină 
dezvoltarea activităților rurale 

▪ extinderea și modernizarea sistemului de irigație în 
vederea creșterii productivității 

▪ dezvoltarea sectorului de agricultură ecologică prin 
susținerea tinerilor fermieri locali 

▪ parteneriate public private pentru încurajarea 
vânzării produselor agricole de la fermierii locali 

▪ agricultura de subzistență reprezintă, în 
continuare, activitate economică predominantă 
în localitățile urbane mici 

▪ degradarea terenurilor agricole pe fondul 
utilizării intensive a pesticidelor și 
îngrășămintelor chimice 

▪ scăderea productivității pe fondul lipsei de 
modernizare a utilajelor 

▪ distrugerea recoltelor pe fondul apariției unor 
fenomene meteo extreme: secetă, furtuni 

 

3.5. Amenajare teritoriu și urbanism 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

▪ județul Iași dispune de o infrastructură de transport 
variată - rutieră, feroviară, aeriană  

▪ disparități privind accesul populației din 
localitățile urbane la rețeaua națională de 
alimentare cu gaz metan 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile - 
unul dintre cele cinci obiective de politică ale 
perioadei de programare 2021-2027 este dedicat 
dezvoltării teritoriale - Obiectivul de politică 5 - O 
Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea 
dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, 
rurale și de coastă și a inițiativelor locale 

▪ existența documentelor strategice la nivel național, 

▪ impactul negativ al pandemiei COVID-19, 
care a afectat dezvoltarea economică pe toate 
palierele acesteia 

▪ creșterea riscului de sărăcie sau excluziune 
socială în spațiul rural și în orașele mici și 
mijlocii 

▪ degradarea iremediabilă a clădirilor monument 
istoric pe fondul lipsei proiectelor de reabilitare 
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care susțin inițiativele în domeniu, respectiv: 
Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 
Orizont 2035 menționează axe cu potențial de 
dezvoltare interregională și intra-regională care 
traversează Regiunea de Dezvoltare Nord-Est; 
derularea inițiativei comunitare Next Generation 
EU - componentele tranziție verde, digitală și 
reziliență 

▪ valorificarea, în perioada de programare 2021-
2027, a instrumentelor de dezvoltare teritorială tip: 
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității locale și investiții teritoriale integrate 

▪ actualizarea strategiilor integrate de dezvoltare 
urbană, a planurilor de mobilitate urbană durabile, a 
strategiilor de dezvoltare locală pentru perioada de 
programare 2021-2027 

▪ dezvoltarea urbanistică nearmonioasă a zonei 
rurale în lipsa impunerii unor criterii stricte 

 

3.6. Infrastructură 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

▪ infrastructură de transport variată - rutier 
feroviar, aerian 

▪ existența inițiativelor de modernizare a 
drumurilor publice, 34% din lungimea 
drumurilor reprezentând drumuri modernizate 

▪ o pondere de 66% din lungimea străzilor 
orășenești reprezintă străzi modernizate 

▪ județul dispune de o rețea de transport public 
care cuprindea în anul 2020 - 166 de autobuze 
și microbuze și 126 de tramvaie 

▪ anul 2020 a înregistrat o creștere cu 6,69% a 
numărului de autoturisme, atingând un număr 
de 206.137; motocicletele sunt cele care au 
înregistrat printre cele mai mari creșteri - 9,92% 
(3.074 în anul 2020) 

▪ prin intermediul Aeroportului Internațional Iași, 
județul Iași prezintă un avantaj competitiv în 
ceea ce privește facilitarea transportului intern 
și internațional, conexiunile interne și 
internaționale 

▪ piața telecomunicațiilor din județul Iași este o 
piață matură, reprezentată de marii furnizori 
naționali, aceștia asigurând toate categoriile de 
telecomunicații, respectiv: radio și televiziune, 
telefonie fixă și telefonie mobilă, Internet 

▪ rețeaua de distribuție a apei potabile are o 

▪ la nivel județean, ponderea majoritară 
revine drumurilor comunale (1.137 km) 

▪ traficul rutier intens, cauzat de numărul 
ridicat de autoturisme 

▪ o pondere majoritară a porțiunilor de drum 
nemodernizate (66%) 

▪ inițiative modeste în direcția modernizării 
căilor de transport feroviar 

▪ anul 2020 a înregistrat o reducere cu 
12,82% a volumului de energie distribuită, 
55% fiind destinată uzului casnic 

▪ 1 singură localitate în care se distribuie 
energică termică (anul 2020) 

▪ lungimea conductelor de gaz este de 1.581 
km (anul 2020) - în creștere cu 5% față de 
anul anterior și un număr de 25 de localități 
sunt racordate la sistemul de distribuție a 
gazelor naturale 

▪ numărul unităților poștale a cunoscut o 
evoluție relativ constantă în perioada 
analizată, lipsa de modernizare a acestui tip 
de infrastructură fiind vizibilă 

▪ reducerea cu 1,45% a cantității de apă 
potabilă distribuită populației în anul 2021 

▪ activitatea de colectare selectivă a 
deșeurilor se regăsește încă într-un stadiu 
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lungime de 3.089,195 km în anul 2021, cu 
4,35% mai mult față de anul anterior 

▪ aprox. 83% reprezintă procentul de acoperire a 
rețelei de distribuție a apei potabile din mediul 
urban prin raportare la lungimea străzilor 
orășenești 

▪ rețeaua de canalizare are o lungime de 
1.461,293 km în anul 2021, cu 2,75% mai mult 
față de anul anterior 

▪ 292 de localități racordate la rețeaua de apă și 
canalizare, aparținând unui număr de 82 de 
UAT-uri, din totalul de 98 de arii administrative 
ce formează județul Iași 

▪ un nivel de contorizare de 99,97% înregistrat la 
finalul anului 2021 în județul Iași 

▪ la nivel județean, activitatea de gestionare a 
deșeurilor este organizată în cadrul Sistemului 
de Management Integrat al Deșeurilor (SMID), 
funcțional începând cu anul 2019, bucurându-se 
de o infrastructură variată și completă de 
colectare, tratare, valorificare și depozitare a 
deșeurilor 

▪ existența operatorilor ce asigură colectarea 
fluxurilor speciale de deșeuri (deșeuri electrice 
și electronice, periculoase, deșeuri din 
construcții și desființări etc.) 

▪ infrastructură și rețele de comunicații moderne 

incipient, similar activității de valorificare 
a deșeurilor 

▪ instalațiile de gestionare a deșeurilor nu 
funcționează la capacitatea maximă a 
acestora 

▪ un indice de generare a deșeurilor ridicat în 
mediul urban, peste media națională 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
▪ oportunitatea accesării de finanțare 

nerambursabilă, unul dintre cele cinci obiective 
de politică ale perioadei de programare 2021-
2027 fiind dedicat conectivității - Obiectivul de 
politică 3 - O Europă mai conectată 

▪ existența programului Interreg NEXT România-
Republica Moldova aferent perioadei 2021-
2027 

▪ continuarea implementării mecanismului pentru 
interconectarea Europei în perioada de 
programare 2021-2027 - transporturi, energie și 
rețele digitale 

▪ existența Master Planului General de Transport 
al României pe termen scurt, mediu și lung 

▪ implementarea Planului Național de Dezvoltare 
a Infrastructurii Next Generation Networks 

▪ efectele pandemiei COVID 19 asupra 
percepției călătorilor, putând afecta 
transportul aerian, feroviar etc. 

▪ mentenanța insuficientă a drumurilor 
realizate/reabilitate 

▪ scăderea eficienței transportului feroviar 
datorită ponderii ridicate a linilor 
neelectrificate care determină viteze 
scăzute pentru transportul de mărfuri și 
pasageri 

▪ poluarea ridicată cauzată de traficul intens, 
ce poate conduce la o restricționare a 
dezvoltării infrastructurii industriale pe 
fondul necesității impunerii unor măsuri de 
protecție a mediului înconjurător 
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3.7. Sănătate și asistență socială 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

▪ reducerea cu aproximativ 12% a numărului de 
copii aflați în centrele de plasament în luna 
decembrie 2021 comparativ cu luna decembrie 
2020 

▪ județul Iași dispune de cel mai ridicat număr de 
spitale la nivel regional (27) din totalul de 72 
existente la nivel regional 

▪ de asemenea, cele mai numeroase ambulatorii 
se regăsesc tot la nivelul județul Iași - 5 
ambulatorii de specialitate din totalul de 11 la 
nivel regional, respectiv 20 de ambulatorii 
integrate spitalului din cele 48 disponibile la 
nivel regional 

▪ în același timp, la nivel județean se regăsește și 
cea mai ridicată capacitate în cadrul spitalelor, 
din punct de vedere al numărului de paturi 
pentru internare continuă - 7.626 de locuri 
(38%) din totalul de 20.171 existent la nivel 
regional 

▪ cel mai numeros personal medical se regăsește, 
de asemenea, la nivelul județului Iași, anul 2020 
reunind 4.552 persoane, reprezentând mai mult 
de jumătate (53%) din personalul medical 
existent la nivel regional (8.629 persoane) 

▪ o creștere a numărului de medici cu 9,29% în 
anul 2020 comparativ cu anul 2019 

▪ o infrastructură în domeniul asistenței sociale 
bine dezvoltată, județul Iași reunind cel mai 
mare număr de furnizori de servicii sociale 
acreditați (aprox. 25% din numărul total) 

▪ o paletă diversificată de servicii sociale prestate 
în cadrul DGASPC Iași, vizând atât protecția 
copiilor, cât și măsuri destinate persoanelor 
adulte 

▪ un număr ridicat de proiecte aflate în 
implementare în momentul de față la nivelul 
DGASPC Iași, evidențiind viziunea instituției 
spre îmbunătățirea permanentă a calității 
serviciilor 

▪ elaborarea Planului de Acțiune al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Iași privind serviciile sociale 
administrate și finanțate de Consiliul Județean 
Iași, reunind principalele obiective generale și 
operaționale propuse a se atinge începând cu 

▪ reducerea numărului de stomatologi cu 
37% în anul 2020 comparativ cu anul 2015 

▪ o creștere cu 1% a numărului de copii 
ocrotiți în centrele de plasament în anul 
2021, față de anul 2020, beneficiari ai 
serviciilor de tip familial destinate copiilor 
în dificultate 

▪ situația îngrijorătoare a creșterii numărului 
de copii abuzați, anul 2021 marcând o 
valoare de 892 de cazuri, cu 56% mai 
multe față de anul anterior 

▪ creșterea numărului de beneficiari ai 
centrelor de persoane adulte cu handicap, 
anul 2021 înregistrând cu 5,4% mai mulți 
beneficiari decât anul anterior 

▪ o creștere cu 3,4% a numărului de 
beneficiari de prestații sociale, atingând un 
total de 29.734 persoane în anul 2021, 
dintre care 3.553 de minori și 26.181 de 
adulți 
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anul 2022 
▪ existența, la nivelul județului Iași, a unei palete 

diversificate de furnizori de servicii sociale 
licențiați, publici și privați, printre care (anul 
2022): cămine pentru persoane vârstnice 
licențiate - 7 furnizori, cantine sociale - 3 
furnizori, centre rezidențiale de îngrijire și 
asistență pentru persoanele fără adăpost 
licențiate - 2 furnizori, servicii de îngrijire la 
domiciliu - 6 furnizori etc. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
▪ oportunitatea accesării de finanțare nerambursabilă, 

favorizată de cadrul financiar multianual 2021-
2027 - Obiectivul de Politică 4 - O Europă mai 
socială și mai incluzivă, concomitent cu creșterea 
alocărilor financiare pentru domeniile educație, 
ocupare, incluziune, combaterea sărăciei 

▪ derularea inițiativei comunitare Next Generation 
EU - componentele digitalizare și reziliență 

▪ existența structurilor parteneriale regionale și locale 
destinate dezvoltării educației - Consorțiul Regional 
Nord-Est pentru Educație, CLDPS-uri etc. 

▪ existența planurilor regionale privind serviciile de 
sănătate 

▪ impactul negativ al crizei pandemice, afectând 
semnificativ dimensiunea socială a județului 
Iași, nivelul de trai al populației și percepția 
acestora asupra interacțiunilor sociale 

▪ Regiunea de Dezvoltare Nord-Est prezintă cel 
mai ridicat nivel de sărăcie comparativ cu 
celelalte regiuni 

▪ accentuarea fenomenului de îmbătrânire a 
populației, necesitând măsuri de îmbătrânire 
activă și de incluziune socială 

▪ degradarea infrastructurii sanitare în lipsa 
proiectelor de modernizare 

 

3.8. Educație și învățământ 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

▪ județul Iași deține cel mai ridicat număr de unități 
școlare la nivel regional (260 de unități de 
învățământ, reprezentând 24% din totalul regional), 
dintre care: 135 de unități de învățământ în mediul 
urban și 125 de unități în mediul rural 

▪ infrastructura de învățământ superior cuprindea, în 
anul 2020, un număr de 43 de facultăți, dintre care 
37 publice și 6 private, oferind, astfel, acces la o 
ofertă diversificată de învățământ 

▪ la nivelul anului 2020 unitățile de învățământ din 
județul Iași dispuneau de 6.396 de săli de clasă, 
2.158 de laboratoare școlare, 192 de săli de 
gimnastică și 260 de ateliere școlare, reflectând o 
infrastructură educațională diversificată 

▪ evoluția populației școlare în perioada 2016-2020 
prezintă o serie de fluctuații, anul 2020 înregistrând 
o creștere cu 0,04% a populației școlare totale - anul 
2020 cuprindea un număr total de 186.402 școlari 

▪ județul Iași se caracterizează printr-o reducere 
cu 0,38% a numărului de unități de învățământ 
în anul 2020 comparativ cu anul 2019 (mai 
puțin cu 1 unitate, în mărime absolută) 

▪ o reducere a numărului de copii înscriși în 
creșe (-13,37%), respectiv a copiilor înscriși în 
grădinițe (-5,27%), reflectând o reducere a 
natalității la nivelul județului Iași 

▪ oferta educațională aferentă învățământului 
profesional și de maiștri nu prezintă un interes 
ridicat pentru elevi, înregistrându-se reduceri 
ale numărului de elevi înscriși 

▪ o scădere în anul 2020 a numărului de terenuri 
de sport (185 de terenuri de sport, cu 4 mai 
puține comparativ cu anul anterior), în timp ce 
numărul de bazine de înot se menține constant 
- 1, reflectând o infrastructură insuficient 
dezvoltată 
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▪ rata abandonului școlar reflectă o situație pozitivă în 
ceea ce privește reducerea indicatorului pe fiecare 
nivel educațional 

▪ personalul didactic al județului Iași cuprindea 
11.630 persoane în anul 2020, cu 0,49% mai mult 
decât în anul 2019 

▪ creșterea numărului de absolvenți cu diplomă 
(+4,75% în anul 2019 comparativ cu anul 2018) 

▪ numărul PC-urilor este insuficient raportat la 
numărul de elevi, 1 PC revenind unui număr 
de aprox. 10 elevi 

▪ o reducere cu 3,59% a numărului de absolvenți 
din învățământul preuniversitar și cu 0,21% a 
numărului total de absolvenți 

▪ numărul de elevi care au promovat examenul 
de bacalaureat era de 4.371, în scădere cu 
1,13% comparativ cu anul 2018 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
▪ accesul la cadrul financiar multianual 2021-2027 - 

Obiectivul de Politică 4 - O Europă mai socială și 
mai incluzivă, concomitent cu creșterea alocărilor 
financiare în creștere prin FSE+ pentru educație, 
ocupare, incluziune, combaterea sărăciei 

▪ inițiativa comunitară Next Generation EU - 
componentele digitalizare și reziliență 

▪ existența structurilor parteneriale regionale și locale 
destinate dezvoltării educației - Consorțiul Regional 
Nord-Est pentru Educație, CLDPS-uri etc. 

▪ existența Strategiei privind modernizarea 
infrastructurii educaționale 2017-2023 

▪ dezvoltarea și implementarea în parteneriat a 
planurilor regionale și locale pentru educație 

▪ accentuarea globală a fenomenului sărăciei, cu 
atât mai mult cu cât Regiunea de Dezvoltare 
Nord-Est este cea mai săracă la nivel național 

▪ degradarea infrastructurii educaționale în 
condițiile de utilizare intensă de către elevi și a 
lipsei proiectelor de modernizare 

▪ impactul COVID-19 a impactat modalitatea de 
învățare, transformând sistemul educațional, 
învățământul online afectând negativ calitatea 
învățământului 

▪ atractivitatea ofertelor educaționale din 
străinătate, conducând la migrația tinerilor 
către universitățile din afara țării 

 

3.9. Cultură, culte și agrement 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

▪ un potențial turistic foarte ridicat, justificat de 
patrimoniul material și imaterial valoros existent la 
nivel județean, în special în municipiul Iași 

▪ la nivelul județului Iași se desfășoară numeroase 
festivaluri și evenimente culturale de interes, care 
atrag un număr ridicat de turiști 

▪ o serie de activități culturale, ce reflectă specificul 
județean, sunt organizate de către Centrul Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale, amintind de valorile și tradițiile locale 

▪ județul Iași deține valorile cele mai ridicate la nivel 
regional privind o serie de indicatori care 
favorizează activitatea sportivă, respectiv: 266 de 
secții sportive, 7.746 de sportivi legitimați, 202 
antrenori sportivi și 179 instructori sportivi 

▪ numeroase activități care pot fi derulate de turiști, 
precum și de locuitorii județului Iași în vederea 

▪ scăderea numărului de biblioteci în anul 2020 
comparativ cu anul 2019, cu 7,48% față de 
anul anterior 

▪ scăderea numărului de cititori activi în anul 
2020 comparativ cu anul 2019 (-19,25%) 

▪ scăderea semnificativă a numărului de 
vizitatori ai muzeelor, cu 56,37% comparativ 
cu anul 2019 

▪ reducerea numărului de persoane angajate în 
cadrul bibliotecilor (-2,73%) și al instituțiilor și 
companiilor de spectacole (-7,42%) 

▪ starea de degradare fizică accentuată a unor 
monumente istorice 

▪ infrastructura culturală locală (în mediul rural 
și urban mic) depășită fizic și moral, în multe 
cazuri improprie desfășurării evenimentelor 
culturale, lipsită de dotări adecvate 
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petrecerii timpului liber 
▪ județul Iași se situează pe locul 2 din punct de 

vedere al întinderii spațiilor verzi, cu 913 hectare în 
anul 2020, aspect ce exercită un puternic impact 
pozitiv asupra calității vieții locuitorilor având în 
vedere accesul la astfel de spații 

(echipamente specifice), în special în mediul 
rural 

▪ absenţa unui spaţiu propriu şi adecvat 
funcţionării Bibliotecii Judeţene Iaşi; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
▪ o serie de măsuri trebuie adoptate în vederea 

redresării trendurilor pe care le înregistrează 
numărul de cititori, de vizitatori ai muzeelor, 
spectatorilor ș.a.m.d., precum și o serie de investiții 
semnificative trebuie direcționate în dezvoltarea 
sectorului cultural și recondiționarea obiectivelor 
istorice, aspecte ce pot fi soluționate prin accesarea 
de fonduri nerambursabile  

▪ dezvoltarea de parteneriate în dezvoltarea rețelelor 
centrelor istorice la nivel județean și 
regional/național 

▪ crearea de noi trasee culturale, concomitent cu 
creșterea cooperării regionale a localităților ce fac 
parte din trasee culturale specifice 

▪ conștientizarea comunităților și a administrațiilor 
locale privind importanța salvării patrimoniului 
cultural local 

▪ creșterea interesului sectorului privat pentru 
implicarea în restaurarea și conservarea 
patrimoniului cultural 

▪ dezvoltarea turismului cultural și agroturismului 
poate conduce la promovarea patrimoniului cultural 
imaterial rural la nivel european. 

▪ continuarea degradării fizice a patrimoniului 
atât prin lipsa unor intervenții urgente în 
reabilitarea monumentelor istorice (în pericol), 
dar și prin intervențiile neautorizate 

▪ degradarea peisajului cultural și natural prin 
amplasarea și localizarea unor edificii 
antropice care pot altera mediul natural 

▪ pierderea elementelor de patrimoniu cultural 
imaterial prin scăderea interesului generațiilor 
tinere pentru perpetuarea tradițiilor locale 

▪ eventuala închidere a unor porțiuni din sediul 
bibliotecii din cauză că spațiile în care 
funcționează bibliteca aparțin unor proprietari 
privați ; 

▪ pierderea unor finanțări pentru bibliotecă. 

 

3.10. Mediu și Protecția mediului  

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

▪ o monitorizare constantă a calității factorilor de 
mediu, prin intermediul stațiilor automate de 
monitorizare a aerului 

▪ calitate preponderent moderată-bună a factorilor de 
mediu (aer, apă, sol) 

▪ în vederea îmbunătățirii calității aerului 
înconjurător, o serie de măsuri au fost adoptate, 
printre care: Planul de calitate a aerului în 
Municipiul Iași, Planul integrat de calitate a aerului 
pentru Municipiul Iași pentru indicatorii dioxid 
azot, oxizi de azot (NO2/NOx) și particule în 

▪ creșterea cantității de produse de protecție a 
plantelor, respectiv: insecticide (+45%) și 
fungicide (+30%) 

▪ numeroase surse de poluare la nivel județean: 
activitățile umane, depozitarea necontrolată a 
deșeurilor, activitățile operatorilor economici, 
transportul 

▪ ponderea redusă atât a localităților, cât și a 
populației conectate la rețeaua de canalizare 

▪ colectarea selectivă deficitară a deșeurilor 
▪ o gamă variată de riscuri ce necesită 
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suspensie (PM10 şi PM2.5), Planul de calitate a 
aerului în comunele Ungheni şi Holboca, Planul de 
menținere a calității aerului în județul Iași etc. 

▪ în vederea îmbunătățirii calității apei, o serie de 
proiecte și investiții cu finanțare nerambursabilă au 
fost derulate la nivel județean (de exemplu: 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată din județul Iași, în perioada 2014 -
2020) 

▪ în vederea îmbunătățirii calității solului, o serie de 
măsuri au fost adoptate, respectiv:  promovarea 
agriculturii ecologice, reconstrucția ecologică a 
terenurilor degradate etc. 

▪ reducerea cantității de îngrășăminte chimice 
aplicate în anul 2020 comparativ cu anul 2019, 
atingând o valoare de 9.803 tone (-20%), 
concomitent cu creșterea cantității de îngrășăminte 
naturale (+62%) 

măsuri de contracarare, respectiv: inundațiile, 
alunecări de teren; riscuri seismice, riscul 
producerii de înzăpeziri, riscul producerii 
incendiilor de pădure, riscuri tehnologice, 
riscuri nucleare/radiologice 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
▪ continuarea inițiativelor din domeniul 

îmbunătățirii calității aerului, apei și solului, 
prin dezvoltarea de programe de monitorizare și 
acțiuni de reducere a poluării 

▪ un cadrul european favorabil dimensiunii 
ecologice, unul dintre cele cinci obiective de 
politică a perioadei de programare 2021-2027 
este dedicat mediului - Obiectivul de politică 2 
- O Europă mai ecologică - Tranziția către o 
energie nepoluantă și echitabilă, investiții verzi 
și albastre, economia circulară, adaptarea la 
schimbările climatice și prevenirea riscurilor 

▪ campanii de informare și conștientizare a 
populației privind importanța adoptării 
măsurilor de protecție a mediului înconjurător 

▪ derularea inițiativei comunitare Next 
Generation EU - componentele tranziție verde 
și reziliență 

▪ existența prevederilor legislative europene în 
domeniul economiei circulare 

▪ existența Strategiei Naționale de Management a 
Riscului la Inundații pe termen mediu și lung 

▪ implementarea/finalizarea proiectelor dedicate 
extinderii și reabilitării rețelei de apă și apă 
uzată, sistemele integrate de management a 
deșeurilor, retehnologizarea sistemelor de 
termoficare, a prevenirii și adaptării la 
schimbările climatice, creșterii eficienței 

▪ traficul rutier intens, cu efecte negative 
asupra calității aerului 

▪ extinderea zonelor predispuse la dezastre 
naturale (alunecări de teren, inundații, 
eroziune) 

▪ dezinteresul populației în colectarea și 
depozitarea selectivă a deșeurilor, în 
protejarea mediului, apetitul redus al 
operatorilor economici în a dezvolta 
investiții specifice valorificării și reciclării 
deșeurilor 

▪ existența unor specii vulnerabile, periclitate 
sau rare ale florei și faunei necesitând 
acțiuni de conservare 
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energetice, biodiversității, cu sprijinul financiar 
asigurat prin Programul Operațional Dezvoltare 
Durabilă 

▪ implementarea în perioada următoare a 
Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă 

 

3.11. Capacitate administrativă și cooperare interinstituțională 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

▪ bună pregătire a personalului administrativ, cu bune 
competențe profesionale, inclusiv cu o capacitate 
administrativă dezvoltată prin realizarea și 
implementarea de planuri și strategii de dezvoltare 

▪ experiența dobândită în cadrul proiectelor cu 
diferite surse de finanțare externe 

▪ sprijin important din partea autorităților publice 
locale pentru investitori 

▪ sistem birocratic excesiv 
▪ absența unei abordări integrate și pe termen 

lung pentru un management coerent și unitar al 
resurselor umane din administrația publică 

▪ subdezvoltarea sistemelor de e-guvernare și 
utilizarea insuficientă a instrumentelor TIC, 
concomitent cu slaba digitalizare a instituțiilor 
publice 

▪ decalaje/disparități în dezvoltarea socio-
economică de la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale 

▪ capacitate administrativă redusă a autorităților 
administrației publice locale de la nivelul 
comunelor sau orașelor mici de a gestiona 
propriul buget, serviciile publice de interes 
local și de utilități publice, de a genera venituri 
proprii și de a absorbi fonduri nerambursabile 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
▪ accesul la programele de finanțare ce sprijină 

dezvoltarea capacității administrative, 
perfecționarea personalului administrativ etc. 

▪ creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor, prin: 
reducerea duratei de așteptare, transparență, 
implementarea de sisteme de management al 
calității, diversificarea modalităților de prestare a 
serviciilor publice în funcție de nevoile cetățenilor, 
inclusiv prin extinderea serviciilor publice furnizate 
online 

▪ ofertă de programe de perfecționare continuă 
diversificată adresată angajaților din administrația 
publică, precum și realizarea de parteneriate cu 
autorități din alte țări în vederea valorificării 
transferului de bune practici 

▪ accentuarea disparităților și asigurarea 
deficitară a accesului cetățenilor în mod 
echitabil la servicii de bază (educație, sănătate, 
utilități publice) 

▪ gradul ridicat al birocrației, cadrul legislativ 
instabil 

▪ contextul economic profund afectat de 
pandemia COVID-19 

▪ scăderea productivității pe fondul stresului și a 
volumului mare de muncă 

▪ participarea insuficientă a comunității locale la 
procesul de adoptare a deciziilor, o bugetare 
participativă insuficient conturată 
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Capitolul 4. Analiza sectorială a domeniilor strategice prezentate 
 

Această secțiune sintetizează concluziile și perspectivele strategice din cadrul domeniilor 
tematice ale analizei abordate anterior și ia în considerare și rezultatele evaluării și monitorizării 
strategiei 2011-2020 a județului Iași. 

Noua orientare strategică la nivel european continuă direcția adoptată prin strategia anterioară 
(Europa 2020) cu un accent puternic pe zona de energie regenerabilă, impact neutru din punct de 
vedere climatic și digitalizare. La nivel european, Pactul Verde European exprimă decizia UE de 
a schimba direcția spre o economie circulară, neutră din punct de vedere climatic, cu o țintă 
ambițioasă: reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 50 -55% până în 2030 și neutralitate 
climatică până în 2050. Importanța componentei de mediu pentru UE este subliniată și de 
modificarea recentă (septembrie 2020) a țintelor pentru 2030, de la o reducere de 40% (ținta 
inițială, Europa 2020) la 50-55%, indicând o orientare politică fermă în acest domeniu.  

Pentru a sprijini statele membre, Comisia a creat Mecanismul pentru o Tranziție Justă prin care 
UE va oferi sprijin financiar și asistență tehnică pentru a-i ajuta pe cei mai afectați de trecerea la 
economia verde. El asigură un sprijin specific menit să ajute la mobilizarea a cel puțin 55 de 
miliarde de euro în perioada 2021-2027pentru cele mai afectate regiuni, cu scopul de a atenua 
impactul socio-economic al tranziției. Mecanismul pentru o tranziție justă estompează efectele 
sociale și economice ale tranziției, concentrându-se pe regiunile, industriile și lucrătorii care se 
vor confrunta cu cele mai mari provocări, prin intermediul a trei piloni: 

 

 

Digitalizarea reprezintă a doua mare prioritate a Comisiei. UE își propune să devină un exemplu 
de urmat la nivel global în domeniul economiei digitale, să sprijine digitalizarea economiilor în 
curs de dezvoltare și să elaboreze standarde digitale pe care să le promoveze la nivel 
internațional. Strategia Europeană pentru Date și Cartea Albă privind Inteligența Artificială sunt 
primele elemente ale noii strategii digitale a Comisiei. Ambele se concentrează pe nevoia de a 
pune oamenii pe primul loc în dezvoltarea tehnologiei, precum și pe necesitatea de a apăra și 

 

Un nou Fond pentru o tranziție justă (FTJ) 
în valoare de 19,2 miliarde EUR - se estimează că va mobiliza investiții în valoare 
de aproximativ 25,4 miliarde EUR. 

 

Schema pentru „o tranziție justă” din cadrul InvestEU 
va oferi o garanție bugetară în cadrul programului InvestEU în toate cele patru 
componente de politică și o Platformă de consiliere InvestEU care va acționa ca 
punct central de intrare pentru cererile de sprijin consultativ. Se preconizează că 
va mobiliza 10-15 miliarde EUR, în principal investiții din sectorul privat. 

 

O nouă facilitate de împrumut pentru sectorul public 
va combina granturi în valoare de 1,5 miliarde EUR finanțate de la bugetul UE, cu 
împrumuturi în valoare de 10 miliarde EUR acordate de Banca Europeană de 
Investiții, pentru a mobiliza investiții publice în valoare de 18,5 miliarde EUR. 

http://www.poca.ro/
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promova valorile și drepturile europene în modul în care proiectăm, realizăm și implementăm 
tehnologia în economia reală. Strategia Europeană pentru Date vizează crearea unei piețe unice 
pentru date care să asigure competitivitatea globală a Europei și suveranitatea datelor. Adoptarea 
Codului de Bune Practici privind Dezinformarea în 2018 reprezintă primul set de standarde de 
auto-reglementare la nivel mondial care combate dezinformarea semnat voluntar de platforme 
online, rețele sociale și industria publicitară. Nu în ultimul rând, CE a dezvoltat un instrument 
specific pentru start-up-uri, Startup Europe, cu scopul de a conecta startup-uri de înaltă 
tehnologie, scale-up-uri, investitori, acceleratori, rețele corporative, universități și mass-media 
(precum UE Startup Nation, Innovation Radar și Digital Innovation and Scale-up Initiative 
(DISC)). 

Celelalte 4 obiective strategice vizează dezvoltarea economică sustenabilă (integrare economică 
mai profundă -uniune economică), politică internațională (UE devine un jucător esențial la nivelul 
politicii internaționale -lărgire, politica de vecinătate, migrație), democrație și participare 
(mecanisme de sporire a participării, prospectare strategică privind viitorul Europei), stat de drept 
și valori europene (protecția drepturilor cetățenilor, Strategia europeană privind o uniune a 
securității (SEUS)). 

La nivel național asistăm la o perioadă de tranziție de la programarea anterioară la cea actuală 
(2021-2027). Acest element este reflectat de numărul redus de strategii sectoriale adoptate 
pornind de la noile direcții strategice europene (și noul exercițiu bugetar), anume: (1) Planul 
Național Integrat în Domeniul Energie și Schimbărilor Climatice 2020-2024, (2) Strategia 
Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 și (3) Strategia Națională de Apărare a 
Țării 2020-2024. Un element important pe termen scurt și mediu îl reprezintă Planul Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR) - un instrument nou la nivelul CE care permite statelor să 
finanțeze proiecte de reforme în domeniile cheie cu condiția ca acestea să se alinieze la 
prioritățile UE (în special cele două obiective transversale -tranziția verde și transformarea 
digitală). PNRR este o oportunitate majoră pentru UAT-uri în a realiza transformări care să 
permită comunităților să dezvolte un nivel ridicat de reziliență și a se adapta la dinamica 
economico-socială din prezent (tranziție spre soluții și mecanisme sustenabile, atât la nivel 
economic cât și social, transformarea tehnologică și digitală, dinamica demografică și culturală).  

La nivel regional, atât Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est (PDR Nord-Est) 2021-2027, cât 
și Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est 2021-
2027 sunt construite în concordanță cu noile documente strategice și corelate obiectivele stabilite 
la nivel național și european. Obiectivele specifice reflectă, similar cu nivelul european, 
importanța acordată inovării, digitalizării și sustenabilității. 

Demografie 

 județul Iași reprezintă singurul județ a cărui populație a înregistrat un trend ascendent în 
anul 2021 comparativ cu anul 2020 sau cu anul 2016, spre deosebire de tendința regională 
și națională de descreștere; 

 din punct de vedere al numărului de locuitori, județul Iași deține cel mai ridicat număr de 
locuitori comparativ cu celelalte 5 județe ale Regiunii Nord-Est, anul 2021 înregistrând 
792.745 locuitori, urmat de județul Suceava, cu 619.024 locuitori și Bacău, cu 574.598 
locuitori; 

http://www.poca.ro/
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 prin raportare la populația totală a Regiunii Nord-Est, populația județului Iași reprezenta 
în anul 2021 - 25,11%, iar prin raportare la populația totală la nivel național, reprezenta - 
4,13%; 

 ponderea populației din mediul rural este majoritară, în anul 2021 fiind înregistrat un 
număr de 422.280 locuitori în mediul rural, cu 14% mai mult față de mediul urban 
(370.465 locuitori);  

 o evoluție care atrage atenția se observă la nivelul anului 2021 când, populația rezidentă 
din mediul urban s-a redus (-0,51%), în timp ce populația rezidentă din mediul rural a 
crescut (+0,47), situația putând fi explicată prin prisma contextului pandemic care a 
condus la migrarea populației urbane către rezidența rurală; 

 piramida vârstelor elaborată la nivelul județului Iași reflectă un nivel crescut al populației 
tinere, deci viitoare generații de tineri numeroase, precum și o superioritate numerică a 
grupei de vârstă 0-19 ani (193.043 persoane) față de grupa de vârstă 45-64 ani (189.902 
persoane), raportul de substituție fiind de 1,02 (ponderea populației tinere în grupa de 
vârstă 45-64 ani); cu toate acestea, diferența de numai 3.141 de persoane cu care 
populația tânără devansează grupa de vârstă 45-64 ani poate îngreuna înlocuirea 
generațiilor, deși, la momentul de față, raportul de substituție este supraunitar; 

 populația activă (15-64 ani) cumulează 519.667 persoane, reprezentând 66% din totalul 
populației județului Iași, reflectând un bazin semnificativ de forță de muncă; 

 măsuri de îmbătrânire activă și de încurajare a natalității trebuie adoptate pentru a asigura 
dezvoltarea pe termen lung a județului. Îmbătrânirea demografică implică o serie de 
consecințe socio-economice care trimit la sustenabilitatea financiară a sistemelor publice 
şi private de pensii, la creşterea cheltuielilor cu asistența medicală şi cu asistența socială a 
persoanelor vârstnice. Îmbătrânirea populației, inclusiv a populației active economic, 
corelată cu nevoia de forță de muncă, impune o discuție despre modul în care se pot aduce 
în câmpul muncii acele resurse umane formate din persoanele vârstnice care dispun de 
capacitatea fizică şi psihică necesară desfăşurării unor activități economice. 

 
Educație 

 județul Iași deținea, la nivelul anului 2020, un număr de 260 de unități de învățământ, 
reprezentând 24% din totalul regional de 1.091 de unități, aceasta fiind cea mai ridicată 
pondere la nivel regional; 

 la nivelul anului 2020, existau 135 de unități de învățământ în mediul urban și 125 de 
unități în mediul rural; 

 în ceea ce privește infrastructura de învățământ superior, la nivelul județului Iași 
funcționau în anul 2020, un număr de 43 de facultăți, dintre care 37 publice și 6 private; 

 anul 2020 înregistrează o creștere cu 0,04% a populației școlare totale, pe seama creșterii 
numărului de elevi înscriși în învățământul liceal (+1,12%) și al celor înscriși în 
învățământul postliceal (+2,10%); 

http://www.poca.ro/


 

Pagina 206 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
 
 

 www.poca.ro 

 județul Iași deține cele mai multe cadre didactice comparativ cu celelalte județe la nivel 
regional, aspect justificat prin prisma numărului ridicat de școlari (186.402 în anul 2020). 
În acest context, raportul cadru didactic - elev era de 0,06 la 1 la nivelul anului 2020; 

 la nivelul anului 2020, unitățile de învățământ din județul Iași dispuneau de 6.396 de săli 
de clasă, 2.158 de laboratoare școlare, 192 de săli de gimnastică și 260 de ateliere școlare; 

 analiza numărului de terenuri de sport , respectiv a bazinelor de înot  evidențiază o 
scădere în anul 2020 a numărului de terenuri de sport (185 de terenuri de sport, cu 4 mai 
puține comparativ cu anul anterior), în timp ce numărul de bazine de înot se menține 
constant și extrem de mic pentru dimensiunea județeană - 1; 

 reducere cu 3,59% a numărului de absolvenți din învățământul preuniversitar și cu 0,21% 
a numărului total de absolvenți; 

 creștere a numărului de absolvenți cu diplomă (+4,75% în anul 2019 comparativ cu anul 
2018); 

 rata abandonului școlar reflectă o situație școlară pozitivă, per ansamblu, justificată prin 
reducerea ratei abandonului școlar pe toate nivelurile educaționale; 

 învățământul postliceal și de maiștri reprezintă nivelul educațional care a înregistrat cea 
mai semnificativă scădere a ratei abandonului școlar, cu impact pozitiv asupra nivelului 
educațional și formării profesionale a elevilor. 

 
Social 

 numeroase activități derulate la nivelul DGASPC Iași în vederea dezvoltării și 
îmbunătățirii serviciilor sociale, respectiv: o paletă vastă de servicii sociale prestate 
beneficiarilor, un număr semnificativ de proiecte aflate în implementare la momentul 
elaborării prezentei strategii, precum și un Plan de Acțiune ce propune obiective generale 
și operaționale începând cu anul 2022, urmărind asigurarea unor servicii sociale de 
calitate; 

 o infrastructură în domeniul asistenței sociale bine dezvoltată, județul Iași reunind cel mai 
mare număr de furnizori de servicii sociale acreditați (aprox. 25% din numărul total); 

 existența, la nivelul județului Iași, a unei palete diversificate de furnizori de servicii 
sociale licențiați, publici și privați, printre care (anul 2022): cămine pentru persoane 
vârstnice licențiate - 7 furnizori, cantine sociale - 3 furnizori, centre rezidențiale de 
îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost licențiate - 2 furnizori, servicii de 
îngrijire la domiciliu - 6 furnizori etc; 

 existența, la nivelul județului Iași, a unui număr de 5 Centre de zi private de asistență şi 
recuperare pentru persoane vârstnice și a unui număr de 6 Centre de zi de socializare şi 
petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice; 

 implicarea actorilor privați în oferirea unor servicii de asistență socială. 
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Sănătate 

 județul Iași dispune de cel mai ridicat număr de spitale la nivel regional (27) din totalul de 
72 existente la nivel regional, urmat de județele Bacău (16) și Suceava (13); 

 cele mai numeroase ambulatorii se regăsesc tot la nivelul județul Iași - 5 ambulatorii de 
specialitate din totalul de 11 la nivel regional, respectiv 20 de ambulatorii integrate 
spitalului din cele 48 disponibile la nivel regional; 

 la nivel județean se regăsește și cea mai ridicată capacitate în cadrul spitalelor, din punct 
de vedere al numărului de paturi pentru internare continuă - 7.626 de locuri (38%) din 
totalul de 20.171 existent la nivel regional; 

 cel mai numeros personal medical se regăsește, de asemenea, la nivelul județului Iași, 
anul 2020 reunind 4.552 persoane, reprezentând mai mult de jumătate (53%) din 
personalul medical existent la nivel regional (8.629 persoane). 

 
Cultură 

 un potențial turistic foarte ridicat, justificat de patrimoniul material și imaterial valoros 
existent la nivel județean, în special în Municipiul Iași; 

 prezența unei serii de instituții de cultură remarcabile: Ateneul din Iași; Filarmonica 
Moldova Iași; Opera Națională Romană din Iași; Teatru Național ”Vasile Alecsandri” 
Iași; Teatrul pentru Copii și Tineret ”Luceafărul”. 

 investiții semnificative trebuie direcționate în dezvoltarea sectorului cultural și 
recondiționarea obiectivelor istorice. 

 
Planificare spațială, dezvoltare urbană și comunitară 

 există un context favorabil la nivel european și național care implică faptul că orașele 
devin parteneri în procesul de politică urbană de la nivel european și național (politica 
urbană națională este în curs de conturare); 

 agenda urbană multinivel, care promovează cooperarea între statele membre, orașe, 
Comisia Europeană și alți actori interesați, pentru a stimula creșterea, viabilitatea și 
inovarea în orașele europene și pentru a identifica și a aborda cu succes provocările 
sociale. Scopul este îmbunătățirea calității vieții în zonele urbane. Se urmărește: o Europă 
echitabilă care oferă perspective de viitor pentru toate comunitățile (indiferent de mărime) 
și toți indivizii; dezvoltare policentrică; potențialul distinct al unor teritorii diverse, 
bariere în dezvoltare care să fie adresate în mod integrat și colaborativ. 

 UAT-urile județului Iași ar fi favorizate în context european de un scenariu de planificare 
spațială care pune accent pe dezvoltarea policentrică, pe orașe mici, pe legăturile urban-
rural și pe conexiuni intra-regionale; 

 accesibilitatea și conectivitatea reprezintă factori cheie pentru dezvoltarea regiunilor într-
o economie globală; 
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 Municipiul Iași a fost desemnat unul dintre cei 7 poli de creștere naționali, conform 
Hotărârii de Guvern nr. 998/2008 și este încadrat în rândul celor 11 localități urbane de 
rangul I din România, conform Legii 351/2001; 

 Municipiul Iași a fost primul UAT din România care a pus bazele unei zone 
metropolitane. Aceasta a fost înființată în anul 2004 și are ca membri Municipiul Iași și 
21 localități rurale - comunele Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Costuleni, 
Dobrovăț, Golăiești, Holboca, Lețcani, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Popricani, 
Prisăcani, Rediu, Scânteia, Schitu Duca, Tomești, Țuțora, Ungheni, Valea Lupului și 
Victoria; 

 din punct de vedere al tendinței de creștere a fondului de locuințe, în perioada analizată se 
poate distinge o continuă ascensiune, anul 2020 înregistrând o creștere modestă a 
numărului de locuințe cu 0,6% față de anul precedent; 

 la nivel regional, 40,38% din totalul populației urbane locuia în zone dezavantajate, din 
care: 5,66% - în zone dezavantajate pe locuire, 12,51% - în zone dezavantajate pe 
ocupare, 14,77% - în zone dezavantajate pe capital uman, 4,29% - în zone marginalizate, 
iar 3,15% - în alte zone; 

 din punct de vedere al zonelor marginalizate, orașele Podu Iloaiei și Hârlău reunesc 
ponderi de peste 30% ale populației ce se regăsește în astfel de zone;  

 județul Iași se regăsește pe poziția a-II-a în topul județelor cu o rată ridicată a populației 
care trăiește în zone rurale marginalizate, cu o pondere de 14,6%, fiind depășit de județul 
Vaslui, cu o pondere de 22,7%; 

 din punct de vedere spațial, comunitățile rurale marginalizate sunt repartizate uniform pe 
întreg teritoriul județului Iași, cu o concentrare mai mare în partea de sud a drumului 
european E583, la confluența cu județul Vaslui, în nord-est și în nord la confluența cu 
județul Botoșani; 

 rețeaua de drumuri relativ lungă, dar cu necesitatea modernizării acesteia, situație mai 
accentuată la nivelul drumurilor județene și comunale. Acces greu pe cale rutieră spre 
unele zone rurale; 

 infrastructura feroviară este nevalorificată în prezent 

 
Calitatea factorilor de mediu 

 monitorizare constantă a calității factorilor de mediu; 

 calitate preponderent moderată-bună a factorilor de mediu (aer, apă, sol); 

 în vederea îmbunătățirii calității aerului înconjurător, o serie de măsuri au fost adoptate, 
printre care: Planul de calitate a aerului în Municipiul Iași, Planul integrat de calitate a 
aerului pentru Municipiul Iași pentru indicatorii dioxid azot, oxizi de azot (NO2/NOx) și 
particule în suspensie (PM10 şi PM2.5), Planul de calitate a aerului în comunele Ungheni 
şi Holboca, Planul de menținere a calității aerului în județul Iași etc; 

 în vederea îmbunătățirii calității apei, o serie de proiecte și investiții cu finanțare 
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nerambursabilă au fost derulate la nivel județean (de exemplu, proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași, în perioada 2014 -2020); 

 în vederea îmbunătățirii calității solului, o serie de măsuri au fost adoptate, respectiv:  
promovarea agriculturii ecologice, reconstrucția ecologică a terenurilor degradate etc; 

 principalele surse de poluare sunt: activitățile umane, depozitarea necontrolată a 
deșeurilor, activitățile operatorilor economici, transportul 

 principalele riscuri identificate la nivel județean sunt: inundațiile, alunecări de teren; 
riscuri seismice, riscul producerii de înzăpeziri, riscul producerii incendiilor de pădure, 
riscuri tehnologice, riscuri nucleare/radiologice. 

 
Economie 

 județul Iași deține cel mai dezvoltat mediu antreprenorial, reunind 30% din totalul 
companiilor ce activează la nivelul Regiunii Nord-Est - un număr de 21.215 unități locale 
active (în anul 2020); 

 principalele activități economice derulate la nivel județean din punct de vedere al 
numărului de unități locale sunt: comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor - 5.932 unități, activități profesionale, științifice și 
tehnice - 2.581 unități, construcții - 2.394 unități, industria prelucrătoare - 1.810 unități; 

 județul Iași deține cea mai numeroasă forță de muncă, la nivelul anului 2020 existând un 
număr mediu de salariați de 164.684 (30% din totalul regional); 

 sectoarele economice de interes pentru salariați sunt: industrie - 31.140 salariați, comerț 
cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor - 25.250 salariați, 
sănătate și asistență socială - 20.681 salariați, învățământ - 18.077 salariați; 

 referitor la situația șomerilor - la nivelul anului 2020 existau 4.347 de femei șomere și 
5.009 bărbați fără un loc de muncă, reunind un număr total de 9.356 șomeri, în creștere cu 
16,44% comparativ cu anul 2019; 

 valoarea câștigului salarial nominal mediu brut lunar - 5.383 lei/lună (în creștere de la 
5.070 lei în anul 2019) - superioară în rândul persoanelor de sex masculin (+2,39%) 
comparativ cu venitul persoanelor de sex feminin; 

 din punct de vedere al cifrei de afaceri,  ca și pondere în totalul Regiunii Nord-Est, județul 
Iași produce 32%, reprezentând cel mai ridicat nivel la nivel regional; 

 județul Iași realizează cea mai intensă activitate de cercetare-dezvoltare, dispunând de cea 
mai extinsă infrastructură de cercetare-dezvoltare și reunind peste 50% din totalul 
unităților care activează în acest sector la nivel regional, peste 75% din totalul numărului 
de salariați și peste 85% din totalul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare alocate la nivel 
regional. 
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Turism 

 Iașul reprezintă, în cultura României, un loc de excepție, atât prin tradiție, cât şi prin 
existența unor instituții de cultură şi artă de valoare națională şi internațională, cum ar fi: 
Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Filarmonica „Moldova”, Opera Română, Academia 
de Arte „George Enescu”, Teatrul pentru copii şi tineret „Luceafărul”, Complexul muzeal 
„Moldova” (cu sediul în Palatul Culturii) şi Muzeul Literaturii Române (ambele cu un 
număr impresionant de muzee, case memoriale, situri istorice şi arheologice de faimă 
europeană şi mondială), numeroase monumente arhitectonice şi de cult (Biserica „Trei 
Ierarhi” - ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, Biserica „Sfântul Nicolae” - ctitorie a 
domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, Mânăstirile „Cetățuia”, „Galata”, „Golia”, 
„Frumoasa”, Catedrala Mitropolitană - unul din cele mai mari lăcașuri de cult ortodox din 
România etc); 

 patrimoniu cultural, istoric şi artistic prestigios al județului, alături de un tezaur folcloric 
şi etnografic extrem de valoros; 

 județul Iași se situează pe locul 4 la nivel regional, deținând 7% din totalul de 1.130 de 
structuri de primire turistică; 

 capacitatea de cazare situează județul Iași tot pe poziția a-4-a, deținând 13% din totalul 
locurilor de cazare disponibile, cu doar 3 puncte procentuale mai puțin decât județul 
Bacău (situat pe locul 3); 

 un potențial crescut al județului Iași din punct de vedere al numărului de turiști, ocupând 
locul 3 la nivel regional, cu 3,5% mai puțini turiști comparativ cu județul Neamț (situat pe 
locul 2) - 143.951 turiști în anul 2020; din punct de vedere al tipurilor de turiști, turiștii 
străini ocupă o pondere de 11% în totalul numărului de turiști; 

 referitor la tipurile de turism ce pot fi practicate în județul Iași și care prezintă un potențial 
ridicat de valorificare sunt: turismul cultural, turismul ecumenic, ecoturismul, turismul 
balnear, turismul de afaceri și evenimente, turismul rural și agroturismul. 

 
Dezvoltare rurală 

 dotări agricole - un parc agricol bine dotat, cuprinzând 12.120 unități în anul 2020, în 
creștere cu 7,52% față de anul anterior, cele mai numeroase fiind reprezentate de tractoare 
agricole fizice, pluguri pentru tractor și semănători mecanice; 

 suprafața agricolă amenajată - 50.315 hectare - reprezentând 37% din totalul regional, 
reprezentând cea mai vastă suprafață comparativ cu celelalte județe; 

✓ producția vegetală - din punct de vedere al suprafeței vegetale cultivate la nivel regional, 
la nivelul anului 2020, județul Iași ocupa poziția a-II-a, cu 242.058 hectare, fiind devansat 
de județul Botoșani; principalele culturi agricole sunt reprezentate de: cerealele pentru 
boabe - grâu și secară, orz și orzoaică, ovăz, porumb boabe și alte cereale; furajele verzi 
din teren arabil (lucernă, trifoi și alte culturi, dintre care menționăm culturile de lavandă); 
rădăcinoase-sfeclă de zahăr, cartofi și rădăcinoase furajere. 
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 efectivele de animale - la nivelul anului 2020, ponderea majoritară revenea următoarelor 
efective de animale: păsări, păsări ouătoare adulte, ovine, oi și mioare; 

 producția animală - principalele categorii de produse agricole animale, la nivelul anului 
2020, sunt: păsările, porcinele, urmate de bovine, ovine și caprine; 

 tradiții și meșteșuguri - ca principale tradiții și meșteșuguri prezente la nivel județean, se 
pot enumera: olăritul, țesutul, prelucrarea lemnului, pictura icoanelor, încondeierea 
ouălor, portul popular, măștile populare, mărțișorul. 

 
Capacitate administrativă 

 e-guvernarea ar trebui să ocupe un rol important în dezvoltarea capacității administrative 
(mai ales din perspectiva serviciilor online oferite și a utilizării bazelor de date pentru 
structurarea informațiilor disponibile), mai ales luând în considerare gradul relativ ridicat 
de conectare la internet a cetățenilor în zonele urbane; 

 finalizarea implementării unui sistem GIS la nivel județean care să ofere servicii digitale 
cetățenilor și companiilor; 

 universalizarea utilizării sistemului de management al documentelor în interiorul tuturor 
autorităților publice din județ; 

 interconectarea tuturor aplicațiilor și a bazelor de date, inițial în interiorul consiliului 
județean, iar apoi între instituțiile din localități diferite; 

 realizarea unui sistem de single sign-on pentru cetățeni și companii și extinderea lui 
graduală la nivelul întregului județ. 

 colectarea periodică a datelor legate de utilizarea serviciilor online oferite cetățenilor și 
companiilor și a gradului de satisfacție în utilizare; 

 susținerea educației digitale, prin proiecte punctuale (actualizarea bazei materiale a 
școlilor) sau generale (creșterea competențelor digitale ale profesorilor); 

 instruiri și training-uri dedicate funcționarilor, pentru creșterea nivelului de competență 
digitală și înțelegerea procesului de transformare digitală; 

 implementarea unor noi instrumente participative în toate localitățile; 

 proiecte educaționale pentru creșterea nivelului de competențe digitale ale populației. 
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Capitolul 5. Tendințe actuale și de perspectivă în dezvoltarea județului Iași. 
Oportunități de dezvoltare 

 

Atât analiza situației existente la nivel județean, cât și analiza contextului regional și 
european/internațional duc către o abordare competitivă a județului, prin prisma rolului pe care acesta îl 
poate juca, în competiția națională, dar și în cea europeană. Argumentele ce susțin această abordare sunt 
următoarele: 

 Orice strategie în cadrul Regiunii Nord-Est nu poate fi elaborată decât în contextul unei 
inevitabile abordări strategice la scară teritorială, iar această abordare are nevoie simultan de 
ambele perspective: cea orizontală  -  a  vecinilor  limitrofi și apropiați și cea verticală - niveluri 
administrative superioare. Județul Iaşi, ca de altfel restul județelor din Nord-Est, are de suferit 
din cauza faptului că se află la distanță mare față de piețele bogate pentru export din partea 
vestică și la distanță mare față de București-Ilfov-cea mai afluentă regiune din România. La 
scară proprie, județul Iaşi face parte dintr-o zonă care are un procent de urbanizare destul de 
scăzut (cu puține orașe și municipii în vecinătate), însă este înconjurat de zone rurale care au o 
densitate a populației destul de ridicată (comparativ cu densitatea tuturor zonelor rurale din 
România). 

 Este nevoie de îmbunătățirea conectivității pentru persoanele care locuiesc în satele din 
împrejurimi (de ex. reabilitarea și modernizarea  drumurilor,  noi trasee de autobuz, 
modernizarea gărilor și a stațiilor de autobuz). În plus, trebuie încurajat procesul de urbanizare 
continuă în această zonă care se poate realiza prin extinderea infrastructurii serviciilor  publice 
(de ex. apă, canalizare, gaze naturale, managementul deșeurilor solide) și prin asigurarea 
accesului la facilitățile cheie din centrul urban (cum sunt arta, cultura, modalitățile de petrecere a 
timpului liber, administrația publică etc.). Investițiile în infrastructura regională ar trebui să pună 
accentul, în primul rând, pe îmbunătățirea accesibilității prin modernizarea și reabilitarea 
infrastructurii existente. În plus, localitățile din județ pot beneficia de proiecte mari de 
infrastructură -de ex. autostrăzi și drumuri expres între municipiul Iaşi și orașele mai mari din 
regiune (cum sunt Vaslui, Roman sau Piatra Neamț), precum și autostrada care ar urma să  facă 
legătura între nordul Moldovei și București. Îmbunătățirea conectivității între Vaslui și Pașcani - 
cele două zone urbane din apropiere - și municipiul Iaşi ar trebui să reprezinte o prioritate atunci 
când vorbim despre dezvoltarea infrastructurii regionale. 

 Având în vedere necesitatea îmbunătățirii alimentării cu gaze naturale a regiunii de Nord-Est a 
României și ținând seama de perspectiva oferită de noua conductă de interconectare dintre 
România și Republica Moldova (Iași-Ungheni) de a oferi capacități de transport spre/dinspre 
Republica Moldova, sunt necesare o serie de dezvoltări în sistemul românesc de transport gaze 
naturale, astfel încât să poată fi asigurați parametrii tehnici adecvați cerințelor de consum din 
regiunile vizate136: 

o construirea unei noi conducte de transport DN700, direcția Onești-Gherăești -104km; 

 
136 Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 
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o construirea unei noi conducte de transport DN700, direcția Gherăești-Lețcani -61km; 

o construirea unei stații de comprimare gaze la Onești-putere instalată 9,14 MW; 

o Construirea unei stații de comprimare gaze la Gherăești -putere instalată 9,14 MW. 

 Înlocuirea capacităților existente de producție a energiei electrice din surse convenționale cu 
cele cu emisii reduse de carbon va avea ca efect promovarea resurselor regenerabile în 
producerea energiei electrice (de exemplu resursă eoliană sau solară), inclusiv pentru încălzire 
în sistemele de termoficare de tip SACET, prin tranzitul energiei prin SEN și utilizarea cu 
pompe de căldură la nivel de surse, folosind și mecanismele de piață a energiei electrice. 

 Zonele urbane oferă oportunități importante (de ex. educație, centre medicale , locuri de muncă) 
şi cu cât sunt mai bine conectate cu localitățile mai mici, care nu pot oferi unele dintre aceste 
servicii-cheie, cu atât standardul de viață al persoanelor din regiunea respectivă este mai ridicat.  

 Regiunea Nord-Est este una dintre cel mai dens populate, dar şi cel mai puțin urbanizate regiuni 
din România. Localitățile urbane cu cele mai considerabile mărimi sunt Iaşi şi Bacău. Celelalte 
zone urbane sunt relativ mai mici şi există o incidență mare de localități rurale.  

 Prin prisma indicatorilor ce definesc creșterea economică, Regiunea Nord-Est a înregistrat o 
creștere cu 10% a cifrei de afaceri în anul 2019 (123.059 milioane lei) comparativ cu anul 2018, 
principalele sectoare care au contribuit la această creștere fiind: industria (extractivă și 
prelucrătoare) - cu o cifră de afaceri de 28.437 mil. lei; construcțiile - cu o cifră de afaceri de 
7.975 mil. lei; serviciile - cu o cifră de afaceri de 72.483 mil. lei. Totodată, subliniem faptul că 
82% din cifra de afaceri generată la nivel regional provine de la IMM-uri. La nivel județean, se 
remarcă județul Iași, cu o cifră de afaceri de 39,5 milioane lei, reprezentând peste 30% din 
totalul generat la nivel regional. În strânsă legătură cu creșterea cifrei de afaceri, se remarcă și 
creșterea numărului mediu de salariați (+2,34%) în anul 2019, la nivel regional, forța de muncă 
preponderentă provenind din județele Iași, Bacău și Suceava. 

 Deși în ceea ce privește producția economică a fost depășit de alte orașe mari din alte regiuni de 
dezvoltare, orașul Iaşi are o bază economică variată care promite să se dezvolte mult pe viitor. 
Iașul are de beneficiat ca urmare a faptului că este unul dintre cele mai dinamice centre 
universitare din România și din estul Europei, lucru care a contribuit la apariția unei baze 
economice diversificate. Județul Iași contribuie semnificativ la volumul exporturilor regionale 
cu precădere pe următoarele secțiuni: XVI. Mașini, aparate si echipamente electrice; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul si imaginile, XV. Metale comune si articole din acestea și 
XVIII. Instrumente si aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri; 
instrumente muzicale.  

 Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare joacă un rol esențial în generarea unei creșteri 
economice inteligente și durabile și în crearea de locuri de muncă. Prin prisma acestor aspecte, 
Regiunea Nord-Est a realizat în anul 2019 un volum de cheltuieli totale din activitatea de 
cercetare-dezvoltare, în creștere cu 72% față de anul precedent. Distribuția la nivel județean a 
cheltuielilor totale cu activitatea de cercetare-dezvoltare reflectă o intensitate tehnologică 
ridicată în Județul Iași, acest județ cumulând peste 85% din totalul cheltuielilor de CDI. 
Disparitățile din punct de vedere al activității de cercetare-dezvoltare sunt vizibile, celelalte 5 
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județe cumulând 15% din totalul cheltuielilor de CD. Prin corelare cu volumul cheltuielilor de 
CD, județul Iași cumulează și cel mai ridicat număr de salariați (3.139), în creștere cu 9,18%. 

 Domeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul RIS 3 Nord-Est sunt: agroalimentar 
și industria lemnului, energie, mediu, tehnologia informațiilor și comunicațiilor (TIC), sănătate, 
textile și turism. Pentru fiecare dintre aceste domenii de specializare inteligentă au fost 
identificate lanțurile valorice împreună cu clasele CAEN conectate în amonte sau în aval. 
Sistemul național de cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul unităților şi instituțiilor 
de drept public şi de drept privat care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea. La 
nivelul Regiunii Nord-Est au fost evidențiate 43 de unități şi instituții de drept public principale 
ce fac parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare la nivel regional. Dintre acestea, cele 
mai multe activează în județul Iași, principalul pol de competitivitate în domeniul CDI la nivel 
regional. Tot în Județul Iași funcționează și 2 centre de transfer tehnologic, acreditate pentru 
următoarele domenii de interes: tehnologia informației, industria textilă și de pielărie, inginerie 
industrială, respectiv tehnologia informației și telecomunicațiilor (TIC), energie, mediu și 
schimbări climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate. În același timp, conform 
Asociației Clusterelor din România (CLUSTERO), la nivelul Regiunii Nord-Est activează un 
număr de 3 entități de inovare și transfer tehnologic, 2 dintre acestea localizate în județul Iași - 
IMAGO MOL și EURONEST ICT și 1 în județul Neamț - ASTRICO NORD EST. 

 Pentru a încuraja investițiile străine directe este nevoie de infrastructură de transport (de ex. 
modernizarea și creșterea capacității aeroportului, o bună infrastructură de conectivitate către 
aeroport, creşterea traficului aerian), precum şi de o bună infrastructură de conectivitate cu 
piețele (de ex. autostrăzi, drumuri expres etc). Cu cât este mai uşor pentru un investitor să 
ajungă în zonă, cu atât este mai mare probabilitatea de a exista investiția. Chiar şi pentru acele 
sectoare care, din punct de vedere tehnic, presupun costuri mici de transport, distanța față de 
piețe reprezintă un criteriu important, în unele cazuri chiar decisiv.  

 Este important să se încurajeze înființarea de firme mici şi mijlocii şi crearea unei baze 
economice diversificate. Există anumite sectoare economice care au un potențial investițional 
semnificativ. Firmele din domeniul IT, consultanță, inginerie sau medicină au o reprezentare 
bună la nivel local și ar putea deveni surse importante pentru schimbările tehnologice pornite 
din interior. Aceste sectoare cuprind un procent mare de companii mici şi mijlocii, care pot 
beneficia de sprijin din partea sectorului public. Printre domeniile de activitate care au generat 
locuri de muncă la nivel local/regional se află anumite sectoare care au reuşit să aducă ceva nou 
pe piață şi care au potențial inovator și/sau creativ. În această categorie amintim Activitățile de 
consultanță pentru afaceri şi management, Activitățile de inginerie şi consultanță tehnică legată 
de acestea, Serviciile în tehnologia informației, Activitățile de asistență medicală specializată, 
Alte activități de servicii privind tehnologia informației, Alte activități de servicii prestate în 
principal întreprinderilor sau Activitățile de arhitectură. Procentul mare de sectoare care au 
generat locuri de muncă şi ale căror activități se bazează pe cunoaştere şi creație reprezintă, 
pentru județul Iaşi, un indiciu al potențialului ridicat pentru modificările tehnologice pornite din 
interior. Cu precădere, oraşul Iaşi are potențialul de dezvoltare al unui nod important pentru 
economiile bazate pe cunoaştere şi creație. Astfel, investițiile cu finanțare nerambursabilă 
propuse pentru următoarea perioadă de programare ar trebui să aibă ca scop îmbunătățirea 
mediului de afaceri și ar trebui să se axeze pe încurajarea sectoarelor cu potențial de dezvoltare 
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și inovare-de ex. dezvoltarea infrastructurii IT, sprijinirea dezvoltării infrastructurii aeroportuare 
(care ajută lucrătorii din domeniul tehnologic să călătorească mult mai uşor), investiții privind 
îmbunătățirea calității vieții sau oferirea de sprijin universităților şi centrelor de cercetare şi 
dezvoltare. Faptul că Iașul reprezintă un centru universitar puternic le asigură firmelor un flux 
constant de lucrători în domeniul cunoaşterii. Acest fapt ar trebui dublat de un volum 
corespunzător al investițiilor publice pentru îmbunătățirea avantajului competitiv al oraşului Iaşi 
în sectorul activităților bazate pe cunoaştere. 

 Viitoarele investiții ar trebui să urmeze nu doar tipare solide de dezvoltare spațială, ci să şi 
contureze dezvoltarea spațială viitoare într-o manieră sustenabilă.  
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Secțiunea D. Elemente de planificare strategică în perioada 2021-2027 
 

Capitolul 1. Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a județului Iași 
 

Analiza efectuată asupra stadiului actual de dezvoltare la nivelul județului Iași, alături de analiza 
SWOT și a potențialului de dezvoltare au reprezentat elementele ce au fundamentat Strategia de 
dezvoltare a județului Iași pentru perioada 2021-2027. Pentru o viziune comprehensivă a 
cadrului de dezvoltare planificat, descrierea strategiei cuprinde atât prezentarea descriptivă a 
conceptului de dezvoltare, a obiectivelor și priorităților propuse, cât și o serie de propuneri de 
proiecte incluse în cadrul unui portofoliu prezentat în cadrul subcapitolului 4.1. Lista extinsă a 
proiectelor de investiții la nivelul județului Iași. 

Județul Iași a cunoscut în timp unul din cele mai susținute ritmuri de dezvoltare din cadrul 
județelor poziționate pe teritoriul regiunii Nord-Est. 

În urma analizei socio-economice a contextului actual au fost identificate trei avantaje majore ale 
județului care pot fi valorificate, acestea fiind descrise în cele ce urmează. 

În primul rând, județul Iași reprezintă unul dintre cele mai importante centre industriale la nivelul 
regiunii Nord-Est. Cu toate acestea, ultimii ani au fost caracterizați de o serie de dificultăți care 
au influențat negativ dezvoltarea acestui sector la nivelul județului. Având în vedere faptul că 
producția sectorului industrial de la nivelul municipiului este o sursă importantă de venit atât 
pentru municipalitate și pentru populație, cât și pentru întregul județ, este foarte importantă 
capitalizarea acestui avantaj reprezentat de existența forței de muncă calificată și cu experiență în 
domeniu și de renumele atribuit municipiului în acest sens. De altfel, în municipiu s-a dezvoltat 
un important nucleu de cercetare-dezvoltare, orientat spre sectorul industrial, reprezentat în 
majoritatea ramurilor sale. Prezența universităților a constituit un factor important pentru 
susținerea dezvoltării industriilor cu valoare adăugată ridicată în municipiu, cum ar fi industria IT 
și a serviciilor de consultanță în tehnologia informației și industria farmaceutică. De exemplu, 
Iașul a fost ales de către compania Amazon pentru a deschide primul centru de dezvoltare al 
companiei în România, iar compania Microsoft utilizează forța de muncă din rândul tinerilor din 
Iaşi. Mai mult, în cadrul evenimentului CEE Shared Services and Outsourcing Awards, organizat 
în Polonia, Municipiului Iaşi i-a fost conferit premiul „Oraşul anului 2018” pentru dezvoltarea 
industriei IT & Outsourcing din Europa Centrală și de Est. 

Din punct de vedere economic, domeniile de activitate cele mai productive sunt: IT, producția de 
tuburi și țevi din oțel, fabricarea produselor farmaceutice, comerț cu ridicata de piese și accesorii 
pentru autovehicule, comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși ai produselor 
derivate137. 

Astfel este necesară implementarea unor măsuri de revitalizare și sprijinire a sectorului industrial 
- cu accent pe industria IT și a serviciilor de consultanță în tehnologia informației și industria 

 
137 Criteriul ales este cifra de afaceri a firmelor care activează în Muncipiul Iași, înregistrată la finalul anului 2018, conform 

informațiilor oferite pe https://www.topfirme.com/judet/iasi/ 
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farmaceutică -, acest fapt generând în mod sinergic atât dezvoltarea serviciilor conexe acestui 
sector, servicii care sunt furnizate în mare parte de IMM-uri, cât și relansarea sectorului IMM-
urilor, după ce, în ultimii ani s-a fost înregistrat, în cel mai bun caz, o stagnare a gradului de 
dezvoltare și a numărului activ de IMM-uri. 

În al doilea rând, județul Iași este recunoscut atât la nivel național, cât și internațional pentru 
obiectivele turistice aflate pe teritoriul său. Este dificil de imaginat o strategie de promovare 
turistică fără a lua în considerare cadrul natural în care județul este poziționat și obiectivele 
turistice aflate pe întreg teritoriul județului. De asemenea, este importantă înțelegerea percepției 
județului Iași, și mai ales a municipiului în viziunea turistului: în prezent, municipiul este privit ca 
un oraș cu diverse și nenumărate obiective turistice. Acest lucru poate fi folosit în avantajul 
dezvoltării județului, prin promovarea unor circuite integrate la nivelul întregului județ 
(municipiul Iași fiind promovat ca punctul de plecare pentru trasee de o zi sau mai multe zile cu 
diverse tematici - traseul „monahal”, traseul „tradițional”, traseul „terapeutic” etc) și prin 
diversificarea ofertei de servicii pentru petrecerea timpului liber pentru turiștii cazați în 
municipiu, care în timpul zilei vizitează diverse obiective turistice pe teritoriul județului, seara 
revenind pentru a fi cazați în municipiul Iași. 

În al treilea rând, privind din exterior, județul Iași beneficiază de o poziționare foarte bună pe 
hartă, având acces la drumuri intens circulate și fiind unul din principalele puncte de legătură, 
privind traficul de tranzit, preluând inclusiv traficul din statele învecinate: Republica Moldova, 
Ucraina. Astfel, poziționarea strategică geografică este un avantaj specific care poate transforma 
județul, municipiul și celelalte unități administrative incluse în aria metropolitană într-un 
important centru logistic care să deservească întreaga regiune aflată în aria de influență a 
municipiului. În acest sens este importantă reabilitarea și modernizarea căilor de transport 
feroviare, reabilitarea și modernizarea aeroportului, astfel încât să poată fi realizat un nod de 
transport intermodal în imediata apropiere a aeroportului care să deservească centrele logistice 
create. 

În perspectiva dezvoltării, digitalizării și a inteligenței artificiale, devine din ce în ce mai 
apropiată și mai imperativă implementarea conceptului de dezvoltare integrată și sistemică a 
industriei 4.0. Aceasta înseamnă că zonele și orașele Uniunii Europene care vor implementa 
aceste sisteme digitalizate și robotizate de producție vor avea nevoie atât de baze logistice, cât și 
de noduri intermodale de transport, cuplate la rețele eficiente de transport rutier, feroviar, aerian 
și naval (acolo unde este cazul). 

Realizarea Nodului Intermodal de Transport Iași va integra celelalte proiecte majore de 
infrastructură: 

 dezvoltarea Aeroportului Iași, inclusiv zona cargo; 
 autostrada A7 – Bacău – Pașcani – Siret; 
 autostrada A8 Tg. Mureș - Iași - Ungheni; 
 amenajarea pentru navigație a râului Prut; 
 calea ferată de mare viteză București-Bacău-Iași-Chișinău și facilitățile oferite de 

existența căii ferate cu dublu ecartament, european și larg, asigurând transport cu vagoane 
cu osii autoreglabile; 

 parcurile industriale deja existente, precum și cele în fază de proiect. 
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Nodul Intermodal de Transport Iași va constitui un avantaj major pentru viitorul orașului și al 
regiunii, creând premisele unei recuperări în viitor a decalajelor de dezvoltare existente în raport 
cu celelalte regiuni. 

 
Figura nr. 61 - Perspectivă asupra Nodului Intermodal de Transport Iași 

Sursa: Breviar Economic al județului Iași, Ediția 2021 
Analiza socio-economică și analiza SWOT au subliniat de asemenea importanța planificării unor 
acțiuni care să răspundă nevoilor de dezvoltare aferente infrastructurii de bază și serviciilor 
tehnico-edilitare. În acest sens, se impune considerarea mai multor domenii de interes precum: 
serviciile tehnico-edilitare (modernizarea sistemului de distribuție a energiei termice, 
modernizarea și extinderea străzilor în cartierele periferice etc), sănătate (modernizarea secțiilor 
spitalelor), cultură (dezvoltarea și diversificarea inițiativelor culturale la nivelul județului - 
organizarea săptămânală/bilunară de evenimente în aer liber în parcurile din județ cu acces gratuit 
pentru spectatori; carduri de reduceri pentru accesul la muzee și alte obiective turistice care să 
includă și transportul în comun între obiectivele vizitate; achiziționarea de bilete online; 
organizarea de evenimente inter-generaționale etc), servicii sociale (crearea de noi centre sociale 
care să răspundă nevoilor populației și implicarea activă a voluntarilor în furnizarea serviciilor 
sociale; dezvoltarea componentei de îngrijire la domiciliu; implementarea unor proiecte pilot în 
domeniul social; implementarea de inițiative pentru susținerea populației aflate la risc etc) și 
protecția mediului (înființarea perdelelor forestiere între zona industrială și zona rezidențială; 
extinderea spațiilor verzi, extinderea lungimii pistelor de biciclete, măsuri pentru reducerea 
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emisiilor cu efect de seră și a poluării în general, etc). 

Viziunea de dezvoltare a județului Iași în perioada 2021- 2027 a fost construită atât în baza 
analizei socio-economice a situației curente, cât și ținând cont de planurile și strategiile deja 
elaborate pentru teritoriul județului. În concordanță cu viziunea acestei strategii, în anul 2030, 
județul Iași va fi un centru industrial și logistic în plină dezvoltare, care va concentra forță de 
muncă calificată în domeniul industriei, al serviciilor conexe industriei, al serviciilor IT și în 
domeniul cercetării, polarizată atât de pe teritoriul municipiului Iași, cât și de pe teritoriul 
județelor învecinate, inclusiv a Republicii Moldova. Misiunea autorităților publice județene este 
de a programa și planifica inițiativele propuse la nivelul acestei strategii, utilizând o abordare 
integrată și participativă, astfel încât să existe un cadru propice pentru a fi generate efectele și 
rezultatele așteptate, în termeni cantitativi și calitativi, asupra mediului economic și social de la 
nivel local/județean. 

Implementarea strategiei se va baza pe respectarea unor valori și principii universal valabile și 
aplicabile în cazul proceselor publice de planificare și programare, precum: 

– transparența procesului decizional și implicarea comunității locale în etapele 
intermediare ale acestui proces; 

– utilizarea eficientă a resurselor financiare publice prin asigurarea unui raport adecvat 
calitate-preț; 

– egalitatea de șanse și nediscriminarea; 

– abordarea integrată a inițiativelor planificate; 

– sprijinirea și promovarea parteneriatelor locale și a cooperării între actorii implicați în 
procesele decizionale; 

– protecția mediului înconjurător. 

Evoluția comunităților locale din România este influențată de un nou tip de context strategic. 
Dezvoltarea infrastructurii de transport, creșterea mobilității populației, corelată cu creșterea 
rapidă a unor poli de dezvoltare și a unor comunități urbane, accesul la resurse UE, oportunități 
de relaționare directă a orașelor și comunităților locale cu nivelul european, toate acestea duc la 
apariția unor oportunități noi la nivel local. Pe de altă parte, competiția între comunități locale 
devine tot mai puternică, în special în ceea ce privește atragerea celui mai important tip de 
resursă: resursa umană. În aceasta competiție vor fi învingători și participanți, iar județul Iași 
trebuie să ia în considerare toate elementele strategice care îi pot influența poziționarea viitoare. 

Conceptul strategic pentru județul Iași include 2 dimensiuni: conectivitate și accesibilitate, 
înțelese în sens larg. Strategia de Dezvoltare a județului Iași pentru perioada 2021-2027 este baza 
pe care administrația și comunitatea pot construi un model de dezvoltare inteligent, care 
valorizează rolul județului Iași în cadrul unei rețele naționale și internaționale interconectate. 
Județul Iași trebuie văzut ca făcând parte dintr-o rețea de teritorii de mărimi diferite, cu grad 
diferit de dezvoltare, cu acces diferențiat la resurse de toate tipurile, teritorii peste care se 
suprapun diferite structuri de guvernanță care sunt din ce în ce mai sofisticate, implicând 
parteneriate între stakeholderii relevanți din comunitate. Plasarea fizică/geografică în cadrul 
acestei rețele naționale și internaționale este critică, dar la fel de importantă este și conectarea 
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digitală, care poate reduce barierele fizice de timp și spațiu, cooperarea cu alte entități publice în 
cadrul guvernanței multinivel, racordarea priorităților de dezvoltare ale județului la contextul 
regional, național și supranațional etc. La nivel strategic este importantă cooperarea teritorială, 
consolidarea capacităților instituționale ale autorităților publice și ale unor actori economici și 
sociali pentru a-și utiliza potențialul de dezvoltare neexploatat și pentru a aborda provocările 
existente pe mai multe niveluri: intrajudețean, intraregional și interregional, inclusiv 
transfrontalier. 

Totodată, referitor la dimensiunea care vizează accesibilitatea, se remarcă faptul că în județul Iași 
există instituții de învățământ speciale regionale pentru elevi cu dizabilități senzoriale de auz și de 
vedere și instituții de învățământ special pentru copii cu dizabilități mintale. În vederea facilității 
integrării elevilor cu dizabilități în învățământul de masă, viziunea de dezvoltare este translatată 
prin sprijinul creării unor centre de resurse cu servicii specializate și sprijinul  în dezvoltarea și 
modernizarea acestor servicii pentru crearea de mecanisme de facilitare la demersuri educaționale 
integrate. 

 

 

  

Viziune
Iașul va fi un județ cu o economie 

competitivă, capabilă să pună în valoare 
avantajele strategice, cu o dezvoltare 

teritorială echilibrată urban-rural, cu un 
turism care valorifică sustenabil resursele
existente, cu o calitate a vieții crescută, cu 
un nivel de cooperare comunitară crescut, 
un sistem educațional performant și o viață

culturală activă și atractivă.

Misiune
Programarea și planificarea inițiativelor 

propuse la nivel județean, utilizând o 
abordare integrată și participativă, astfel 

încât să existe un cadru propice pentru a fi 
generate efectele și rezultatele așteptate, în 

termeni cantitativi și calitativi, asupra 
mediului economic social și de mediu de la 

nivel județean
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Capitolul 2. Stabilirea obiectivelor strategice de dezvoltare și a obiectivelor 
specifice 

 
Într-o strategie de dezvoltare, obiectivul general reprezintă ținta globală pe care actorul politic 
dorește să o atingă, prin punerea în aplicare a unei serii combinate și coerente de politici/ 
acțiuni/intervenții, pe baza analizei contextului, care reprezintă situația inițială. Obiectivul general 
susține și justifică toate politicile prevăzute în strategie, care, împreună, prin satisfacerea 
obiectivelor imediate și specifice, ar trebui să conducă la realizarea acestuia. Altfel spus, 
obiectivul general transpune în termeni operaționali viziunea autorităților responsabile cu 
procesul de planificare, cu privire la transformările așteptate la nivelul teritoriului până la finalul 
perioadei de planificare. 
Pentru prezenta strategie, după ce s-au luat în considerare caracteristicile teritoriului județean în 
diversele sale aspecte, cât și concluziile analizei SWOT, obiectivul general este definit ca fiind: 

 
Nicio strategie județeană nu poate avea succes fără o coerență externă cu strategiile de dezvoltare 
ale celorlalte niveluri de guvernare, astfel încât să se garanteze posibilitatea de a valorifica 
oportunitățile de finanțare existente la nivel local, regional, național şi european. 
Coerența externă a obiectivului general ante-menționat este imediat tangibilă, deoarece reprezintă 
cea mai favorabilă combinație între caracteristicile și nevoile locale și cadrul programatic de la 
nivel european, cadru programatic care influențează toate documentele de programare la nivelul 
Uniunii Europene și la nivel național, începând din perioada actuală până în anul 2027, cu orizont 
de timp 2030. 
Toate cele trei aspecte ale unei creșteri tri-dimensionale (care trebuie să fie inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii) sunt luate în considerare în cadrul Strategiei de dezvoltare a județului Iași 
pentru perioada 2021-2027. Acestea au fost deja amintite, pe scurt, în obiectivul general şi vor fi 
dezvoltate în continuare, în momentul transpunerii acestuia în obiective strategice si specifice, 
respectiv priorități specifice. 
Atingerea obiectivelor depinde de colaborarea și implicarea altor actori locali și/sau regionali 

Accelerarea dezvoltării economice a județului Iași, urmărind asigurarea unor condiții 
mai bune la nivelul economiei locale, al pieței forței de muncă locale și la nivelul 

cetățenilor prin îmbunătățirea numărului și calității locurilor de muncă și a 
oportunităților de afaceri, prin dezvoltarea inovatoare a avantajelor sale competitive 

industriale și logistice și prin exploatarea durabilă a patrimoniului său cultural și 
natural, concomitent cu îmbunătățirea serviciilor publice pentru cetățeni. 

 
Iașul va fi un județ cu o economie competitivă, capabilă să pună 

în valoare avantajele strategice, cu o dezvoltare teritorială echilibrată 
urban-rural, cu un turism care valorifică sustenabil resursele 

existente, cu o calitate a vieții crescută, cu un nivel de cooperare comunitară crescut, 
un sistem educațional performant și o viață 

culturală activă și atractivă. 
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importanți, între care: unități administrativ-teritoriale locale/administrații publice locale din județ, 
asociații de dezvoltare intercomunitară, agenți economici și asociații ale acestora, ONG-uri, 
instituții ale administrației centrale în teritoriu etc 
 
Obiective strategice de dezvoltare 
 
Această secțiune a Strategiei de dezvoltare a județului Iași pentru perioada 2021-2027 este 
corelată cu țintele, obiectivele și prioritățile, direcțiile de acțiune și acțiunile orientative europene, 
naționale și regionale, în special cu Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027, 
Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, Planul Național de Redresare și Reziliență 
etc. 

La nivel european există în prezent o preocupare semnificativă și structurată vizând dimensiunile 
green (pilonul verde sau ecologic al dezvoltării durabile) și digital. Aceste două priorități sunt 
preluate și integrate în actuala Strategie de dezvoltare a județului Iași la nivelul obiectivelor 
strategice de dezvoltare dintr-o perspectivă transversală. Cu alte cuvinte, considerăm că toate 
obiectivele strategice enumerate mai jos ar trebui să includă componentele green și digital, cu 
aplicabilitate specifică în fiecare dintre aceste domenii. De exemplu, sub obiectivul strategic care 
vizează creșterea calității vieții, putem discuta despre îmbunătățirea condițiilor de locuire ale 
populației prin încurajarea unor construcții verzi și/sau creșterea eficienței energetice prin 
anvelopare. Componenta digitală ar trebui să urmărească integrarea tehnologiei în viața de zi cu 
zi a cetățenilor și companiilor (de pildă prin transferul a cât mai multor servicii publice în online 
sau prin crearea și promovarea unor instrumente participative digitale). 

Prin urmare, obiectivele transversale avute în vedere pentru o implementare adecvată și coerentă 
a Strategiei se dezvăluie după cum urmează: 

▪ Transformarea digitală a județului Iași în vederea debirocratizării și eficientizării 
serviciilor publice, creșterii capacității de a face față situațiilor de criză, dezvoltarea 
durabilă și creșterea calității vieții; 

▪ Participare civică și creșterea nivelului de implicare, transparență și responsabilitate a 
tuturor actorilor locali; 

▪ Dezvoltarea durabilă a județului în vederea atingerii indicatorilor aferenți celor 17 
obiective de dezvoltare durabilă dezvoltați de Organizația Națiunilor Unite (ONU) 
(Sustainable Development Goals). Implementarea deplină a Agendei 2030 a Organizației 
Națiunilor Unite este esențială pentru a consolida reziliența și pentru a pregăti lumea să 
facă față șocurilor viitoare, pe fondul trecerii către dubla tranziție (verde și digitală). 
Astfel, până în 2027, cu orizont de timp 2030, toate municipiile, orașele și comunele din 
județul Iași ar trebui să înregistreze progrese cel puțin pentru jumătate din cele 17 
obiective, inclusiv pentru obiectivul 11 care vizează orașele și comunitățile durabile. 

Obiectele strategice de dezvoltare ale județului Iași 

▪ OSD1: Dezvoltarea economică bazată pe cunoaștere și pe stimularea 
antreprenoriatului (economic, social și cultural) la nivel local și regional 

Orientarea spre o economie bazată pe cunoaștere implică o concentrare a eforturilor înspre 
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dezvoltarea unei economii capabile să genereze valoare adăugată mare, să implice resursă 
umană înalt calificată și să se conecteze cu trendurile europene și internaționale în ceea ce 
privește economia viitorului. Doar o economie bazată pe cunoaștere poate asigura 
competitivitatea și sustenabilitatea economiei locale în contextul globalizării și al presiunilor tot 
mai mari în ceea ce privește reducerea impactului negativ al activității umane asupra mediului. 
Eforturile și investițiile trebuie concentrate asupra unui număr limitat de domenii-cheie, 
respectiv a celor în care județul are avantaje competitive și comparative, dar în același timp sunt 
intensive în cunoaștere, domenii-cheie precum: tehnologia informației, inginerie industrială, eco-
nano tehnologii și materiale avansate etc. În acest sens este nevoie de cooperare intra și inter-
sectorială, în special între sistemul de învățământ (preuniversitar și universitar) - mediul de 
afaceri – unitățile de cercetare-dezvoltare-inovare, cooperare ce poate fi facilitată de către 
administrațiile publice locale și implicit de către cea județeană. Eforturile trebuie concentrate în 
direcția pregătirii și perfecționării forței de muncă care este capabilă să inoveze și să 
implementeze noile tehnologii și totodată în direcția facilitării dezvoltării și atragerii investițiilor 
bazate pe tehnologii avansate și cunoaștere.   

Existența unui centru universitar puternic reprezintă o sursă de avantaj competitiv pe care 
județul Iași o are în urmărirea acestui obiectiv. Spiritul antreprenorial este încă insuficient 
dezvoltat la nivel județean, deși acest element este esențial în dezvoltarea unei economii bazată 
pe cunoaștere. Există diferențe foarte mari în ceea ce privește densitatea întreprinderilor în 
municipiul Iași și în celelalte municipii și orașe ale județului, unele orașe înregistrând valori sub 
nivelul multor comune din ZMI. De asemenea, există discrepanțe mari între mediul urban și 
mediul rural în privința densității întreprinderilor. Inițiativa antreprenorială, concretizată în 
firmele înființate, este problematică în multe localități urbane și în comunele din afara ZMI. 
Participarea activă a unităților individuale și asociative la activități economice reprezintă cheia 
bunăstării unei comunități, prin activitățile de producție, transmiterea de know-how, crearea de 
locuri de muncă, adăugarea valorii proprii la produsul intern brut (PIB) și facilitarea unui mediu 
în care antreprenorii își asumă riscuri în dezvoltarea de produse noi și crearea de noi piețe.  

Un nivel ridicat de intensitate antreprenorială activă este important pentru viața economică a 
comunității, fiind asociat în general cu venituri ridicate atât ale salariaților, dar și ale firmelor 
locale. Dezvoltarea spiritului antreprenorial este un ingredient fundamental al unei creșteri 
economice endogene și o condiție obligatorie pentru o dezvoltare locală și regională durabilă și 
pentru coeziune socială. Mediul antreprenorial trebuie consolidat, firmele noi având nevoie de 
activități de sprijin și suport încă de la înființare, fiind necesară consolidarea prezenței pe piață, 
creșterea accesului și a oportunităților de finanțare, stabilirea de forme de colaborare la nivelul 
ecosistemului și investiții pentru dezvoltarea de produse și servicii cu valoare adăugată mare. 

▪ OSD2: Creșterea calității vieții 

Acest obiectiv strategic de dezvoltare vizează un set complex de dimensiuni ale calității vieții, 
atât aspecte care țin de dimensiuni tangibile, cât și aspecte care țin de percepția locuitorilor. 
Creșterea calității vieții implică îmbunătățirea unui set larg de servicii și condiții de trai ce pot fi 
măsurate obiectiv (existența locurilor de muncă, nivelul veniturilor, situația utilităților publice, 
oferta de servicii educaționale și de sănătate etc), cât și subiectiv, pe baza percepției locuitorilor 
privind accesul și calitatea serviciilor publice, siguranța, petrecerea timpului liber etc. Corelarea 
permanentă a indicatorilor de calitate a vieții la nivel urban și rural este importantă pentru 
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evitarea unor disparități care să afecteze negativ dezvoltarea strategică a județului. Calitatea 
ridicată a vieții presupune existența unor servicii de sănătate, educaționale, de asistență socială 
de calitate, administrație locală eficientă și transparentă, care valorifică avantajele guvernanței 
participative, viață culturală bogată, sentiment de siguranță al comunității, posibilități diverse de 
petrecere a timpului liber etc. Creșterea calității vieții reprezintă condiția de bază în păstrarea 
resursei umane educate și atragerea de resursă umană calificată și înalt calificată. 

Existența unui sistem educațional performant, corelat cu nevoile locale și regionale, capabil să 
prevadă evoluția pieței și să pregătească resursă umană calificată, reprezintă premisa 
fundamentală a dezvoltării durabile a județului. Trebuie dezvoltate acele specializări pentru care 
există cerere pe piață, iar cele existente, dar neancorate în cerințele pieței, trebuie reprofilate. 
Existența resursei umane calificate reprezintă cel mai important factor pentru atragerea 
investitorilor și este o condiție de bază pentru dezvoltarea antreprenoriatului. Sistemul 
educațional preuniversitar necesită investiții semnificative atât în baza materială, cât și în 
resursa umană. Cadrele didactice trebuie pregătite pentru a utiliza noile metode de predare și 
învățare, făcând din actul de învățare unul atractiv și util pentru elevi și studenți.  

Existența mediului universitar performant în municipiul Iași reprezintă o sursă de avantaj 
competitiv pentru județ. Universitățile performante și atractive sunt un factor extrem de 
important pentru comunitățile urbane inteligente, capabile să dezvolte o economie bazată pe 
cunoaștere și să se conecteze european și internațional. Corelarea curriculei cu piața, precum și 
cooperarea strânsă cu agenții economici și cu administrațiile publice locale sunt elemente cheie 
pentru a valorifica la maximum existența centrului universitar de excepție din municipiul Iași. 
Întrucât atribuțiile Consiliului Județean Iași în domeniul sistemului de învățământ sunt limitate, 
pentru atingerea obiectivului strategic am avut în vedere doar măsuri care pot contribui la 
atingerea acestuia. 

Conform Eurostat, calitatea vieții se măsoară prin: satisfacția generală a vieții, condiții 
materiale de trai, condiții de locuit, ocuparea forței de muncă, utilizarea timpului, educație, 
starea de sănătate, relații sociale, siguranță, guvernare, mediu. 

▪ OSD3: Dezvoltarea turismului sustenabil, al sectorului cultural și industriilor 
creative în conexiune cu valorificarea patrimoniului cultural 

Județul Iași are resursele care îi permit să devină un pol regional european al turismului de 
tratament, dar și al turismului de afaceri și cel religios. Provocările valorificării acestui potențial 
sunt legate de: promovarea de o manieră integrată a principalelor areale de interes turistic din 
județ; nevoia de investiții în infrastructura majoră; planificarea urbană și îmbunătățirea 
gestiunii terenurilor; utilizarea sustenabilă a resurselor de apă, atât pentru a debloca zone cu 
potențial de creștere a activității turistice, cât și pentru a preîntâmpina dezvoltarea imobiliară 
nesustenabilă și degradarea mediului. 

Este nevoie de dezvoltarea unui turism sustenabil, care să valorifice din plin potențialul județului 
și cadrul natural, să acceseze resursele financiare nerambursabile adresate sectorului turistic, să 
atragă mai mulți turiști internaționali și interni, dar în același timp să nu pericliteze șansa 
generațiilor viitoare de a se bucura de aceste resurse. 

Utilizarea integrată a patrimoniului cultural și a capacităților existente în domeniul cultural, 
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precum și caracterul multicultural al județului, reprezintă surse de avantaj competitiv față de 
comunități similare. Județul Iași are un patrimoniu cultural vast ce constă în: muzee, teatre, 
situri și monumente arheologice, monumente și ansambluri de arhitectură, case memoriale, 
mănăstiri și lăcașuri de cult, case de cultură, biblioteci etc. La acestea se adaugă patrimoniul 
cultural intangibil bogat, constând în obiceiuri și tradiții, evenimente culturale tradiționale, 
arhitectură, port popular și meșteșuguri tradiționale. Consiliul Județean Iași are un rol cheie în 
atingerea acestui obiectiv strategic prin prisma atribuțiilor pe care le are, respectiv a instituțiilor 
aflate în subordine și care au competențe generale în coordonarea, protejarea și valorificarea 
potențialului turistic și cultural al județului. 

▪ OSD4: Dezvoltarea teritorială echilibrată, coordonată și sustenabilă la nivel de județ   

Dezvoltarea teritorială echilibrată are în vedere: consolidarea legăturilor intra-județene între 
diferite comunități (urban mic- rural de proximitate; urban mare - urban mic; ZMI etc); 
crearea/extinderea unor mecanisme de cooperare de tipul celor existente la nivelul ZM Iași și la 
alte grupuri de comunități din județ cu potențiale obiective de dezvoltare comune. 

La nivel județean, discrepanțele în dezvoltare atât intraregionale, cât și interregionale sunt 
extrem de mari și influențează de o manieră determinantă viitorul comunităților locale. La nivel 
județului Iași ne regăsim în prezența unor clivaje intrajudețene care pot fi observate pe 
următoarele paliere: 

1. Municipiul reședință de județ și restul localităților urbane și rurale - Iașul este perceput 
ca exemplu de bune practici administrative și de dezvoltare în numeroase domenii, restul 
localităților neavând performanțe similare;  

2. Urban mare, respectiv urban mic (localități sub 10,000 de locuitori) - județul are un 
indice de urbanizare relativ scăzut, mărimea unora dintre orașe fiind de natură să 
afecteze sustenabilitatea lor financiară și capacitatea de a acționa ca poli locali cu 
influență asupra ruralului din jur; de asemenea, majoritatea orașelor mici se află în 
stagnare sau ușor declin; 

3. Urban și rural - Există diferențe mari de dezvoltare între comunitățile urbane în 
ansamblu și cele rurale, mai ales vizavi de indicatori care vizează educația, serviciile 
medicale, spații verzi și posibilități de petrecere a timpului liber; 

4. Periurban și rural izolat, lipsit de prezența unor poli locali urbani sau rurali. 

În aceste condiții, dezvoltarea teritorială viitoare a județului trebuie să fie una coordonată și 
sustenabilă prin consolidarea legăturilor intrajudețene și prin promovarea conceptului de 
dezvoltare policentrică. Este nevoie să se recunoască faptul că teritoriile/localitățile de diverse 
mărimi pot și ele contribui, în egală măsură, la dezvoltarea județului, cu condiția identificării și 
valorificării specificului și avantajelor fiecăreia. Este nevoie de crearea/extinderea unor 
mecanisme de cooperare de tipul celor existente la nivelul Zonei Metropolitane (ZM) Iași și la 
alte grupuri de comunități din județ cu potențiale obiective de dezvoltare comune, inclusiv cele cu 
potențiale obiective de dezvoltare comune la nivel transfrontalier. 

Modul în care performează și se dezvoltă comunitățile locale din județul Iași depinde în mare 
măsură de plasarea lor în cadrul unor rețele regionale și europene și de interconectarea lor în 
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cadrul acestor rețele cu alte teritorii. Infrastructura de toate tipurile, inclusiv cea digitală, este 
cea care determină gradul de accesibilitate și conectivitate a comunităților locale. Autoritățile 
publice locale se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește creșterea accesibilității și 
conectivității, pentru că aceasta depinde de elemente care sunt mai greu de controlat precum: 
poziționare geografică, existența unor rețele pan-europene de transport deja configurate, plasare 
la nivel național/central a responsabilității pentru dezvoltarea anumitor rețele de transport care 
influențează semnificativ și pe termen lung dezvoltarea la nivel local. Județul Iași dispune atât de 
avantaje (plasarea la frontiera cu Ucraina și Republica Moldova), cât și de dezavantaje 
(plasarea în regiunea de Nord-Est care este cea mai puțin conectată la culoarele principale ale 
rețelei TEN-T de bază) din perspectiva conectivității și accesibilității. Obiectivele strategice 
pentru județ în această perioadă vor trebui să vizeze maximizarea avantajelor și minimizarea 
dezavantajelor, inclusiv prin intervenții naționale care să suplinească lipsa conectivității dată de 
culoarele pan-europene de transport. 

Un accent semnificativ în cadrul acestui obiectiv se acordă dezvoltării durabile a zonelor rurale 
din județ. Zonele rurale ocupă o pondere importantă din suprafața și populația județului, iar 
dezvoltarea durabilă a acestora este esențială. Dezvoltarea acestor zone trebuie coordonată 
pentru a se asigura caracterul durabil al acesteia și pentru a preîntâmpina irosirea unor resurse 
și a unui potențial însemnat. Se are în vedere dezvoltarea unui sector agricol performant, bazat 
pe asociativitate și pe abordări moderne și ecologice, capabile să aducă valoare adăugată mare, 
dar și dezvoltarea activităților non-agricole cu potențial, contribuind astfel la creșterea gradului 
de ocupare și diversificare a surselor de venit a locuitorilor din rural. În cazul agriculturii, 
factorii de relief și fertilitatea crescută a solului contribuie la potențialul agricol al județului Iași. 
Dezvoltarea unei agriculturi performante poate avea un impact semnificativ în economia locală. 
Acest potențial poate fi pus în valoare prin asocierea și profesionalizarea producătorilor, 
îmbunătățirea lanțurilor de desfacere, dezvoltarea accelerată a agriculturii ecologice etc. Este 
nevoie de asemenea să fie sprijinite măsurile menite să faciliteze desfacerea într-o proporție mai 
mare a produselor agricole locale pe plan local. 

▪ OSD5: Creșterea capacității administrative la nivelul administrațiilor publice locale 
și a administrației județene 

Creșterea capacității administrative și a nivelului de digitalizare în cadrul Consiliului Județean 
Iași și sprijinirea aceluiași proces în cadrul instituțiilor administrației publice locale din județul 
Iași poate diferenția pozitiv județul, cu efecte direct în zone precum dezvoltarea economică, 
atractivitatea comunității, cooperarea la nivel local și regional și participarea cetățenească. 
Municipiul Iași beneficiază de o imagine excelentă la nivel național și un potențial foarte bun de 
dezvoltare urbană capabilă să acționeze ca un motor de dezvoltare locală pentru județ. Este 
nevoie de corelare permanentă a strategiilor județene cu cele ale municipiului și ale Zonei 
Metropolitane Iași, celelalte municipii, orașe și comune. Localitățile din județ pot prelua și 
adapta bunele practici deja consacrate la nivelul municipiului Iași în ceea ce privește 
conservarea și valorificarea patrimoniului construit și a specificului local, renovare 
infrastructură fizică urbană etc. Digitalizarea proceselor și instrumentelor pot eficientiza, 
simplifica, transparentiza și îmbunătăți activitatea administrației publice locale și județene și 
relaționarea acesteia cu locuitorii. Totodată, digitalizarea proceselor și instrumentelor utilizate 
de administrația locală și județeană creează cadrul favorabil atragerii investitorilor, dezvoltării 

http://www.poca.ro/


 

Pagina 227 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
 
 

 www.poca.ro 

antreprenoriatului, respectiv dezvoltării economiei bazată pe cunoaștere. 

Obiective specifice de dezvoltare 
În vederea atingerii obiectivului general, acesta este transpus în obiective specifice, iar pentru 
fiecare dintre acestea este stabilită o prioritate de acțiune corespunzătoare. Atingerea tuturor 
obiectivelor specifice, prin implementarea priorităților, va contribui la atingerea obiectivului 
general. Tabelul de mai jos prezintă transpunerea obiectivului general în obiective specifice și 
priorități corespunzătoare. 

Prioritate Obiectiv specific (OS) 
Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

OS1. Generarea unor noi dinamici de dezvoltare a potențialului 
industrial și logistic al teritoriului pentru inovarea potențialului 
economic local 

OS1.1 Stimularea capacităților de inovare, cercetare și promovarea 
adoptării tehnologiilor avansate 

OS1.2 Sprijinirea înființării de noi firme, competitive și 
sustenabile,  în domenii de interes local și regional 

OS1.3 Îmbunătățirea competitivității firmelor prin creşterea 
productivității în domenii cu valoare adăugată 

OS1.4 Îmbunătățirea competitivității prin creșterea accesului la 
serviciile tehnologiei informației și comunicațiilor 

OS1.5 Creșterea competitivității și sustenabilității industriilor 
culturale și creative 

OS1.6 Creșterea competitivității economice în mediul rural 

OS1.7 Sprijinirea valorificării potențialului turistic existent 

OS1.8 Dezvoltarea contribuției patrimoniului  natural și cultural la 
economia locală 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman 

 

OS2. Garantarea unor condiții mai bune trai pentru cetățeni, prin 
servicii de bază mai bune 

OS2.1 Creșterea accesului egal la educație și formare de calitate și 
favorabile incluziunii 

OS2.2 Promovarea integrării socio-economice a comunităților 
marginalizate și persoanelor defavorizate 

OS2.3 Creşterea eficacității și relevanței sistemului de educație și 
formare pentru piața muncii prin dobândirea de competențe cheie, 
inclusiv competențe digitale 

OS2.4 Creșterea accesului la un act și sistem medical de calitate 
eficient, modern 

OS2.5 Combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale prin 
regenerarea zonelor rurale și urbane aflate în declin 
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Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 
utilizării resurselor 

OS3. Garantarea unui mediu urban și rural mai curat și mai durabil 
pentru cetățeni  

OS3.1 Sprijinirea și promovarea eficienței energetice 

OS3.2 Promovarea managementului durabil al apei 

OS3.3 Promovarea tranziției către economia circulară 

OS3.4 Promovarea adaptării la schimbările  climatice și  prevenirea 
riscurilor 

OS3.5 Îmbunătățirea protecției și conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 
inteligente și reziliente și 
durabile 

OS4. Creșterea conectivității interne și internaționale (rutier, 
feroviar, aeroport, digital) 

OS4.1 Creșterea accesibilității, conectivității și siguranței prin 
realizarea de investiții în infrastructura de transport 

OS4.2 Dezvoltarea unei  mobilități  regionale și locale, 
îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

OS4.3 Îmbunătățirea accesului la infrastructura de comunicații de 
mare viteză 

OS4.4 Reducerea emisiilor de carbon prin realizarea și 
implementarea planurilor de mobilitate urbană 

OS4.5 Asigurarea condițiilor de dezvoltare în mediul urban, prin 
realizarea de investiții în infrastructura locală 

OS4.6 Asigurarea condițiilor de dezvoltare în mediul rural, prin 
realizarea de investiții în infrastructura locală 

Prioritatea 5 - Dezvoltarea 
capacității administrative 

OS5. Îmbunătățirea  calității și vitezei serviciilor publice pentru 
cetățeni 

OS5.1 Implementarea unui sistem GIS la nivel județean care să 
ofere servicii digitale tranzacționale cetățenilor și companiilor până 
în 2027 

OS5.2 Creșterea procentului documentelor urbanistice depuse 
digital de la aproximativ 10% la peste 60% până în 2027, prin 
intermediul unui serviciu digital dedicat 

OS5.3 Numărul primăriilor din județ care utilizează un sistem de 
management al documentelor va crește de la 5 la 50 până în 2027 

OS5.4 Înrolarea tuturor primăriilor din județ în ghiseul.ro până în 
2027 

OS5.5 Formare profesională anuală pentru personalul din 
instituțiile publice locale  
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Fiecare obiectiv specific contribuie la atingerea obiectivului general prin intermediul unei coerențe 
interne stricte a strategiei, dovedită prin conexiunea sa clară cu caracteristicile teritoriale evidențiate în 
analiza SWOT. 

Primul obiectiv specific, OS1 Generarea unor noi dinamici de dezvoltare a potențialului industrial și 
logistic al teritoriului pentru inovarea potențialului economic local, se referă la nevoia de relansare a 
industriei ca domeniu principal al economiei locale, concomitent cu o mai bună exploatare a 
potențialului logistic al zonei, pentru circulația mărfurilor la nivel național, european și internațional. De 
asemenea, OS1 are în vedere necesitatea de a îmbunătăți și organiza într-un mod mai eficient, 
valorificarea atracțiilor turistice locale - actuale și potențiale, precum și valorificarea patrimoniului 
natural și cultural, astfel încât să se garanteze o contribuție importantă a turismului și a culturii la 
economia locală. 

Cel de-al doilea obiectiv specific, OS2 Garantarea unor condiții mai bune de trai pentru cetățeni, 
prin servicii de bază mai bune, se referă la nevoile de întregire a gradului de acoperire a cetățenilor cu 
servicii de bază si de îmbunătățire a calității vieții în județul Iași prin asigurarea unor servicii sociale, de 
sănătate și educaționale mai bune și asigurarea mobilității interne a populației. De asemenea, obiectivul 
se bazează pe existența fondurilor externe nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii sociale 
(inclusiv finanțarea întreprinderilor sociale); implementarea standardelor de calitate în serviciile sociale; 
existența fondurilor nerambursabile alocate la nivel național, destinate dezvoltării infrastructurii 
educaționale, promovării educației şi formării inițiale şi continue de calitate, conectării educației cu piața 
muncii etc. 

Al treilea obiectiv specific, OS3 Garantarea unui mediu urban și rural mai curat și mai durabil 
pentru cetățeni se referă la nevoia de a îmbunătăți condițiile de mediu specifice întregului județ. 

Al patrulea obiectiv specific, OS4. Creșterea conectivității interne și internaționale (rutier, feroviar, 
aeroport, digital) face referire la cel puțin următoarele aspecte: creșterea cu minimum 30% a volumului 
de pasageri pe traficul aerian intern și cu 35% pe rute externe până în 2027, raportat la 2021; 
îmbunătățirea drumurilor județene și comunale prin creșterea la 65% a procentului de drumuri județene 
și la 40% a procentului de drumuri comunale modernizate din județul Iași până în 2027; dezvoltarea în 
orașele mici (cel puțin în 3 orașe până în 2027) a infrastructurii velo ca alternativă la transportul public în 
comun și la autoturism, precum și crearea sistemului de car-sharing și bike-sharing, complet funcțional, 
în municipiul Iași până în 2027. 

Al cincilea obiectiv specific, OS5 Îmbunătățirea calității și vitezei serviciilor publice pentru cetățeni 
rezultă din considerarea următoarelor elemente: dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde 
comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul 
de afaceri; dezvoltarea unui set unitar de instrumente pentru consolidarea capacității administrației 
publice de a presta/furniza în mod eficient și performant servicii publice de calitate pentru cetățeni și 
mediul de afaceri; interoperabilitate, integrarea serviciilor și deschiderea seturilor de date și a codului 
sursă al aplicațiilor etc. 
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Direcții de acțiune privind Prioritatea 1 - Dezvoltarea unei economii competitive  

 
Orientarea spre o economie bazată pe cunoaștere implică o concentrare a eforturilor înspre 
dezvoltarea unei economii capabile să genereze valoare adăugată mare, să implice resursă 
umană înalt calificată și să se conecteze cu trendurile europene și internaționale în ceea ce 
privește economia viitorului. Eforturile și investițiile trebuie concentrate asupra unui număr 
limitat de domenii-cheie, respectiv a celor în care județul are avantaje competitive și 
comparative, dar în același timp sunt intensive în cunoaștere, domenii-cheie precum: 
tehnologia informației, inginerie industrială, eco-nan- tehnologii și materiale avansate etc.  
În acest sens este nevoie de cooperare intra și inter-sectorială, în special între sistemul de 
învățământ (preuniversitar și universitar) - mediul de afaceri – unitățile de cercetare-
dezvoltare-inovare, cooperare ce poate fi facilitată de către administrațiile publice locale și 
implicit de către cea județeană.  
Existența unui centru universitar puternic reprezintă o sursă de avantaj competitiv pe care 
județul Iași o are în urmărirea acestui obiectiv. Spiritul antreprenorial este încă insuficient 
dezvoltat la nivel județean, deși acest element este esențial în dezvoltarea unei economii 
bazată pe cunoaștere.  
Un nivel ridicat de intensitate antreprenorială activă este important pentru viața economică 
a comunității, fiind asociat în general cu venituri ridicate atât ale salariaților, dar și ale 
firmelor locale. Dezvoltarea spiritului antreprenorial este un ingredient fundamental al unei 
creșteri economice endogene și o condiție obligatorie pentru o dezvoltare locală și regională 
durabilă și pentru coeziune socială. Mediul antreprenorial trebuie consolidat, firmele noi 
având nevoie de activități de sprijin și suport încă de la înființare, fiind necesară 
consolidarea prezenței pe piață, creșterea accesului și a oportunităților de finanțare, 
stabilirea de forme de colaborare la nivelul ecosistemului și investiții pentru dezvoltarea de 

Dezvoltarea economică bazată pe cunoaștere și pe stimularea antreprenoriatului la 
nivel local și regional 
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produse și servicii cu valoare adăugată mare. 

 
Agricultura reprezintă în ansamblul economiei naționale una din ramurile de mare 
importanță, menită să contribuie într-o măsură covârșitoare la relansarea creșterii 
economice a țării. Complexitatea agriculturii, ca ramură a producției materiale, a economiei 
naționale, este determinată de rolul agriculturii în dezvoltarea economică și de 
particularitățile ei tehnice, economice și sociale, care imprimă legităților economice 
generale o manifestare specifică în agricultură.  
Un accent semnificativ în cadrul acestui obiectiv se acordă totodată dezvoltării durabile a 
zonelor rurale din județ. Zonele rurale ocupă o pondere importantă din suprafața și 
populația județului, iar dezvoltarea durabilă a acestora este esențială. Dezvoltarea acestor 
zone trebuie coordonată pentru a se asigura caracterul durabil al acesteia și pentru a 
preîntâmpina irosirea unor resurse și a unui potențial însemnat. Se are în vedere dezvoltarea 
unui sector agricol performant, bazat pe asociativitate și pe abordări moderne și ecologice, 
capabile să aducă valoare adăugată mare, dar și dezvoltarea activităților non-agricole cu 
potențial, contribuind astfel la creșterea gradului de ocupare și diversificare a surselor de 
venit a locuitorilor din rural. În cazul agriculturii, factorii de relief și fertilitatea crescută a 
solului contribuie la potențialul agricol al județului Iași. Dezvoltarea unei agriculturi 
performante poate avea un impact semnificativ în economia locală. Acest potențial poate fi 
pus în valoare prin asocierea și profesionalizarea producătorilor, îmbunătățirea lanțurilor 
de desfacere, dezvoltarea accelerată a agriculturii ecologice etc. Este nevoie de asemenea să 
fie sprijinite măsurile menite să faciliteze desfacerea într-o proporție mai mare a produselor 
agricole locale pe plan local. 
 

 
Județul Iași are resursele care îi permit să devină un pol regional european al turismului.. 
Provocările valorificării acestui potențial sunt legate de: promovarea de o manieră integrată 
a principalelor areale de interes turistic din județ; nevoia de investiții în infrastructura 
majoră; planificarea urbană și îmbunătățirea gestiunii terenurilor; utilizarea sustenabilă a 
resurselor de apă, atât pentru a debloca zone cu potențial de creștere a activității turistice, 
cât și pentru a preîntâmpina dezvoltarea imobiliară nesustenabilă și degradarea mediului. 
Este nevoie de dezvoltarea unui turism sustenabil, care să valorifice din plin potențialul 
județului și cadrul natural, să acceseze resursele financiare nerambursabile adresate 
sectorului turistic, să atragă mai mulți turiști internaționali și interni, dar în același timp să 
nu pericliteze șansa generațiilor viitoare de a se bucura de aceste resurse. 

Dezvoltarea turismului sustenabil, al sectorului cultural și industriilor creative în 
conexiune cu valorificarea patrimoniului cultural 

Susținerea dezvoltării domeniului agricol pe întreg lanțul valoric 
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 Județul Iași are un patrimoniu cultural vast ce constă în: muzee, teatre, situri și monumente 
arheologice, monumente și ansambluri de arhitectură, case memoriale, mănăstiri și lăcașuri 
de cult, case de cultură, biblioteci etc. La acestea se adaugă patrimoniul  cultural intangibil 
bogat, constând în obiceiuri și tradiții, evenimente culturale tradiționale, arhitectură, port 
popular și meșteșuguri tradiționale. Consiliul Județean Iași are un rol cheie în atingerea 
acestui obiectiv strategic prin prisma atribuțiilor pe care le are, respectiv a instituțiilor aflate 
în subordine și care au competențe generale în coordonarea, protejarea și valorificarea 
potențialului turistic și cultural al județului. 
 

Direcții de acțiune privind Prioritatea 2 -Dezvoltarea capitalului uman 
 

 
La nivel județean se remarcă un potențial turistic ridicat,  justificat de patrimoniul material 
și imaterial valoros existent la nivel județean, în special în municipiul Iași. 
Direcția care vizează susținerea culturii, creativității și educației s-a constituit având în vedere 
măsuri de sprijinire a antreprenorilor în domeniul cultural și al industriilor creative prin 
incubatoare de afaceri creative sau granturi specifice, mai ales în domeniile cu potențial 
digital ridicat și impact redus asupra mediului, o sinergie care aduce beneficii atât prin 
susținerea culturii cât și prin dezvoltarea mediului antreprenorial, dar și prin măsuri care 
vizează  conservarea, restaurarea și punere în circuitul turistic a obiectivelor de patrimoniu 
incluse în lista UNESCO, a celor incluse în grupele valorice A și B din Lista Monumentelor 
Istorice. 
 

 
 

Creșterea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii vizează 
acordarea de servicii de bază mai bune, se referă la nevoile de întregire a gradului de acoperire a 
cetățenilor cu servicii de bază si de îmbunătățire a calității vieții în județul Iași prin asigurarea 
unor servicii sociale, de sănătate și educaționale mai bune și asigurarea mobilității interne a 
populației. De asemenea, obiectivul se bazează pe existența fondurilor externe nerambursabile 
pentru dezvoltarea infrastructurii sociale (inclusiv finanțarea întreprinderilor sociale); 
implementarea standardelor de calitate în serviciile sociale; existența fondurilor nerambursabile 
alocate la nivel național, destinate dezvoltării infrastructurii educaționale, promovării educației și 
formării inițiale și continue de calitate, conectării educației cu piața muncii etc. 
 

Creșterea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii 

Susținerea culturii, creativității și educației  
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Județul Iași dispune de cel mai ridicat număr de spitale la nivel regional (27) din totalul de 
72 existente la nivel regional și de asemenea, cele mai numeroase ambulatorii se regăsesc tot 
la nivelul județul Iași - 5 ambulatorii de specialitate din totalul de 11 la nivel regional, 
respectiv 20 de ambulatorii integrate spitalului din cele 48 disponibile la nivel regional. 
Totodată, se remarcă existența unei infrastructuri în domeniul asistenței sociale bine 
dezvoltată, județul Iași reunind cel mai mare număr de furnizori de servicii sociale acreditați 
(aprox. 25% din numărul total) și o paletă diversificată de servicii sociale prestate în cadrul 
DGASPC Iași, vizând atât protecția copiilor, cât și măsuri destinate persoanelor adulte. 
Direcția de dezvoltare care vizează creșterea accesului la un act și sistem medical de calitate 
eficient și modern se concretizează prin propunerea de măsuri de renovare a unităților 
sanitare existente și îmbunătățirea infrastructurii tehnice medicale și nemedicale aferente, 
astfel încât acestea să devină mai eficiente și eficace, mai verzi și digitalizate, implicarea 
actorilor privați și a ONG-urilor în dezvoltarea și oferirea directă a unor servicii 
medicale/conexe sau în parteneriat cu instituții publice, construire de noi facilități medicale, 
inclusiv centre sociale  dar și prin derularea unor diferite campanii de conștientizare a 
efectelor dependenței, stil de viață sănătos, screening și prevenție. 
 

Direcții de acțiune privind Prioritatea 3 - Protejarea mediului și optimizarea utilizării 
resurselor 

Un mediu curat este esențial pentru sănătatea umană și bunăstare. Totuși, interacțiunile 
dintre mediu și sănătatea umană sunt extrem de complexe și dificil de evaluat. Aceasta face 
ca utilizarea principiului precauției să fie extrem de utilă. Cele mai cunoscute impacturi 
asupra sănătății se referă la poluarea aerului înconjurător, la calitatea  apei, schimbările 
climatice, pierderea biodiversității și degradarea solului. 
Plecând de la definiția de bază a conceptului de dezvoltare durabilă, reprezentând totalitatea 
formelor și metodelor de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe 
asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și elementele 
capitalului natural, obiectivul își propune dezvoltarea unui mediu urban și rural mai curat și 
mai durabil pentru cetățeni, prin măsuri care vizează sprijinirea regenerării urbane și 
rurale, integrarea de  elemente de infrastructură verde, dar și realizarea unor investiții 
pentru extinderea spațiilor verzi și amenajarea acestora. 

Garantarea unui mediu urban și rural mai curat și mai durabil pentru cetățeni 

Creșterea accesului la un act și sistem medical de calitate eficient și modern 
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Politica europeană și națională se bazează pe “ierarhia deșeurilor”, care stabilește 
prioritățile în ceea ce privește gestionarea deșeurilor: se încurajează în primul rând 
prevenirea sau reducerea cantităților de deșeuri generate și reducerea gradului de 
periculozitate al acestora, reutilizarea și abia apoi valorificarea deșeurilor prin reciclare și 
alte operațiuni de valorificare (ex. valorificarea energetică). Pe ultimul loc în ierarhie este 
eliminarea deșeurilor, care include depozitarea deșeurilor și incinerarea. 
Tranziția către o economie circulară reprezintă astfel o prioritate la nivelul statelor membre. 
În cadrul economiei circulare valoarea produselor, a materialelor și a resurselor este 
menținută în economie cât mai mult timp posibil, iar generarea deșeurilor este redusă la 
minim. Transformarea deșeurilor în resurse este unul dintre elementele principale care stau 
la baza economiei circulare. 
În acord cu prioritățile enunțate la nivelul Planului Județean de Gestionare a deșeurilor de 
la nivelul județului Iași, direcția de acțiune vizează cu prioritate colectarea separată a 
biodeșeurilor (prin îmbunătăţirea compostării individuale și a colectării separate a 
biodeșeurilor), încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea 
biodeșeurilor (compostare) dar și măsuri de creștere  a gradului de colectare separată a 
deșeurilor reciclabile. 

 
Județul Iași deține un cadru natural bogat și diversificat, caracterizat prin numeroase 
resurse naturale (resurse de apă, biodiversitate, sol și subsol) 
Protecția mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor și acțiunilor care au ca 
scop menținerea, protejarea și îmbunătățirea condițiilor naturale de mediu, ca și reducerea 
sau eliminarea, acolo unde este posibil, a poluării mediului înconjurător și a surselor de 
poluare. 
Protecția mediului include gospodărirea rațională a resurselor; reconstrucția ecologică a 
mediului; evitarea poluării mediului; evitarea dezechilibrului prin conservarea naturii; 
descoperirea cauzelor care afectează mediul, elemente abordate prin proiecte fundamentate.  
Prin această direcție, sunt planificate măsuri care vizează modernizarea parcului auto 
pentru transportul public în comun, dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării 
autovehiculelor electrice și electrice hibride, sporirea investițiilor în eficiența energetică a 
clădirilor dar și conturarea unor modalități de transport alternativ, ecologic. 

 
 

Protecția mediului și reducerea poluării 

Promovarea tranziției către economia circulară 
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Direcții de acțiune privind Prioritatea 4 - Dezvoltarea unei infrastructuri moderne, 
inteligente și reziliente și durabile 

 
Calitatea drumurilor, a căilor ferate, a transportului aerian și a furnizării de energie 
electrică reprezintă cei mai indicatori importanți ai infrastructurii. 
În cadrul acestui obiectiv se pune accent pe  importanța investițiilor în construirea/ 
reabilitarea infrastructurii de drumuri, simultan cu dezvoltarea transportului intermodal, 
drept soluție pentru flexibilitatea sporită și siguranța mărfurilor, cu o atenție deosebită 
acordată costurilor și mediului înconjurător. 
 

 
Investițiile în proiecte de infrastructură sunt esențiale pentru o creștere economică stabilă, 
pe termen lung. Efectele nu sunt doar economice, ci și sociale. Fără drumuri și infrastructură 
de calitate, economia și calitatea vieții cetățenilor au de suferit. În cadrul acestui obiectiv, 
accentul este pus pe modernizarea parcului auto pentru transportul public în comun prin 
achiziționarea de autobuze electrice, nepoluante, dezvoltarea infrastructurii necesare 
utilizării autovehiculelor electrice și electrice hibride, sporirea investițiilor în eficiența 
energetică a clădirilor, implementarea de sisteme digitale dar și pe importanța construirii de 
piste velo (de-a lungul drumurilor județene, agricole și forestiere) între localități sau către 
obiective turistice. 
 

 
Acest obiectiv strategic de dezvoltare vizează un set complex de dimensiuni ale calității vieții, 
atât aspecte care țin de dimensiuni tangibile, cât și aspecte care țin de percepția locuitorilor. 
Creșterea calității vieții implică îmbunătățirea unui set larg de servicii și condiții de trai ce 
pot fi măsurate obiectiv (existența locurilor de muncă, nivelul veniturilor, situația utilităților 
publice, oferta de servicii educaționale și de sănătate etc), cât și subiectiv, pe baza percepției 
locuitorilor privind accesul și calitatea serviciilor publice, siguranța, petrecerea timpului 
liber etc. Corelarea permanentă a indicatorilor de calitate a vieții la nivel urban și rural este 
importantă pentru evitarea unor disparități care să afecteze negativ dezvoltarea strategică a 
județului. Calitatea ridicată a vieții presupune existența unor servicii de sănătate, 
educaționale, de asistență socială de calitate, administrație locală eficientă și transparentă, 

Creșterea calității vieții 

Dezvoltarea sistemelor de transport verzi și digitale 

Îmbunătățirea accesibilității prin investiții în infrastructura de drumuri și 
dezvoltarea sistemelor de transport intermodal 
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care valorifică avantajele guvernanței participative, viață culturală bogată, sentiment de 
siguranță al comunității, posibilități diverse de petrecere a timpului liber etc. Creșterea 
calității vieții reprezintă condiția de bază în păstrarea resursei umane educate și atragerea 
de resursă umană calificată și înalt calificată. 
Conform Eurostat, calitatea vieții se măsoară prin: satisfacția generală a vieții, condiții 
materiale de trai, condiții de locuit, ocuparea forței de muncă, utilizarea timpului, educație, 
starea de sănătate, relații sociale, siguranță, guvernare, mediu. 

 
Direcții de acțiune privind Prioritatea 5 - Dezvoltarea capacității administrative  

 

 
Creșterea capacității administrative și a nivelului de digitalizare în cadrul Consiliului 
Județean Iași și sprijinirea aceluiași proces în cadrul instituțiilor administrației publice 
locale din județul Iași poate diferenția pozitiv județul, cu efecte direct în zone precum 
dezvoltarea economică, atractivitatea comunității, cooperarea la nivel local și regional și 
participarea cetățenească. Municipiul Iași beneficiază de o imagine excelentă la nivel 
național și un potențial foarte bun de dezvoltare urbană capabilă să acționeze ca un motor 
de dezvoltare locală pentru județ. Este nevoie de corelare permanentă a strategiilor județene 
cu cele ale municipiului și ale Zonei Metropolitane Iași, celelalte municipii, orașe și comune. 
Localitățile din județ pot prelua și adapta bunele practici deja consacrate la nivelul 
municipiului Iași în ceea ce privește conservarea și valorificarea patrimoniului construit și a 
specificului local, renovare infrastructură fizică urbană etc. Digitalizarea proceselor și 
instrumentelor pot eficientiza, simplifica, transparentiza și îmbunătăți activitatea 
administrației publice locale și județene și relaționarea acesteia cu locuitorii. Totodată, 
digitalizarea proceselor și instrumentelor utilizate de administrația locală și județeană 
creează cadrul favorabil atragerii investitorilor, dezvoltării antreprenoriatului, respectiv 
dezvoltării economiei bazată pe cunoaștere. 
 

 
De asemenea, prin capacitate administrativă înțelegem și dotarea la nivelul instituțiilor 
publice cu tehnică, mijloace și echipament de intervenție care să permită reducerea timpului 
de intervenție pentru diferite situații cu potențial a genera dezechilibre la nivel județean                          
(situații de urgență, intervenție pentru deszăpezire, alte utilaje). 

Dezvoltarea capacității administrative a autorităților locale 

Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 
comunităților 

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 237 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
 
 

 
www.poca.ro 

Capitolul 3. Stabilirea priorităților, măsurilor și direcțiilor de acțiune  
Prioritățile, direcțiile de acțiune și măsurile constituie logica de intervenție și răspuns atât pentru nevoile de dezvoltare ale comunității, rezultate din 
analiza SWOT, interviurile desfășurate sau din chestionarele completate de către respondenți, cât și pentru oportunitățile de dezvoltare pe care le are 
județul Iași. Aceste elemente de planificare strategică sunt corelate cu viziunea de dezvoltare și obiectivele identificate anterior, asigurând cadrul 
concret de acțiune pentru atingerea obiectivului de dezvoltare coerentă și echilibrată a județului Iași. 

Priorități Direcții de dezvoltare Măsuri prioritare 

Prioritatea 1 - 
Dezvoltarea unei 

economii competitive 

1.1. Dezvoltarea 
economică bazată pe 
cunoaștere și pe 
stimularea 
antreprenoriatului la 
nivel local și regional 

1.1.1 Dezvoltarea firmelor existente și creșterea productivității acestora, în special în domeniile cu valoare 
adăugată mare 

1.1.2. Extinderea și dezvoltarea infrastructurii locale de sprijinire a afacerilor: parcuri științifice și tehnologice, 
parcuri de specializare inteligentă, parcuri industriale, platforme logistice (inclusiv pentru produse 
agroalimentare), clustere, incubatoare de afaceri 

1.1.3 Crearea de parteneriate între mediul de afaceri, cel academic și alți factori interesați în vederea introducerii 
de tehnologii durabile pentru dezvoltarea unei economii competitive 

1.1.4 Modernizarea firmelor mediului de afaceri, inclusiv prin digitalizare si retehnologizare 

1.2.Susținerea 
dezvoltării domeniului 
agricol pe întreg 
lanțul valoric  

1.2.1 Crearea și funcționarea microfermelor care să valorifice produsele locale, inclusiv investiții privind 
prelucrarea produselor  

1.2.2 Sprijinirea întreprinzătorilor din mediul rural și susținerea dezvoltării lanțurilor alimentare scurte 

1.2.3 Modernizarea exploatațiilor agricole prin susținerea investițiilor în domeniu 

1.2.4 Măsuri de îmbunătățire a abilităților și cunoștințelor antreprenoriale ale comunităților rurale 

1.2.5 Măsuri de adaptare a agriculturii la schimbările climatice, inclusiv prin sisteme de irigații și utilizare a 
aplicațiilor informatice 

1.3.Dezvoltarea 1.3.1 Modernizarea, extinderea și diversificarea infrastructurii de agrement 
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turismului sustenabil, 
al sectorului cultural 
și industriilor creative 
în conexiune cu 
valorificarea 
patrimoniului cultural 

1.3.2 Dezvoltare de instrumente hi-tech de vizitare a obiectivelor turistice din județ și de facilități de 
interconectare a obiectivelor turistice  

1.3.3 Crearea și promovarea unui brand turistic județean și facilitarea certificării produselor tradiționale locale 

1.3.4 Susținerea formelor de turism tematic, a manifestărilor culturale, sportive și de promovare/conservare a 
tradițiilor 

Prioritatea 2 - 
Dezvoltarea 

capitalului uman 

2.1.Susținerea culturii, 
creativității și 
educației  

2.1.1 Sprijinirea antreprenorilor în domeniul cultural și al industriilor creative, mai ales în domeniile cu potențial 
digital ridicat și impact redus asupra mediului 

2.1.2 Conservarea, restaurare și punere în circuitul turistic a obiectivelor de patrimoniu 

2.1.3 Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor cu destinație culturală 

2.2.Creșterea 
accesului egal la 
educație și formare de 
calitate și favorabile 
incluziunii 

2.2.1 Construirea și reabilitarea unităților școlare și de formare, inclusiv dotări și echipamente performante 

2.2.2 Crearea de campusuri școlare pentru asigurarea unui act educativ performant și de calitate 

2.2.3 Dezvoltarea organizațiilor dedicate economiei sociale 

2.2.4 Sprijinirea învățământului dual 

2.2.5 Demersuri de dezvoltare a mecanismelor de facilitare, alături de dezvoltarea tehnologiilor asistive pentru 
persoane cu dizabilități 

2.3.Creșterea 
accesului la un act și 
sistem medical de 
calitate eficient și 
modern 

2.3.1 Reabilitarea și modernizarea unităților sanitare existente și îmbunătățirea infrastructurii tehnice medicale și 
nemedicale aferente, astfel încât acestea să devină mai eficiente și eficace, mai verzi și digitalizate 

2.3.2 Implicarea actorilor privați și a ONG-urilor în dezvoltarea și oferirea directă a unor servicii 
medicale/conexe sau în parteneriat cu instituții publice 

2.3.3 Construirea de noi unități sau facilități medicale, inclusiv centre sociale  

2.3.4 Accelerarea transformării digitale a serviciilor de sănătate  

2.3.5 Derularea unor campanii de conștientizare a efectelor dependenței, stil de viață sănătos, screening și 
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prevenție 

2.3.6 Îmbunătățirea serviciilor medico-sociale 

Prioritatea 3 - 
Protejarea mediului 

și optimizarea 
utilizării resurselor 

3.1.Garantarea unui 
mediu urban și rural 
mai curat și mai 
durabil pentru 
cetățeni 

3.1.1 Sprijinirea regenerării fostelor zone industriale degradate sau abandonate prin reconversie care să integreze 
și elemente de infrastructură verde 

3.1.2 Realizarea unor investiții pentru extinderea spațiilor verzi și amenajarea acestora, inclusiv spații de 
joacă/de petrecere a timpului liber 

3.1.3 Susținerea măsurilor de eficiență energetică  

3.1.4 Creșterea calității aerului 

3.1.5 Construirea de piste velo  în interiorul localităților sau între localități și către obiective turistice în scopul 
încurajării mobilității durabile 

3.1.6 Susținerea măsurilor de adaptare la schimbările climatice și atenuare a efectelor acestora 

3.2.Promovarea 
tranziției către 
economia circulară 

3.2.1 Colectarea separată a biodeșeurilor (prin îmbunătăţirea compostării individuale și a colectării separate a 
biodeșeurilor) 

3.2.2 Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea biodeșeurilor (compostare) 

3.2.3 Creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor reciclabile 

3.2.4 Încurajarea inițiativelor de reintroducerea deșeurilor în circuitul valoric 

3.2.5 Campanii de conștientizare pentru reducerea deșeurilor 

3.2.6 Implementarea de sisteme digitale (pentru achiziționarea și plata biletelor de transport, parcare smart 

Prioritatea 4 - 
Dezvoltarea unei 

infrastructuri 

4.1.Îmbunătățirea 
accesibilității prin 
investiții în 

4.1.1 Crearea de noduri de transport intermodale (ex. gară-autogară-transport public în comun), inclusiv la 
nivelul zonelor de agrement identificate la nivelul județului 

4.1.2 Modernizarea rețelei de drumuri județene, comunale, forestiere, agricole 
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moderne, inteligente 
și reziliente și 

durabile 

infrastructura de 
drumuri și 
dezvoltarea sistemelor 
de transport 
intermodal 

4.1.3 Modernizarea parcului auto pentru transportul public în comun prin achiziționarea de autobuze electrice, 
nepoluante 

4.1.4 Interconectarea transportului feroviar cu celelalte moduri de transport 

4.2.Dezvoltarea 
sistemelor de 
transport verzi și 
digitale 

4.2.1 Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării autovehiculelor electrice și electrice hibride 

4.2.2 Sporirea investițiilor în eficiența energetică a clădirilor 

4.2.3 Dezvoltarea infrastructurii TIC și telecomunicații 

4.3 Creșterea calității 
vieții 

4.3.1 Extinderea și modernizarea infrastructurii edilitare de bază  

4.3.2 Îmbunătățirea infrastructurii urbane 

4.3.3 Promovarea și implementarea soluțiilor de creștere a eficienței energetice 

Prioritatea 5 - 
Dezvoltarea 
capacității 

administrative 

5.1.Fructificarea 
avantajelor 
digitalizării, în 
beneficiul 
cetățenilor, al 
companiilor și al 
comunităților 

5.1.1 Consolidarea instrumentelor de planificare spațială a județului 

5.1.2 Sprijinirea măsurilor de interconectare a aplicațiilor și bazelor de date publice și modernizarea continua a 
infrastructurii TIC a instituțiilor  

5.1.3.Asumarea de către Consiliul Județean Iași a rolului de lider al procesului de digitalizare a 
instituțiilor publice locale și de coordonare a îmbunătățirii infrastructurii digitale și a nivelului de 
alfabetizare digitală 

5.2Dezvoltarea 
capacității 
administrative a 
autorităților locale 

5.2.1 Îmbunătățirea infrastructurii tehnice a autorităților locale, inclusiv achiziționarea de tehnică, 
mijloace și echipamente de intervenție 

5.2.2 Dezvoltarea serviciilor publice și creșterea accesului populației la acestea 
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Capitolul 4. Scenarii de dezvoltare 
O strategie de dezvoltare reprezintă o viziune pe termen lung a modului în care se dorește evoluția 
județeană în viitor, precum și a pașilor pe care îi va face pentru a ajunge acolo. Strategia servește 
drept foaie de parcurs în stabilirea priorităților de obiective și inițiative, precum și în analizarea unor 
indicatori importanți și a indicatorilor de performanță pentru a asigura structurile care conduc județul 
cu privire la calea corectă de urmat pentru atingerea a cât mai multor obiective.  
Viziunea de dezvoltare strategică exprimă direcțiile de evoluție ale comunității și prefigurează 
modalitățile și resursele necesare pentru a ajunge la nivelul de dezvoltare socială, economică și 
culturală dorit. Astfel, chiar dacă viziunea este o propunere proiectată în viitor, ea se bazează pe 
prezent, pe analizele, concluziile, observațiile obținute, având în vedere dificultățile și obstacolele 
identificate.  
Viziunea strategică implică motivarea și stimularea pentru participare a tuturor factorilor care trebuie 
și pot să contribuie la schimbare. Pentru aceasta, cetățenii, instituțiile, organizațiile publice și private 
din comunitate, trebuie să-și regăsească interesele într-o viziune comună.  Viziunea de dezvoltare a 
Județului Iași este centrată pe intenția ca acesta să devină catalizatorul pentru consolidarea și 
dezvoltarea mediului economic și creșterea calității condițiilor de locuire, privite complementar ca părți 
ale aceleiași soluții așteptate de comunitate, pentru o viață prosperă. Locuitorii județului așteaptă o 
creștere a confortului locuirii, înțeles nu numai ca un mediu curat, civilizat, sigur, cu infrastructură și 
servicii publice funcționale de bună calitate, cât și din perspectiva accesului la servicii de calitate și o 
infrastructură modernă educațională, medicală, de îngrijire și de petrecere a timpului liber.    
În ceea ce privește contingența, o abordare recomandabilă, este propunerea de a avea în vedere o 
strategie alternativă/ scenarii de dezvoltare, care să ia în calcul alternativele existente pentru planul de 
acțiuni original, astfel fiind create premisele implementării cu succes a proiectelor. Mai jos am detaliat 
câteva situații ipotetice care pot fi luate în considerare ca parte a planului de contingență propus la 
nivelul Strategiei. 

Situație ipotetică 1: Reluarea crizei sanitare, cauzată de răspândirea virusului Sars-COV-2 și restricțiile 
aferente 

Situație Descriere context Măsuri de atenuare a impactului 
Frecvența 

probabilă de 
apariție 

Gradul de 
impact 

Reluarea crizei 
sanitare, cauzată de 

răspândirea 
virusului Sars-COV-

2 și restricțiile 
aferente 

Pandemia poate afecta 
implementarea 
proiectelor în multe 
feluri: restricții privind 
forța de muncă, timpul 
de lucru, prioritizarea 
tipurilor de proiecte în 

✓ Adaptarea la situația existentă 
prin digitalizarea tuturor 
proceselor pentru care acest 
lucru este posibil (comunicare, 
depunerea documentațiilor, 
ședințe); 

✓ Schimbarea modalității de 

Pe toată 
durata 

perioadei 
de 

programare 
2021-2027 

Ridicat 
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funcție de situația 
sanitară 

prioritizare a proiectelor, de la 
mecanismul actual la un 
mecanism de promovare a 
proiectelor cu impact în zona 
sanitară (exemplu, reabilitare 
Dispensar) 

Sursa: Autorul 

Situație ipotetică 2: Întârzieri în lansarea Ghidurilor aferente Programelor Operaționale 

Situație Descriere context Măsuri de atenuare a 
impactului 

Frecvența 
probabilă de 

apariție 

Gradul 
de impact 

Întârzieri în lansarea 
Ghidurilor aferente 

Programelor 
Operaționale 

 
 

Potențialele 
întârzieri în 
publicarea 
Ghidurilor ar 
genera accesarea 
cu întârziere a unor 
finanțări 
nerambusabile sau 
necesitatea 
implementării 
proiectelor din 
Bugetul Local, 
dacă situația o 
impune 

✓ Bugetarea în Bugetul Local a 
proiectelor care necesită 
implementarea  în mod imperios 
necesar, indiferent dacă poate fi 
accesată o sursă de finanțare 
nerambursabilă sau nu; 

✓ Reorientarea către alte surse de 
finanțare existente la nivel 
național sau internațional 
(exemplu AFCN pentru proiecte 
culturale, CNI proiecte de 
infrastructură, Granturi SEE și 
norvegiene – în funcție de 
specificul proiectului) 

Pe toată 
durata 

perioadei de 
programare 
2021-2027 

Mediu 

Sursa: Autorul 

Situație ipotetică 3: Schimbări legislative care afectează demararea/ implementarea proiectelor 
Situație Descriere context Măsuri de atenuare a impactului Frecvența 

probabilă de 
apariție 

Gradul de 
impact 

Schimbări 
legislative care 

afectează 
demararea/ 

implementarea 
proiectelor 

Modificările 
/schimbările cadrului 
legal pot afecta major 
implementarea şi 
desfășurarea în bune 
condiții a proiectelor, 
prin ivirea unor situații 
neprevăzute, care ar 
putea necesita 
reorganizare locală 

✓ Existența unui Compartiment 
Juridic în cadrul Primăriei, care să 
pună în aplicare modificările 
legale aferente; 

✓ Cursuri de formare profesională 
pentru specialiștii din Primărie; 

✓ Apelarea la consultanță externă, 
pentru adecvarea proiectului la 
cadrul legislativ modificat. 

Pe toată 
durata 

perioadei de 
programare 
2021-2027 

Minim 

Sursa: Autorul 
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Situație ipotetică 4: Riscul neîndeplinirii unor condiții de eligibilitate sau de punctaj 

Situație Descriere context Măsuri de atenuare a impactului 
Frecvența 

probabilă de 
apariție 

Gradul de 
impact 

Riscul cadrului 
de finanțare; 

Riscul 
neîndeplinirii 

unor condiții de 
eligibilitate sau 

de punctaj 
 

Imposibilitatea finanțării 
unor proiecte ar atrage 
după sine cheltuieli mari 
în Bugetul Local / 
neimplementarea 
anumitor investiții 

✓ Urmărirea permanentă a 
condițiilor de eligibilitate 
conform Ghidului 
solicitantului pentru fiecare 
proiect de interes; 

✓ Urmărirea permanentă a 
indicatorilor care vor sta la 
baza obținerii punctajului de 
finanțare. 

Pe toată 
durata 

perioadei 
de 

programare 
2021-2027 

Mediu 

Sursa: Autorul 
 

Situație ipotetică 5: Riscul nevalidării cheltuielilor efectuate pentru un proiect/ mai multe proiecte 

Situație Descriere context Măsuri de atenuare a impactului 
Frecvența 

probabilă de 
apariție 

Gradul de 
impact 

Nevalidarea 
cheltuielilor 

efectuate 
pentru proiect 

Nevalidarea cheltuielilor 
efectuate în cadrul unor 
proiecte ar atrage după sine 
cheltuieli mari în Bugetul 
Local / neimplementarea 
anumitor investiții 

✓ Neangajarea în cheltuieli ce sunt 
prevăzute într-un act 
adițional/notificare în curs de 
aprobare; 

✓ Verificarea plafonului bugetar 
înainte de începerea 
procedurilor de achiziții; 

✓ Verificarea plafonului bugetar 
înainte de desfășurarea 
activităților planificate. 

Pe toată durata 
perioadei de 
programare 
2021-2027 

Minim 

Sursa: Autorul 
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Secțiunea E. Coerența cu politicile naționale și europene 
 

Următoarea secțiune prezintă analiza politicilor de dezvoltare ce au contribuit la elaborarea 
proiectelor cuprinse în prezenta strategie. Prin elaborarea analizei a fost urmărită corelarea cu 
strategiile și planurile regionale, corespondența cu politicile comunitare ale fondurilor 
nerambursabile ale Uniunii Europene și corelarea cu politicile naționale și alte strategii europene. 
 

Capitolul 1. Corelarea cu strategiile și planurile regionale 
Conform Planului de Dezvoltare Regională Nord-Est (PDR NE) 2021-2027138, în raport cu tipologia 
prezentată, cu studiile elaborate până în prezent, cât și din informațiile calitative culese și prezentate în 
analiza economico-socială, orașele pot fi grupate astfel:  

A. Orașe care au un potențial de dezvoltare regional - acces imediat la aeroport, la coridoare 
rutiere, magistrale feroviare, mediu academic, infrastructură de cercetare-inovare, infrastructură de 
sprijin a afacerilor dinamică și variată, mediu de afaceri constituit atât din întreprinderi mari, cât și 
IMM-uri și microîntreprinderi susținute periodic prin investiții - care pot deveni motoare de creștere 
la nivel regional, ce se pot constitui în vectori ai creșterii competitivității regionale și atragerii de 
(noi) investitori; este cazul în special al polului național de creștere Iași, a polilor de dezvoltare 
urbană Bacău și Suceava și în parte a celorlalte municipii reședință de județ. 

B. Orașe care au un potențial de dezvoltare local, care se pot specializa pe două-trei domenii 
principale de activitate, care beneficiază de resurse locale, care necesită acțiuni suport de revitalizare 
ce pot conduce la atragerea investitorilor autohtoni, absorbția forței de muncă locale și, implicit, la 
retenția populației. 

C. Orașe mici și foarte mici, care au doar în mică parte funcțiuni socio-economice, o parte dintre ele 
asimilate cu localitățile din mediul rural și care necesită un pachet integrat, complex de intervenții 
de regenerare urbană fizică, economică, socială, de mediu, astfel încât să devină mai atractive, care 
să permită creșterea calității vieții localnicilor și asigurarea unui standard de viață. 

D. Orașe sau cartiere ale orașelor care se constituie în comunități marginalizate sau 
defavorizate, în care există o pondere ridicată a grupurilor vulnerabile și care presupun, alături de 
un proces de regenerare fizică și intervenții dedicate îmbunătățirii capitalului uman și condițiilor de 
locuire; peste o treime din populația totală din mediul urban locuiește în zone dezavantajate, iar în 
toate orașele regiunii peste 50% din populație locuiește în zone dezavantajate. 

În cele ce urmează, vom prezenta aspectele-cheie relevate legate de Planul de Dezvoltare Regională 
Nord-Est (PDR NE) 2021-2027. 

 
138 Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (2021), Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027, disponibil la 

https://adrnordest.ro/storage/2021/10/PDR%20NE%202021-2027%20octombrie%202021s%20cu%20Anexa%20recomandari 
%20Raport%20de%20Mediu.pdf, accesat la data de 08.04.2022 
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Figura nr. 62 - Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est (PDR NE) 2021-2027, aspecte cheie 

Sursa: Autorul, în baza analizei Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est (PDR NE) 2021-2027 
 

- Peste 58% din populația regiunii
locuiește în mediul rural;
- Existența multor zone lipsite de orașe
pe o rază de 25-30 km;
- Țările vecine (Ucraina și Republica
Moldova) nu fac parte din Uniunea
Europeană, fapt care îngreunează
dezvoltarea unor axe de transport
coerente la nivel European, cu implicații
negative pentru Regiunea de Dezvoltare
Nord-Est;
- Aportul redus și constant al regiunii la
Produsul Intern Brut Național - 10%
(2013-2017);
- Cel mai redus nivel de dezvoltare
dintre regiunile României, exprimat prin
cea mai redusă valoare a produsului
intern brut pe locuitor – 27.498 lei în
2017 și cel mai redus indice de
disparitate (produsul intern brut pe
locuitor regional/național) - 61-63%;
- Dificultăți întâmpinate de
întreprinderile noi create legate atât de
oferta cât și de cerere;
- Nivelul scăzut al investițiilor străine
realizate în regiune – doar 2,4% din total
național investiții străine în 2018;
- Disparități intraregionale privind
distribuția firmelor active – 70% sunt
concentrate în județele Iași, Bacău și
Suceava în timp ce în Botoșani și Vaslui
doar 16% - 2018;
- Numărul scăzut al IMM-urilor (și al
activităților) din regiune în domeniul
TIC – doar 8% din numărul total
național, 6,4% din total cifra de afaceri
națională, 7,5% din total persoane
ocupate;
- Ponderea foarte redusă a celor care
utilizează internetul pentru a face
comenzi on-line de achiziții de bunuri
și/sau servicii.

- Patru dintre județele regiunii fac parte
din trei Euroregiuni transfrontaliere;
- Existența firmelor de dimensiuni mari
în Suceava, care excelează la nivel
național în fabricarea de hârtie și carton
și fabricarea înghețatei;
- Legăturile transfrontaliere ale regiunii
sunt asigurate prin trei aeroporturi
regionale (Bacău, Iași, Suceava), două
puncte de trecere frontieră feroviare și
cinci puncte de trecere frontieră rutiere
(către Ucraina și Republica Moldova);
- Regiunea contribuie cu 15,33% la
formarea valorii adăugate brute
naționale din agricultură - 2016;
- Existența în regiune a 11 clustere în
diverse domenii: textile-confecții,
imagistică medicală, industria
agroalimentară, turism, construcții,
tehnologia informației și comunicațiilor,
IT, new media etc.
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Totodată, în construcția PDR NE s-a avut în vedere constituirea portofoliului de proiecte prioritare, 
prin consultarea autorităților publice locale și a altor actori regionali asupra proiectelor propuse spre 
implementare în perioada de programare 2021-2027. Acestea sunt prezentate mai jos, după cum 
urmează: 

Tabelul nr. 56 - Portofoliul de proiecte prioritare aferent PDR NE 2021-2027 pentru județul Iași 

UAT 
Obiectiv 

de 
politică 

Titlu proiect 
Informații conforme cu datele prezentate în fișele de proiect transmise 

către ADR NORD-EST de Autoritățile Publice Locale 

Valoare 
proiect, euro 

Consiliul 
Județean 
Iași 

OP3 Înființarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului Iași 43.380.000 

OP3 Modernizarea drumului interjudețean DJ 280 26.540.000 

OP3 Centrul Intermodal Regional de Transport Marfă în zona IAȘI 26.551.000 

OP4 Consolidare, modernizare și refuncționalizare clădire Spital Clinic 
de Pneumofiziologie, Secția Pascanu 6.009.611 

OP2 Modernizare sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Iași 70.000.000 

Municipiul 
Iași 

OP4 Centrul de educație non-formală din perioada vacanțelor școlare 10.000.000 

- 
Centrul Regional pentru Educație Sportivă și Tineret (Sala 
Polivalentă “Regina Maria”, Stadion Municipal ”Regele Ferdinand 
I”) 

166.856.626 

OP1 Iași Metropolitan School 4.840.000 

OP2 Creșterea mobilității în aglomerarea urbană Iași 32.432.127 

OP1 Smart District - Dezvoltarea arealului Spitalului Regional de 
Urgență Iași după un concept Smart City 300.000.000 

Municipiul 
Pașcani 

- Reabilitare și modernizare străzi în Municipiul Pașcani, inclusiv 
trotuare și locuri de parcare 35.700.000 

OP 2 Extinderea și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
Municipiul Pașcani 7.285.775 

OP 4 Construcția unui centru social multifuncțional, inclusiv a unei 
Cantine de Ajutor Social 2.975.000 

OP 2 Achiziționarea de mijloace de transport în comun (autobuze 
ecologice și stații de încărcare) 4.857.149 

OP 5 Amenajarea lacului Peștișorul și a insuliței ca zonă de agrement 2.975.000 

Orașul 
Hârlău* - - - 
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UAT 
Obiectiv 

de 
politică 

Titlu proiect 
Informații conforme cu datele prezentate în fișele de proiect transmise 

către ADR NORD-EST de Autoritățile Publice Locale 

Valoare 
proiect, euro 

Orașul 
Podu 
Iloaiei 

OP4 Consolidare, extindere și modernizare Școala Gimnaziala Budai, 
Orașul Podu Iloaiei, județul Iași 690.200 

OP4 Consolidare și extindere corpurile A, B, si C din cadrul Școlii 
Gimnaziale "Al. I. Cuza", Orașul Podu Iloaiei, județul Iași 3.903.200 

Oraș 
Târgu 
Frumos 

- Modernizare străzi, localitatea Târgu Frumos, județul Iași 2.099.207 

Sursa: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a elaborat Planul Regional de Acțiune pentru 
Cultură și Turism (PRACT) Nord-Est 2021 - 2027139 

Planul Regional de Acțiune pentru Cultură și Turism (PRACT) Nord-Est 2021-2027 reprezintă 
principalul document de planificare în domeniul turismului și culturii la nivel regional.  

Strategia de dezvoltare a sectorului cultural și turistic în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est și-a 
propus ca principal obiectiv - dezvoltarea culturală și turistică durabilă și rezilientă a Regiunii 
Nord-Est, care să respecte mediul înconjurător, valorile actuale și să răspundă cerințelor 
individuale ale turiștilor. 

Țintele strategiei sunt:  

▪ creșterea numărului de vizitatori în instituții culturale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, 
cu 15% față de anul 2019; 

▪ creșterea numărului de turiști în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est cu 15% față de anul 2019; 
▪ înființarea în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a două organizații de Management a 

Destinației. 

Direcțiile strategice propuse sunt următoarele: 

a) Direcția Strategică 1 - Cultura - factor al dezvoltării regiunii 

Direcția urmărește integrarea și abordarea culturii ca element cheie în dezvoltarea regiunii, prin 
structurarea unei oferte culturale care să utilizeze patrimoniul material, precum și specificul tradițiilor 
locale, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Măsurile impuse în acest sens sunt: 

 
139 Planul Regional de Acțiune pentru Cultură și Turism (PRACT) Nord-Est 2021 - 2027, disponibil online: 

https://www.adrnordest.ro/storage/2021/12/PRATC_NE_2021-2027_V3_21_dec.pdf, la data: 25.03.2022 
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✓ construirea, extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea clădirilor cu funcții culturale, 
centrelor culturale, muzeelor, teatrelor, bibliotecilor; 

✓ elaborarea planurilor de întreținere (după reabilitare) a monumentelor istorice; 

✓ elaborarea ”planurilor de interpretare” pentru obiectivele de patrimoniu cultural, care vizează 
crearea unei identități culturale, aducând împreună toate elementele de interes ale 
obiectivului respectiv, precum și istoria lui autentică, pentru a oferi o experiență coerentă 
vizitatorilor; 

✓ îmbunătățirea și diversificarea serviciilor culturale oferite de instituțiile culturale; 

✓ sprijinirea industriilor cultural-creative care pun în valoare specificul cultural local, prin 
susținerea întreprinzătorilor care activează în meșteșuguri, artizanat, arte vizuale; 

✓ sprijinirea organizării și derulării de târguri, expoziții, manifestări culturale, festivaluri 
program de arte performative, spectacole de teatru și concerte; 

✓ promovarea rutelor turistice culturale certificate de Consiliul Europei și a rutelor culturale 
naționale, regionale și locale care străbat Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (rute culturale 
accesibile și persoanelor cu dizabilități); 

✓ regenerarea, reabilitarea, revitalizarea clădirilor/relicvelor industriale din interiorul orașelor 
sau în zonele industriale abandonate și transformarea lor în spații/centre/hub-uri culturale; 

✓ construirea, extinderea, reabilitarea de imobile și reconvertirea lor în centre de artă 
contemporană (spații ateliere de artiști, spații de proiecte, spațiu comun, artist studio, 
galerii/spații de artă); 

✓ o mai bună protejare a patrimoniului cultural prin conservarea și restaurarea patrimoniului 
cultural mobil din muzee, biblioteci și arhive; 

✓ sprijinirea operatorilor culturali în promovarea patrimoniului cultural și a ofertei culturale 
prin campanii, evenimente dedicate și strategii de marketing (publicitate stradală - achiziția 
de panouri electronice); 

✓ dezvoltarea de servicii de infrastructură de informare despre oferta culturală locală și 
regională și valorile de patrimoniu cultural de interes turistic; 

✓ includerea monumentelor istorice, obiectivelor muzeale și a peisajelor cultural-naturale în 
traseele realizate de operatorii de turism. 
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b) Direcția Strategică 2 - Valorificarea durabilă a potențialului turistic 

Această direcție strategică susține reducerea amprentei de carbon prin încurajarea unor moduri noi de a crea 
și de a oferi experiențe turistice mai prietenoase pentru mediu. Până în anul 2030, majoritatea destinațiilor 
turistice din Uniunea Europeană ar trebui să își pună în aplicare strategia de durabilitate, pentru reducerea 
emisiilor GES. Se va monitoriza modul în care ecosistemul turistic contribuie la realizarea neutralității 
climatice, a economiei circulare și a altor obiective de durabilitate. Următoarele măsuri sunt propuse în 
vederea dezvoltării regiunii în jurul principiilor dezvoltării durabile, respectiv: 

✓ valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, istoric, religios (reabilitarea, protejarea și promovarea 
acestor bunuri culturale în beneficiul turiștilor și comunităților locale, fără degradarea 
biodiversității; 

✓ dezvoltarea rutelor turistice feroviare; 

✓ dezvoltarea ecoturismului și a unei rețele de destinații ecoturistice recunoscute; 

✓ realizarea/modernizarea traseelor montane, a rețelei de cabane și refugii montane, locuri de popas, 
punctelor de observare/filmare, posturilor salvamont; 

✓ dezvoltarea infrastructurii de cicloturism; 

✓ îmbunătățirea calității spațiilor publice (spații verzi, parcuri, scuaruri, grădini publice, zone de 
recreere), inclusiv iluminat inteligent, în stațiunile turistice și în centre urbane; 

✓ dezvoltarea durabilă a infrastructurii de turism balnear, a unităților de tratare și infrastructurii 
conexe, inclusiv a rețelelor de captare și/sau transport a izvoarelor minerale și saline cu potențial 
terapeutic; 

✓ crearea unor produse turistice comune sectorului balnear și ecoturismului; 

✓ dezvoltarea turismului oenologic; 

✓ dezvoltarea infrastructurii de agrement - parcuri tematice, parcuri științifice - educaționale, parcuri 
de aventuri, aquaparcuri, alte infrastructuri care susțin practicarea turismului de agrement; 

✓ dezvoltarea infrastructurii de agrement asociate sporturilor de iarnă. 

 

c) Direcția Strategică 3 - Sprijinirea digitalizării sectorului cultural și turistic 

La nivel european este susținută dezvoltarea unui turism inovator, bazat pe informații, produse, servicii, 
spații care respectă principiile ospitalității și pe experiențele adaptate la nevoile consumatorilor, bazate pe 
soluții IT și unelte digitale. Sectorul turismului a fost identificat ca domeniu de specializare inteligentă și în 
cadrul Strategiei de Cercetare și Inovare pentru specializare inteligentă a Regiunii Nord-Est (RIS 3). 
Măsurile de acțiune propuse sunt următoarele: 

✓ digitalizarea resurselor culturale ale bibliotecilor și muzeelor; 
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✓ digitalizarea obiectivelor turistice ale rutelor culturale care străbat teritoriul regiunii, prin intermediul 
unei platforme digitale; 

✓ dezvoltarea de aplicații tip e-turism: promovarea produselor și serviciilor turistice; 

✓ crearea unor aplicații care utilizează realitate virtuală/augmentată, sisteme audio-guiding inclusiv 
pentru nevăzători, pentru punerea în valoare a obiectivelor turistice, expozițiilor muzeale 
permanente; 

✓ înființarea unor platforme digitale de intrare și control a accesului vizitatorilor în diverse obiective 
turistice/recreaționale/culturale, care să permită rezervarea online a unor intervale de timp de 
vizitare/acces; 

✓ utilizarea big-data: colectarea informațiilor despre profilul și preferințelor turiștilor, pentru a 
monitoriza activitatea turistică și care să genereze modele turistice pentru a ajuta firmele private să 
își formuleze oferta. 

 

d) Direcția Strategică 4 - Dezvoltarea resurselor umane care activează în domeniul turismului 

Unele dintre principalele probleme cu care se confruntă sectorul turismului la nivel regional sunt: 
insuficienta pregătire a personalului de specialitate care activează în domeniul turismului, migrația forței de 
muncă calificate etc. În acest sens, măsurile prezentate în continuare au ca scop susținerea persoanelor care 
activează în domeniul turismului în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est: 

✓ organizarea de cursuri pe domeniul ospitalității de către unități de învățământ/înființarea de clase; 

✓ formarea și menținerea personalului care activează în domeniul balneologic (inclusiv personalul 
medical specializat pe acest segment); 

✓ formarea capitalului uman calificat din domeniul turismului pentru adoptarea digitalizării acestui 
sector; 

✓ formarea personalului din centre culturale, muzee cu atribuții de relații publice. 

 

e) Direcția Strategică 5 - Dezvoltarea structurilor de management a destinației (OMD) 

Necesitatea înființării organizațiilor de management a destinației la nivel regional și local derivă din 
importanța sprijinirii Regiunii Nord-Est în a concura eficient pe piața turismului și care să aducă un 
beneficiu destinaților sale de călătorie. Măsurile propuse în acest sens sunt: 

✓ realizarea unor parteneriate public-private, prin asocierea autorităților publice locale, cu plătitori de 
taxă specială pentru promovare turistică din regiune (OMD-uri); 

✓ realizarea unor parteneriate pe tipuri de agenți economici care activează  în domeniul turismului; 
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✓ elaborarea de către OMD-uri a politicii de dezvoltare turistică a destinației, inclusiv politica de 
marketing, prin fundamentarea și implementarea strategiilor pentru dezvoltarea turismului 
destinației. 

 

Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est 

Strategia a fost elaborată de către ADR Nord-Est într-un larg parteneriat regional cu actorii relevanți din 
mediul academic, institute de cercetare, mediul de afaceri, administrație publică locală și societate civilă 
utilizând mecanismul de descoperire antreprenorială.  

Scopul acestei strategii este de a stabili domeniile în care se vor focusa investițiile aferente Obiectivului de 
Politică 1 al politicii de coeziune “O Europă mai competitivă și inteligentă”, respectiv îndeplinirea condiției 
favorizante pentru alocarea FEDR în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027140.  

Prioritățile orizontale cuprinse în Planul de Acțiune Regional sunt următoarele: 

✓ Prioritatea orizontală 1: Dezvoltarea competențelor pentru inovare. 

✓ Prioritatea orizontală 2: Sprijinirea creării de noi companii inovative, creșterii întreprinderilor active 
și digitalizării administrațiilor publice din Regiunea Nord-Est. 

✓ Prioritatea 3: Dezvoltarea capacității regionale de cercetare-dezvoltare și promovarea colaborării cu 
industria. 

✓ Prioritatea orizontală 4: Sprijinirea inițiativelor de clusterizare şi internaționalizare. 

✓ Prioritatea orizontală 5: Capacitate administrativă și asistență tehnică. 

 

Concluzionând, prin elaborarea prezentului capitol s-a urmărit identificarea principalelor strategii 
și planuri regionale cu care Strategia de Dezvoltare a județului Iași pentru perioada 2021-2027 se 
corelează. Dintre acestea, au fost abordate succint următoarele documente: 

✓ Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est (PDR NE) 2021-2027 

✓ Planul Regional de Acțiune pentru Cultură și Turism (PRACT) Nord-Est 2021 - 2027 

✓ Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est 

 

 
 

 
140 ADR Nord-Est,  Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă, accesată online: 

https://www.adrnordest.ro/storage/2021/06/Strategia-de-Cercetare-si-Inovare-pentru-Specializare-Inteligenta-ed.3-
rev.1.pdf, la data: 12.04.2022. 
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Plan General Regional de Servicii Sanitare 2021-2027 Regiunea Nord Est 
Planul de servicii medicale (masterplan) este un document strategic, ce trasează liniile directoare de 
optimizare a serviciilor medicale, pe termen mediu, în scopul asigurării accesului populației la 
serviciile medicale necesare și a sustenabilității financiare. Pentru sprijinirea implementării, în 
perioada 2020-2027, se vor derula de către Ministerul Sănătății acțiuni în scopul pregătirii planurilor 
de reorganizare locală, elaborării modelului de organizare și finanțare a serviciilor medicale de 
spitalizare continuă, inclusiv pentru spitalele regionale de urgență, actualizarea legislației în vigoare 
pentru aplicarea tarifelor pentru servicii medicale la nivelul costurilor reale în spitalizarea continuă, 
ambulatorie și spitalizarea de zi. 
Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi este singura casă de asigurări de sănătate din regiune care a 
încheiat contracte de furnizare de servicii medicale ambulatorii de specialitate cu medici din toate 
specialităţile clinice, inclusiv cu specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, precum şi cu medici cu 
atestat de studii complementare în Planificare familială, respectiv Îngrijiri paliative. 
Din cele 28 de spitale existente la momentul actual, 20 de spitale sunt publice, din care 3 apartin 
ministerelor si intitutiilor cu retea sanitara proprie; iar 8 spitale sunt private (5 pentru afecțiuni acute 
și 3 pentru afecțiuni cronice). 
În cadrul documentului programatic, sunt regăsite o serie de scenarii propuse pentru restructurarea 
sectorului spitalicesc din județul Iași, care vizează următoarele instituții sanitare: Spitalul Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași,  Spital Clinic de Urgență pentru Copii” Sf. Maria” Iași, 
Institutul de Boli Cardiovasculare ”Prof.Dr.G.I.M.Georgescu” Iași, Spital Clinic „ dr. C.I.Parhon’ 
Iași,  Spitalul Clinic de OG „Cuza Vodă”, Spitalul Clinic de OG” Elena Doamna”, Spitalul Clinic de 
Pneumoftiziologie Iași, Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași, Spitalul Clinic de Boli Infectioase” Sf. 
Parascheva”, Spitalul Clinic de Urgenta “Prof. Dr.N. Oblu”, Spital Clinic Recuperare Iași, Spitalul 
Orășenesc Hîrlau, Spital Municipal Pașcani, Spital de Boli Cronice”Sf.Ioan” Târgu Frumos, Institutul 
Regional Oncologic Iași, Spital CFR Iași, Spital CFR Pașcani, Preventoriul TBC Deleni, Spital 
Militar, Spitalul Providența, SC Vital Center Memory, Arcadia, Arcadia Cardio, Euroclinic Onco, SC 
RED Hospital, Assoc. Dr Micu Vasile, Elytis Clinica Chirugie Esculap, Spital Pshiatrie si pentru 
Masuri de Siguranta Padureni- Grajduri.141 
  

 
141 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII,  PLAN GENERAL REGIONAL DE SERVICII SANITARE 2021-2027 REGIUNEA NORD 

EST, accesat online: http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2020/03/Anexa-NE-MASTER-PLAN.pdf la data: 27.06.2022. 
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Capitolul 2. Corespondența cu politicile comunitare și domeniile de 
intervenție ale fondurilor nerambursabile ale Uniunii Europene 

 

Politica de Coeziune stă la baza sutelor de mii de proiecte din întreaga Europă, finanțate din Fondul 
european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune 
(Fondul de coeziune se aplică statelor membre ale UE având PIB-ul sub 90 % din media UE-27 - 
Croația nu intră în acest calcul). Coeziunea economică și socială, astfel cum a fost descrisă în Actul 
Unic European din 1986, se referă la reducerea decalajelor dintre diferitele regiuni și a rămânerii în 
urmă a regiunilor defavorizate. Cel mai recent tratat UE, respectiv Tratatul de la Lisabona, adaugă o 
fațetă nouă coeziunii, făcând trimitere la coeziunea economică, socială și teritorială142. Politica de 
Coeziune cuprinde 5 obiective asociate, respectiv: O Europă mai inteligentă; O Europă mai verde; 
O Europă mai socială; O Europă mai apropiată de cetățenii săi; O Europă mai conectată. Prin 
obiectivele sale, Politica de Coeziune urmărește: valorificarea în beneficiul României a potențialului 
reprezentat de resursele europene disponibile, precum și orientarea resurselor financiare al Uniunii 
Europene către domenii cheie, convergente și complementare cu impact real pentru calitatea vieții și 
bunăstarea cetățenilor. În perioada 2021-2027 România va beneficia de următoarele Programe 
Operaționale, respectiv: Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 
Financiare (POCIDIF); Programul Operațional Transport (POT); 8 Programe Operaționale Regionale 
(POR); Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO); Programul Operațional Incluziune și 
Demnitate Socială (POIDS); Programul Operațional Sănătate (POS); Programul Operațional 
Dezvoltare Durabilă (PODD); Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ); Programul Operațional 
Asistență Tehnică (POAT), Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027.  
Programul Operațional Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est 2021-2027 își propune 
pentru anul 2030 următoarele elemente de ordin strategic:  

 

 
Figura nr. 63: Viziunea și obiectivul general al Programul Operațional Regional pentru Regiunea de 

Dezvoltare Nord-Est 2021-2027 
Sursa: Programul Operațional Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est 2021-2027 

 
142 Comisia Europeană (), Politica de coeziune, accesat online: https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/faq/#1, la 15.03.2022 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est va fi un
spațiu competitiv, durabil, rezilient și
incluziv, unde îți vei dori să locuiești, să
lucrezi și să investești!

Viziune

Derularea în regiune a unei dezvoltări echilibrate bazate pe un
proces de creștere economică inteligent, durabil și inclusiv,
care să conducă la creșterea calității vieții și reducerea
decalajelor de dezvoltare intra și inter regionale.

Obiectiv 
general
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Arhitectura propusă pentru programele operaționale în perioada 2021-2027 este redată în cele ce 
urmează. 
Pentru atingerea obiectivului general sunt avute în vedere cinci obiective strategice și zece priorități, 
după cum urmează: 

• Obiectivul strategic nr. 1 - Îmbunătățirea competitivității regionale prin creșterea 
productivității în domenii cu potențial de creștere și specializare inteligentă, prin stimularea 
capacităților de inovare și cercetare și promovarea utilizării tehnologiilor avansate și a 
serviciilor tehnologiei informației și comunicațiilor, adresat prin OS a (i), a (ii), a (iii), a (iv); 

• Obiectivul strategic nr. 2 - Protejarea mediului și optimizarea utilizării resurselor prin 
promovarea eficienței energetice, infrastructurii verzi și reducerea emisiilor de carbon în 
mediul urban, adresat prin OS b (i), b (vii), b (viii); 

• Obiectivul strategic nr. 3 - Creșterea accesibilității, conectivității și siguranței prin 
dezvoltarea unei infrastructuri de transport rutier moderne și durabile, adresat prin OS c (ii);  

• Obiectivul strategic nr. 4 - Creșterea accesului și participării la un învățământ de calitate, 
corelat cu cerințele pieței muncii prin dezvoltarea unei infrastructuri educaționale moderne, 
adresat prin OS d(ii); 

•  Obiectivul strategic nr. 5 - Sprijinirea dezvoltării locale integrate prin valorificarea și 
promovarea potențialului local existent, adresat prin OS e(i)143. 

  

 
143 Programul Operațional Regional Nord-Est, disponibil la https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/planificare-si-programare-

regionala/programare-2021-2027/, accesat la data de 08.03.2022 

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 255 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
  

 

 www.poca.ro 

Tabelul nr. 57: Obiective și priorități din POR Nord-Est 2021-2027 

 

OP 1: 

O Europă mai inteligentă 

a (i) Dezvoltarea și creșterea  capacităților de cercetare și inovare și 
adoptarea tehnologiilor avansate 

a (ii) Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 
companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice 

a (iii) Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și 
crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții 
productive 

a (iv) Dezvoltarea competențelor pentru specializarea inteligentă, 
tranziție industrială și antreprenoriat 

OP 2: 

O Europă cu emisii scăzute de carbon 
și mai ecologică 

b (i) Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră 

b (vii) Creșterea protecției și conservării naturii, a biodiversității, a 
infrastructurii verzi, inclusive în zonele urbane, precum și reducerea 
tuturor formelor de poluare 

b (viii) Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a 
tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon  

OP 3: 

O Europă mai conectată 

c (ii) Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și 
locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și 
intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității 
transfrontaliere 

OP 4: 

O Europă mai socială 

d (ii) Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și incluzive în 
educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru 
educarea și formarea la distanță și online; 

OP 5: e (i) Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a 

Obiectiv

Obiectiv specific
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O Europă mai aproape de cetățeni 
prin promovarea dezvoltării durabile 
și integrate a zonelor urbane, rurale și 

de coastă și a inițiativelor locale 

turismului durabil și a securității în zonele urbane  

Asigurarea funcționării sistemului de management 

Sursa: Autorul, în baza analizei Programului Operațional Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est 2021-
2027 

 
Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 
(POCIDIF) propune măsuri în domeniile cercetării, dezvoltării și inovării/specializării inteligente și 
al 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 contribuie la realizarea Obiectivului de Politică 1 - OP1 „O Europă mai competitivă și mai 
inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității 
TIC regionale” prin următoarele obiective specifice cuprinse în tabelul de mai jos. 

 
Tabelul nr. 58 - Sinteza oportunităților de finanțare pentru POCIDIF 

Nr. Crt. Prioritatea Obiectiv specific 

P 1. 
Susținerea și promovarea unui 
ecosistem de CDI atractiv și 
competitiv în RO 

OS (i) Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare 
și adoptarea tehnologiilor avansate 

OS (iv) Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, 
tranziție industrială și antreprenoriat 

P 2. 
Digitalizare în administrația 
publică centrală, educație, 
cultură și mediu de afaceri 

OS (ii) Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al 
autorităților publice 

P 3. 
Stimularea accesului la finanțare 
al IMM-urilor prin utilizarea 
Instrumentelor Financiare 

OS (i) Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare 
și adoptarea tehnologiilor avansat 

OS (iii) Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-
urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv 
prin investiții productive 

Sursa: Autorul, în baza analizei Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 
Financiare 2021-2027 

 

POT - Programul Operațional Transport înglobează o viziune pentru anul 2030 în care 
obiectivele constau în a avea în funcțiune în România o rețea de infrastructură de transport de înaltă 
calitate care să asigure conectivitatea între România și restul Uniunii Europene, precum și între toate 
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regiunile țării, în siguranță și în armonie cu obiectivele de neutralitate climatică și protecție a 
mediului.  

Obiectivul general al POT 2021-2027 este astfel de a asigura realizarea investițiilor ce răspund 
nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2021-2027 în concordanță 
cu Raportul de țară și Recomandările specifice de Țară, dar și cu strategia dezvoltată de România 
pentru recuperarea în mod sustenabil a decalajelor de dezvoltare a infrastructurii de transport, 
respectiv Planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe perioada 2020-2030 
(PI). Obiectivele specifice propuse sunt următoarele: 

Tabelul nr. 59 - Sinteza oportunităților de finanțare pentru POT 

Nr. crt. Prioritatea Obiectiv specific 

P 1. 
Îmbunătățirea 
conectivității primare 
rutiere 

Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, 
inteligente, sigure, durabile și intermodale 

P 2. 
Îmbunătățirea 
conectivității 
secundare rutiere 

Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, 
inteligente, sigure, durabile și intermodale 

Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale 
durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, 
inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

P 3. Creșterea siguranței 
rutiere 

Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, 
inteligente, sigure, durabile și intermodale 

Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale 
durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, 
inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

P 4. Creșterea eficienței 
căilor ferate române 

Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, 
inteligente, sigure, durabile și intermodale 

Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale 
durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, 
inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

P 5. 

Creșterea 
atractivității 
transportului feroviar 
de călători 

Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale 
durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, 
inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

P 6.  

Dezvoltarea 
mobilității 
sustenabile în 
nodurile urbane 

Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției 
către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon 

P 7. Dezvoltarea Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, 
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transportului naval și 
multimodal 

inteligente, sigure, durabile și intermodale 

P 8. Dezvoltarea 
transportului aerian 

Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale 
durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, 
inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

P 9. Asistență tehnică - 

Sursa: Autorul, în baza analizei Programului Operațional Transport 2021-2027 

 

POS - Programul Operațional Sănătate surprinde măsurile planificare pentru domeniul sănătății 
publice, un domeniu de interes major, căruia i s-a acordat prioritate în ceea ce privește investițiile din 
fonduri nerambursabile. Obiectivele specifice propuse sunt: 

Tabelul nr. 60 - Sinteza oportunităților de finanțare pentru POS 

Nr. crt. Prioritatea Obiectiv specific 

P 1. 

Creșterea calității serviciilor de 
asistență medicală primară, 
comunitară și serviciilor oferite în 
regim ambulatoriu 

OS (v) asigurarea accesului egal la asistență medicală și 
asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea 
ce privește asistența medicală primară, precum și 
promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către 
îngrijirea în familie și în comunitate 

OS (k) îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii 
de calitate, sustenabile și la prețuri abordabile, inclusiv la 
servicii care promovează accesul la locuințe și la îngrijire 
centrată pe individ, inclusiv asistență medicală; 
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială, punând un accent 
deosebit pe copii și grupurile defavorizate; îmbunătățirea 
accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu handicap, a 
eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

P 2. 

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

 OS (v) asigurarea accesului egal la asistență medicală și 
asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea 
ce privește asistența medicală primară, precum și 
promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către 
îngrijirea în familie și în comunitate 

OS (k) îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii 
de calitate, sustenabile și la prețuri abordabile, inclusiv la 
servicii care promovează accesul la locuințe și la îngrijire 
centrată pe individ, inclusiv asistență medicală; 
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială, punând un accent 
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Nr. crt. Prioritatea Obiectiv specific 
deosebit pe copii și grupurile defavorizate; îmbunătățirea 
accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu handicap, a 
eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

P 3. 

Creșterea eficacității sistemului 
medical pentru prevenție, diagnostic 
și tratament precoce al bolilor 
prioritare prin investiții în servicii și 
infrastructură 

OS (v) asigurarea accesului egal la asistență medicală și 
asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea 
ce privește asistența medicală primară, precum și 
promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către 
îngrijirea în familie și în comunitate 

OS (k) îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii 
de calitate, sustenabile și la prețuri abordabile, inclusiv la 
servicii care promovează accesul la locuințe și la îngrijire 
centrată pe individ, inclusiv asistență medicală; 
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială, punând un accent 
deosebit pe copii și grupurile defavorizate; îmbunătățirea 
accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu handicap, a 
eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

P 4. 
Investiții pentru construirea spitalelor 
regionale și infrastructuri spitalicești 
publice noi cu impact teritorial major 

OS (v) asigurarea accesului egal la asistență medicală și 
asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea 
ce privește asistența medicală primară, precum și 
promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către 
îngrijirea în familie și în comunitate 

OS (k) îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii 
de calitate, sustenabile și la prețuri abordabile, inclusiv la 
servicii care promovează accesul la locuințe și la îngrijire 
centrată pe individ, inclusiv asistență medicală; 
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială, punând un accent 
deosebit pe copii și grupurile defavorizate; îmbunătățirea 
accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu handicap, a 
eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

P 5. Abordări inovative în cercetarea din 
domeniul medical 

OS (i) dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și 
inovare și adoptarea tehnologiilor avansate 

P 6.  Digitalizarea sistemului medical 
OS (ii) valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și 
al autorităților publice 

P 7.  Măsuri care susțin cercetarea, 
informatizarea în sănătate și utilizarea 

OS (v) asigurarea accesului egal la asistență medicală și 
asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea 
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Nr. crt. Prioritatea Obiectiv specific 
de metode moderne de investigare, 
intervenție, tratament 

ce privește asistența medicală primară, precum și 
promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către 
îngrijirea în familie și în comunitate 

OS (k) îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii 
de calitate, sustenabile și la prețuri abordabile, inclusiv la 
servicii care promovează accesul la locuințe și la îngrijire 
centrată pe individ, inclusiv asistență medicală; 
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială, punând un accent 
deosebit pe copii și grupurile defavorizate; îmbunătățirea 
accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu handicap, a 
eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

Sursa: Autorul, în baza analizei Programului Operațional Sănătate 2021-2027 

 

POIDS - Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială are ca scop sprijinirea 
incluziunii sociale a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor cu risc ridicat, 
inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială și 
creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația vulnerabilă, urmărind următoarele 
obiective:  

Tabelul nr. 61 - Sinteza oportunităților de finanțare pentru POIDS 

Nr. Crt. Prioritatea Obiectiv specific 

P 1.  
Dezvoltare locală plasată 
sub responsabilitatea 
comunității 

(d) promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor 
și a antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate 
și a unui mediu de lucru sănătos și bine adaptat, care să reducă 
riscurile la adresa sănătății 

(e) îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a 
relevanței pentru piața muncii a sistemelor de educație și formare, 
inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a 
sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe 
antreprenoriale și digitale, precum și prin promovarea introducerii 
sistemelor de formare duală și a uceniciilor 

(f) promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și 
favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru 
grupurile defavorizate, de la educația și îngrijirea timpurie, continuând 
cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul 
terțiar, precum și educația și învățarea în 

(k) îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 
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Nr. Crt. Prioritatea Obiectiv specific 
durabile și accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la 
locuințe și îngrijire centrată pe persoană, inclusiv asistență medicală; 
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecție socială, cu un accent deosebit pe copii și 
grupurile dezavantajate; îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilități, a eficacității și rezilienței sistemelor de 
sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung 

(j) promovarea integrării socio-economice a comunităților 
marginalizate, cum ar fi romii 

d (i) Creșterea eficacității și incluziunii piețelor muncii și accesul la 
locuri de muncă de calitate prin dezvoltarea infrastructurii sociale și 
promovarea economiei sociale 

d (ii) Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și favorabile 
incluziunii în domeniul educației, formării și învățării pe tot parcursul 
vieții prin dezvoltarea unei infrastructuri accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 

d (iii) promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților 
marginalizate, a gospodăriilor cu venituri mici și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni 
integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale 

e (i) Obiectiv specific - promovarea dezvoltării sociale, economice și 
de mediu integrate și favorabile incluziunii, a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane 

P 2. 
Dezvoltarea locală plasată 
sub responsabilitatea 
comunității - zona rurală 

(l) de promovare a integrării sociale a persoanelor expuse riscului de 
sărăcie sau de excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai 
defavorizate și a copiilor 

P 3. Protejarea dreptului la 
demnitate socială 

d (iii) Obiectiv specific -; promovarea incluziunii socioeconomice a 
comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri mici și a 
grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin 
acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale 

P 4.  

Sprijinirea comunităților 
rurale fără acces sau cu 
acces limitat la serviciile 
primare - PO 4 

(K) îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv la servicii care promovează 
accesul la locuințe și la asistență medicală centrată pe persoană, 
inclusiv la asistență medicală; modernizarea sistemelor de protecție 
socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o 
atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate; îmbunătățirea 
accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu handicap, a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen 
lung 

d (III) promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților 
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Nr. Crt. Prioritatea Obiectiv specific 
marginalizate, a gospodăriilor cu venituri mici și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni 
integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale 

 P 5.  

Reducerea disparităților 
dintre copiii la risc de 
sărăcie și/sau excluziune 
socială și ceilalți copii - PO 
4 

(c) promovarea unei participări echilibrate din punctul de vedere al 
genului pe piața forței de muncă, a unor condiții de muncă egale și a 
unui echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, inclusiv 
prin accesul la servicii de îngrijire a copiilor la prețuri accesibile și 
îngrijirea persoanelor dependente 

(K)îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv la servicii care promovează 
accesul la locuințe și la asistență medicală centrată pe persoană, 
inclusiv la asistență medicală; modernizarea sistemelor de protecție 
socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o 
atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate; îmbunătățirea 
accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu handicap, a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen 
lung 

d (iii) Obiectiv specific - Promovarea incluziunii socioeconomice a 
comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri mici și a 
grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin 
acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale 

P 6. Servicii de suport pentru 
persoane vârstnice - OP 4 

(k)îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv la servicii care promovează 
accesul la locuințe și la îngrijire centrată pe individ, inclusiv asistență 
medicală; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială, punând un accent deosebit 
pe copii și grupurile defavorizate; îmbunătățirea accesibilității, 
inclusiv pentru persoanele cu handicap, a eficacității și a rezilienței 
sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung 

d (iii) - promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților 
marginalizate, a gospodăriilor cu venituri mici și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni 
integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale 

P 7. Sprijin pentru persoanele 
cu dizabilități - OP 4 

(h) - încurajarea incluziunii active pentru a promova egalitatea de 
șanse, nediscriminarea și participarea activă și a îmbunătăți 
angajabilitatea, în special pentru grupurile defavorizate 

(k)îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv la servicii care promovează 
accesul la locuințe și la îngrijire centrată pe individ, inclusiv asistență 
medicală; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială, punând un accent deosebit 
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Nr. Crt. Prioritatea Obiectiv specific 
pe copii și grupurile defavorizate; îmbunătățirea accesibilității, 
inclusiv pentru persoanele cu handicap, a eficacității și a rezilienței 
sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung 

d (iii) promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților 
marginalizate, a gospodăriilor cu venituri mici și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni 
integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale 

P 8. 
Servicii sociale si de suport 
acordate altor grupuri 
vulnerabile - OP 4 

(i) promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor 
terțe, inclusiv a migranților 

(k) îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și la prețuri abordabile, inclusiv la servicii care 
promovează accesul la locuințe și la îngrijire centrată pe individ, 
inclusiv asistență medicală; modernizarea sistemelor de protecție 
socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, punând un 
accent deosebit pe copii și grupurile defavorizate; îmbunătățirea 
accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu handicap, a eficacității și 
a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung 

d (iii) Obiectiv specific -; promovarea incluziunii socio-economice a 
comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a 
grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin 
acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale 

d (iv) - promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor 
terțe, inclusiv a migranților, prin acțiuni integrate care să includă 
locuințele și serviciile sociale 

P 9. Ajutorarea persoanelor 
defavorizate - OP 4 

(m) reducerea privațiunilor materiale prin furnizarea de alimente 
și/sau de asistență materială de bază celor mai defavorizate persoane, 
inclusiv copiilor, și aplicarea de măsuri auxiliare care să sprijine 
incluziunea socială a acestora 

P 10. 

Asistență tehnică pentru 
facilitarea și fluidizarea 
managementului de 
program 

- 

Sursa: Autorul, în baza analizei Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 

 

PODD - Programul Operațional Dezvoltare Durabilă direcționează sprijinul acordat către un 
număr limitat de sectoare de intervenție. Astfel, prin PODD vor fi finanțate nevoile de dezvoltare din 
următoarele sectoare: adaptarea la schimbările climatice prin îmbunătățirea eficienței energetice, 
creșterea gradului de utilizare a energiei regenerabile și dezvoltarea sistemelor inteligente de energie, 
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infrastructura de apă și apă uzată, economia circulară, conservarea biodiversității, calitatea aerului si 
decontaminarea siturilor poluate, managementul riscurilor. Obiectivele specifice se regăsesc în 
continuare: 

Tabelul nr. 62 - Sinteza oportunităților de finanțare pentru PODD 

Nr. crt. Prioritatea Obiectiv specific 

P 1. 
Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă 
uzată și tranziția la o economie 
circulară 

(v)promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a 
apelor 

(vi) promovarea tranziției la o economie circulară și 
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor 

P 2. 

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

(vii) creșterea protecției și conservării naturii, a 
biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele 
urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare 

P 3. Promovarea adaptării la schimbările 
climatice și managementul riscurilor 

(iv) promovarea adaptării la schimbările climatice, a 
prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, ținând 
seama de abordările ecosistemice 

P 4. 

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

(i) promovarea măsurilor de eficiență energetică și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

(ii) promovarea energiei din surse regenerabile în 
conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001, inclusiv cu 
criteriile de durabilitate prevăzute în cadrul acesteia 

(iii) dezvoltarea unor sisteme energetice, rețele și sisteme 
de stocare inteligente în afara rețelei energetice 
transeuropene (TEN-E) 

Sursa: Autorul, în baza analizei Programului Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027 

 

POEO - Programul Operațional Educație și Ocupare reprezintă o intervenție necesară la nivelul 
țării, având în vedere faptul că România se confruntă cu o serie de deficiențe, care pot fi ameliorate 
prin intermediul acestuia. Cele mai mari provocări pe care le înfruntă România în acest domeniu 
sunt: nivelul de instruire scăzut în ceea ce privește competențele de bază, digitale și non-tehnice, 
participare redusă la educația și îngrijirea timpurie, rată ridicată de părăsire timpurie a școlii, 
relevanța redusă pentru piața forței de muncă a educației și formării profesionale și a învățământului 
superior, deficitul de cadre didactice, mai ales în mediul rural, precum și acces precar la formarea 
profesională. Obiectivele specifice propuse sunt următoarele: 
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Tabelul nr. 63 - Sinteza oportunităților de finanțare pentru POEO 

Nr. crt. Prioritatea Obiectiv specific 

P 1. Valorificarea potențialului 
tinerilor pe piața muncii 

Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru 
toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru 
tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru 
șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și 
pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de 
activități independente și a economiei sociale. 

P 2. 
Îmbunătățirea participării 
copiilor la educația 
antepreșcolară și preșcolară 

Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și 
favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru 
grupurile defavorizate, de la educația și îngrijirea timpurie, educația și 
formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum 
și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea 
mobilității în scop educațional pentru toți și a accesibilității pentru 
persoanele cu dizabilități. 

P 3. 

Prevenirea părăsirii timpurii a 
școlii și creșterea accesului și 
a participării grupurilor 
dezavantajate la educație și 
formare profesională 

Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și 
favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru 
grupurile defavorizate, de la educația și îngrijirea timpurie, educația și 
formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum 
și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea 
mobilității în scop educațional pentru toți și a accesibilității pentru 
persoanele cu dizabilități. 

P 4. 

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

Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a 
relevanței pentru piața muncii a sistemelor de educație și formare, 
inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a 
sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe 
antreprenoriale și digitale, precum și prin promovarea introducerii 
sistemelor de formare duală și a uceniciilor. 

P 5. 

Creșterea accesibilității, 
atractivității și calității 
învățământului profesional și 
tehnic 

Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a 
relevanței pentru piața muncii a sistemelor de educație și formare, 
inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a 
sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe 
antreprenoriale și digitale, precum și prin promovarea introducerii 
sistemelor de formare duală și a uceniciilor. 

Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și 
favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru 
grupurile defavorizate, de la educația și îngrijirea timpurie, educația și 
formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum 
și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea 
mobilității în scop educațional pentru toți și a accesibilității pentru 
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Nr. crt. Prioritatea Obiectiv specific 
persoanele cu dizabilități. 

P 6. Creșterea accesului pe piața 
muncii pentru toți 

Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru 
toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru 
tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru 
șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și 
pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de 
activități independente și a economiei sociale. 

Promovarea unei participări echilibrate din perspectiva genului la piața 
muncii, condiții de muncă egale și un echilibru mai bun între viața 
profesională și cea privată, inclusiv prin intermediul accesului la 
servicii de îngrijire a copiilor și a persoanelor aflate în întreținere, la 
prețuri abordabile. 

Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a 
antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate și a 
unui mediu de lucru sănătos și bine adaptat, care să reducă riscurile la 
adresa sănătății. 

P 7. Antreprenoriat și economie 
socială 

Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru 
toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru 
tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru 
șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și 
pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de 
activități independente și a economiei sociale. 

P 8. Modernizarea instituțiilor 
pieței muncii 

Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea 
să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să 
asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea 
cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii. 

P 9. 

Consolidarea participării 
populației în procesul de 
învățare pe tot parcursul vieții 
pentru facilitarea tranzițiilor și 
a mobilității 

Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a 
relevanței pentru piața muncii a sistemelor de educație și formare, 
inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a 
sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe 
antreprenoriale și digitale, precum și prin promovarea introducerii 
sistemelor de formare duală și a uceniciilor. 

Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților 
flexibile de perfecționare și recalificare pentru toți, ținând seama de 
competențele antreprenoriale și digitale, anticipând mai bine 
schimbările și noile cerințe în materie de competențe pe baza nevoilor 
pieței muncii, facilitând tranzițiile profesionale și încurajând 
mobilitatea profesională. 

P 10. Asistență tehnică pentru 
facilitarea și eficientizarea 

- 
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Nr. crt. Prioritatea Obiectiv specific 
managementului programului 

Sursa: Autorul, în baza analizei Programului Operațional Educație și Ocupare 2021-2027 

 

POAT - Programul Operațional Asistență Tehnică este un program care are în vedere 
simplificarea și introducerea unor noi instrumente de flexibilitate care să sprijine beneficiarii finali ai 
fondurilor 2021-2027. Obiectivul Programului Operațional Asistență Tehnică 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. Obiectivele specifice sunt 
următoarele: 

Tabelul nr. 64 - Sinteza oportunităților de finanțare pentru POAT 

Nr. crt. Prioritatea 

P 1.  Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ și 
gestionarea PO 

P 2. Îmbunătățirea capacității de coordonare, gestionare și control şi asigurarea transparenței fondurilor 
FEDR, FC, FSE+, FTJ 

Sursa: Autorul, în baza analizei Programului Operațional Asistență Tehnică 2021-2027 

Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027 asigură principalul sprijin financiar pentru 
dezvoltarea sectorului pescăresc din România în perioada de programare 2021-2027. Obiectivele 
strategice ale PAP urmăresc asigurarea condițiilor pentru implementarea Politicii Comune de Pescuit 
(PCP) în România, cu luarea în considerare a angajamentelor Comisiei Generale pentru pescuit în 
Marea Mediterană (GFCM). Obiectivele specifice sunt următoarele: 

Tabelul nr. 65 - Sinteza oportunităților de finanțare pentru PAP 2021-2027 

Nr. crt. Prioritatea Obiectiv specific 

P 1. 
Promovarea pescuitului durabil și a 
refacerii și conservării resurselor 
biologice acvatice 

Art. 14.1. a) Consolidarea activităților de pescuit durabile 
din punct de vedere economic, social și de mediu 

Art. 14.1 c) Promovarea adaptării capacității de pescuit la 
posibilitățile de pescuit în caz de încetare definitivă și 
contribuirea la un nivel de viață echitabil în caz de încetare 
temporară a activităților de pescuit 

Art. 14.1 d) Promovarea unui control eficient al pescuitului și 
a unor măsuri eficiente de asigurare a respectării normelor, 
inclusiv a luptei împotriva pescuitului INN, precum și a unor 
date fiabile pentru luarea de decizii bazate pe cunoaștere 
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Nr. crt. Prioritatea Obiectiv specific 

Art. 14.1 f) Contribuirea la protejarea și refacerea 
biodiversității acvatice și a ecosistemelor 

P 2. 

Promovarea activităților durabile de 
acvacultură, precum și a prelucrării și 
comercializării produselor pescărești și 
de acvacultură, contribuind astfel la 
securitatea alimentară în Uniune 

Art. 26.1 a) Promovarea activităților durabile de acvacultură, 
mai ales creșterea competitivității producției din acvacultură, 
asigurând totodată durabilitatea activităților din perspectiva 
mediului 

Art. 26.1.b) Promovarea comercializării, a calității și a valorii 
adăugate ale produselor pescărești și de acvacultură, precum 
și a prelucrării acestor produse 

P 3. 

Facilitarea dezvoltării unei economii 
albastre durabile în zonele costiere, 
insulare și continentale și favorizarea 
dezvoltării comunităților care practică 
pescuitul și acvacultura 

Art. 29 - Facilitarea dezvoltării unei economii albastre 
durabile în zonele costiere, insulare și continentale și la 
favorizarea dezvoltării durabile a comunităților care practică 
pescuitul și acvacultura 

P 4.  Asistență tehnică - 

Sursa: Autorul, în baza analizei Programului pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027  
Concluzionând, prin elaborarea prezentului capitol s-a urmărit identificarea principalelor politici 
comunitare și domenii de intervenție ale fondurilor nerambursabile ale Uniunii Europene cu care 
Strategia de Dezvoltare a județului Iași pentru perioada 2021-2027 se corelează. Dintre acestea, au fost 
abordate succint următoarele programe operaționale: 

✓ Programul Operațional Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est 2021-2027 

✓ Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 

✓ Programul Operațional Transport 2021-2027 

✓ Programul Operațional Sănătate 2021-2027 

✓ Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 

✓ Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027 

✓ Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027 

✓ Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027 

✓ Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027  
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Capitolul 3. Contribuția la obiectivele orizontale 
 

Dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse reprezintă două deziderate esențiale ce trebuie să se regăsească în 
cadrul oricărui demers de planificare strategică, cu atât mai mult cu cât strategia curentă acoperă un teritoriu 
vast (județul Iași), ce reunește cea mai numeroasă populație din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. Astfel, 
contribuția Strategiei de Dezvoltare a județului Iași la obiectivele orizontale - dezvoltare durabilă și egalitate 
de șanse este justificată prin prisma celor de mai jos. 

3.1. Dezvoltare durabilă 

Conceptul de dezvoltare durabilă reprezintă un tip de politică de dezvoltare, care urmărește să răspundă 
nevoilor de ordin economic, social și de mediu ale societății, în ceea ce privește bunăstarea pe termen scurt, 
mediu și, îndeosebi, pe termen lung, fundamentat pe ideea că dezvoltarea trebuie să fie în concordanță cu 
necesitățile actuale, fără să pună în pericol bunăstarea generațiilor viitoare. Concret, acest lucru implică 
crearea condițiilor favorabile dezvoltării economice pe termen lung, acordând o atenție deosebită 
mediului144. Dezvoltarea durabilă reprezintă un obiectiv prioritar al Uniunii Europene, regăsit în principalele 
documente programatice, unul dintre acestea fiind Agenda 2030145, ce reunește 17 obiective de dezvoltare 
durabilă, preluate la nivel național prin cadrul strategic creat de Strategia Națională pentru Dezvoltarea 
Durabilă a Românei 2030146. Cele 17 obiective trasate la nivel mondial și însușite la nivel național sunt:  

 
Figura nr. 64 - Obiectivele în domeniul dezvoltării durabile 

Sursa: Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 
 

144 Comisia Europeană ()., Dezvoltarea durabilă, disponibil online: https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/ 
what/glossary/s/sustainable-development 

145 *** România durabilă, disponibil online: http://romania-durabila.gov.ro/, accesat la 11.03.2022 
146 ***, Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030, disponibil online: https://sgg.gov.ro/1/wp-

content/uploads/2018/10/SNDD-2030-_-varianta-dup%C4%83-Comitet-interministerial-4-octombrie-2018.pdf, accesat la 
11.03.2022 
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În acord cu obiectivele de dezvoltare durabilă trasate în figura de mai sus, Strategia de Dezvoltare a 
județului Iași contribuie la atingerea acestora prin propunerea de obiective specifice care 
vizează crearea de noi locuri de muncă, creșterea nivelului de trai, îmbunătățirea performanțelor 
angajaților, asigurarea unei infrastructuri educaționale de calitate, dezvoltarea rețelei de alimentare cu 
apă și canalizare, reabilitarea și extinderea infrastructurii, creșterea calității aerului, apei și solului, 
identificarea de soluții prietenoase cu mediul și creșterea apetenței pentru utilizarea surselor 
regenerabile de energie etc. 

În contextul politicii de coeziune, dezvoltarea durabilă reprezintă un principiu esențial înscris în 
Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune, care constituie cadrul politic pentru toate 
programele cofinanțate din Fondurile structurale și de investiții europene. 

 

3.2. Egalitatea de șanse și nediscriminarea 

Promovarea egalității de șanse reprezintă un deziderat regăsit în Articolul 21 din Carta drepturilor 
fundamentale, interzicând discriminarea pe orice motiv: sex, rasă, culoare, origine etnică sau 
socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, 
apartenența la o minoritate națională, naștere, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală147. Egalitatea 
de șanse implică următoarele deziderate: toate persoanele sunt egale în fața legii; egalitatea între 
femei și bărbați; drepturile persoanelor cu dizabilități; combaterea rasismului și a xenofobiei; 
drepturile persoanelor LGBTI. 
La nivel european, a fost creat cadrul strategic în vederea promovării egalității de șanse prin 
Strategia privind egalitatea de gen pe perioada 2020-2025148, care prezintă acțiuni-cheie pentru 
următorii 5 ani și angajamentul Comisiei de a integra perspectiva egalității în toate domeniile de 
politică ale UE. Obiectivele Strategiei constau în: încetarea violenței împotriva femeilor; combaterea 
stereotipurilor de gen; eliminarea disparităților de gen de pe piața forței de muncă; asigurarea unei 
participări egale a femeilor și a bărbaților în diferite sectoare ale economiei; eliminarea diferenței 
de remunerare între femei și bărbați și a disparităților de gen în ceea ce privește pensiile; eliminarea 
discrepanțelor de gen în ceea ce privește asumarea responsabilităților familiale și atingerea 
echilibrului de gen în procesul decizional și în politică.  

De asemenea, la nivel național, conform Ordonanței nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea 
tuturor formelor de discriminare, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție 
sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, 
orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o 
categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, 
înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului şi a 

 
147Comisia Europeană (), Promovarea egalității de șanse, disponibil online: https://www.europarl.europa.eu/about-
parliament/ro/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu/promoting-equal-opportunities, accesat la 11.03.2022 
148Comisia Europeană (2020), O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025, disponibil online: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152, accesat la: 11.03.2022 
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libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social 
şi cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. Practicile discriminatorii pot îmbrăca două 
forme: 

✓ discriminarea directă, o formă mai gravă și dăunătoare decât cea indirectă, dar, în același 
timp, mai rară și ușor de identificat, survine atunci când o persoană beneficiază de un 
tratament diferențiat, mai puțin favorabil, decât alte persoane care au fost, sunt sau ar putea fi 
într-o situație similară, în baza unor criterii legate de gen, vârstă, naționalitate, rasă, 
caracteristici sau convingeri personale; 

✓ discriminarea indirectă, mai frecventă, însă dificil de identificat și combătut, survine atunci 
când o practică, o prevedere sau un criteriu care aparent se aplică tuturor persoanelor în egală 
măsură, generează efecte care defavorizează în mod nejustificat anumite persoane în raport 
altele aflate într-o situație comparabilă, în baza unor criterii legate de gen, vârstă, 
naționalitate, rasă, caracteristici sau convingeri personale. 

Totodată, o zonă bine definită a nediscriminării este cea referitoare la accesibilitate, definită de 
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ca ansamblul 
de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, precum şi a mediului informațional şi 
comunicațional conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esențial de exercitare a drepturilor 
şi de îndeplinire a obligațiilor persoanelor cu handicap în societate. 

În acest context, Strategia de Dezvoltare a județului Iași asigură respectarea principiului 
egalității de șanse în obiectivele trasate, acestea fiind subordonate obiectivelor menționate în cadrul 
Strategiei privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025, printre care: creșterea incluziunii 
sociale, stabilirea măsurilor de îmbătrânire activă, asigura egalității între femei și bărbați în diferite 
sectoare ale economiei etc. 
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Capitolul 4. Corespondența cu politicile naționale 
 

Pe baza cadrului strategic european, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă 2030, s-au trasat 17 
direcții privind obiectivele ce trebuie atinse în acest interval de timp. Ghidându-se după direcțiile 
europene,  în Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 s-au elaborat 
ținte specifice pentru fiecare dintre cele 17 obiective149. 

Primul obiectiv european urmărește eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 
prin intermediul următoarelor ținte trasate la nivel național: 

▪ 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. 

Al doilea obiectiv ce se regăsește atât la nivel european, cât și național este eradicarea foametei, 
asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi 
durabile, ce aduce în plan național următoarele ținte: 

▪ 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. 

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă constituie un 
alt obiectiv european asupra căruia în plan intern au fost propuse: 

 
149 Departamentul pentru dezvoltare durabilă, din cadrul aparatului de lucru al Guvernului României (N.D. ) Strategia Națională 

pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, disponibil la adresa https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-
pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf, accesat la data de 21.08.2020 
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▪ asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru 
promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri;  

▪ digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și 
registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile 
medicale, pentru a asigura populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la 
tratamente și medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor;  

▪ reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân sau 
de col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile 
vulnerabile și defavorizate. 

Un alt obiectiv îl constituie garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de 
învățare de-a lungul vieții pentru toți ce se regăsește la nivelul Românei prin următoarele ținte: 

▪ 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 opțional; 

▪ 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. 

Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor constituie un domeniu 
aplicat de Uniunea Europeană în politicile de dezvoltare ce prezintă la nivel național au fost 
următoarele obiective: 

▪ 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. 

Asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei și sanitație pentru toți reprezintă o 
altă prioritate în strategia europeană materializându-se în plan național în următoarele ținte: 

▪ 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 
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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%. 

Un alt obiectiv constă în asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un 
mod sigur, durabil și modern.  România își propune să atingă acest obiectiv prin: 

▪ 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; 

▪ 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. 

Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării depline 
și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți se regăsește 
la nivel național prin: 

▪ 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 start-up, 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. 

Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea 
inovației se realizează prin: 

▪ modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, 
inclusiv infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea 
economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți; 

▪ îmbunătățirea siguranței rutiere;  
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▪ 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. 

Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări este un obiectiv propus de Uniunea 
Europeană ce a dus la constituirea în plan național a următoarelor ținte: 

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

▪ aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctul de 
vedere al indicatorilor dezvoltării durabile;  

▪ reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale care 
activează în domeniul drepturilor omului. 

Prin dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, 
reziliențe și durabile se încearcă în România să se atingă următoarele ținte: 

▪ 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 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. 

Asigurarea unor tipare de consum și producție durabile se manifestă la nivelul României, prin: 

▪ 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%). 
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Grija pentru mediu s-a materializat la nivel național urmând directiva europeană de luare a unor 
măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor  prin: 

▪ 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 alerta timpurie. 

Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o 
dezvoltare durabilă  constituie o directivă următoarele obiective valabile până în anul 2030: 

▪ 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. 

Raportat la mediul înconjurător 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 constituie un alt obiectiv 
pentru care au fost propuse în plan național: 

▪ 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. 

Obiectivul european de dezvoltare durabilă prin promovarea unor societăți pașnice și incluzive, a 
accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la 
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toate nivelurile prevede următoarele ținte la nivel național: 

▪ 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 și 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. 

Ultimul obiectiv strategic la nivelul Uniunii Europene îl constituie ideea de consolidare a 
mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă 
ce prevede în plan național: 

▪ 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;   

▪ susținerea angajamentelor internaționale și implicarea pro activă pe plan european și 
internațional150. 

Strategia pentru Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale 2018 - 2023 reprezintă o  analiză 
multidimensională, care a fost realizată cu sprijin și asistență tehnică din partea Băncii Mondiale. 
Tabelul nr. 66 - Fonduri europene și de la bugetul de stat disponibile pentru investiții în infrastructura 

educațională 

Program 

Fonduri Europene 
(milioane Euro) 

Fonduri naționale 
 (milioane Euro) Total (milioane 

Euro) 
FEDR FEADR Bugetul de stat și 

bugetele locale 

Programul Operațional 
Regional 2014-2020 

PA 10 297 0 55 352 

IP 4.4 65 0 11,5 76,5 

 
150 Departamentul pentru dezvoltare durabilă, din cadrul aparatului de lucru al Guvernului României (N.D. ) Strategia Națională 

pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, disponibil la adresa https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-
pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf, accesat la data de 10.08.2020 
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Total Programul Operațional 
Regional 2014-2020 362 0 66,5 428,5 

Programul Național de Dezvoltare 
Rurală 2015-2023 0 150 27 177 

Programul Național de Dezvoltare 
Locală 2015- 2019 0 0 240 240 

                     Total 362 150 333,5 845,5 

Sursa: Strategia pentru Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale 2018 - 2023 

Misiunea strategică este reprezentată de asigurarea unui acces echitabil la medii de învățare sigure și 
flexibile, care facilitează inovarea în predare și învățare prin utilizarea unui model decizional 
transparent, bazat pe date concrete. Pilonii strategici abordați sunt prezentați mai jos: 

Tabelul nr. 67 - Pilonii strategici abordați în cadrul Strategiei pentru Îmbunătățirea Infrastructurii 
Educaționale 2018 - 2023 

Pilon strategic Obiective strategice Indicator de rezultat 

Pilonul 1  
Acces la serviciile 
educaționale 

Îmbunătățirea accesului la servicii educaționale în 
zonele insuficient deservite și în unitățile de 
învățământ supraaglomerate.  
 
Creșterea capacității de școlarizare în 
învățământul antepreșcolar și preșcolar.  
 
Îmbunătățirea condițiilor de cazare și 
posibilităților de transport pentru elevi și studenți. 

Indicator 1: 
100.000 de persoane beneficiare de 
acces la servicii educaționale 
îmbunătățite până în 2023 

Pilonul 2  
Calitate, condiții de 
siguranță și 
funcționare a 
spațiilor de 
învățare 

Dezvoltarea și actualizarea cadrului legislativ al 
infrastructurii școlare pentru asigurarea unui 
mediu propice pentru spațiile de învățare.  
 
Îmbunătățirea calității condițiilor de siguranță și 
de funcționare a spațiilor de învățare. 

Indicator 2:  
Reducerea procentului unităților de 
învățământ/instituțiilor de învățământ 
superior care funcționează fără avize 
sau autorizații (indicele privind 
caracterul adecvat al utilităților)  
Indicator 3:  
Reducerea procentului unităților de 
învățământ/instituțiilor de învățământ 
superior vulnerabile la risc seismic 
mare 

Pilonul 3  
Calitatea și 
relevanța mediilor 
de învățare 

Asigurarea și dezvoltarea unor medii de învățare 
de calitate care să sprijine procesul de învățare.  
 
Îmbunătățirea calității și relevanței mediilor de 

Indicator 4:  
Reducerea procentului de unități de 
învățământ/instituțiilor de învățământ 
superior care nu dispun de facilități 
(biblioteci, laboratoare, săli de sport, 

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 279 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
  

 

 www.poca.ro 

Pilon strategic Obiective strategice Indicator de rezultat 
învățare pentru stimularea dezvoltării 
competențelor solicitate pe piața forței de muncă 
sau fundamentale pentru succesul în viață și în 
societate. 

ateliere de practică) 
Indicator 5:  
Creșterea calității și relevanței 
mediilor de învățare pentru 20.000 de 
persoane până în 2023 

Sursa: Strategia pentru Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale 2018 -2023 
 

De asemenea, în perioada de programare anterioară, la nivel național s-a elaborat Strategia 
Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020.  

Documentul a vizat în mod direct sectorul TIC propunându-și să contribuie la dezvoltarea economică 
și creșterea competitivității României, atât prin acțiuni directe precum susținerea sectorului de e-
Commerce și a dezvoltării efective a sectorului TIC românesc, cât și prin acțiuni indirecte precum 
creșterea eficienței și reducerea costurilor sectorului public din România, îmbunătățirea 
productivității sectorului privat prin reducerea barierelor administrative în relația cu statul, 
îmbunătățirea competitivității forței de muncă din România și nu numai.  

Pentru structurarea abordării României în legătură cu obiectivele agendei digitale, strategia națională 
a propus 4 domenii de acțiune:  

a) eGuvernare, Interoperabilitate, Securitate Cibernetică, Cloud Computing, Open Data, Big 
Data și Media Sociale;  

b) TIC în Educație, Sănătate, Cultură şi eInclusion;  

c) eCommerce, Cercetare-Dezvoltare şi Inovare în TIC; 

d) Broadband și infrastructură de servicii digitale151. 

 

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 asigură, prin 
obiectivele stabilite la nivel național, realizarea obiectivelor UE privind schimbările climatice. La 
nivel european, combaterea schimbărilor climatice se efectuează prin 5 dimensiuni - securitate 
energetică, decarbonare, eficiență energetică, piața internă a energiei și cercetare, inovare și 
competitivitate. 

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 integrează cu 
prioritate obiectivele și direcțiile stabilite prin strategiile specifice în domeniul energetic, respectiv al 

 
151 (2015), Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020, disponibil online: 

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/strategia-nationala-agenda-digitala-pentru-romania-20202c-20-feb.2015.pdf, 
accesat la: 13.04.2022 
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schimbărilor climatice, bazându-se în același timp pe documentele programatice inițiate și de alte 
ministere/autorități.  

 
Strategia națională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de 
clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa treptată într-un 
parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050 are ca principale 
obiective: 

✓ îmbunătățirea performanței energetice a fondului existent de clădiri prin reducerea 
consumului de energie, a emisiilor de carbon și extinderea utilizării surselor regenerabile de 
energie la clădiri; 

✓ îmbunătățirea calității vieții pentru toți utilizatorii prin îmbunătățirea confortului termic, a 
condițiilor de igienă, a siguranței și calității aerului; 

✓ reducerea nivelului sărăciei energetice și asigurarea unei încălziri accesibile financiar pentru 
familiile cu venituri modeste; 

✓ eficientizarea mecanismelor de finanțare privind renovarea fondului construit; 

✓ dezvoltarea competențelor profesionale privind eficiența energetică în clădiri și susținerea 
inovării; 

✓ creșterea calității fondului construit prin îmbunătățirea siguranței clădirilor și asigurarea 
calității arhitecturale și de integrare în mediul urban a intervențiilor de renovare. 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României 152 

Obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și 
proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea 
de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din 
Mecanismul de Redresare și Reziliență. 

Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al mecanismului, detaliat în Regulament, și 
anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGenerationEU în 
vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții. 

PNRR al României este structurat pe 15 componente care acoperă toți cei 6 piloni prevăzuți prin 
Regulament, respectiv: 

I. Tranziția verde: 

 
152 Informațiile privind Planul Național de Redresare și Reziliență sunt fundamentate pe versiunea din 28 octombrie 
2021 a documentului, disponibil online: https://mfe.gov.ro/pnrr/, accesat la data: 14.04.2022 
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✓ C1. Managementul apei 
✓ C2. Păduri și protecția biodiversității 
✓ C3. Managementul deșeurilor 
✓ C4. Transport sustenabil 
✓ C5. Valul Renovării 
✓ C6. Energie 

II. Transformare digitală 
✓ C7. Transformare digitală 

III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii 
✓ C8. Reforma fiscala și reforma sistemului de pensii  
✓ C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare 

IV. Coeziune socială și teritorială 
✓ C10. Fondul local 
✓ C11. Turism și cultură 

V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională 
✓ C12. Sănătate 
✓ C13. Reforme sociale 
✓ C14. Bună guvernanță 

VI. Politici pentru noua generație 
✓ C15. Educație 

În elaborarea PNRR s-a urmărit asigurarea efectului de potențare și completare reciprocă între 
intervențiile incluse în PNRR și măsurile incluse în cadrul strategiilor și planurilor interne, cu scopul 
de consolidare a acestora din urmă. De asemenea, reformele și investițiile propuse în PNRR urmăresc 
să asigure continuitatea reformelor începute în perioada anterioară crizei sanitare, cu adăugarea unor 
angajamente și măsuri noi, care corespund priorităților actuale și au un caracter de sprijin reciproc. 

 
Programul național de investiții Anghel Saligny153  

Programul național de investiții ”Anghel Saligny” este coordonat de Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației. Valoarea programului derulat de Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației în perioada 2021-2028 este de 50.000.000 mii lei, limită maximă 
în baza căreia se pot încheia contracte de finanțare multianuale. 

 
153 Guvernul României (2021), Ordonanță de Urgență pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, 

disponibil online: https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/6151bbc554214183914086.pdf, accesat la data: 
14.04.2022 
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În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții necesare pentru echiparea unităților 
administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, în conformitate 
cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua 
de localități, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare. 

Pot fi finanțate prin acest program obiectivele de investiții care nu sunt incluse la finanțare în 
programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau 
prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții 
de credit sau instituții financiare interne sau internaționale. 

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile 
administrației publice locale, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară, constituite conform legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de 
dezvoltare intercomunitară. 

În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții care constau în realizarea de construcții 
noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, modificare, 
extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare la 
construcții existente și care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii de investiții: 

✓ alimentări cu apă și stații de tratare a apei; 

✓ sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme 
de captare a apelor pluviale; 

✓ drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca 
drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri 
publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților; 

✓ poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice; 

✓ sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la 
sistemul de transport al gazelor naturale. 

 

Compania Națională de Investiții (CNI)154 

S.C. Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A reprezintă o instituție subordonată 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), ce derulează 
programele de investiții de interes public sau social în domeniul construcțiilor, programe realizate de 
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și care au ca surse de finanțare, 
conform OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare: bugetul de stat, alocate prin Legea 
anuală a Bugetului de Stat; venituri proprii constituite potrivit prevederilor art.43 din Legea nr. 

 
154 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (2020), Raport de activitate, disponibil online:  

https://www.mdlpa.ro/pages/rapoarteanualedeactivitate, accesat la data: 14.04.2022 
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10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare; bugetul Consiliilor Locale, sau 
alte surse legal constituite. 

Pentru implementarea acestor programe de investiții, S.C. Compania Națională de Investiții “C.N.I.” 
S.A a asigurat, în anul 2020, supravegherea proiectării și executării construcțiilor, a derulării 
programelor de interes public sau social în domeniul construcțiilor și recepția lucrărilor de investiții, 
precum si prestarea de servicii specifice pentru investitorii care finanțează realizarea Programului 
Național de Construcții de Interes Public sau Social.  

În ceea ce privește implementarea programelor de investiții de interes public sau social în domeniul 
construcțiilor, activitatea CNI este împărțită pe două paliere și a constat în: activitatea de promovare 
investiții cuprinse in cadrul programului; activitatea de derulare a finanțării și de realizare a 
investițiilor din cadrul programului. În cadrul celor 2 programe implementate de CNI, rezultatele 
înregistrate la sfârșitul lunii decembrie 2020 se prezintă după cum urmează: 

✓ total obiective de investiții finalizate pe parcursul anului 2020: 88 de obiective de investiții; 

✓ total contracte de proiectare si execuție/execuție încheiate pe parcursul anului 2020: 223 
contracte pentru obiective de investiții noi; 

✓ la data de 31.12.2020 se aflau în derulare un total de 523 de obiective de investiții (inclusiv 
cele contractate pe parcursul anului 2020). 

 

Concluzionând, prin elaborarea prezentului capitol s-a urmărit identificarea principalelor politici 
naționale cu care Strategia de Dezvoltare a județului Iași pentru perioada 2021-2027 se corelează. 
Dintre acestea, au fost abordate succint următoarele: 

✓ Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă României 2030  

✓ Strategia pentru Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale 2018 - 2023  

✓ Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 

✓ Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030  

✓ Strategia națională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului 
național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea 
sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat 
până în 2050 

✓ Planul Național de Redresare și Reziliență al României 

✓ Programele guvernamentale de investiții  
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Capitolul 5. Corelarea cu alte planuri și strategii europene 
 

Suplimentar strategiilor și programelor prezentate anterior, există programe care vizează diverse arii 
și care se adresează tuturor statelor europene, județul Iași putând beneficia de programe de acest tip. 
Astfel de instrumente sunt prezentate în paragrafele următoare.  

 

INTERREG EUROPE 2021-2027  

Reprezintă unul dintre instrumentele de punere în aplicare a politicii de coeziune a UE. Prin această 
politică, UE urmărește o dezvoltare armonioasă în întreaga Uniune, prin îmbunătățirea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale pentru a stimula dezvoltarea regiunilor din UE și a statelor membre. 

Obiectivul acestui program este acela de a îmbunătăți implementarea politicilor și programelor de 
dezvoltare regională, în principal a programelor din cadrul obiectivului investiții pentru creștere 
economică și locuri de muncă prin promovarea schimbului de experiență și a învățării politicilor 
printre actorii de relevanță regională.155 

Aria eligibilă pentru acest program se întinde pe întreg teritoriul UE plus alte două state partenere cu 
statut special (Norvegia și Elveția). Prin intermediul acestui program se au în vedere acțiuni în mai 
multe domenii, precum: cercetare, dezvoltare, inovare, digitalizare, informatizare, IMM, 
antreprenoriat, energie, riscuri, apă/apă uzată, economie circulară/ deșeuri, 
biodiversitate/infrastructura verde, calitatea aerului, mobilitate urbană, transport, piața muncii, 
educație, sănătate, turism, cultură156. 

 

Programul Interreg URBACT IV 2021-2027  

Programul are drept obiectiv promovarea dezvoltării urbane durabile integrate prin cooperare. În 
cadrul acestui program pot participa toate statele din UE și alte 2 state partenere, acestea fiind 
Norvegia și Elveția. Obiectivul de politică: O mai bună guvernanță a cooperării (ISO1):  (iv) prin 
consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate de a implementa 
strategii macroregionale și strategii pentru bazinul mării, precum și alte strategii teritoriale. 

De asemenea, Programul Interreg URBACT IV promovează dezvoltarea urbană durabilă integrată, 
prin cooperare, prin acțiuni pentru consolidarea capacității de natură trans-tematică prin 
intermediul rețelelor transnaționale și activități generale de consolidare a capacității și schimb de 

 
155 Interreg Europe 2021-2027, preluat de pe https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/ la data de 10.01.2022 
156 Acord de Parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027, preluat de pe https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-

programare/perioada-2021-2027/ 
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cunoștințe. Temele ce pot fi abordate în cadrul rețelelor transnaționale sunt din sfera largă a 
dezvoltării urbane durabile integrate, vizând: dezvoltare teritorială (mobilitate, valori culturale, zone 
prioritare, spațiul public, planificare urbană, regenerare urbană), economie (antreprenoriat și IMM-
uri, cercetare și inovare, locuri de muncă), mediu (economie circulară, reducere emisiilor de carbon, 
adaptare climatică, eficiență energetică, managementul deșeurilor), guvernanță (promovarea valorilor 
orașului, sănătate, economie socială, participare, integrare) și incluziune (educație, îmbătrânirea 
populației, migrarea, minorități, sărăcie, tineri).  

 

Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030 

Pune accent pe refacerea naturii, care va constitui un element central al planului UE de redresare în 
urma pandemiei de coronavirus, oferind oportunități imediate de afaceri și de investiții pentru 
relansarea economiei europene, prin 3 sectoare economice cheie: construcțiile; agricultura; produsele 
alimentare și băuturile. Aceste sectoare depind în mare măsură de natură și generează peste 7.000 de 
miliarde de euro. 

Obiectivele constau în refacerea ecosistemelor terestre și marine degradate de pe întreg teritoriul 
Europei, prin: 

▪ deblocarea a 20 de miliarde EUR pe an pentru biodiversitate din diferite surse, inclusiv 
fonduri UE și finanțare națională și privată. Aspectele legate de capitalul natural și de 
biodiversitate vor fi integrate în practicile comerciale; 

▪ luarea măsurilor necesare pentru ca UE să devină lider mondial în abordarea crizei globale a 
biodiversității. Comisia va mobiliza toate instrumentele de acțiune externă și parteneriatele 
internaționale pentru a obține un nou cadru ambițios al ONU privind biodiversitatea la 
Conferința părților la Convenția privind diversitatea biologică din 2021. 
 

Strategia Europeană Pentru Tineret 2019 - 2027 

Strategia a fost adoptată printr-o Rezoluție a Consiliului Uniunii Europene din 26 noiembrie 2018 și 
este în vigoare pentru perioada 2019 -2027. Documentul are în vedere trei direcții de acțiune:  

▪ încurajarea implicării și participării tinerilor în viața civică și democratică; 

▪ conectarea tinerilor la nivelul Uniunii Europene și dincolo de ea în vederea creșterii 
implicării voluntare, a încurajării mobilităților de învățare, solidarității și înțelegerii 
interculturale; 

▪ sprijinirea tinerilor prin calitatea, inovarea și recunoașterea lucrului de tineret. 
Totodată, strategia cuprinde 11 obiective europene pentru tineret, respectiv: O Uniune Europeană 
mai conectată cu tinerii, Egalitate pentru toate genurile, Societăți incluzive, Informare și dialog 
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constructiv, Sănătate mintală și bunăstare, Dezvoltarea tinerilor în mediul rural, Locuri de muncă de 
calitate pentru toți, Învățământ de calitate, Spații ale tinerilor și participare pentru toți, O Europă 
verde și durabilă, Organizații de/pentru tineret și programe europene. 

 

 

Orizont Europa  

Constituie viitorul program-cadru pentru cercetare și inovare (C&I) al Uniunii Europene pentru 
perioada 2021-2027. Este inițiativa emblematică a UE, menită să sprijine C&I din etapa de concept 
până la comercializare și completează finanțarea națională și regională. Orizont Europa reprezintă 
continuarea programului Orizont 2020 al UE.  

Structura propusă a programului Orizont Europa presupune trei piloni: excelență științifică; provocări 
globale și competitivitate industrială europeană; Europă inovatoare. 

Bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027 și pachetul de redresare este un  buget care 
capacitează redresarea după COVID-19, iar acest buget va permite UE să asigure în anii următori o 
finanțare fără precedent, în valoare de 1,8 mii de miliarde EUR, pentru a sprijini redresarea în urma 
pandemiei de COVID-19 și prioritățile pe termen lung ale UE în diferite domenii de politică. 

 
Concluzionând, prin elaborarea prezentului capitol s-a urmărit identificarea acelor planuri și strategii 
europene care nu au fost menționate în cadrul capitolelor anterioare și cu care Strategia de Dezvoltare a 
județului Iași pentru perioada 2021-2027 se corelează. Dintre acestea, au fost abordate succint 
următoarele: 

✓ INTERREG EUROPE 2021-2027  

✓ Programul Interreg URBACT IV 2021-2027  

✓ Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030 

✓ Strategia Europeană Pentru Tineret 2019 - 2027 

✓ Orizont Europa 
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Secțiunea F. Evaluarea și monitorizarea strategiei 
 

Evaluarea și monitorizarea Strategiei constituie procese intercorelate care se derulează periodic pe 
durata de implementare a proiectelor prevăzute în cadrul Strategiei.  

Pentru a acuratețe cât mai ridicată a calității procesului de planificare strategică, Consiliul Județean 
Iași a elaborat două instrumente de evaluare și monitorizare a Strategiei, care vor fi direct conectate 
cu prezentul document, respectiv: 

▪ Planul de Măsuri pentru Aplicarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Județului Iași; 

▪ Metodologia de Monitorizare și Evaluare a Stadiului de Implementare a Strategiei de 
Dezvoltare Locală a Județului Iași; 

Primul dintre cele două documente identifică acțiunile concrete pe care trebuie să le întreprindă 
factorii decizionali la nivel județean, pentru a se asigura în permanență că sunt aplicate principiile din 
Strategia de Dezvoltare Locală, că proiectele implementate în teritoriu răspund nevoilor identificate 
în cadrul Strategiei și că impactul preconizat al proiectelor este cel așteptat asupra comunității locale.  

Planul de măsuri stabilește termene pentru realizarea proiectelor strategice incluse în cadrul 
strategiei, precum și puncte intermediare (milestones).  

Cel de-al doilea documente stabilește etapele procesului de monitorizare a stadiului de implementare, 
persoanele responsabile cu desfășurarea procesului de monitorizare, indicatorii cheie care vor fi 
monitorizați și modul de calcul al gradului de implementare a strategiei, inclusiv frecvența acțiunilor 
de monitorizare. 

Ambele documente sunt circumscrise ciclului general la managementului de proiect, constituind 
instrumente de management public care conferă decidenților județeni o imagine asupra eficienței și 
eficacității măsurilor propuse, dar și asupra posibilităților reale ale județului de a susține din punct de 
vedere logistic și financiar proiectele de dezvoltare incluse în cadrul strategiei, cu un accent major 
acordat proiectelor identificate ca fiind strategice și proiectelor incluse în cadrul portofoliilor de 
proiecte prevăzute în documentele programatice la nivel regional. 
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Concluzii  
 

Strategia de Dezvoltare a județului Iași pentru perioada 2021-2027 reprezintă un document de planificare 
strategică cu un puternic caracter participativ și consultativ, urmărind o identificare cât mai realistă a 
nevoilor județului Iași din punct de vedere social, economic, ecologic, pentru a menține poziția 
competitivă pe care acest județ o deține la nivel regional, precum și pentru a-i asigura tranziția, în 
continuare, către un județ valoros sub toate aspectele.  

Crearea unei viziuni comune pentru dezvoltarea sustenabilă a județului Iași în perioada 2021-2027 
reprezenta un demers imperativ, în vederea obținerii unui efect sinergic care să reunească eforturile 
comunității locale, societăților comerciale, asociațiilor nonguvernamentale etc. de a susține dezvoltarea 
județului sub toate dimensiunile sale. 

Prin obiectivele strategice propuse, Strategia contribuie la creșterea nivelului de trai al populației, 
sporirea bunăstării sociale, dezvoltarea mediului antreprenorial local, crearea de parteneriate durabile, 
creșterea atractivității pentru investitori și reprezintă un instrument esențial în atragerea de fonduri 
nerambursabile. 

Din punct de vedere al procesului de elaborare, documentul a cuprins ca principale etape: analiza, 
situației actuale, realizarea analizei de potențial și a analizei SWOT, elaborarea strategiei de dezvoltare 
și a portofoliului de proiecte, consultarea publică și aprobarea strategiei. În urma parcurgerii acestor 
etape, pot fi concluzionate următoarele aspecte cu privire la domeniile strategice ale județului, respectiv: 

▪ sectorul demografic -  județul Iași reunește cel mai ridicat număr de locuitori, dimensiunea 
rurală fiind predominantă și păstrând proporția întâlnită la nivel național; de asemenea, trendul 
demografic în creștere reprezintă un factor favorabil dezvoltării economico-sociale a zonei;  

▪ cadrul natural - un punct forte al județului Iași este reprezentat și de resursele naturale de care 
dispune, cele mai relevante în acest sens fiind reprezentate de ariile naturale protejate și siturile 
NATURA 2000 care susțin dezvoltarea turistică a zonei, precum și de apele minerale și cu 
proprietăți terapeutice; 

▪ cadrul economic - județul Iași reprezintă principalul pol de dezvoltare, cuprinzând cel mai 
competitiv mediu antreprenorial, ce reunește 30% din totalul numărului de companii existente la 
nivel regional și produce 32% din cifra de afaceri a Regiunii Nord-Est; totodată, dispune de cel 
mai extins bazin al forței de muncă, acesta reprezentând 30% din totalul regional; în același timp, 
cea mai intensă activitate de cercetare-dezvoltare-inovare se regăsește, de asemenea, la nivelul 
județului Iași, atât din punct de vedere al infrastructurii disponibile, cât și al numărului de unități 
care desfășoară astfel de activități, respectiv al forței de muncă ce activează în acest sector; 
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▪ sectorul agricol - la nivel județean există un potențial agricol ridicat, sprijinit de un parc agricol 
bine dotat, de o suprafață agricolă amenajată vastă și de producții vegetale și animale în creștere; 

▪ sectorul turistic - județul Iași deține un potențial turistic ridicat, prin varietatea tipurilor de turism 
ce pot fi practicate, respectiv: turismul cultural, turismul ecumenic, ecoturismul, turismul balnear, 
turismul de afaceri și evenimente, turismul rural și agroturismul; 

▪ infrastructura - județul Iași se caracterizează printr-o infrastructură de transport vastă și o rețea 
tehnico-edilitară într-o continuă extindere, serviciile de utilități publice având un grad de 
acoperire din ce în ce mai mare; 

▪ sectorul de sănătate și asistență socială - județul Iași deține o infrastructură de sănătate vastă, 
reunind cel mai ridicat număr de unități medicale și cea mai extinsă capacitate în cadrul spitalelor; 
de asemenea, sectorul asistenței sociale este foarte bine dezvoltat, cuprinzând cel mai mare număr 
de furnizori servicii sociale acreditați și o paletă diversificată de servicii sociale; 

▪ sistemul educațional - infrastructura de învățământ reprezintă un element de avantaj competitiv 
ce impactează favorabil dimensiunea economică și socială, prin sectorul universitar ce formează 
specialiști în domenii variate, inclusiv în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării. Totodată, 
populația școlară este într-o continuă creștere, concomitent cu reducerea ratei de abandon școlar;  

▪ sectorul cultural - cu un patrimoniu cultural bogat și o varietate de evenimente culturale ce au 
loc periodic în județul Iași, acest sector contribuie la fundamentarea unei culturi proprii a 
județului, atrăgând numeroși străini români și străini; 

▪ mediu și protecția mediului - o serie de inițiative în domeniul protecției mediului au fost 
adoptate în vederea creșterii calității aerului, apei și solului; de asemenea, au fost elaborate planuri 
și strategii în domeniul mediului și protecției mediului. 

Prin urmare, obiectivele strategice propuse în cadrul prezentei strategii și care urmăresc valorificarea 
oportunităților și a elementelor de avantaj competitiv existente la nivel județean se raliază obiectivelor 
strategice europene, respectiv: 

▪ un județ mai inteligent - prin susținerea, în continuare, a inițiativelor în domeniul cercetării-
dezvoltării și inovării, având în vedere că județul Iași reprezintă principalul pol în acest domeniu, 
asigurând dezvoltarea inteligentă și inovatoare; 

▪ un județ mai verde - prin implementarea principiilor economiei circulare, prin asigurarea de 
măsuri de adaptare la schimbările climatice, de prevenire și gestionare a riscurilor, prin gestionarea 
eficientă a deșeurilor, precum și prin reducerea poluării și utilizarea surselor de energie 
regenerabilă; 

▪ un județ mai conectat - prin dezvoltarea mobilității, a infrastructurii de transport, a conectivității 
TIC și sectorului utilităților publice; 

▪ un județ mai social - prin asigurarea egalității de șanse și a unui tratament echitabil cetățenilor, prin 
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protecție și incluziune socială; 

▪ un județ mai aproape de cetățeni - prin creșterea implicării cetățenilor în procesul de adoptare a 
deciziilor la nivel loc, prin promovarea inițiativelor locale, prin asigurarea unei dezvoltări urbane 
integrate și prin dezvoltarea capacității administrative. 
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accesat online la adresa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-
table, la data 11.01.2022. 

35. Institutul Național de Statistică, POP105A - Populația rezidentă la 1 ianuarie pe grupe de 
vârstă și vârste, sexe și medii de rezidență, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe, 
accesat online la adresa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-
table, la data 11.01.2022. 

36. Institutul Național de Statistică, POP105A - Populația rezidentă la 1 ianuarie pe grupe de 
vârstă și vârste, sexe și medii de rezidență, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe, 
accesat online la adresa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-
table, la data 11.01.2022. 

37. Institutul Național de Statistică, POP201D - Născuți vii pe județe și localități, POP206D - 
Decedați pe județe și localități 

38. Institutul Național de Statistică, POP310A - Imigranți definitivi pe sexe, macroregiuni, 
regiuni de dezvoltare si județe de sosire, POP309A - Emigranți definitivi pe sexe, 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe de plecare 

39. Institutul Național de Statistică, ADM101A - Organizarea administrativa a teritoriului, pe 
categorii de unități administrative, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe, disponibil 
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online: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, accesat la 
11.01.2022. 

40. Institutul Național de Statistică, LOC101A - Locuințe existente la sfârșitul anului pe forme 
de proprietate, medii de rezidență, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe, disponibil 
online: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, la data: 
11.01.2022. 

41. Institutul Național de Statistică, INT101R - Unități locale active, pe activități ale 
economiei naționale la nivel de secțiune CAEN Rev.2, clase de mărime după numărul de 
salariați, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

42. Institutul Național de Statistică , INT104D - Cifra de afaceri din unitățile locale active, pe 
activități ale economiei naționale la nivel de secțiune CAEN Rev.2, clase de mărime după 
numărul de persoane ocupate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe, preturi 
curente 

43. Institutul Național de Statistică, INT104D - Cifra de afaceri din unitățile locale active, pe 
activități ale economiei naționale la nivel de secțiune CAEN Rev.2, clase de mărime după 
numărul de persoane ocupate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe, preturi 
curente 

44. Institutul Național de Statistică, INT101S - Unități locale active, pe activități ale 
economiei naționale la nivel de diviziune CAEN Rev.2, clase de mărime după numărul de 
salariați, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

45. Institutul Național de Statistică, CDP102E - Salariați din activitatea de cercetare-
dezvoltare pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe, la sfârșitul anului 

46. Institutul Național de Statistică, CDP104B - Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-
dezvoltare, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe - prețuri curente 

47. Institutul Național de Statistică, IPC101A - Rata medie lunară a inflației pe categorii de 
mărfuri și servicii cumpărate,  

48. Institutul Național de Statistică, SOM103A - Rata șomajului pe sexe, macroregiuni, 
regiuni de dezvoltare și județe 

49. Institutul Național de Statistică, FOM107E - Câștigul salarial nominal mediu brut lunar pe 
activități ale economiei naționale (secțiuni si diviziuni) CAEN Rev.2, sexe, macroregiuni, 
regiuni de dezvoltare si județe 

50. Institutul Național de Statistică, FOM104F - Numărul mediu al salariaților pe activități ale 
economiei naționale (secțiuni si diviziuni) CAEN Rev.2, sexe, macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare si județe 

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 295 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
  

 

 www.poca.ro 

51. Institutul Național de Statistică, SOM101B - Șomeri înregistrați pe categorii de șomeri, 
sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

52. Institutul Național de Statistică, FOM106E - Câștigul salarial nominal mediu net lunar pe 
activități ale economiei naționale (secțiuni si diviziuni) CAEN Rev.2, sexe, macroregiuni, 
regiuni de dezvoltare si județe 

53. Institutul Național de Statistică, AGR103A - Parcul de tractoare și mașini agricole 
principale din agricultură (la sfârșitul anului) pe forme de proprietate, macroregiuni, 
regiuni de dezvoltare și județe 

54. Institutul Național de Statistică, AGR206A - Valoarea producției ramurii agricole pe 
sectoare, forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe - serie noua 

55. Institutul Național de Statistică, AGR102A - Suprafața terenurilor amenajate cu lucrări de 
irigații si suprafața agricola irigata, pe categorii de folosință a terenurilor, macroregiuni, 
regiuni de dezvoltare si județe 

56. Institutul Național de Statistică, AGR108A - Suprafața cultivată cu principalele culturi, pe 
forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

57. Institutul Național de Statistică, AGR110A - Producția medie la hectar, la principalele 
culturi, pe forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

58. Institutul Național de Statistică, AGR113A - Producția medie de struguri la hectar, pe 
forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

59. Institutul Național de Statistică, AGR116A - Producția medie de fructe pe specii de pomi, 
forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

60. Institutul Național de Statistică, AGR201A - Efectivele de animale, pe categorii de 
animale, forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe, la sfârșitul 
anului 

61. Institutul Național de Statistică, AGR202A - Producția agricola animala pe forme de 
proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

62. Institutul Național de Statistică,  AGR301A - Suprafața fondului forestier pe categorii de 
terenuri si specii de păduri, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

63. Institutul Național de Statistică, AGR306A - Volumul de lemn recoltat pe specii, 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

64. Institutul Național de Statistică, AGR307A - Cifra de afaceri a unităților silvice, 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

65. Institutul Național de Statistică, TUR102B - Capacitatea de cazare turistica existenta pe 
tipuri de structuri de cazare turistica, categorii de confort si destinații turistice 
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66. Institutul Național de Statistică, TUR104B - Sosiri ale turiștilor in structuri de primire 
turistica cu funcțiuni de cazare turistica, pe tipuri de structuri, tipuri de turiști, pe 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

67. Institutul Național de Statistică, TUR106D - Indicele de utilizare neta a capacității de 
cazare turistica in funcțiune, pe tipuri de structuri de primire turistica, macroregiuni, 
regiuni de dezvoltare si județe, pe luni 

68. Institutul Național de Statistică, TRN139A - Lungimea drumurilor publice, pe categorii de 
drumuri, tipuri de acoperământ, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

69. Institutul Național de Statistică, OS104B - Lungimea străzilor orășenești pe macroregiuni, 
regiuni de dezvoltare si județe 

70. Institutul Național de Statistică, GOS105A - Lungimea străzilor orășenești modernizate, 
pe județe si localități 

71. Institutul Național de Statistică, TRN103B - Vehicule rutiere înmatriculate in circulație la 
sfârșitul anului, pe categorii de vehicule, tipuri de proprietate, macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare si județe 

72. Institutul Național de Statistică, GOS112C - Vehicule in inventar pentru transport public 
local de pasageri, pe tipuri de vehicule, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

73. Institutul Național de Statistică, TRN143A - Lungimea cailor ferate in exploatare, pe 
categorii de linii de cale ferata, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

74. Institutul Național de Statistică, TRN144B - Lungimea cailor navigabile interioare, pe 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

75. Institutul Național de Statistică, PTT101B - Unități de posta, pe macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare si județe 

76. Institutul Național de Statistică, PTT104A - Volumul activității de telefonie, pe categorii 
de activități, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

77. Institutul Național de Statistică, GOS106A - Lungimea totala a rețelei simple de distribuție 
a apei potabile pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

78. Institutul Național de Statistică, GOS106C - Numărul localităților cu rețea de distribuție a 
apei, pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

79. Institutul Național de Statistică, GOS107B - Capacitatea instalațiilor de producere a apei 
potabile pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

80. Institutul Național de Statistică, GOS108B - Cantitatea de apa potabila distribuita 
consumatorilor, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
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81. Institutul Național de Statistică, GOS110B - Lungimea totala simpla a conductelor de 
canalizare, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

82. Institutul Național de Statistică, GOS110C - Numărul localităților cu canalizare publica, 
pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

83. Institutul Național de Statistică, GOS109B - Energia termica distribuita pe macroregiuni, 
regiuni de dezvoltare si județe 

84. Institutul Național de Statistică, GOS109C - Numărul localităților in care se distribuie 
energia termica pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

85. Institutul Național de Statistică, GOS116B - Lungimea totala a conductelor de distribuție a 
gazelor, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

86. Institutul Național de Statistică, GOS117A - Numărul localităților in care se distribuie 
gaze naturale pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe 

87. Institutul Național de Statistică, GOS118B - Gaze naturale distribuite, după destinație, pe 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

88. Institutul Național de Statistică, SAN101A - Unități sanitare pe categorii de unități, forme 
de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

89. Institutul Național de Statistică, SAN102B - Paturi in unitățile sanitare pe categorii de 
unități sanitare, forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

90. Institutul Național de Statistică, SAN104A - Personalul medico-sanitar pe categorii, forme 
de proprietate, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

91. Institutul Național de Statistică, ASS117B - Prestații acordate persoanelor cu handicap pe 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

92. Institutul Național de Statistică, ASS118B - Alocația de stat pentru copii pe macroregiuni, 
regiuni de dezvoltare si județe 

93. Institutul Național de Statistică, ASS118C - Indemnizația pentru creșterea copilului si 
stimulentul lunar, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

94. Institutul Național de Statistică, ASS118D - Alocația pentru susținerea familiei pe 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

95. Institutul Național de Statistică, ASS118E - Subvenții pentru asociații și fundații pe 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

96. Institutul Național de Statistică, ASS118F - Ajutoare sociale pentru asigurarea venitului 
minim garantat pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
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97. Institutul Național de Statistică, SCL101B - Unitățile de învățământ, pe niveluri de 
educație, medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

98. Institutul Național de Statistică, SCL103D - Populația școlară, pe niveluri de educație, 
județe și localități 

99. Institutul Național de Statistică, SCL104A - Personalul didactic, pe niveluri de educație, 
sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

100. Institutul Național de Statistică, SCL105B - Sali de clasa (cabinete școlare/amfiteatre) pe 
niveluri de educație, județe și localități 

101. Institutul Național de Statistică, SCL106B - Laboratoare școlare pe niveluri de educație, 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

102. Institutul Național de Statistică, SCL107B - Săli de gimnastica pe niveluri de educație, 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

103. Institutul Național de Statistică, SCL108B - Ateliere școlare pe niveluri de educație, județe 
și localități 

104. Institutul Național de Statistică, SCL110C - Terenuri de sport pe niveluri de educație, 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

105. Institutul Național de Statistică, SCL111C - Bazine de înot pe niveluri de educație, 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

106. Institutul Național de Statistică, SCL112C - PC-uri/echipamente IT pe niveluri de 
educație, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

107. Institutul Național de Statistică, SCL109A - Absolvenți pe niveluri de educație, sexe, 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

108. Institutul Național de Statistică, SCL109G - Numărul elevilor care au promovat examenul 
de bacalaureat, pe sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

109. Institutul Național de Statistică, SCL113A - Rata abandonului în învățământul 
preuniversitar, pe niveluri de educație, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

110. Institutul Național de Statistică, ART101C - Biblioteci pe categorii de biblioteci, 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

111. Institutul Național de Statistică ART107B - Cititori activi la biblioteci pe categorii de 
biblioteci, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

112. Institutul Național de Statistică ART102B - Cinematografe pe categorii de cinematografe, 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 
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113. Institutul Național de Statistică ART109B - Spectacole cinematografice pe categorii de 
cinematografe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

114. Institutul Național de Statistică ART110B - Spectatori la cinematografe pe categorii de 
cinematografe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

115. Institutul Național de Statistică ART104C - Muzee si colecții publice după felul 
muzeului/colecției publice, pe județe si localități 

116. Institutul Național de Statistică ART113B - Vizitatori in muzee si colecții publice, pe 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

117. Institutul Național de Statistică ART121B - Personalul angajat din biblioteci pe 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

118. Institutul Național de Statistică ART122B - Personalul angajat din instituțiile si 
companiile de spectacole pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

119. Institutul Național de Statistică ART123B - Personalul angajat din muzee pe 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

120. Institutul Național de Statistică, CSP101B - Secții sportive, pe macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare si județe 

121. Institutul Național de Statistică, CSP102B - Sportivi legitimați, pe macroregiuni, regiuni 
de dezvoltare si județe 

122. Institutul Național de Statistică, CSP103B - Antrenori sportivi, pe macroregiuni, regiuni 
de dezvoltare si județe 

123. Institutul Național de Statistică, CSP104B - Instructori sportivi pe macroregiuni, regiuni 
de dezvoltare si județe 

124. Institutul Național de Statistică, GOS103B - Suprafața spatiilor verzi in municipii si orașe, 
pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe 

125. ISUJ Iași (2019), Planul anual de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Județului 
Iași, accesat online: http://www.icc.ro/sites/default/files/files/activitate/sedinte/2019/24-
04-2019/2.pdf, la data de: 11.01.2022 

126. Lege 5, disponibil online: https://lege5.ro/Gratuit/gmztgobx/localitati-urbane-lege-351-
2001?dp=giytqmjvgmytq 

127. Legea nr. 190 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de 
localități, accesat online: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/219146 

128. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Strategia pentru Consolidarea 
Administrației Publice 2014 - 2020, disponibilă online: 
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https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/5daea0f3524c8094790994.pdf, 
accesată la: 07.03.2022 

129. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, preluat de pe GOV.ro: 
https://www.mdlpa.ro/pages/parcuriindustriale la data de 18.01.2022 

130. Ministerul Afacerilor de Externe, preluat de pe https://www.mae.ro/: 
https://www.mae.ro/node/1513?page=2 

131. Pîslaru, D., & Aristide (), Către o politică industrială bazată pe aglomerări economice 
competitive - clustere, preluat de pe http://oeconomica.org.ro/files/pdf/124.pdf, accesat la 
data de 18.01.2022 

132. Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Iași, 2019-2025, disponibil online: 
http://www.icc.ro/sites/default/files/files/diverse/calitate%20aer/2020/PJGD_2019-
2025.pdf, accesat la 07.02.2022 

133. Raport privind starea mediului în Județul Iași, disponibil online: http://apmis-
old.anpm.ro/upload/198893_Raport%20anual%20privind%20starea%20mediului%20in%
20judetul%20Iasi_2020.pdf, accesat la 07.02.2022 

134. Secretariatul General al Guvernului, Preluat de pe https://sgg.gov.ro/: 
https://sgg.gov.ro/1/digitalizarea-administratiei-publice-o-necesitate/, la data de 
18.01.2022 

135. Strategia de Dezvoltare a Județului Iași 2014-2020 - Analiza diagnostic, accesată online: 
http://www.icc.ro/sites/default/files/files/strategie_dezvoltare/Analiza-diagnostic.pdf, la 
data: 04.02.2022 

136. ***, Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030, disponibil online: 
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/10/SNDD-2030-_-varianta-dup%C4%83-
Comitet-interministerial-4-octombrie-2018.pdf, accesat la 11.03.2022 

137. Strategia de dezvoltare economico‐socială a județului  Iași, 
disponibil online:/http://www.icc.ro/sites/default/files/files/strategie_dezvoltare/Analiza-
diagnostic.pdf 

138. Interreg Europe 2021-2027 preluat de pe https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-
2027/ la data de 10.01.2022 

139. https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-
asistenta-sociala/4848 

140. ***, economedia.ro. (2021), preluat de pe https://economedia.ro/analiza-re-
industrializarea-iasului-mari-companii-private-isi-muta-productia-in-parcurile-industriale-
din-judet-dupa-modelul-de-succes-al-comunei-miroslava-imagini-video-din-
drona.html#.YZYJyGBBxD9, accesat la data de 18.01.2022 
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141. ***, europa.eu. (2021), preluat de pe europa.eu: 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/98/cooperarea-teritoriala-europeana 

142. ** Cooperarea transfrontalieră între România și Ucraina, respectiv între România și 
Republica Moldova. Oportunități și provocări în perioada 2014-2020, preluat de pe 
http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/publicatii/St-2_Cooperarea-transfrontaliera_final.pdf 

143. *** România durabilă, disponibil online: http://romania-durabila.gov.ro/, accesat la 
11.03.2022 

144. *** Festivaluri Iași, disponibil online: https://www.laiasi.ro/evenimente-periodice-la-
iasi/festivaluri-iasi/, accesat la 24.02.2022 
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ANEXA 1 Stabilirea proiectelor de investiții – Portofoliul de proiecte  
 

Nr. crt Beneficiar Titlu Proiect Prioritate Obiectiv specific Surse de finanțare 

1.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Capătul estic (Moțca-Tg. Neamț-
Leghin) în lungime de 34,8 km – 

Autostrada Mănăstirilor 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR  Nord-Est 2021-

2027 
PO Transport 2021-

2027                                  
Buget local 

2.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Capătul Vestic (Ungheni-Acățari-
Miercurea Nirajului) în lungime de 

25,47 km 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR                              
POR  Nord-Est 2021-

2027                                   
PO Transport 2021-

2027                                  
Buget local 

3.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est 
pentru pregătirea de proiecte 

finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe 

domeniile mobilitate urbană, 
regenerare urbană, centre de 

agrement/baze turistice (tabere 
școlare), infrastructură și servicii 

publice de turism, inclusiv 
obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic și infrastructură 
rutieră de interes județean, inclusiv 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR                              
POR  Nord-Est 2021-

2027                                   
PO Transport 2021-

2027                                       
PO Asistență Tehnică                                      

Buget local 
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Nr. crt Beneficiar Titlu Proiect Prioritate Obiectiv specific Surse de finanțare 
variante ocolitoare și /sau drumuri 

de legătură 

4.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Înființarea centurii ușoare de 
ocolire a municipiului Iași  

(Lungime: 73,081 km) 
Nr. Înregistrare ADR Piatra Neamț: 

8023/01.09.2020 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR                              
POR  Nord-Est 2021-

2027                                   
PO Transport 2021-

2027                                  
Buget local 

5.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Modernizarea drumului 
interjudețean DJ 280 (Traseul   
drumului   județean   existent   

studiat   se desfășoară   pe   
teritoriul   - UAT   Judeţul   Iași, 
Strunga (DN   28) -Hăbășești – 

Brătulești –Hândrești – Oțeleni - 
Limita   Jud.   Neamț – Piscu 

Rusului - Zece Prăjini – Dagâța - 
Bălușești Limita Jud. Vaslui și are 

o lungime de 31,86 km 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR                              
POR  Nord-Est 2021-

2027                                   
PO Transport 2021-

2027                                  
Buget local 

6.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Modernizarea DJ 249 A, între km 
3+100 – km 12+139, pe raza 

localităților Dancu și Holboca; 
9,039 km 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR                              
POR  Nord-Est 2021-

2027                                   
PO Transport 2021-

2027                                  
Buget local 

7.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Implementare sistem de 
management inteligent al traficului 
în zona metropolitană a judeţului 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 

PNRR                              
POR  Nord-Est 2021-

2027                                   
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Nr. crt Beneficiar Titlu Proiect Prioritate Obiectiv specific Surse de finanțare 
Iași durabile prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 
PO Transport 2021-

2027                                  
Buget local 

8.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Implementare sistem bike sharing 
în zona metropolitană Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR                              
POR  Nord-Est 2021-

2027                                   
PO Transport 2021-

2027                                  
Buget local 

9.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Centrul intermodal regional de 
transport marfă în zona Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR                              
POR  Nord-Est 2021-

2027                                   
PO Transport 2021-

2027                                  
Buget local 

10.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Asigurarea unui management 
integrat, conservativ și durabil al 

ariilor naturale protejate 
administrate de APL-urile din 

județul Iaşi în parteneriate 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

PNRR                              
POR  Nord-Est 2021-

2027                                   
PODD 2021-2027                                  

Buget local 

11.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Asistență tehnică pentru pregătirea 
proiectului “Modernizare S.M.I.D. 
în judeţul Iași în vederea tranziției 

spre economia circulară'' 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

PNRR                                           
POIM 2014-2020 
PODD 2021-2027                                         

Buget local 

12.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Modernizare sistem de 
management   integrat al deșeurilor 

în județul Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 

PNRR                              
POR  Nord-Est 2021-

2027                                   
PODD 2021-2027                                  
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Nr. crt Beneficiar Titlu Proiect Prioritate Obiectiv specific Surse de finanțare 
reducerea poluării Buget local 

13.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Teatrului pentru Copii și 

Tineret „Luceafărul” Iaşi 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR                              
POR  Nord-Est 2021-

2027                                                                
Buget local 

14.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea clădirii prefectură + C.J. 

Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR                              
POR  Nord-Est 2021-

2027                                                                
Buget local 

15.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Reabilitarea și modernizarea 
Filarmonicii Moldova Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR                                    
 POR  Nord-Est 2021-

2027                                       
Interreg Next România-

Republica Moldova 
2021-2027                                               
Buget local 

16.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea clădirilor publice - spitale, 

școli, UAMS - uri (investiţii în 
îmbunătățirea eficienței energetice 

a clădirilor publice) 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local    
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Nr. crt Beneficiar Titlu Proiect Prioritate Obiectiv specific Surse de finanțare 

17.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Simplificarea procedurilor 
administrative la nivelul 

Consiliului Judeţean Iaşi prin 
implementarea unei soluții de 

integrare multi-modulară 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

PNRR                                 
  POR  Nord-Est 2021-

2027     
POCIDIF 2021-2027                                         

Buget local 

18.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 
Romanian Digital Matrix Prioritatea 1 - Dezvoltarea 

unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

PNRR                                 
  POR  Nord-Est 2021-

2027     
POCIDIF 2021-2027                                         

Buget local 

19.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Construire parcuri industriale: 
Lețcani, Miroslava, Pașcani 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

PNRR                                 
  POR  Nord-Est 2021-

2027     
    Buget local 

20.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Centrului de Transfer 
Tehnologic Innotech Moldova 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.1 - 
Stimularea capacităților de 

inovare cercetare și 
promovarea adoptării  

 Tehnologiilor avansate 

PNRR                                 
  POR  Nord-Est 2021-

2027     
POCIDIF 2021-2027                                         

Buget local 

21.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Construirea și operaționalizarea 
depozitului regional pentru 
stocurile de medicamente, 

echipamente și tehnică medicală de 
primă necesitate destinate 

situațiilor de urgență 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR                                 
  POR  Nord-Est 2021-

2027     
   Buget local 
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22.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Reabilitarea și conservarea 
obiectivelor turistice din neolitic 

(Cucuteni) – epoca antică (cetatea 
geto-dacică existentă din secolul IV 

– III I.H - Cotnari) – evul mediu 
(Curtea domnească și biserica din 

Hîrlău) 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

PNRR                                 
  POR  Nord-Est 2021-

2027     
   Buget local 

23.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Înfiinţare de parcuri tematice, prin 
reconstituiri: 

- parcul arheologic Cucuteni 
(reconstituirea unui sat neolitic); 

- parcul arheologic Cotnari 
(reconstituirea cetății dacice de pe 

dealul Cătălina); 
- Curtea domnească de la Hîrlău; 

- Parcul WW2 (reconstituirea liniei 
frontului de la Heleșteni; Dealul 

Mare – Dumești, etc); 
- Muzeul satului Moldovenesc 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

PNRR                                 
  POR  Nord-Est 2021-

2027     
   Buget local 

24.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Valorificarea turistică și culturală a 
ansamblului castelului și mănăstirii 

Miclăușeni din județul Iași 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

PNRR                                 
  POR  Nord-Est 2021-

2027     
   Buget local 

25.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Construirea și dotarea Institutului 
Regional de Medicină 
Cardiovasculară Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR                                         
POS 2021-2027                              

POR  Nord-Est 2021-
2027                           

Buget local   
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26.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Construire spital clinic integrat de 
boli respiratorii Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR                                         
POS 2021-2027                              

POR  Nord-Est 2021-
2027                           

Buget local   

27.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Centru Regional de Excelență în 
tratamentul integrat al infertilității 

– spital clinic de obstetrică şi 
ginecologie “Elena Doamna” Iași  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.1 - 
Stimularea capacităților de 

inovare cercetare și 
promovarea adoptării  

 Tehnologiilor avansate 

PNRR                                         
POS 2021-2027                              

POR  Nord-Est 2021-
2027                           

Buget local   

28.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Modernizare laborator de genetică 
moleculară şi genomică structurală 

în cadrul centrului de genetică 
medicală și boli rare a Spitalului 

Clinic de Obstetrică şi Ginecologie 
„Cuza-Vodă” Iaşi  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.1 - 
Stimularea capacităților de 

inovare cercetare și 
promovarea adoptării  

 Tehnologiilor avansate 

PNRR                                         
POS 2021-2027                              

POR  Nord-Est 2021-
2027                           

Buget local   

29.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Reabilitarea și extinderea Centrului 
de Recuperare, Medicină fizică și 
Balneologie din cadrul Spitalului 
Clinic de Urgență pentru  Copii 

“Sf. Maria” Iași – secția exterioară, 
Strada Ornescu, nr. 7 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR                                         
POS 2021-2027                                        

POR Nord-Est 2021-
2027                           

Buget local   

30.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Extinderea tronsonului C și 
construirea/dotarea ambalatorului 

integrat al Spitalului Clinic de 
Urgență pentru  Copii “Sf. Maria” 

Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR                                         
POS 2021-2027                              

POR  Nord-Est 2021-
2027                           

Buget local   

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 309 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
  

 

 
www.poca.ro 

Nr. crt Beneficiar Titlu Proiect Prioritate Obiectiv specific Surse de finanțare 

31.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Rețea de centre de zi pentru copiii 
în situații de risc (aprox 150 de 

servicii comunitare de prevenire a 
separării copilului de familia sa la 
nivelul municipiilor, orașelor şi 

comunelor) 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 
sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

PNRR                                                   
POR  Nord-Est 2021-

2027  
POIDS 2027-2027                          

Buget local   

32.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Modernizarea și crearea de 
infrastructură socială pentru  
persoanele  cu  dizabilități 

(operaționalizarea a 150 de servicii 
comunitare: LP în comunitate, 

centre de zi și centre de recuperare  
neuro-motorie  pentru persoane cu 

dizabilități) 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

PNRR                                                   
POR  Nord-Est 2021-

2027  
POIDS 2027-2027                          

Buget local   

33.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Introducerea Venitului Minim de  
Incluziune: adoptarea modificărilor  

legislative necesare 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

PNRR                                                             
POR Nord-Est 2021-

2027  
POIDS 2027-2027                          

Buget local   

34.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Operaționalizare tichete de muncă 
(cel  puțin 60 000 de lucrători 

casnici/prestatori  care  vor  presta  
servicii  prin intermediul tichetelor 

de muncă) 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 
sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

PNRR                                                             
POR Nord-Est 2021-

2027  
POIDS 2027-2027                          

Buget local   

35.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Min 350 de structuri de economie 
socială nou înființate și susţinerea 

scale-up-ului pentru min 50  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 

PNRR                                                             
POR Nord-Est 2021-

2027  

http://www.poca.ro/
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întreprinderi de economie socială  sociale prin regenerarea 

zonelor rurale și urbane 
aflate în declin 

POIDS 2027-2027                          
Buget local   

36.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Centrul Regional de Resurse pentru 
copii/elevi cu dizabilități, Iași, în 

strada Bucium nr. 17 - Liceul 
Tehnologic Special “Vasile 

Pavelcu” Iași (campus școlar 
destinat învățământului dual cu 

baze didactice, pentru dezvoltarea 
competențelor profesionale și 

transversale ale elevilor, inclusiv cu 
dotarea cu echipamente tehnologice 

de ultimă generație)  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR                                                             
POR Nord-Est 2021-

2027  
  Buget local   

37.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Reabilitare corp C2 și C3, hol, 
centrală termică și gard la Liceul 
Special Moldova, Târgu Frumos 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

38.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Consolidare și reabilitare clădire 
școlară (corp B), corp clădire 

centrală termică, magazie (Atelier 
școală) 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local 

http://www.poca.ro/
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39.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Construire școală gimnazială 
specială Pașcani 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local 

40.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Construire campus școlar – Centrul 
de Resurse Regional pentru 

copii/elevi cu dizabilități, Iași 
(relocare Liceul Tehnologic Special 

"Vasile Pavelcu" Iaşi) 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

PNRR                                                             
POR Nord-Est 2021-

2027 
Interreg Next România-

Republica Moldova 
2021-2027                                          
Buget local 

41.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Modernizarea Şcolii Gimnaziale 
Speciale Pașcani prin construirea 

unui corp nou de şcoală 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR                                                             
POR Nord-Est 2021-

2027 
Interreg Next România-

Republica Moldova 
2021-2027                                          
Buget local 

42.  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

IAȘI 

Utilizarea resurselor solare 
regenerabile pentru obținerea 

energiei electrice, a căldurii și a 
frigului și achiziționare de 

echipamente 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

prevenirea riscurilor  

PNRR                                     
POR  Nord-Est 2021-

2027  
AFM                                               

Buget local 

43.  
Spitalul Clinic de 
Urgență pentru 

Copii „Sf. 

Reabilitarea și modernizarea 
Spitalului Clinic de Urgenţǎ pentru 

Copii “Sf. Maria” Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 

POS 2021-2027 
PNRR                                     

POR  Nord-Est 2021-

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 312 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
  

 

 
www.poca.ro 

Nr. crt Beneficiar Titlu Proiect Prioritate Obiectiv specific Surse de finanțare 
Maria” Iași 

 
durabile prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 
2027                                                

Buget local 

44.  

Spitalul Clinic de 
Urgență pentru 

Copii „Sf. 
Maria” Iași 

Extindere și dotare Unitate 
Funcțională Regională de Urgență 

în cadrul Spitalului Clinic de 
Urgență pentru Copii "Sf. Maria" 

Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POS 2021-2027 
PNRR                                     

POR  Nord-Est 2021-
2027                                                

Buget local 

45.  
Colegiul Tehnic 
”ION HOLBAN 

IAȘI” 

Amenajare teren de sport în cadrul 
Colegiului Tehnic Ion Holban Iași” 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

  
 

Obiectiv specific 2.1-
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile 

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                    

CNI                                                                               
PNS 

46.  

Centrul de 
Asistență medico 

– socială 
BIVOLARI 

Dotarea sălii de kinetoterapie a 
C.A.M.S. Bivolari cu 

echipamente/aparate performante 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

  
 

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
si sistem medical de calitate 

eficient, modern 
 

POS 2021-2027 
PNRR                                     

POR  Nord-Est 2021-
2027                                                

Buget local 

47.  

Centrul de 
Asistență medico 

– socială 
BIVOLARI 

Dotarea C.A.M.S. Bivolari cu 
echipamente medicale high tech 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

  
 

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
si sistem medical de calitate 

eficient, modern 
 

POS 2021-2027 
PNRR                                     

POR  Nord-Est 2021-
2027                                                

Buget local 

48.  
Centrul de 

Asistență medico 
– socială 

Creșterea capacității C.A.M.S. 
Bivolari de la 60 la 110 de 

paturi/locuri prin construirea unui 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

  

Obiectiv specific 2.5 – 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 

POS 2021-2027 
PNRR                                     

POR  Nord-Est 2021-

http://www.poca.ro/
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BIVOLARI corp de clădire nou  sociale prin regenerarea 

zonelor rurale și urbane 
aflate în declin. 

2027                                                
Buget local 

49.  
Unitatea Medico-

Socială 
RĂDUCĂNENI 

Construirea unui corp de clădire 
pentru asigurarea de servicii 
medico-sociale de calitate 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman   

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
si sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POS 2021-2027 
PNRR                                     

POR  Nord-Est 2021-
2027                                                

Buget local 

50.  
Unitatea Medico-

Socială 
RĂDUCĂNENI 

Construirea unei platforme de 
depozitare a gunoiului 

biodegradabil 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 3.5 -
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

51.  
Unitatea Medico-

Socială 
RĂDUCĂNENI 

Creșterea capacității de trigenerare 
prin montarea unor panouri 

fotovoltaice 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 3.5 -
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

PNRR 
PNS 2023-2027  

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
AFM 

Buget local 

52.  

Spitalul Clinic de 
Boli Infecțioase 

”SFÂNTA 
PARASCHEVA” 

Iași 

Consolidare, reabilitare si 
refunctionalizare Pavilion 

Administrativ 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 -
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POS 2021-2027 
PNRR                                     

POR  Nord-Est 2021-
2027                                                

Buget local 

53.  Spitalul Clinic de 
Boli Infecțioase 

Construire pavilion 8 (prin 
desfiinţare cabină poartă, seră, beci, 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

Obiectiv specific 4.5 -
Asigurarea condițiilor de 

POS 2021-2027 
PNRR                                     

http://www.poca.ro/
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”SFÂNTA 

PARASCHEVA” 
Iași 

gard din cărămidă, garaj si grajd-
magazie 

inteligente și reziliente și 
durabile 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR  Nord-Est 2021-
2027                                                

Buget local 

54.  

Școala 
Profesională 

Specială 
„TRINITAS” 

Amenajarea unui centru de 
„Respiro” pentru elevii cu 

deficiențe severe/asociate și cu 
tulburări din spectrul autist 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman 

Obiectiv specific 2.1-
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile 

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local 

55.  

Școala 
Profesională 

Specială 
„TRINITAS” 

Achiziționarea a trei microbuze 
școlare 

 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman 

Obiectiv specific 2.1-
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile 

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

56.  

Școala 
Profesională 

Specială 
„TRINITAS” 

„Clasa / echipa mobilă” Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman 

Obiectiv specific 2.2- 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

57.  

Școala 
Profesională 

Specială 
„TRINITAS” 

Dezvoltarea/modernizarea unei 
sere destinate profesionalizării în 
domeniul „Agricol” a elevilor cu 
deficiențe severe/asociate și cu 

tulburări din spectrul autist 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman 

Obiectiv specific 2.3- 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 
inclusiv competențe digitale 

 
 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local 

http://www.poca.ro/
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58.  

Școala 
Profesională 

Specială 
„TRINITAS” 

 Asigurarea accesului la internet, 
clase virtuale, table smart, laptop-

uri 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman 

Obiectiv specific 2.3- 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 
inclusiv competențe digitale 

POEO 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
Buget local 

59.  
Școala 

Gimnazială 
Specială Pașcani 

Reabilitare corp clădire, centrală 
termică și extindere corp clădire 

Școala Gimnazială Specială 
Pașcani (proiectare tehnică și 

execuție lucrări) 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman 

Obiectiv specific 2.1-
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile 

incluziunii 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PODD 2021-2027 

AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local    

60.  
Școala 

Gimnazială 
Specială Pașcani 

Creștere a gradului de securitate și 
siguranță a elevilor prin amenajarea 

terenului aferent școlii: 
împrejmuire cu gard și porți 

automatizate, iluminat 
corespunzător folosind energie 
verde, asfaltare, monitorizare 

video, demolare clădiri anexe cu 
risc, construire foișor pentru 

activități în aer liber 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman 

Obiectiv specific 2.1-
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile 

incluziunii 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PODD 2021-2027 

AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local    

http://www.poca.ro/
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61.  

Școala 
Gimnazială 

Specială Pașcani 

 

 

 

 

 

”Școală pentru viitor” de 
înființare, amenajare și dotare a 
următoarelor ateliere/ laboratoare/ 
cabinete: atelier de ceramică (lut, 
porțelan), atelier de artterapie, 
cabinet de formare a deprinderilor 
de autogospodărie, laborator de 
bucătărie, cameră de stimulare 
multisenzorială, cabinet de 
meloterapie, atelier pentru țesut și 
confecționare obiecte de artizanat, 
atelier de confecționare a diferitelor 
produse personalizate (sacoșe, 
broșuri, semne de carte etc.), atelier 
de prelucarea a lemnului și a 
metalului 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman 

Obiectiv specific 2.1-
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile 

incluziunii 

POEO 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
Buget local 

62.  
Școala 

Gimnazială 
Specială Pașcani 

Amenajare și dotare a sălii de sport Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman 

Obiectiv specific 2.1-
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile 

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                    

CNI                                                                               
PNS 

63.  
Școala 

Gimnazială 
Specială Pașcani 

Dotare cu 3 microbuze pentru a 
asigura accesul tuturor copiilor cu 

cerințe educative speciale la 
serviciile școlii și pentru a asigura 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman 

Obiectiv specific 2.1-
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

http://www.poca.ro/
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serviciile de școlarizare la 

domiciliu 
incluziunii PNS                                     

64.  
Școala 

Gimnazială 
Specială Pașcani 

”Școala multimedia, școală smart” 
pentru dotarea și înființarea 

următoarelor: Laborator de realitate 
virtuală,  Laborator multimedia 
dotat cu rețea de calculatoare, 
copiiatoare, imprimantă 3D, 

pachete interactive de tip iqboard 
evolution, softuri educaționale, 

Laborator de tipografie și serigrafie 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman 

Obiectiv specific 2.3 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 
inclusiv competențe digitale 

POEO 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
Buget local 

65.  

Direcţia Generală 
de Asistenţă 

Socială 
și Protecţia 

Copilului Iași  

Înființarea unui centru regional 
pilot destinat copiilor cu probleme 

de comportament 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman 

Obiectiv specific 2.1-
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile 

incluziunii 

PNRR                                                   
POR  Nord-Est 2021-

2027  
POIDS 2027-2027                          

Buget local   

66.  

Direcţia Generală 
de Asistenţă 

Socială 
și Protecţia 

Copilului Iași 

Dezvoltarea unui centru pentru 
tineri vulnerabili, pentru 

menţinerea motivaţiei ramânerii în 
şcoală 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman 

Obiectiv specific 2.1-
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile 

incluziunii 

PNRR                                                   
POR  Nord-Est 2021-

2027  
POIDS 2027-2027                          

Buget local   

67.  

Direcţia Generală 
de Asistenţă 

Socială 
și Protecţia 

Copilului Iași 

Dezvoltarea si diversificarea 
serviciilor de recuperare pentru 

copiii cu dizabilitati 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman 

Obiectiv specific 2.1-
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile 

incluziunii 

PNRR                                                   
POR  Nord-Est 2021-

2027  
POIDS 2027-2027                          

Buget local   

http://www.poca.ro/
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68.  

Direcţia Generală 
de Asistenţă 

Socială 
și Protecţia 

Copilului Iași 

Înfiintarea de servicii de tip respiro 
pentru copiii  si adulţii cu 
dizabilități și familiile lor 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman 

Obiectiv specific 2.1-
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile 

incluziunii 

PNRR                                                   
POR  Nord-Est 2021-

2027  
POIDS 2027-2027                          

Buget local   

69.  

Direcţia Generală 
de Asistenţă 

Socială 
și Protecţia 

Copilului Iași 

Dezvoltarea rețelei de asistenți 
personali profesioniști care să ofere 

servicii de îngrijire la domiciliu 
pentru persoanele cu dizabilități 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman 

Obiectiv specific 2.1-
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile 

incluziunii 

                                                   
POIDS 2027-2027                          

Buget local   

70.  

Direcţia Generală 
de Asistenţă 

Socială 
și Protecţia 

Copilului Iași 

Înființarea de noi locuințe protejate 
pentru persoane cu dizabilități în 

vederea creșterii capacității 
serviciilor alternative de tip 

familial 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman 

Obiectiv specific 2.1-
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile 

incluziunii 

PNRR                                                   
POR  Nord-Est 2021-

2027  
Buget local   

71.  

Direcţia Generală 
de Asistenţă 

Socială 
și Protecţia 

Copilului Iași 

Extinderea serviciilor  cu noi 
locuințe protejate pentru victimele 

traficului de persoane și ale 
violenței domestice în vederea 
creșterii capacității serviciilor 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman 

Obiectiv specific 2.1-
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile 

incluziunii 

PNRR                                                   
POR  Nord-Est 2021-

2027  
Buget local   

72.  

Biblioteca 
Județeană   

„GH. ASACHI” 
IAŞI 

Construirea/alocarea unei clădiri 
adecvate pentru biblioteca publică 

destinată comunității ieşene, 
inclusiv reabilitarea/amenajarea şi 

dotarea cu echipamente 
performante 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman 

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 
inclusiv competențe digitale 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local  
Parteneriat Public-

Privat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

http://www.poca.ro/
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73.  PAŞCANI Construire Parc Industrial Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.1 - 
Stimularea capacităților de 

inovare cercetare și 
promovarea adoptării  

 Tehnologiilor avansate 

POR Nord-Est 2021-
2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

74.  PAŞCANI Înfiinţarea unui circuit turistic Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

75.  PAŞCANI Înfiinţarea Muzeului CFR Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

76.  PAŞCANI 

Calitate în pregătirea și formarea 
profesională pentru dobândirea de 

competențe de învățare pe tot 
parcursul vieții destinate 

învățământului profesional și tehnic 
(Colegiul Tehnic CF Unirea) 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POEO 2021-2027 
Fonduri SEE și 

norvegiene 
Buget local 

77.  PAŞCANI 

Reabilitarea și dotarea 
dispensarelor din localitățile 
componente ale Municipiului 
Pașcani pentru extinderea și 

diversificarea serviciilor medicale 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 
inclusiv competențe digitale 

PNRR                                         
POS 2021-2027                                        

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
CNI                         

   Buget local   

http://www.poca.ro/
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78.  PAŞCANI 

Construirea unui afterschool pentru 
copii din familiile dezavantajate 
social și cei cu părinții plecați în 

străinătate 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

79.  PAŞCANI Construire Centru social 
multifuncţional 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local 

80.  PAŞCANI 
Reabilitarea clădirilor rezidențiale 
și a clădirilor publice de pe raza 

UAT municipiul Pașcani 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PODD 2021-2027 

AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local    

81.  PAŞCANI 

Reabilitarea rețelelor de apă în 
vederea reducerii pierderilor și 

extinderea/reabilitarea rețelelor de  
transport a apei uzate 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local 

82.  PAŞCANI 
Gestionarea eficientă a deșeurilor 

prin amenajarea și reabilitarea 
punctelor de colectare  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PODD 2021-2027 

AFM 
CNI 

PNDL II 

http://www.poca.ro/
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83.  PAŞCANI 

Campanii de informare și 
conștientizare privind prevenirea 
deșeurilor, colectarea separată, 

economia circulară 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local 

84.  PAŞCANI Măsuri de prevenire a situațiilor de 
urgență în Municipiul Pașcani. 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

prevenirea riscurilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local 

85.  PAŞCANI 

Educația și instruirea populației 
privind comportarea și protecția la 
cutremur, inundații, alunecări de 

teren 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

prevenirea riscurilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local 

86.  PAŞCANI  Reabilitare spațiu verde și luciu de 
apă lac 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Programul Anghel 
Saligny 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

87.  PAŞCANI 

Îmbunătățirea protecției și 
conservării biodiversităţii, 

reducerea poluării prin consolidare 
versanți, împăduriri, perdele de 

protecție versanți  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local 

88.  PAŞCANI Reabilitarea zonelor degradate - 
reabilitarea și regularizarea 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

POR Nord-Est 2021-
2027 

http://www.poca.ro/
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lacurilor aflate în patrimoniul UAT 

Municipiul Pașcani  
utilizării resurselor conservării biodiversității și 

reducerea poluării 
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

89.  PAŞCANI 

Reabilitarea străzilor Oituz, Râpa 
Galbenă și Avram Iancu în vederea 

asigurării accesibilității, 
conectivității și siguranței cu DN 

28A 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNDL II                                         
POR Nord-Est 2021-

2027                                        
POT 2021-2027                                            

Buget Local 

90.  PAŞCANI 
Dezvoltare unei stații intermodale 

de transport pentru mărfuri și 
pasageri 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNDL II                                         
POR Nord-Est 2021-

2027                                       
POT 2021-2027                                           

Buget Local 

91.  PAŞCANI 
Realizarea de rute alternative în 

vederea decongestionării traficului 
în Municipiul Pașcani. 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.2 - 
Dezvoltarea unei  mobilități  

regionale și locale, 
îmbunătățirea accesului la 

TEN-T și a mobilității 
transfrontaliere  

PNDL II                                         
POR Nord-Est 2021-

2027                                           
POT 2021-2027                                            

Buget Local 

92.  PAŞCANI Elaborarea Strategiei de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

 Buget Local 

93.  PAŞCANI Regenerare urbană și reabilitare 
stradală în Municipiul Pașcani 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.4 - 
Reducerea emisiilor de 
carbon prin realizarea și 
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durabile implementarea planurilor de 

mobilitate urbană 
PNRR 

POR Nord-Est 2021-
2027                                

Buget Local 

94.  PAŞCANI Crearea de zone de agrement în 
Municipiul Pașcani 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.4 - 
Reducerea emisiilor de 
carbon prin realizarea și 

implementarea planurilor de 
mobilitate urbană 

POR Nord-Est 2021-
2027                                        

Buget Local 

95.  PAŞCANI 
Îmbunătățirea conexiunilor de 

transport dintre mediul urban și 
mediul rural 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNDL II                                            
POR Nord-Est 2021-

2027                                        
POT 2021-2027        

96.  HÎRLĂU 

Consolidare, restaurare, conservare 
și punere în valoare a ansamblului 

Curții Domnești din Hârlau str. 
Logofăt Tăutu nr. 8-10 , localitatea 

Hârlau 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local 

97.  HÎRLĂU Reabilitarea bisericii Sf. Dumitru 
localitatea Hârlău, Jud. Iași 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local 

98.  HÎRLĂU 

Realizarea unui centru de primiri 
urgențe și dotarea cu aparatură 

medicală performantă la spitalul 
Orășenesc Hârlău 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

PNRR                                         
POS 2021-2027                                        

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 

http://www.poca.ro/
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99.  HÎRLĂU 

Reabilitarea și consolidarea 
corpului administrativ cât și a 
secției de interne și chirurgie a 

spitalului Orășenesc Hârlau 
(monument istoric categorie B, 

construit în anul 1858) 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

PNRR                                         
POS 2021-2027                                        

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
CNI                         

   Buget local   

100.  HÎRLĂU 

Reabilitarea clădirilor publice din 
Orașul Hârlău și satul Pîrcovaci  - 

biblioteca, sediul primăriei 
Orașului Hârlau, grădinițe, școli 
gimnaziale, Colegiul Național 

Stefan cel Mare și Liceul 
Tehnologic 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local 

101.  HÎRLĂU 
Reabilitarea și modernizarea 
drumurilor locale din satul 
Pîrcovaci, Orașul Hârlău 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNDL II                                            
POR Nord-Est 2021-

2027                                        
POT 2021-2027 

Programul Anghel 
Saligny 

CNI 
Buget local       

102.  HÎRLĂU 
Reabilitarea și modernizarea 

străzilor din Orașul Hârlău, Jud. 
Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

PNDL II                                            
POR Nord-Est 2021-

2027                                        
POT 2021-2027        

http://www.poca.ro/
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infrastructura locală 

103.  HÎRLĂU 

Extinderea rețelelor de utilități 
publice de pe raza UAT Hârlău 

(alimentare cu apă, energie 
electrică și gaze naturale  în satul 

Pîrcovaci, Orașul Hârlău) 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

PODD 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

104.  AL.I.CUZA Sală sport și evenimente 
sportive/culturale  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

PNS 2023-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

105.  AL.I.CUZA Centru afterschool Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

PNS 2023-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II 

CNI 
Buget local 

106.  AL.I.CUZA Modernizare școli și grădinițe Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

 
PNRR 

PNS 2023-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 326 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
  

 

 
www.poca.ro 

Nr. crt Beneficiar Titlu Proiect Prioritate Obiectiv specific Surse de finanțare 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

107.  AL.I.CUZA Cantină socială Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

 
 

PNS 2023-2027 
POIDS 2021-2027 

CNI 
Buget local 

108.  AL.I.CUZA Locuințe sociale Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

 
PNRR 

POR Nord-Est 2021-
2027 

POIDS 2021-2027 
PNDL II 

CNI 
Buget local 

109.  AL.I.CUZA Reabilitare/modernizare cabinete 
medicale 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

 
PNRR 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
CNI 

Buget local 

110.  AL.I.CUZA Parc auto pentru 
autoturisme/autoutilitare proprii 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

PNDL II 
CNI                                                                                                                

Buget Local 

http://www.poca.ro/
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111.  AL.I.CUZA Cadastru general 
intravilan/extravilan 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

 
 

PNRR 
PNS 2023-2027                                                                                                                 

Buget Local 

112.  AL.I.CUZA Piață agroalimentară 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

CNI                                                                            
PNS 2023-2027                                    

Buget Local 

113.  AL.I.CUZA Mobilier stradal adiacent 
drumurilor comunale și sătești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

                                                                                                                   
 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

114.  AL.I.CUZA Zone de  wi-fi 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.3 - 
Îmbunătățirea accesului la 

infrastructura de comunicații 
de mare viteză 

     WiFi4EU        
   Buget Local                                    

115.  AL.I.CUZA Sistem supraveghere video pentru 2 
sate ( Volintirești și Kogălniceanu) 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.3 - 
Îmbunătățirea accesului la 

infrastructura de comunicații 

PNRR 
PNS 2023-2027 

POR Nord-Est 2021-

http://www.poca.ro/
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durabile de mare viteză 2027 

AFM 
Buget local                             

116.  AL.I.CUZA Amenajare diguri - malurile 
Siretului 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
Buget local 

117.  AL.I.CUZA Regularizare râu Siret 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
Buget local 

118.  AL.I.CUZA Sistem de apă/canalizare 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

119.  AL.I.CUZA Parcuri energie fotovoltaică 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
AFM 

Buget local 

120.  AL.I.CUZA Sistem salubrizare modern pentru 
colectarea deșeurilor 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

PNS 2023-2027  
PNRR 

PODD 2021-2027 

http://www.poca.ro/
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utilizării resurselor economia circulară CNI 

PNDL II 
Buget local 

121.  AL.I.CUZA Spații verzi și agrement 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

PNS 2023-2027  
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

122.  AL.I.CUZA Modernizare drumuri comunale și 
sătești/ exploatare 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

123.  AL.I.CUZA Trotuare adiacente drumurilor 
comunale și sătești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

124.  ARONEANU Fabrică de peleți Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

PNS 2023-2027  
PNDL II 

Buget local                                     

125.  ARONEANU Dezvoltare centru de colectare și Prioritatea 1 - Dezvoltarea Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 

PNS 2023-2027  
PNDL II 

http://www.poca.ro/
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valorificare lână unei economii competitive economice în mediul rural  Buget local                                     

126.  ARONEANU 
Înființarea de către tineri a fermelor 

agrozootehnice și modernizarea 
fermelor existente 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

PNS 2023-2027  
Buget local                                     

127.  ARONEANU 

Înființarea de sere și solarii și a 
unui centru local de colectare, 

spălare, curățare, sortare, procesare 
(inclusiv conserve tradiționale), 

ambalare și vânzarea produselor de 
origine horticolă în piața locală și 
în magazine din Iași sub un brand 

local 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

PNS 2023-2027  
POR Nord-Est 2021-

2027 
Buget local   

PPP                                   

128.  ARONEANU 
Susținerea conversiei viilor și 

înființarea de vii din soiuri 
apreciate de piață 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

PNS 2023-2027  
Buget local                                     

129.  ARONEANU 

Înființarea unui centru de 
producere semințe, butași, răsad, 

puieți din soiuri și hibrizi 
performanți în zonă prin parteneriat 

public-privat și cu instituții de 
cercetare 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

PNS 2023-2027  
POR Nord-Est 2021-

2027 
Buget local   

PPP    

130.  ARONEANU 

Înființarea cooperativelor, 
grupurilor de producători și 

asociațiilor pe subramuri agricole: 
culturi de câmp, legume- fructe, 

animale de fermă, apicultură 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

PNS 2023-2027  
Buget local       

131.  ARONEANU Reabilitare, restaurare, consolidare Prioritatea 1 - Dezvoltarea Obiectiv specific 1.7 - PNS 2023-2027  
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Biserica „Sf. Ilie” - monument 
istoric categoria B, sat Rediu-

Aldei, comuna Aroneanu 

unei economii competitive Sprijinirea valorificării 
potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
CNI 

Buget local    

132.  ARONEANU 
Reabilitare, consolidare Biserica 
„Sf. Varvara” în satul Șorogari, 

comuna Aroneanu 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

PNS 2023-2027  
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II 

CNI 
Buget local    

133.  ARONEANU 
Înființare centru medico-social 

pentru vârstnici în comuna 
Aroneanu, județul Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

PNS 2023-2027  
POIDS 2021-2027 

PNDL II 
CNI 

Buget local    

134.  ARONEANU 
Construire și dotare Centru pentru 

tineret în comuna Aroneanu, 
județul Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

PNS 2023-2027  
POIDS 2021-2027 

PNDL II 
CNI 

Buget local    

135.  ARONEANU 
Construire și dotare Așezământ 

cultural în sat Aroneanu, comuna 
Aroneanu, județul Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

PNS 2023-2027  
PNDL II 

CNI 
Buget local    

136.  ARONEANU Înființare ateliere de meșteșuguri, 
unități de economie socială, cursuri Prioritatea 2 - Dezvoltarea Obiectiv specific 2.2 - 

Promovarea integrării socio-
PNS 2023-2027  

POEO 2021-2027 

http://www.poca.ro/
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de reconversie profesională capitalului uman  economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

Buget local    

137.  ARONEANU 
Construire Sală de sport de 180 de 
locuri în sat Rediu Aldei, comuna 

Aroneanu, județul Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

PNS 2023-2027  
PNDL II                                        

CNI 
Buget local                                     

138.  ARONEANU Construire corp nou Școala 
gimnazială „Aron Vodă” Aroneanu 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 
inclusiv competențe digitale 

 
PNRR 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II   
CNI                                                                                                                                 

Buget local                              

139.  ARONEANU 
Reabilitare grădiniță și extindere 

pentru creșă în comuna Aroneanu, 
județul Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 
inclusiv competențe digitale 

 
PNRR 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II   
CNI                                                                                                                                 

Buget local                              

140.  ARONEANU Înființare cresă în satul Șorogari, 
comuna Aroneanu, județul Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 

 
PNRR 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II   
CNI                                                                                                                                 

http://www.poca.ro/
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inclusiv competențe digitale Buget local                              

141.  ARONEANU Înființarea de cabinete medicale și 
farmacii, inclusiv serviciu mobil 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

 
PNRR 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Fonduri SEE și 

norvegiene 
Buget local                                

142.  ARONEANU 
Modernizare drumuri de interes 

local în comuna Aroneanu, județul 
Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

143.  ARONEANU 
Reabilitarea infrastructurii rutiere 

afectate de viituri în comuna 
Aroneanu, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

144.  ARONEANU Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ282G 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

http://www.poca.ro/
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145.  ARONEANU 
Modernizare drum de legătură între 

DC 13 și DJ282G Cuza Vodă - 
Dorobanț 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

146.  ARONEANU Amenajare piste biciclete în 
comuna Aroneanu, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

147.  ARONEANU Amenajare trotuare în comuna 
Aroneanu, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

148.  ARONEANU Construire sediu administrativ în 
comuna Aroneanu, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

149.  ARONEANU Construire Casa Comunelor Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

PNS 2023-2027  
CNI 

http://www.poca.ro/
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inteligente și reziliente și 

durabile 
dezvoltare în mediul urban, 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura locală 

PNDL II 
Buget local 

150.  ARONEANU 
Construire și dotare Așezământ 

cultural în sat Aroneanu, comuna 
Aroneanu, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

151.  ARONEANU 
Înființare rețea de distribuție gaze 
naturale în comuna Aroneanu cu 

satele aparținătoare 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

152.  ARONEANU 

Producere de energie electrică 
„verde” prin amplasarea pe terenuri 
improprii agriculturii a centralelor 

cu panouri fotovoltaice și a 
centralelor eoliene în zone cu 

vânturi dominante 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
AFM 

Buget local 

153.  ARONEANU 

Sprijinirea creării unei rețele 
public-private de furnizare agent 

termic prin amplasarea de panouri 
solare termice la nivel de 

gospodărie/seră/fermă/clădiri și 
amplasarea unor centrale termice ce 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
AFM 

http://www.poca.ro/
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folosesc ca și combustibil peleți, 

biomasă și porumb 
Buget local 

PPP 

154.  ARONEANU 
Reabilitare clădiri publice din 
punct de vedere al eficienței 

energetice 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

155.  ARONEANU 
Îmbunătățirea fondului forestier 

prin conversie și împăduriri noi de 
suprafețe 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

 
PNS 2023-2027  

AFM 
Buget local 

156.  ARONEANU Reabilitare termică și dotare Școala 
gimnazială „Aron Vodă” Aroneanu 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

157.  ARONEANU 

Reabilitare termică, extindere și 
creșterea eficienței energetice la 

Școala Gimnazială „Aron Vodă”, 
Corp B, sat Dorobanț, comuna 

Aroneanu, județul Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

http://www.poca.ro/
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PNDL II 

Buget local 

158.  ARONEANU 

Reabilitare termică și dotare Școala 
gimnazială „Aron Vodă”, sat Rediu 
Aldei, comuna Aroneanu, județul 

Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

159.  ARONEANU 
Modernizarea și eficientizarea 

sistemului de iluminat public în 
comuna Aroneanu, județul Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

160.  ARONEANU 

Extinderea, modernizarea și 
eficientizarea sistemului de 
iluminat public în comuna 

Aroneanu, județul Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

161.  ARONEANU Amenajare iaz Rediu Aldei (pe 
bazinul hidrografic Chirița) 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

http://www.poca.ro/
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utilizării resurselor schimbările  climatice și  

prevenirea riscurilor  
Saligny 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

162.  ARONEANU 

Amenajarea lacurilor comunale 
prin parteneriat public-privat pentru 

practicarea pescuitului și 
acvaculturii 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

prevenirea riscurilor  

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

PPP 

163.  ARONEANU Amenajare complex de agrement - 
lacul Aroneanu 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

PPP 

164.  ARONEANU Înființare Grădină Zoologică în 
comuna Aroneanu 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                    

PNS 

165.  ARONEANU Înființare parc tematic „Aventura 
parc” - Rediu Aldei 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                    

PNS 

166.  ARONEANU Amenajare parc în satul Rediu 
Aldei, comuna Aroneanu, județul 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

POR Nord-Est 2021-
2027 

http://www.poca.ro/
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Iași utilizării resurselor conservării biodiversității și 

reducerea poluării 
PNDL II 

Buget local                                    
PNS 

167.  ARONEANU Înființare patinoar artificial în 
comuna Aroneanu, județul Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                    

PNS 

168.  BALŞ 
Modernizarea infrastructurii rutiere 

din comună în satele  Balș și 
Boureni 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                    

PNS 

169.  BALŞ Construire sistem de canalizare  în 
satele Balș și Boureni 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

170.  BĂLŢAŢI Construire locuințe pentru tineri 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
POIDS 2021-2027 

PNDL II 
CNI 

Buget local 

http://www.poca.ro/
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171.  BĂLŢAŢI Modernizare drumuri de interes 
local în satele comunei  Bălțați 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

172.  BĂLŢAŢI Amenajare drumuri de exploatare 
agricolă în Comunei Bălțați 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

173.  BĂLŢAŢI Modernizare Bază sportivă 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

174.  BĂLŢAŢI Extindere rețea gaz metan 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

PODD 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

http://www.poca.ro/
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175.  BĂLŢAŢI Extindere rețea apă 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

PODD 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

176.  BĂLŢAŢI Reabilitare sediu primărie 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

177.  BĂLŢAŢI Realizare bust (statuie) Al. I Cuza 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

Buget local 

178.  BÂRNOVA Restaurarea bisericii Sf.llie din sat 
Vișan 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local 

179.  BÂRNOVA 
Centrul educațional - social  de tip 
after-school din Comuna Bârnova, 

sat Vișan,  județul Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 

http://www.poca.ro/
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180.  BÂRNOVA Extindere școala veche în sat Vișan Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local 

181.  BÂRNOVA 

Instalarea sistemelor    de 
producere   și  distribuție    a 

energiei    electrice   și termice din  
surse  regenerabile pentru   clădirile 

instituțiilor publice 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

182.  BÂRNOVA Extindere rețea de iluminat public 
în    comuna Bîrnova, jud.  Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

183.  BÂRNOVA Extindere rețele de alimentare cu 
apă și  canalizare 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 

http://www.poca.ro/
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184.  BÂRNOVA Reabilitare str. Vișan (continuare  
str.  Vișan  -  Iași) 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

185.  BÂRNOVA Modernizare străzi sat Vișani 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

186.  BÂRNOVA 
Reabilitare și  modernizare drumuri 

locale afectate de inundații  în 
comuna Bârnova, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

187.  BÂRNOVA 
Reabilitarea infrastructurii rutiere 

afectate de viituri în comuna 
Bârnova, Județul  Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

http://www.poca.ro/
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188.  BÂRNOVA Construire sediu Primărie Bârnova 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

189.  BÂRNOVA 
Dotarea SVSU Bârnova cu 
autospecială  de pompieri și 

echipamente 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

190.  BÂRNOVA Dotarea și modernizarea Centrului 
de Mediu Bârnova 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

191.  BELCEŞTI Reabilitare lăcașe de cult Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                    

PNS 

192.  BELCEŞTI 
Amenajare piața de desfacere 

agroalimentară și târguri de profil 
agrare  și  zootehnice 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                    

PNS 

193.  BELCEŞTI Construire și reabilitare școli, 
grădinițe,     construire centru de zi 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

POR Nord-Est 2021-
2027 

http://www.poca.ro/
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pentru copii educație și formare de 

calitate și favorabile  
incluziunii 

PNDL II 
Buget local                                    

PNS 

194.  BELCEŞTI Amenajare săli  de sport și terenuri 
de sport  în sate ale comunei; 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                      

CNI                                                 
PNS 

195.  BELCEŞTI Amenajare Bază sportivă Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

PNS 2023-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

196.  BELCEŞTI 

Înființarea  unei  forme  de 
învățământ  pentru  

profesionalizare 
(de arte și meserii) 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 
inclusiv competențe digitale 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                      

CNI                                                 
PNS 

197.  BELCEŞTI 
Înființare dispensar medical  și 

serviciu  de îngrijire  la domiciliu 
pentru  persoane  vârstnice 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

PNRR                                         
POS 2021-2027                                        

POR Nord-Est 2021-
2027 

POIDS 2021-2027 
PNDL II 

http://www.poca.ro/
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198.  BELCEŞTI Modernizarea și extinderea rețelei 
de iluminat  public 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

199.  BELCEŞTI Extinderea și modernizarea rețelei 
de iluminat  casnic 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

200.  BELCEŞTI 
Înfiintarea și  extinderea rețelei  de 
alimentare cu apă și canalizare în 

satele  comunei Belcești 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

201.  BELCEŞTI Puncte de colectare  selective   a 
deșeurilor,  platforme gunoi 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

http://www.poca.ro/
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202.  BELCEŞTI 
Amenajarea de parcuri  și locuri de 

joacă  în satele  componente ale 
comunei 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

203.  BELCEŞTI Modernizare drumuri locale în 
comuna Belcești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

204.  BELCEŞTI Asfaltare drumuri comunale 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

205.  BELCEŞTI Modernizare drumuri de 
exploatație   agricolă 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

206.  BELCEŞTI 
Realizare poduri, podete,  punți și 
alei  pietonale, treceri de pietoni; 

piste pentru   bicicliști 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 

http://www.poca.ro/
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207.  BELCEŞTI Modernizare și extindere sediu 
Serviciu   de Gospodărire comunală 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

208.  BELCEŞTI Dotarea  Serviciului public  pentru 
gospodărire comunală 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

209.  BELCEŞTI Înfiintarea rețelei de alimentare cu 
gaz a  comunei 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

PODD 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

210.  BELCEŞTI Modernizare Cămin Cultural 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

211.  BELCEŞTI Modernizare sediu Primărie Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

PNS 2023-2027  
CNI 

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 349 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
  

 

 
www.poca.ro 

Nr. crt Beneficiar Titlu Proiect Prioritate Obiectiv specific Surse de finanțare 
inteligente și reziliente și 

durabile 
dezvoltare în mediul urban, 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura locală 

PNDL II 
Buget local 

212.  BELCEŞTI 
Construire sediu pentru serviciul 
public  de situații de urgență și 

achiziția de utilaje specifice  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027 
PNDL II 

CNI                                                                                                                                                             
Buget local        

213.  BIVOLARI Înființarea unui muzeu al satului  Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

214.  BIVOLARI Construire sală de sport Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                    

CNI                                                                               
PNS 

215.  BIVOLARI Construire teren de sport dotat cu 
instalație de nocturnă  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                    

CNI                                                                               
PNS 

216.  BIVOLARI Reparații capitale la Școlile din 
comuna Bivolari  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 

http://www.poca.ro/
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calitate și favorabile  

incluziunii 
Buget local                                                                                                                

PNS 

217.  BIVOLARI Construire centru administrativ Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                

PNS 

218.  BIVOLARI Construire centru medical 
multifuncțional 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

PNRR                                                          
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II 

CNI                         
   Buget local   

219.  BIVOLARI Construire heliport 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

 
PNDL II 

CNI                         
   Buget local   

PPP 

220.  BIVOLARI Înființare rețea de canalizare în 
satele Tabăra și Buruienești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

221.  BIVOLARI Extindere sistem de  alimentare cu 
apă în toate satele comunei Bivolari  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 

http://www.poca.ro/
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durabile prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

222.  BIVOLARI Construire stație de epurare în satul 
Tabăra 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

223.  BIVOLARI Modernizarea drumuri comunale 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

224.  BIVOLARI Construirea de poduri și podețe 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

225.  BIVOLARI Construire trotuare 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 352 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
  

 

 
www.poca.ro 

Nr. crt Beneficiar Titlu Proiect Prioritate Obiectiv specific Surse de finanțare 
Buget local 

226.  BIVOLARI Construire Rigole 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

227.  BRĂEŞTI 
Dezvoltarea programelor de 

promovare a activității 
antreprenoriale 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

PNS 2023-2027  
POEO 2021-2027 

Buget local 

228.  BRĂEŞTI 

Susţinerea parteneriatelor de tip 
public-privat pentru valorificarea 
resurselor locale (ferme piscicole, 

ferme agro-zootehnice – prelucrare 
lapte, carne, etc.) 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

PNS 2023-2027  
Buget local 

229.  BRĂEŞTI 

Sprijinirea înființării de facilitați de 
cazare (pensiuni şi pensiuni 

agroturistice) capabile să asigure 
un minim de spații de cazare în 
zonă, facilitați necesare pentru 

dezvoltarea oricărui tip de turism 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

PNS 2023-2027  
Buget local 

230.  BRĂEŞTI Îmbunătățirea infrastructurii TV și 
internet 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
 POCIDIF 2021-2027 

http://www.poca.ro/
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comunicațiilor  Buget local         

231.  BRĂEŞTI 
Îmbunătățirea relației dintre 

cetățean și administrația publică 
prin utilizarea funcțiilor online  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

PNRR                                 
  POR  Nord-Est 2021-

2027     
POCIDIF 2021-2027                                         

Buget local 

232.  BRĂEŞTI Achiziție sistem de supraveghere 
video pentru punctele cheie 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

PNRR 
PNS 2023-2027 

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 

Buget local            

233.  BRĂEŞTI 
Derularea    unor    programe    de 

promovare  a metodelor  şi 
tehnologiilor agricole moderne  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                     
PNS 

234.  BRĂEŞTI 

Facilitarea accesului la sprijin și 
consultanţă profesională pentru 

întreprinzători agricoli prin crearea 
unui centru de calificare 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                    
PNS 

235.  BRĂEŞTI 

Reabilitarea  pieţei agroalimentare 
din comuna Brăești prin dotarea cu 
mijloace moderne care să faciliteze 

vânzarea produselor agricole   

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

236.  BRĂEŞTI Reabilitarea instituțiilor de Prioritatea 2 - Dezvoltarea Obiectiv specific 2.1 - POR Nord-Est 2021-

http://www.poca.ro/
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învățământ capitalului uman  Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

2027 
PNDL II 

Buget local                                                                               
PNS 

237.  BRĂEŞTI Construirea unei săli și a unui teren 
de sport 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                   

CNI                                                                              
PNS 

238.  BRĂEŞTI Construire și dotare centru de zi 
pentru copii 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                                               
PNS 

239.  BRĂEŞTI Construire și  dotare Centru de 
îngrijire a persoanelor vârstnice 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                                              
PNS 

240.  BRĂEŞTI 
Specializarea și  reacalificarea 

persoanelor vulnerabile din 
Comuna Brăesti, jud. Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 
inclusiv competențe digitale 

POEO 2021-2027 
POIDS 2021-2027 

Fonduri SEE și 
norvegiene 
Buget local 

http://www.poca.ro/
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241.  BRĂEŞTI 

Derulare de programe de consiliere 
și orientare şcolară în vederea 
diminuării  fenomenului  de 

abandon şcolar 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 
inclusiv competențe digitale 

POEO 2021-2027 
POIDS 2021-2027 

Fonduri SEE și 
norvegiene 
Buget local 

242.  BRĂEŞTI 
Sprijinirea tinerilor care au părăsit 
timpuriu şcoala prin programe de 

tip „a doua şansă” 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 
inclusiv competențe digitale 

POEO 2021-2027 
POIDS 2021-2027 

Fonduri SEE și 
norvegiene 
Buget local 

243.  BRĂEŞTI 
Montare a două posturi de 

transformare  și  extindere a rețelei 
electrice 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
AFM 

Buget local                                                                                

244.  BRĂEŞTI 
Reabilitarea termică și creșterea 
eficienței energetice a clădirilor 

publice din comuna Brăești 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

245.  BRĂEŞTI Modernizarea și extinderea Prioritatea 3 - Protejarea Obiectiv specific 3.1 - PNRR 

http://www.poca.ro/
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iluminatului stradal mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

246.  BRĂEŞTI 
Construirea unui parc de energie 

solară fotovoltaică în comuna 
Brăești 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
AFM 

Buget local 

247.  BRĂEŞTI Construirea unui parc de eoliene în 
comuna Brăești 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

248.  BRĂEŞTI 
Captarea unor acumulări de apă în 

vederea irigării suprafețelor 
agricole  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

249.  BRĂEŞTI 

Modernizarea şi extinderea rețelei  
de  alimentare  cu  apă  și 

înființarea, modernizarea și 
extinderea sistemului de canalizare 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

http://www.poca.ro/
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CNI 

PNDL II 
Buget local 

250.  BRĂEŞTI 

Organizarea sistemului  de 
colectare selectivă, a spațiului de 

depozitare temporară și transportul 
deșeurilor 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

251.  BRĂEŞTI Monitorizarea calității aerului 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

252.  BRĂEŞTI Asfaltare drumuri de interes local 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

253.  BRĂEŞTI Modernizare drumuri agricole 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

254.  BRĂEŞTI Construire poduri, podețe și 
trotuare în comună 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 

http://www.poca.ro/
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durabile prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

255.  BRĂEŞTI 
Modernizarea și extinderea 

sistemului de transport public în 
comun 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

256.  BRĂEŞTI Construire și dotare sediu primărie 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

257.  BRĂEŞTI Construire bază de agrement 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                     

PNDL II                                         
CNI                                                   

Buget Local 

258.  BRĂEŞTI Reabilitare Cămin Cultural 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local 

http://www.poca.ro/
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259.  BRĂEŞTI Reabilitare dispensar comunal 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR                                                             
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II 

CNI                         
   Buget local   

260.  BRĂEŞTI Achiziție utilaje specializate pentru  
întreținerea  curățeniei  în comună 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027                                                                                                                                                             
Buget local        

261.  BRĂEŞTI 

Înființare rețele de distribuție a 
gazului metan pe teritoriile 

administrative ale comunelor 
asociate Brăești-Lungani-Sinești, 

județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

PODD 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

262.  BUTEA 
Înființare creșă în sistem public în 
satul Butea, comuna Butea, județul 

Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

263.  BUTEA Înfiintare centru de asistență pentru Prioritatea 2 - Dezvoltarea Obiectiv specific 2.1 - PNRR 

http://www.poca.ro/
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copii de tip after school capitalului uman  Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

264.  BUTEA Modernizarea, extinderea și dotarea 
bibliotecilor din comuna Butea 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

265.  BUTEA Înființare parc panouri solare 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

266.  BUTEA 
Extindere rețea de canalizare în 

satele Butea și Miclăușeni, județul 
Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

267.  BUTEA Înființare sistem de irigatiii în 
comuna Butea 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

http://www.poca.ro/
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268.  BUTEA Realizarea de platforme  comunale 
de depozitare a gunoiului de grajd 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

269.  BUTEA Modernizare drumuri de interes 
local în comuna Butea, judetul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

270.  BUTEA 

Reabilitare și modernizare drumuri 
comunale și sătești afectate de 

inundații, în comuna Butea, judeţul 
Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

271.  BUTEA 
Lucrări de construire trotuare, 

amenajare și întreținerea străzilor 
din comuna Butea, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

272.  BUTEA Modernizare drumuri de exploatare 
agricolă 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 

http://www.poca.ro/
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273.  BUTEA Modernizare cămin cultural din 
comuna Butea 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                      

PNDL II                                                                                             
CNI                                                    

Buget Local 

274.  BUTEA Modernizare centru civic din sat 
Butea, judetul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027                                                                                      
PNDL II                                                                                             

CNI                                                    
Buget Local 

275.  BUTEA Amenajare parcuri de joacă în 
satele din comuna Butea 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027                                                                                      
PNDL II                                                                                             

CNI                                                    
Buget Local 

276.  CEPLENIŢA 

Sprijinirea valorificării 
potențialului turistic existent (pod, 

beci, biserică Zlodica, conac 
Ceplenița) 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

277.  CEPLENIŢA 

Sprijinirea și promovarea eficienței 
energetice, prin înfiintare parc 

eolian în comuna Ceplenița, judetul 
Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 

http://www.poca.ro/
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Buget local 

278.  CEPLENIŢA Extinderea retelelor electrice în 
comuna Ceplenita, județul Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

279.  CEPLENIŢA 

Îmbunătățirea calității mediului 
prin lucrări de împădurire a 

terenurilor agricole degradate, în 
comuna Ceplenița, județul Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

prevenirea riscurilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

280.  CEPLENIŢA 
Combaterea alunecarilor de teren 

prin împădurire în comuna 
Ceplenita, județul Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

prevenirea riscurilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

281.  CEPLENIŢA 
Modernizare drumuri prin asfaltare 

- DJ 281 D (Ceplenita-Coarnele 
Caprei) 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

282.  CIOHORANI Amenajare zonă turistică ( pom 
centenar și monumente ) 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

http://www.poca.ro/
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283.  CIOHORANI Construire muzeu sătesc  Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

284.  CIOHORANI Amenajare Centru  Medical 
Multifuncțional 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

PNRR                                                           
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II 

CNI                         
   Buget local   

285.  CIOHORANI Modernizare iluminat public 
panouri fotovoltaice  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
AFM 

Buget local 

286.  CIOHORANI Extinderea rețelei de apă și 
canalizare 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

287.  CIOHORANI Reabilitare drumuri, poduri și 
podețe 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 

http://www.poca.ro/
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durabile prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

288.  CIOHORANI Modernizare drumuri de exploatare 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

289.  CIOHORANI Modernizare drumuri interioare 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

290.  CIOHORANI Amenajări alei pietonale 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

291.  CIOHORANI Amenajare parcuri recreative 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

292.  CIOHORANI Construire Centru Cultural Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                           

http://www.poca.ro/
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Multifuncțional inteligente și reziliente și 

durabile 
dezvoltare în mediul urban, 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura locală 

PNS 2023-2027                                                   
CNI   

PNDL II                                                     
Buget Local 

293.  CIOHORANI Construire bazin înot didactic 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                           

PNS 2023-2027                                                   
CNI   

PNDL II                                                     
Buget Local 

294.  CIOHORANI Construire sediu și garaj S.V.S.U 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

295.  CIOHORANI Construire sediu Poliție Locală 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

296.  CIOHORANI Construire locuințe de serviciu 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
POIDS 2021-2027 

PNDL II 
CNI 

Buget local 

http://www.poca.ro/
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297.  CIOHORANI Dotare S.V.S.U. cu ambulanță 
SMURD 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

298.  CIOHORANI Extinderea rețelei de gaze naturale 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

PODD 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

299.  CIOHORANI Amenajare piață agroalimentară 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

300.  CIOHORANI Înființare post radio - TV local 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

                                                                                                                                       
Buget Local 

301.  CIOHORANI Înființare Serviciu de Gospodărie 
Locală 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 

                                                                                                                              
Buget Local 

http://www.poca.ro/
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durabile prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

302.  CIORTEŞTI 

Organizarea de evenimente, în 
parteneriat cu AJOFM, pentru 

promovarea culturii antreprenoriale 
în rândul tinerilor 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

POEO 2021-2027 
Buget local                                                                                

303.  CIORTEŞTI Înființare Centru de informare și 
consultanță agricolă 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

PNS 2023-2027  
Buget local                                                                                

304.  CIORTEŞTI 
Extinderea gradului de acoperire  a 

rețelei de internet la nivelul 
comunei 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
 POCIDIF 2021-2027 

Buget local         

305.  CIORTEŞTI 

Identificarea oportunităților de 
parteneriat public – privat în 

vederea demarării de activități în 
domeniul industrial  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.5 - 
Creșterea competitivității și 
sustenabilității industriilor 

culturale și creative 

PPP 
Buget local                                                                                

306.  CIORTEŞTI Promovarea meșteșugurilor 
tradiționale 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.5 - 
Creșterea competitivității și 
sustenabilității industriilor 

culturale și creative 

PNS 2023-2027  
Buget local                                                                                

307.  CIORTEŞTI Organizarea anuală a Sărbătorii Prioritatea 1 - Dezvoltarea Obiectiv specific 1.7 - PNS 2023-2027  

http://www.poca.ro/
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Comunale unei economii competitive Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 
Buget local                                                                                

308.  CIORTEŞTI 

Modernizarea și dotarea cu 
mobilier adecvat a activității 

educaționale a tuturor unităților de 
invățământ 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                

309.  CIORTEŞTI Burse sociale pentru tinerii din 
familii sărace 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

 
Buget local                                                                                

310.  CIORTEŞTI Combaterea fenomenului de 
abandon școlar 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POEO Nord-Est 2021-
2027 

POIDS 2021-2027 
Fonduri SEE și 

norvegiene 
Buget local                                                                                

311.  CIORTEŞTI Sprijin pentru minorități și 
categorii defavorizate 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POEO Nord-Est 2021-
2027 

POIDS 2021-2027 
Fonduri SEE și 

norvegiene 
Buget local                                                                                

312.  CIORTEŞTI 
Programe de consiliere și orientare 

profesională pentru șomeri, 
persoane inactive sau persoane 
aflate în căutarea unui loc de 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 

POEO Nord-Est 2021-
2027 

POIDS 2021-2027 
Fonduri SEE și 

http://www.poca.ro/
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muncă defavorizate norvegiene 

Buget local                                                                                

313.  CIORTEŞTI 
Programe de formare profesională 

a funcționarilor publici din 
primărie 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 
inclusiv competențe digitale 

POEO Nord-Est 2021-
2027 

Fonduri SEE și 
norvegiene 
Buget local                                                                                

314.  CIORTEŞTI Construire dispensar medical în 
comuna Ciortești, județul Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

PNRR                                                               
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II 

CNI                         
   Buget local   

315.  CIORTEŞTI Achiziționarea unei ambulanțe Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

 PNS 2023-2027                                        
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II 

CNI                         
   Buget local   

316.  CIORTEŞTI Elaborarea unei strategii de 
marketing local 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 
sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

 
Buget local                                                                                

http://www.poca.ro/
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317.  CIORTEŞTI Amenajare sisteme colectare apă și 
scurgere către centrele de colectare  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

318.  CIORTEŞTI Promovarea colectării selective 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

319.  CIORTEŞTI Tehnologii nepoluante, conform 
standardelor europene 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

320.  CIORTEŞTI Împăduriri pentru prevenirea 
alunecărilor de teren 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

321.  CIORTEŞTI Amenajarea de trotuare și alei 
pietonale pe drumurile principale 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

322.  CIORTEŞTI Achiziționarea unor utilaje pentru Prioritatea 4 - Dezvoltarea Obiectiv specific 4.1 - PNS 2023-2027                                                                                                                                                             

http://www.poca.ro/
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întreținerea drumurilor unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Creșterea accesibilității, 
conectivității și siguranței 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura de transport 

Buget local        

323.  CIORTEŞTI 

Modernizarea sistemului rutier prin 
implementarea sistemelor video, a 

mijloacelor de semnalizare 
luminoase și a indicatoarelor 

stradale 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

324.  CIORTEŞTI 
Extinderea gradului de acoperire și 

a rețelei de internet la nivelul 
comunei 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.3 - 
Îmbunătățirea accesului la 

infrastructura de comunicații 
de mare viteză 

Wifi4EU 
Buget local 

325.  COMARNA 

Stimularea parteneriatelor public-
privat pentru înființarea centrelor 

de colectare, prelucrare și 
valorificare a producției agricole 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

PNS 2023-2027  
Buget local                                                                               

PPP 

326.  COMARNA Sprijinirea dezvoltării și 
diversificării serviciilor în comună  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

PNS 2023-2027  
Buget local                                                                               

PPP 

327.  COMARNA Înființarea și modernizarea 
fermelor zootehnice  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

PNS 2023-2027  
Buget local                                                                                

http://www.poca.ro/
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interes local și regional  

328.  COMARNA 

Promovarea transparenței 
administrației prin actualizarea 

paginii web și introducerea unor 
noi secțiuni (obținere online 

autorizații, adeverințe, certificate, 
sesizări) 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

PNRR                                 
  POR  Nord-Est 2021-

2027     
POCIDIF 2021-2027                                         

Buget local 

329.  COMARNA 

Digitalizarea serviciilor 
administrative pentru facilitarea 
interacțiunii între administrația 

publică și cetățeni 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

PNRR                                 
  POR  Nord-Est 2021-

2027     
POCIDIF 2021-2027                                         

Buget local 

330.  COMARNA 
Dotarea primăriei cu echipamente 

cu tehnologie  IT modernă și 
performantă 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

PNS 2023-2027 
POCIDIF 2021-2027 

Buget local      

331.  COMARNA Construire școală clasele I-VIII în 
satul Comarna 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local                         

332.  COMARNA Construire școală și grădiniță în 
satul Curagău 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 

http://www.poca.ro/
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calitate și favorabile  

incluziunii 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local                                 

333.  COMARNA Construire gradiniță cu program 
prelungit în satul Osoi  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local                                

334.  COMARNA Înființarea unui centru de zi pentru 
copii din categoriile defavorizate  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POIDS 2021-2027                                                                                                                                                             
Buget local                                                                    

335.  COMARNA 
Înființarea de profiluri de arte și 

meserii în școlile din comuna 
Comarna 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POEO 2021-2027                                                                                                                                                             
Buget local                                                               

336.  COMARNA 
Crearea unui serviciu de îngrijire și 

asistență la domiciliu pentru 
persoanele vârstnice  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POIDS 2021-2027                                                                                                                                                             
Buget local                                                                    

337.  COMARNA Creare servicii sociale pentru 
persoanele cu handicap 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

http://www.poca.ro/
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defavorizate PNDL II                                          

CNI                                                                                 

338.  COMARNA Atragere finanțare pentru 
înființarea de farmacii  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

339.  COMARNA 
Reabilitarea si dotarea 

dispensarelor medicale de pe raza 
comunei Comarna 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

PNRR                                                               
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II 

CNI                         
   Buget local   

340.  COMARNA Reabilitarea termică a clădirilor 
aflate în administrarea primăriei 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                           

341.  COMARNA 

Extinderea și modernizarea 
iluminatului public stradal în toate 

localitățile comunei cu sursă de 
lumină tip LED 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 

http://www.poca.ro/
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Buget local                                                                       

342.  COMARNA Extinderea rețelei de alimentare cu 
apă în toate localitățile comunei 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                

343.  COMARNA Modernizarea prin asfaltare a 
drumurilor sătești și comunale 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

344.  COMARNA Îmbunătățirea accesibilității 
exploatațiilor agricole 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

345.  COSTEŞTI 

Achizitie tablete scolare si 
echipamente electronice pentru 

unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat din comuna 

Costesti, judetul Iasi 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 
inclusiv competențe digitale 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

346.  COSTEŞTI 
Modernizarea sistemului de 

iluminat public stradal în comuna 
Costesti, judetul Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 

http://www.poca.ro/
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PNDL II 
Buget local                                                                          

347.  COSTEŞTI Extindere rețea de alimentare cu 
apă în comuna Costești, județul Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                                  

348.  COSTEŞTI Extindere rețea de canalizare în 
comuna Costești, județul Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                                  

349.  COSTEŞTI 
Modernizare drumuri sătești și 
comunale în comuna Costești, 

județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

350.  COSTEŞTI 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructuri rutiere afectate de 
fenomenele hidrometeorologice 
periculoase din comuna Costești 

județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 

http://www.poca.ro/
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Buget local 

351.  COSTEŞTI 
Reabilitarea infrastructurii rutiere 

afectate de viituri, în comuna 
Costești, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

352.  COSTEŞTI 

Înființare sistem inteligent de 
distribuție gaze naturale în 

comunele Ruginoasa, Strunga, 
Alexandru Ioan Cuza și Costești, 

din județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

PODD 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

353.  COSTEŞTI 
Construire și dotare cămin cultural 
în satul Costești, comuna Costești, 

județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local 

354.  COSTEŞTI 
Construire sală de sport în satul 

Costești, comuna Costești, județul 
Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 

http://www.poca.ro/
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355.  COSTULENI 

Sprijinirea și  promovarea  
sportului   prin  realizare  de 
investitii  în Sali de sport,  în 

mediul  rural 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local 

356.  COSTULENI 

Asigurarea conditiilor de 
depozitare a fructelor și legumelor 

prin realizarea de investiții în 
centre frigorifice în mediul  rural 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

 
PNS 2023-2027 

Buget local 

357.  COSTULENI 

Asigurarea condițiilor de 
comercializare   a produselor 

agroalimentare în mediul  rural, 
prin realizarea de investiții în spatii  

destinate  înființării unor piețe  
agroalimentare 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027                                                                                   
PNDL II                                                                                  

CNI                                                                                                 
Buget Local 

358.  COTNARI Modernizare drumuri comunale și 
sătești din satele comunei Cotnari 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

359.  COTNARI 
Înfiintarea sistemului de alimentare 
cu apă în satele Cireseni, Zbereni si 

Fagat 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNRR 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

http://www.poca.ro/
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360.  COTNARI 

Înființarea sistemului de distributie 
gaze naturale in satele Cireseni, 

Zbereni, Fagat, Hodora, Bahlui si 
Iosupeni  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

PODD 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

361.  COTNARI Înființare bază sportivă Cotnari 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

362.  COTNARI Înființare Sală de sport Cotnari 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

Fonduri europene/buget 
local/alte surse 

363.  COTNARI Dotarea parcului auto cu mașini, Prioritatea 4 - Dezvoltarea Obiectiv specific 4.5 - PNS 2023-2027                                                                                                                                                             

http://www.poca.ro/
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utilaje și echipamente pentru 

lucrările de curățenie, igienizare, 
întreținere și reparație rețea de 

drumuri de interes local 

unei infrastructuri moderne, 
inteligente și reziliente și 

durabile 

Asigurarea condițiilor de 
dezvoltare în mediul urban, 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura locală 

Buget local        

364.  COTNARI Construire sediu nou Biblioteca 
Cotnari 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

365.  COTNARI Construire sediu nou Primarie 
Cotnari si consiliu local Cotnari 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

Fonduri europene/buget 
local/alte surse 

366.  COTNARI 
Extindere rețea de canalizare/dotare 

gospodării cu fose septice din 
satele comunei Cotnari 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

367.  COTNARI 
Modernizare retea de iluminat 

public stradal prin tehnologie led 
sau energie verde 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 382 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
  

 

 
www.poca.ro 

Nr. crt Beneficiar Titlu Proiect Prioritate Obiectiv specific Surse de finanțare 
Buget local 

368.  COTNARI 
Construire teren de sport 

multifunctional pentru colile din 
satul Carjoaia, Hodora si Zbereni 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

Fonduri europene/buget 
local/alte surse 

369.  COTNARI Reparatii capitale Pod Bahlui -DC 
144 Cotnari-Bahlui 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

Fonduri europene/buget 
local/alte surse 

370.  COTNARI 
Modernizare drumuri agricole de 

exploatare în comuna Cotnari, 
județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

371.  COTNARI 
Întocmire/actualizare/reactualizare 
PUG/PUZ comuna Cotnari-zona de 

dezvoltare economica 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

Fonduri europene/buget 
local/alte surse 

372.  COTNARI Construire pista de biciclete in 
comuna Cotnari, judetul Iasi 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

Fonduri europene/buget 
local/alte surse 

http://www.poca.ro/
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infrastructura locală 

373.  COTNARI 
Digitalizarea serviciilor publice ale 

administrației publice locală 
Cotnari 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.1 - 
Stimularea capacităților de 

inovare cercetare și 
promovarea adoptării  

 Tehnologiilor avansate 

PNRR                                 
  POR  Nord-Est 2021-

2027     
POCIDIF 2021-2027                                         

Buget local 

374.  COZMEŞTI Achiziție de utilaje pentru comuna 
Cozmești, jud. Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNDR 

375.  COZMEŞTI 
Achiziționarea de materiale 

sanitare  în cadrul școlilor din 
Comuna Cozmești, județul Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

                                                                                                                                                    
Buget local        

376.  COZMEŞTI Modernizare drumuri sătești în 
comuna Cozmești, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

377.  COZMEŞTI 
Modernizare centru after school sat 

Cozmești, comuna Cozmești, 
județul Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

PNDR 

378.  COZMEŞTI Înființare rețea alimentare cu apă și Prioritatea 4 - Dezvoltarea Obiectiv specific 4.5 - PNS 2023-2027  

http://www.poca.ro/
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canalizare în comuna Cozmești, 

județul Iași 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Asigurarea condițiilor de 
dezvoltare în mediul urban, 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura locală 

Programul Anghel 
Saligny 

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

379.  COZMEŞTI Achiziții tablete și IT pentru școlari 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POIM 2014-2020 
POEO 2021-2027 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local 

380.  COZMEŞTI Modernizare Școala Profesională 
Cozmești 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local 

381.  CRISTEŞTI Realizare PUG general al comunei 
Cristeși 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
Buget local                                                                                                                

382.  CRISTEŞTI Modernizarea bazelor sportive din 
comuna Cristești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

http://www.poca.ro/
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383.  CRISTEŞTI Realizarea terenuri și construcție 
săli de sport  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

384.  CUCUTENI Valorificarea potențialului turistic 
existent - Cultura Cucuteni 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027            Buget local   

385.  CUCUTENI 
Acordarea unei mese calde elevilor 
din comună, în vederea combaterii 

abandonului școlar 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POIDS 2021-2027                                                                                                                                                     
Buget local 

386.  CUCUTENI Dotarea Școlii Gimnaziale „Petru 
Poni” Cucuteni 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 
inclusiv competențe digitale 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

387.  CUCUTENI 
Modernizare iluminat 

public/montare lămpi economice cu 
led 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 

http://www.poca.ro/
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Buget local                                                                         

388.  CUCUTENI 
Extindere rețea de alimentare cu 

apă și sistem centralizat de 
canalizare 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                                   

389.  CUCUTENI Modernizare drumuri comunale și 
sătești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

390.  CUCUTENI Extindere rețea de gaze naturale în 
satul Bărbătești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

PODD 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

391.  DAGAȚA 
Îmbunătățirea siguranței publice 

prin sistem de supraveghere video 
la nivelul întregii comune 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

PNRR 
PNS 2023-2027 

POR Nord-Est 2021-
2027 

http://www.poca.ro/
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tehnologiei informației și 

comunicațiilor  
AFM 

Buget local            

392.  DAGAȚA 

Dotare la standarde 
corespunzătoare pentru 

îmbunătățirea calității serviciilor 
oferite populației, inclusiv cu 

chipamente IT de ultimă generație 
care sa permită menținerea 

înregistrarilor (de taxe și impozite, 
de terenuri, etc.) în  condiții 
corespunzătoare și care sa 

contribuie la scurtarea timpului de 
soluționare  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

POCIDIF 

393.  DAGAȚA 
Înființarea unui centru de predare a 

produselor din carne si lapte – 
domeniul zootehnie 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

394.  DAGAȚA Înființare puncte/centru de 
colectare a laptelui 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

395.  DAGAȚA 
Înfiintarea unui abator la standarde, 
care să deservească și  localitățile 

limitrofe 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

396.  DAGAȚA Înfiintare ferme de ovine, bovine, 
porcine și caprine 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

397.  DAGAȚA Înființare punct de informare 
turistică în cadrul căminului 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

http://www.poca.ro/
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Cultural  potențialului turistic existent PNS 2023-2027 

PNDL II                                        
CNI 

Buget local 

398.  DAGAȚA 

Valorificarea zonelor cu potențial 
turistic prin  înființarea și 

organizarea de spatii și activități de 
agrement 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

399.  DAGAȚA Reabilitare Mănăstirea Cetatea 
Dagata în Satul Poienile 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

400.  DAGAȚA Îmbunătățirea fondului de carte a 
bibliotecilor 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

401.  DAGAȚA Achiziționare  fond de carte pentru 
biblioteca comunală 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

402.  DAGAȚA Achiziționare microbuze scolare Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

403.  DAGAȚA Înfiintarea  unui serviciu de Prioritatea 2 - Dezvoltarea Obiectiv specific 2.2 - POR Nord-Est 2021-

http://www.poca.ro/
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îngrijire persoane vârstnice la 

domiciliu 
capitalului uman  Promovarea integrării socio-

economice a comunităților 
marginalizate și persoanelor 

defavorizate 

2027                                                                                                                                                             
Buget local                                                                             

PNS                                                
PNDL II                                          

CNI                                                                                 

404.  DAGAȚA Înfiintarea unei cantine sociale Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                          
CNI                                                                                 

405.  DAGAȚA 
Reabilitarea/modernizarea, dotarea 
și utilarea cabinetelor medicale la 

standarde europene 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

406.  DAGAȚA 

Introducerea rețelei de gaz metan 
pentru acoperirea nevoilor 
energetice ale populației și 

institutiilor 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

PODD 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                            

407.  DAGAȚA Realizarea unor culturi de specii 
silvice cu creștere rapidă pentru 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

POR Nord-Est 2021-
2027 

http://www.poca.ro/
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valorificare energetică utilizării resurselor eficienței energetice Buget local                                                                                

408.  DAGAȚA 

Extinderea și modernizarea rețelei 
de apă potabilă în comuna Dagața 

cu 36,5 km și a rețelei de canalizare 
cu 46,5 km 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                                             

409.  DAGAȚA Lucrări de împădurire și 
amenajarea de perdele forestiere 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

prevenirea riscurilor  

 
PNS 2023-2027  

AFM 
Buget local                                                                            

410.  DAGAȚA 
Consolidarea malurilor și 

taluzurilor prin plantarea de zone 
verzi 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

prevenirea riscurilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                

411.  DAGAȚA 
Lucrări de împădurire pentru 

stabilizarea terenurilor cu risc de 
alunecare de teren 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

prevenirea riscurilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                

412.  DAGAȚA Construire stație locală de epurare a 
apelor uzate 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                

413.  DAGAȚA 
Valorificarea resurselor energetice 

regenerabile – eoliene, energia 
solară 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                

http://www.poca.ro/
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reducerea poluării 

414.  DAGAȚA 

Implementarea unui sistem integrat 
de management al deșeurilor și  

dotarea cu infrastructura necesară 
pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor   

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                

415.  DAGAȚA 
Crearea infrastructurii locale de 

colectare și depozitare intermediară 
a deșeurilor solide 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                

416.  DAGAȚA 
Înființarea unui Centru de 

colectare/ procesare primară a 
deșeurilor plastice 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                

417.  DAGAȚA 
Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii rutiere din comuna 
Dagata 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS  

Buget local 

418.  DAGAȚA Modernizare – astfaltare drumuri în 
comuna Dagata 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

419.  DAGAȚA Modernizare asfaltare drumuri 
exploatare in comuna Dagata, 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

POR Nord-Est 2021-
2027 

http://www.poca.ro/
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(situate în extravilanul satelor 

comunei) 
inteligente și reziliente și 

durabile 
conectivității și siguranței 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura de transport 

PNDL II                                        
PNS  

Buget local 

420.  DAGAȚA Amenajare căi de acces – trotuare 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS  

Buget local 

421.  DAGAȚA Amenajare refugii stradale pentru  
călători 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

422.  DAGAȚA 

Modernizarea rețelelor de transport 
rutier (drumuri comunale): lucrări 

canalizare, rețele apă, asfaltare, 
rigole scurgere, piste bicicliști, 

rampe de acces persoane cu 
dizabilități 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

423.  DAGAȚA 

 Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de educație prin    

reabilitarea și izolarea termică a 
școlilor din comună 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 

http://www.poca.ro/
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Buget local 

424.  DAGAȚA 
Dotarea cu mobilier, material și 

echipamente a tuturor școlilor din 
comună 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                  

Buget local                                         
PNDL II 

425.  DAGAȚA Amenajare  în cadrul școlilor a 
unor spații de joacă pentru copii  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                  

Buget local                                         
PNDL II 

426.  DAGAȚA Construire săli de sport în comună 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS  

Buget local 

427.  DAGAȚA 
Împrejmuiri terenuri immobile 

grădinițe și amenajare curți și spații 
de joacă pentru copii 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS  

Buget local 

428.  DAGAȚA  Dotarea și echiparea căminului 
cultural 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local 

http://www.poca.ro/
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429.  DAGAȚA Construirea unui Centru social de 
zi 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
Buget local 

430.  DAGAȚA 
Construirea unui centru de zi și 

centru de noapte destinat 
persoanelor defavorizate 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                  

Buget local                                         
PNDL II 

431.  DAGAȚA Construirea unui centru pentru 
persoane vârstnice 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                  

Buget local                                         
PNDL II 

432.  DAGAȚA Reabilitare/modernizare și dotare 
sediu de poliție 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

433.  DAGAȚA Amenajarea unui spațiu separat în 
care să funcționeze serviciul SVSU 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                  

Buget local                                         
PNDL II 

434.  DAGAȚA Dotarea compatimentului SVSU cu 
un autoturism de  intervenție 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

POR Nord-Est 2021-
2027                                  

http://www.poca.ro/
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situații de urgentă și o camionetă inteligente și reziliente și 

durabile 
dezvoltare în mediul urban, 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura locală 

Buget local                                         
PNDL II 

435.  DAGAȚA 

Dotarea SVSU cu echipamente 
pentru voluntari și  echipamente de 

intervenții: motopompe, drujbe,  
echipamente de descarcerare, 
echipamente pentru stingerea 

incendiilor. o barcă, echipamente 
de alarmare și comunicare, 

materiale și echipamente de prim 
ajutor, generatoare 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                  

Buget local                                         
PNDL II 

436.  DAGAȚA 

Extinderea rețelei de alimentare cu 
energie electrică prin modernizarea 

și extinderea rețelei de iluminat 
public; extindere rețea de 

alimentare cu energie electrică 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

437.  DAGAȚA 
Înființarea unei piețe de 

comercializare a produselor 
agroalimentare 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                          
Buget local 

438.  DAGAȚA Înfiintarea unor spații comerciale 
de alimentație publică de tip 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

POR Nord-Est 2021-
2027 

http://www.poca.ro/
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supermarket inteligente și reziliente și 

durabile 
dezvoltare în mediul urban, 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura locală 

PNDL II                                          
Buget local 

439.  DAGAȚA 
Înfiintarea și amenajarea de zone 

de agrement și de joacă pentru 
copii 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                  

Buget local                                         
PNDL II 

440.  DAGAȚA Extindere, reabilitare și dotare 
sediu primărie 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

441.  DELENI 

Creșterea performanței economice 
prin susținerea dezvoltării fermelor 

în sectoarele vegetal, alimentar 
pomicol, piscicol 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

442.  DELENI 
Crearea unui centru de consultanță 

și resurse pentru dezvoltarea 
mediului de afaceri 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

443.  DELENI 
Crearea unui consorțiu de 

dezvoltare economică public-privat 
format din reprezentanții mediului 
de afaceri și cei ai administrației 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

                                                                                                                             
Buget local 

PPP 
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publice locale interes local și regional  

444.  DELENI 
Crearea unei campanii de 

marketing pentru atragerea 
investițiilor străine în localitate 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

445.  DELENI 
Îmbunătățirea standardelor de 

calitate a serviciilor prestate către 
populație 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

POCIDIF 

446.  DELENI Asigurare internet WI-Fi gratuit în 
locurile publice  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

Wifi4EU 
Buget local 

447.  DELENI 

Creșterea gardului de echipare și 
dotare a instituțiilor de învățământ 

de pe raza comunei, inclusiv 
reabilitarea și extinderea școlilor  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

448.  DELENI 
Construirea unei săli de sport  

polivalentă cu tribună de 180 locuri 
în satul Maxut  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

POR Nord-Est 2021-
2027 
CNI 

PNDL II 

http://www.poca.ro/
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incluziunii Buget local 

449.  DELENI Construire și dotare After-school în 
localitatea Deleni 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

450.  DELENI Construire și modernizare locuri de 
joacă pentru copii  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local 

451.  DELENI 
Program de reducere a abandonului 

școlar - centru de resurse și 
instruire în cadrul primăriei 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                          
CNI                                                                                 

452.  DELENI 
Program social „Părinții și școala 

pentru reducerea abandonului 
școlar” 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POEO 2021-2027 
POIDS 2021-2027 

Fonduri SEE și 
norvegiene 
Buget local 

453.  DELENI 
Instruirea tinerilor în meserii 

căutate pe piață - centru resurse și 
instruire în cadrul primăriei 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                                                                                                           
Buget local 

http://www.poca.ro/
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inclusiv competențe digitale 

454.  DELENI Reabilitare prin modernizare și 
extindere dispensar uman existent 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

PNRR                                                               
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II 

CNI                         
   Buget local   

455.  DELENI Construire spital cu specific 
paleație 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

PNRR                                         
POS 2021-2027                                        

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
CNI                         

   Buget local   

456.  DELENI 
Îmbunătățirea iluminatului public 

prin folosirea energiilor 
regenerabile 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                          

457.  DELENI Extindere rețea alimentare cu apă 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 

http://www.poca.ro/
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PNDL II 

Buget local                                                                           

458.  DELENI Introducere sistem de canalizare  
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                                       

459.  DELENI Managementul integrat al 
deșeurilor menajere 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

460.  DELENI Managementul gunoiului de grajd 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

461.  DELENI Decolmatare și îndiguirea zonelor 
predispuse la inundații 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

prevenirea riscurilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

462.  DELENI Înființare sistem de irigații 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

http://www.poca.ro/
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prevenirea riscurilor  PNS 

463.  DELENI Împăduriri zone degradate 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

prevenirea riscurilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

464.  DELENI Asfaltarea/betonarea drumurilor 
comunale 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

465.  DELENI Amenajarea rigolelor betonate la 
nivelul întregii infrastructuri rutiere  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS  

Buget local 

466.  DELENI Amenajare alei pietonale la nivelul 
întregii infrastructuri rutiere  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS  

Buget local 

467.  DELENI 

Dotarea pentru intervenții în cazul 
situațiilor de urgență cu 

autospecială și echipamente 
specifice PSI 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                  

Buget local                                         
PNDL II 

http://www.poca.ro/
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468.  DELENI 

Înființare piețe eco-turistice pentru 
valorificarea produselor eco și 

naturale precum și ale artizanatului 
tradițional 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                  

Buget local                                         
PNDL II 

469.  DOBROVĂŢ 

Realizarea și derularea unei 
campanii de marketing precum și 
stabilirea unui pachet de facilități 

pentru atragerea de investitori 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

470.  DOBROVĂŢ 

Dezvoltarea structurilor de sprijin 
pentru mediul de afaceri - 

incubatoare de afaceri, centre de 
transfer tehnologic, crearea de 

parteneriate pentru sprijinirea și 
dezvoltarea inițiativei 

antreprenoriale 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

POCIDIF 

471.  DOBROVĂŢ 
Sprijinirea dezvoltării unor centre 

de colectare, procesare a produselor 
agricole 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local                                   
PNS  

472.  DOBROVĂŢ 

Creșterea competitivității 
agriculturii prin înființarea 

structurilor asociative(asociații, 
grupuri de producători) pentru 

servicii conexe producției agricole 
(colectare, depozitare, procesare, 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local                                   
PNS  

http://www.poca.ro/
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marketing, lobby, irigații) 

473.  DOBROVĂŢ 

Realizarea unui circuit turtistic 
monahal între obiectivele 

Mănăstirea Bârnova, Mănăstirea 
Dobrovăț, Manăstirea Hadâmbu 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local                                    

474.  DOBROVĂŢ Dezvoltarea investițiilor în 
agrement de masă 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local                                    

475.  DOBROVĂŢ 

Reabilitarea, conservarea și 
valorificarea obiectivelor de 

patrimoniu în vederea dezvoltării 
turismului  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local                                                  

476.  DOBROVĂŢ 
Amenajarea pentru activități 
turistice a siturilor naturale și 

antropice cu potențial 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local                                  
PNDL II                            

477.  DOBROVĂŢ 
Modernizarea școlilor și 

îmbunătățirea dotărilor școlare și a 
bibliotecilor 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II                                          

CNI  
Buget local      

478.  DOBROVĂŢ Crearea unui centru destinat 
persoanelor de vârsta a treia 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                          

http://www.poca.ro/
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CNI                                                                                 

479.  DOBROVĂŢ 

Dezvoltarea serviciilor sociale 
orientate spre promovarea 

autonomiei persoanei vulnerahbile 
și favorabhile incluziunii sociale 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                          
CNI                                                                                 

480.  DOBROVĂŢ Îmbunătățirea calității și eficienței 
furnizării serviciilor sociale 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                          
CNI                                                                                 

481.  DOBROVĂŢ Modernizarea și dotarea unităților 
sanitare de importanță locală 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

PNRR                                         
POS 2021-2027                                        

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
CNI                         

   Buget local   

482.  DOBROVĂŢ 

Instalarea sistemelor de producere 
și distribuție a energiei electrice și 

termice din surse regenerabile 
pentru clădirile instituțiilor publice 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

http://www.poca.ro/
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483.  DOBROVĂŢ 
Promovarea construcției parcurilor 
de producere a energiei electrice 

din surse regenerabile 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

484.  DOBROVĂŢ 
Realizarea/extinderea modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apă și 

stațiile de tratare a apei  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

485.  DOBROVĂŢ 
Realizarea/extinderea/modernizarea 
sistemelor de canalizare și stații de 

epurare a apelor uzate 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

486.  DOBROVĂŢ 
Promovarea colectării separate, la 
sursă, a deșeurilor biodegradabile 
în vederea producerii de compost  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

487.  DOBROVĂŢ 
Promovarea dezvoltării industriilor 

de prelucrare/valorificare a 
deșeurilor  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

http://www.poca.ro/
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488.  DOBROVĂŢ 
Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii pietonale a 
drumurilor sătești și comunale 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

489.  DOBROVĂŢ Amenajare căi de circulație pentru 
bicicliști, pe trasee de cicloturism 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS  

Buget local 

490.  DOBROVĂŢ 
Realizarea de spații verzi publice, 
pentru petrecerea timpului liber al 

cetățenilor 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS  

Buget local 

491.  DOBROVĂŢ 

Amenajarea domeniului public prin 
spații de calitate, proiecte de 
iluminat public și amenajare 

peisagistică 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

492.  DOBROVĂŢ 
Facilitarea realizării cadastrului 
digital în vederea îmbunătățirii 
datelor disponibile și serviciilor 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 

http://www.poca.ro/
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aferente pentru cetățeni, societăți 

comerciale, organizații 
neguvernamentale și alte instituții 

publice 

durabile prin realizarea de investiții în 
infrastructura locală 

   Buget Local 

493.  DOLHEŞTI Reabilitarea Mănăstirii Brădicești –
minument istoric, com Dolhești 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                                                                                                                        

Buget local                                                       

494.  DOLHEŞTI 
Promovarea integrării socio-

economice a comunității de romi 
din satul Pietriș, Com Dolhești 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                          
CNI                                                                                 

495.  DOLHEŞTI 

Dotarea dispensarelor medicale 
construite  în satele Dolhești, 

Brădicești, Pietriș,  din comuna 
Dolhești 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

PNRR                                                               
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II 

CNI                         
   Buget local   

496.  DOLHEŞTI 
Înființare sisteme de alimentare cu 

apă și rețele de canalizare în 
comuna Dolhești  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

http://www.poca.ro/
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497.  DOLHEŞTI 
Înființarea de plantații forestiere pe 

terenurile degradate din comuna 
Dolhești 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

 
PNS 2023-2027  

AFM 
Buget local 

498.  DOLHEŞTI 
Înființarea unor platforme pentru 
colectarea gunoiului  de grajd în 

comuna Dolhești 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

499.  DOLHEŞTI 

Reabilitarea și modernizarea 
Drumului județean 244F care 
traversează satele Dolhești și 

Pietriș 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

POT 2021-2027 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

500.  DOLHEŞTI 
Reabilitarea și modernizarea 

drumurilor comunale și sătești din 
comuna  Dolhești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                               

Buget local 

501.  DOLHEŞTI 
 Reabilitarea și modernizarea  

drumurilor de exploatație  agricolă 
din comuna Dolhești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 

http://www.poca.ro/
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Buget local 

502.  DOLHEŞTI 
Modernizare, extindere, 

eficientizare  sistem de iluminat 
stradal din comuna Dolhești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

503.  DOLHEŞTI 
Modernizare școli, cămin cultural  

și terenuri de sport din comuna 
Dolhești    

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNS 2023-2027 

PNDL II                                        
CNI 

Buget local 

504.  DUMEŞTI  Digitalizarea servicului de plată a 
taxelor și impozitelor 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

POCIDIF 

505.  DUMEŞTI 

Dotarea instituțiilor publice din 
subordinea promăriei cu 

echipamente IT – pentru alinierea 
la standardele europene și pentru 

minimizarea timpului de lucru și de 
așteptare în vederea  eliberării 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

POCIDIF 

http://www.poca.ro/
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documentelor 

506.  DUMEŞTI 
Achiziția unei platforme pentru 
plata electronică a impozitelor și 

taxelor locale 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

POCIDIF 

507.  DUMEŞTI 

Elaborarea/revizuirea strategiilor 
de dezvoltare, a planurilo r  

urbanistice și de amenajare a 
teritoriului-extinderea spațiului 

intravilan și sistematizarea 
teritoriului. 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

POCIDIF 

508.  DUMEŞTI 

Implementarea sistemelor 
informatice integrate  de tip e-

Administrație:site dedicat 
îmbunătățit cu funcții/ aplicații 

specifice de acces la documente de 
interes public, formulare etc  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

PNRR                                 
  POR Nord-Est 2021-

2027     
POCIDIF 2021-2027                                         

Buget local 

509.  DUMEŞTI 

Înființarea de centre de colectare a 
produselor agricole precum și 

promovarea acestora în lanțurile de 
furnizare a acestor produse 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

510.  DUMEŞTI Sprijinirea activităților  agricole și 
a IMM urilor 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

511.  DUMEŞTI Restaurarea și valorificarea Prioritatea 1 - Dezvoltarea Obiectiv specific 1.7 - POR Nord-Est 2021-

http://www.poca.ro/
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patrimoniului cultural unei economii competitive Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 
2027                                                                                                                                 

Buget local  

512.  DUMEŞTI Promovarea  turismului ecumenic 
și sportiv 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local  

513.  DUMEŞTI Promovarea, modernizarea și 
dotarea instituțiilor culturale 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local  

514.  DUMEŞTI Pastrarea și valorificarea 
potențialului natural și cultural 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local  

515.  DUMEŞTI 
Reabilitarea, consolidarea și 

restaurarea monumentului eroilor  
în satul Păușești, comuna Dumești 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local  

516.  DUMEŞTI Dezvoltarea sistemului de servicii 
sociale  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                          
CNI                                                                                 

517.  DUMEŞTI Creșterea  accesului cetățenilor la 
utilități 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                          
CNI                                                                                 

http://www.poca.ro/
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518.  DUMEŞTI Creșterea gradului de ocupare a 
populației  comunei Dumești 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                          
CNI                                                                                 

519.  DUMEŞTI Dezvoltarea și creșterea  calității 
activităților în domeniul agricol 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                          
CNI                                                                                 

520.  DUMEŞTI Combaterea excluziunii sociale  Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                          
CNI                                                                                 

521.  DUMEŞTI 

Dotarea tuturor școlilor și 
grădinițelor din comună cu 

aparatură și birotică de ultimă 
generație  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 
inclusiv competențe digitale 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                                                                                                           
Buget local 

522.  DUMEŞTI 
Achiziția de echipamente necesare 
desfășurării activității didactice în 

comuna Dumești 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                                                                                                           

http://www.poca.ro/
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educație și formare pentru 

piața muncii prin dobândirea 
de competențe cheie, 

inclusiv competențe digitale 

Buget local 

523.  DUMEŞTI 

Extinderea rețelei de iluminat la 
nivelul întregii comune și 

înlocuirea celei existente cu becuri 
led, economice, prietenoase  cu 

mediul 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

524.  DUMEŞTI Realizare rețea alimentare cu gaz 
metan 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

PODD 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

525.  DUMEŞTI 
Creșterea nivelului de informare și 

conștientizare a populației cu 
privire la problematica mediului 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                               
PNS 

526.  DUMEŞTI Acțiuni punctuale de conservare a 
naturii și protecția mediului 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

POR Nord-Est 2021-
2027 

http://www.poca.ro/
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utilizării resurselor conservării biodiversității și 

reducerea poluării 
Buget local                                                                               

PNS 

527.  DUMEŞTI Extinderea sistemului de canalizare  
la nivelul întregii comune 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

528.  DUMEŞTI Înființarea unei baze de colectare 
selectivă a deșeurilor 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                               
PNS 

529.  DUMEŞTI Construire platforme betonate 
pentru gunoiul de grajd 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                               
PNS 

530.  DUMEŞTI 

Modernizarea și reabilitarea tuturor 
drumurilor de interes local, 

comunale, vicinale și sătești la 
nivelul întregii comune 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

531.  DUMEŞTI Modernizarea și reabilitarea tuturor 
drumurilor de exploatație agricolă 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                               

http://www.poca.ro/
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infrastructura locală Buget local 

532.  DUMEŞTI Refacerea  podurilor și podețelor la 
nivelul întregii comun 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                               

Buget local 

533.  DUMEŞTI 
Amenajarea trotuarelor din pavele 

și realizarea elementelor de 
scurgere a apelor pluviale  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                               

Buget local 

534.  DUMEŞTI Contruire și dotare cămin cultural 
în comuna Dumești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local 

535.  DUMEŞTI Achiziția de utilaje pentru 
întreținerea drumurilor în comună 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027                                                                                                                                                             
Buget local        

536.  DUMEŞTI Construire grădiniță în satul 
Păușești, comuna Dumești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                                                                   
Buget local 

http://www.poca.ro/
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537.  DUMEŞTI Construire grădiniță în satul 
Dumești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                                                                   
Buget local 

538.  DUMEŞTI Construire școală cu clasele I-IV în 
satul Hoișești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local 

539.  DUMEŞTI Construire piață agroalimentară 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                                                                   
Buget local 

540.  DUMEŞTI Construire creșe în comuna 
Dumești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                            
CNI                                                                                                                                  

Buget local 

541.  DUMEŞTI Construire săli de sport/Complex 
sportiv în comuna Dumeși 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

PPP 

542.  DUMEŞTI Construire parcuri de joacă  pentru Prioritatea 4 - Dezvoltarea Obiectiv specific 4.5 - POR Nord-Est 2021-

http://www.poca.ro/
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copii și de recreere în satele 

Dumești și Hoișești 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Asigurarea condițiilor de 
dezvoltare în mediul urban, 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura locală 

2027 
PNDL II                                            

CNI                                                                                                                                  
Buget local 

543.  DUMEŞTI 

Montare sistem de supraveghere  
video stradal la nivelul  întregii 
comune, cu  prioritate în zonele 
aglomerate și în proximitatea 

școlilor 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027 

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 

Buget local            

544.  ERBICENI 
Extinderea rețelei de apă potabilă 

în satele din comuna Erbiceni, pe o 
lungine de 15 km  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                               
PNS 

545.  ERBICENI 
Extinderea/modernizarea 

sistemelor de canalizare și stații de 
epurare a apelor uzate 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

546.  ERBICENI 
Înființarea rețelei de gaze naturale 

din comuna Erbiceni-55 km 
lungime 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

PNRR 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

PODD 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 

http://www.poca.ro/
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547.  ERBICENI 
Modernizarea   rețelei   de  drumuri   
comunale   și  sătești   din comuna  

Erbiceni, județul  Iași - 20 km 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

548.  FÂNTÂNELE 
Aducțiune de gaz metan în 

localitatea Fântânele, comuna 
Fântânele 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

PODD 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

549.  FÂNTÂNELE 

Extindere sistem de alimentare cu 
apă și sistem de canalizare în 
localitatea Fântânele, comuna 

Fântânele  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

PODD 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 

http://www.poca.ro/
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Buget local 

550.  FÂNTÂNELE Modernizare drumuri de interes 
local  in comuna Fantanele  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

551.  FÂNTÂNELE 
 Realizarea obiectivului ,,Camin 
Cultural în localitatea Fantanele 

,comuna Fantanele  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                   
CNI                                           

Buget local 

552.  FÂNTÂNELE 
Realizare ,,Sala de sport cu 180 
locuri in localitatea Fantanele 

comuna Fantanele  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                   
CNI                                           

Buget local 

553.  FÂNTÂNELE 
Amenajarea de drumuri agricole în 
extravilanul localitatii Fântânele, 

comuna Fântânele  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

554.  FOCURI 
 Realizarea și introducerea unui  

sistem de siguranță și supraveghere 
video în comuna Focuri, județul 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 

PNRR 
PNS 2023-2027 

POR Nord-Est 2021-

http://www.poca.ro/
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Iași accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

2027 
AFM 

Buget local            

555.  FOCURI 

Digitalizare și îmbunătățire 
infrastructură IT&Comunicații 
pentru administrația publică și 

cetățeni 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

PNRR                                 
  POR Nord-Est 2021-

2027     
POCIDIF 2021-2027                                         

Buget local 

556.  FOCURI 

Acordarea de facilități pentru 
dezvoltarea IMM-urilor în comuna 

prin actualizarea PUG/ PUZ, 
diversficarea economiei locale, 

acordate de teren pentru construcții, 
scutiri de  taxe locale 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

557.  FOCURI 

Dezvoltarea serviciilor culturale 
prin organizare de targuri și 

festivaluri, promovarea 
meșteșugurilor și obiceiurilor 

populare 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

558.  FOCURI 
Reabilitare și modernizare și dotare 
unități de învățământ din comuna 

Focuri, județul Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

559.  FOCURI Amenajare/modernizare teren 
fotbal și bază sportivă în comuna 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

PNS 2023-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 

http://www.poca.ro/
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Focuri marginalizate și persoanelor 

defavorizate 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

PPP                                                                           

560.  FOCURI 

Dotarea Serviciului pentru situații 
de urgență și  gospodărire publică 

cu utilaje și echipamente în comuna 
Focuri 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

PNS 2023-2027                                                                                                                                                             
Buget local                                                                                   

561.  FOCURI Înființare sală de sport în comuna 
Focuri, județul Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 
sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                                         
PNDL II                                          

CNI                                                                                 

562.  FOCURI 

Dezvoltarea serviciilor de asistență 
socială pentru categoriile 

vulnerabile din comuna Focuri, 
județul Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 
sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                                         
PNDL II                                                                                                                       

563.  FOCURI Amenajarea locuri de joacă pentru 
copii în comuna Focuri, județul Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 
sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                                         
PNDL II                                                                                                                       

http://www.poca.ro/
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564.  FOCURI 
Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea căminului cultural din 

comuna 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 
sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local                                                                                                                

565.  FOCURI 
Amenajare parc de panouri 

fotovoltaice în comuna Focuri, 
județul Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
AFM 

Buget local 

566.  FOCURI 
Creșterea eficienței energetice a 

clădirilor și instituțiilor publice din 
comuna Focuri 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

567.  FOCURI 
 Realizarea rețelei de canalizare 

centralizată și a unei stații de 
epurare în comună  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

http://www.poca.ro/
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568.  FOCURI Amenajare rețea de alimentare cu 
gaze în comuna Focuri, județul Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

PNRR 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

PODD 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

569.  FOCURI Îmbunătățirea colectării deșeurilor 
și a protecției mediului în comuna 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                               
PNS 

570.  FOCURI 
Modernizare drumuri de interes 
local și drumuri de exploatare în 

comuna Focuri, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

571.  FOCURI 
  Amenajare și modernizare 

trotuare, rigole și podețe în comuna 
Focuri, 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                   
CNI                                           

Buget local 

572.  GOLĂEŞTI Realizarea și derularea unei 
campanii   de marketing precum și 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

                                     
Buget local 

http://www.poca.ro/
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stabilirea unui pachet  de facilități 

pentru atragerea de investitori 
firme, competitive și 

sustenabile, în domenii de 
interes local și regional  

573.  GOLĂEŞTI 
Dezvoltarea unor centre de 

colectare, prelucrare și procesare a 
produselor agricole 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                             

Buget local 

574.  GOLĂEŞTI 

Implementarea în cadrul 
administrației publice locale și 

accesul acesteia la tehnologie IT 
nouă și performantă 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

PNRR                                 
  POR Nord-Est 2021-

2027     
POCIDIF 2021-2027                                         

Buget local 

575.  GOLĂEŞTI 
Extinderea sistemului de 

supraveghere stradală cu camera 
video  în comună 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

PNRR 
PNS 2023-2027 

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 

Buget local            

576.  GOLĂEŞTI 
Activități de promovare a 

potențialului touristic local 
(Medeleni, la târguri de turism)  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

 
                                                                                          

Buget local 

577.  GOLĂEŞTI 
Realizare circuit turistic monahal 
între obicetivele  Biserica Sfînta 

Treime –Cilibiu, Biserica 
Medeleni, Biserica Sfinții 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                             

http://www.poca.ro/
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Constantin și Elena  Buget local 

578.  GOLĂEŞTI 
Amenajarea pentru agreement a 

unor zone naturale-plajă pe malul 
râului Prul 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                             

Buget local 

579.  GOLĂEŞTI 
Modernizare sedii și dotari ale 
unităților școlare și biblioteca 

comunală  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                             

Buget local 

580.  GOLĂEŞTI 

Extinderea și dotarea infrastructurii 
de învățământ preuniversitar  prin 

construirea unui centru de tip after-
school  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                  
CNI                                                                                             

Buget local 

581.  GOLĂEŞTI Formarea personalului din 
administrația publică locală 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POEO 2021-2027 
Buget local 

582.  GOLĂEŞTI 

Revitalizarea vieții sociale prin 
evenimente și acțiuni culturale de 

promoovare a obiceiurilor locale și 
portului popular  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027             PNS                                                                                                                                            

Buget local 

http://www.poca.ro/
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583.  GOLĂEŞTI Extinderea și îmbunătățirea livrării 
serviciilor medicale  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                       

Buget local 

584.  GOLĂEŞTI Îmbunătățirea calității și eficienței 
furnizării serviciilor sociale 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 
sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

POR Nord-Est 2021-
2027             PNS                                                                                                                                            

Buget local 

585.  GOLĂEŞTI 
Restaurarea și modernizarea 
clădirilor de patrimoniu și a 

monumentelor istorice 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 
sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                                                                                                            
Buget local 

586.  GOLĂEŞTI 
Realizarea/extinderea modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apă și 

stațiile de tratare a apei  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                       

Buget local 

587.  GOLĂEŞTI 
Realizarea/extinderea/modernizarea 
sistemelor de canalizare și stații de 

epurare a apelor uzate 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

http://www.poca.ro/
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588.  GOLĂEŞTI 
Realizarea de perdele forestiere, 
îmbunătățirea fondului forestier 

prin  împăduriri  în zone degradate 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

 
PNS 2023-2027  

AFM 
Buget local 

589.  GOLĂEŞTI Consolidare și modernizare DC 16- 
KM 13+700-13+800 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                   
CNI                                           

Buget local 

590.  GOLĂEŞTI 

Realizarea cadastrului digital în 
vederea îmbunătățirii datelor 

disponibile și serviciilor aferente 
pentru cetățeni, societăți 
comerciale, organizații 

neguvernamentale și alte instituții 
publice 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POCIDIF                                          
Buget Local 

591.  GOLĂEŞTI 
Extinderea rețelei electrice și a 

rețelei de iluminat public în 
comună 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

http://www.poca.ro/
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592.  GOLĂEŞTI 

Asigurarea siguranței publice prin 
creșterea capacității de răspuns în 
situații de urgență – construirea  

unei clădiri destinate serviciului de 
gospodărire comunală, 

achiziționarea de utilaje și 
echipamente destinate acestuia 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027 
CNI 

PNDL II                                                                                                                                                             
Buget local        

593.  GOLĂEŞTI Revitalizarea vieții sociale prin 
construirea unei săli de sport 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                         
CNI                                           

Buget local 

594.  GOLĂEŞTI 

Amenajarea domeniului public prin 
spații de calitate, proiecte de 
iluminat public și amenajare 

peisagistică 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

595.  GORBAN 
Reabilitarea căminului cultural din 
comuna Gorban, centru de interes 

intercultural 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local 

596.  GORBAN Amenajare zonă camping în 
comuna Gorban 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

http://www.poca.ro/
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potențialului turistic existent PNDL II                                        

PNS                                                                                             
Buget local 

597.  GORBAN Construirea unui dispensar medical 
uman în satul Gorban 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

PNRR                                                               
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II 

CNI                         
   Buget local   

598.  GORBAN Construirea unui parc cu panouri 
solare 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                       

Buget local 

599.  GORBAN Înființare sistem de alimentare cu 
gaze natrurale în comuna Gorban 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                       

Buget local 

600.  GORBAN 
Extindere rețea de canalizare în 
satele Gorban, Scoposeni, Gura 

Bohotin, Zberoaia 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

601.  GORBAN Amenajarea unui parc dendrologic Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

POR Nord-Est 2021-
2027 

http://www.poca.ro/
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în comuna Gorban utilizării resurselor conservării biodiversității și 

reducerea poluării 
PNDL II                                        

PNS                                                                                                                                       
Buget local 

602.  GORBAN Modernizarea prin asfaltare a 
drumurilor locale  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

603.  GORBAN Modernizarea prin asfaltare a 
drumurilor comunale  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

604.  GORBAN 

Modernizarea prin asfaltare  a 
drumului județean care leagă 
comuna Gorban de comuna 

Grozești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

POT 2021-2027 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

605.  GORBAN 
Construire sală de sport în comuna 

Gorban  
 
  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                         
CNI                                           

http://www.poca.ro/
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infrastructura locală Buget local 

606.  GORBAN Amenajarea unui teren de sport în 
comuna Gorban 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                         
CNI                                           

Buget local 

607.  GORBAN 
Construirea unei grădinițe cu 

program normal în  satul Podu 
Hagiului 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                                                                 
Buget local 

608.  GORBAN Modernizarea căminului cultural 
din comună 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local 

609.  GORBAN Modernizarea sediului Primăriei 
din comuna Gorban 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

610.  GORBAN Modernizarea școlilor din satele 
Scoposeni și Zberoaia   

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                                                                                                       
Buget local 

http://www.poca.ro/
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611.  GORBAN Modernizarea trotuarelor și 
rigolelor din comună 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                           

Buget local 

612.  GRAJDURI Construire piată agroalimentară, cu 
produse ale fermierilor din comună 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                           

Buget local 

613.  GRAJDURI 

Reabilitarea și protejarea 
următoarelor obiective turistice, 

unele declarate monumente istorice 
și rezervații naturale aflate pe raza 

UAT comuna Grajduri, în satul 
Poiana cu Cetate, respectiv: 

Biserica lui Cujbă 
Situl arheologic ,,Dealul Cetății” 
Ruinele Schitului din Poiana cu 

Schit 
Rezervația floristică ,,Poiana cu 

Schit”Construire punct de 
informare turistică 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                              
CNI                                                                                           

Buget local 

614.  GRAJDURI Construire teren de sport pentru 
locuitorii comunei cu toate dotările 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                              
CNI                                                                                           

http://www.poca.ro/
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Buget local 

615.  GRAJDURI 

Creșterea gradului de participare a 
elevilor din comuna Grajduri la 
procesul de învățare online prin 

achiziționarea de echipamente IT 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POEO 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
POCIDIF 2021-2027 

Fonduri SEE și 
norvegiene 
Buget local 

616.  GRAJDURI Construire cămine culturale în toate 
satele 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local 

617.  GRAJDURI 

Sprijinirea Școlii Gimnaziale 
Grajduri, în derularea celor 4 
proiecte finanțate din fonduri 

europene și  fonduri ale bugetului 
local, destinate copiilor 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                              
CNI                                                                                           

Buget local 

618.  GRAJDURI Construire sală polivalentă Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

619.  GRAJDURI Construire centru de zi Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        

http://www.poca.ro/
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marginalizate și persoanelor 

defavorizate 
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

620.  GRAJDURI Construire creșă Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                               
CNI                                                                                                                                     

Buget local 

621.  GRAJDURI Construire centru  de zi și centru 
rezidențial pentru bătrâni 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

622.  GRAJDURI 

Construire bibliotecă comunală cu 
o sală multimedia, o sală de lectură 

și o sală dedicată muzeului 
etnografic al comunei Grajduri. 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 
inclusiv competențe digitale 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

623.  GRAJDURI  Construire și dotare cabinete 
medicale în școli 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

624.  GRAJDURI Construirea unui centru cultural 
pentru minoritatea romă. 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        

http://www.poca.ro/
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sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

PNS                                                                                                                                      
Buget local 

625.  GRAJDURI   
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                       

Buget local 

626.  GRAJDURI Extindere  rețea de apă și canalizare 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

627.  GRAJDURI 
Construire centru de colectare 

selectivă a deșeurilor și 
echipamentelor electrice vechi 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

628.  GRAJDURI Extindere rețea electrică 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

prevenirea riscurilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

629.  GRAJDURI Construire parc eolian Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        

http://www.poca.ro/
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utilizării resurselor prevenirea riscurilor  PNS                                                                                                                                      

Buget local 

630.  GRAJDURI Construire parc panouri 
fotovoltaice 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

prevenirea riscurilor  

PNRR 
PNS 2023-2027  

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
AFM 

Buget local 

631.  GRAJDURI 

Construire sistem de distribuție a 
gazelor naturale și racordare la 
sistemul de transport în comuna 

Grajduri, județul Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

632.  GRAJDURI 
Reabilitare și modernizare și 

asfaltare  drumuri comunale, locale 
și sătești prin asfaltare 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

633.  GRAJDURI 
Realizarea unui sistem de 

supraveghere video în comuna 
Grajduri 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNRR 
PNS 2023-2027 

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 

Buget local            

634.  GRAJDURI Construire  trotuare în comuna Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

POR Nord-Est 2021-
2027 

http://www.poca.ro/
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Grajduri, județul Iași inteligente și reziliente și 

durabile 
conectivității și siguranței 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura de transport 

PNDL II                                        
PNS                                                                                           

Buget local 

635.  GRAJDURI 

Construirea unei rețele de fibră 
optică, pentru înbunătățirea 

accesului la internetul de mare 
viteză 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
 POCIDIF 2021-2027 

Buget local         

636.  GRAJDURI 

Îmbunătățirea siguranței 
participanților la traficul rutier, prin 
instalarea unor bariere la trecerea la 

nivel cu calea ferată. 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027           PNS                                                                                           

Buget local 

637.  GROPNIŢA Modernizare drumuri comunale și 
sătești în comuna Gropnița 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

638.  GROPNIŢA Realizare sistem canalizare în 
satele comunei  Gropnița 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

639.  HĂLĂUCEŞTI Amenajare scurgere ape (șanțuri, 
rigole și trotuare) în satele Luncași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

Anghel Saligni 

http://www.poca.ro/
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și Hălăucești, comuna Hălăucești , 

județul Iași 
inteligente și reziliente și 

durabile 
conectivității și siguranței 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura de transport 

640.  HĂLĂUCEŞTI 
Elaborare și actualizare PUG și 

RLU comuna Hălăucești, județul 
Iași 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                           

Buget local 

641.  HĂLĂUCEŞTI 

Reabilitare modernizare și dotare 
Liceu Teoretic ,,Bogdan Vodă,, sat 

Hălăucești, comuna Hălăucești, 
județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

CNI 

642.  HĂLĂUCEŞTI 
Construire și dotare sală de sport în 
sat Hălăucești, comuna Hălăucești, 

județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

CNI 

643.  HĂLĂUCEŞTI 
Construire șanțuri betonate, rigole 
betonate și accese la  proprietăți în  

comuna Hălăucești, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

Buget local 

644.  HĂLĂUCEŞTI 
Construire și dotare sediu primărie 

în sat Hălăucești, comuna 
Hălăucești, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 

http://www.poca.ro/
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durabile infrastructura locală Buget local 

645.  HĂRMĂNEŞTI Modernizarea sistemului informatic 
al Primăriei Hărmănești  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

POCIDIF 

646.  HĂRMĂNEŞTI Achiziționare și instalare sistem de 
supraveghere video în comună 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027 

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 

Buget local         

647.  HĂRMĂNEŞTI Asigurare internet gratuit în spațiile 
publice din comună 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

   WiFi4EU        
   Buget Local    

648.  HĂRMĂNEŞTI Restaurarea și reabilitarea lăcașelor 
de cult din comună 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                           

Buget local 

649.  HĂRMĂNEŞTI Realizare bază sportivă în satul 
Boldești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

http://www.poca.ro/
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650.  HĂRMĂNEŞTI Construire și dotare dispensar  
medical în satul Hărmăneștii Vechi 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

PNRR                                                               
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II 

CNI                         
   Buget local   

651.  HĂRMĂNEŞTI 
Reabilitare și modernizare rețea de 
drumuri sătești  în loc. Hărmăneștii 
Vechi, Hărmăneștii Noi, Boldești  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

652.  HĂRMĂNEŞTI Construire și reabilitare poduri și 
podețe în comună 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                           

Buget local 

653.  HĂRMĂNEŞTI Modernizare DC 131 Hărmănești-
Vânători  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                           

Buget local 

654.  HELEŞTENI Amenajare bază sportivă sat 
Heleșteni 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

PNS 2023-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 

http://www.poca.ro/
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655.  HELEŞTENI Reabiltare și modernizare Școală 
Gimnazială Heleșteni 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local 

656.  HELEŞTENI Reabilitare dispensar Heleșteni Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

PNRR                                                               
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II 

CNI                         
   Buget local   

657.  HELEŞTENI Modernizare și dotare cămin 
cultural Heleșteni 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local 

658.  HELEŞTENI Construire platformă de depozitare 
a gunoiului de grajd 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

FE+BL 

659.  HELEŞTENI Modernizarea infrastructurii de 
iluminat public 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

http://www.poca.ro/
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660.  HELEŞTENI Modernizare și reabilitare drumuri 
de interes local 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

661.  HELEŞTENI Înfiintare sistem inteligent de 
distributie a gazelor naturale 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

CNI 

662.  HELEŞTENI 

Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă uzată din jud. 
Iași 2014-2020  CL7 - Extinderea 
sistemului de apă și canalizare în 

judeţul lasi - Axa 5 Rachiteni - Al. 
I. Cuza - Helesteni - Ruginoasa – 

Costești 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POIM 2014-2020 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

663.  HELEŞTENI Construire dispensar uman în satul 
Oboroceni 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

http://www.poca.ro/
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664.  HELEŞTENI Reabilitarea și eficientizarea 
energetică a Școlii Heleșteni corp I 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

665.  HELEŞTENI Reabilitarea și eficientizarea 
energetică a Școlii Movileni 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

666.  HOLBOCA Extindere rețea gaz natural  
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

667.  HOLBOCA Extindere rețea apă și canalizare 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

http://www.poca.ro/
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668.  HOLBOCA Reabilitarea drumului județean DJ 
249A 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

POT 2021-2027 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

669.  HOLBOCA Reabilitarea drum de 400 m 
adiacent căii de rulare tramvai 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

670.  HOLBOCA Construire parc industrial 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                           

Buget local 

671.  HOLBOCA Îmbunătățirea transportului public 
de persoane 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                           

Buget local 

http://www.poca.ro/
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672.  HORLEŞTI 
Construire  asezământ  cultural  în 
sat Bogdanești,  comuna  Horlesti 

județul    Iași 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                           

Buget local 

673.  HORLEŞTI 
Construire  și dotare Dispensar  

medical  în localitatea  Bogdanești,  
comuna  Horlesti,  judetul Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

674.  HORLEŞTI 
Construire  și dotare Dispensar  
medical  în localitatea  Horlești,  
comuna  Horlești,  județul Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

675.  HORLEŞTI Extindere retea de canalizare  în 
comuna  Horlești,  județul  Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

676.  HORLEŞTI Modernizare albie pârău Horlești  
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

http://www.poca.ro/
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677.  HORLEŞTI 
Construire  platforme  de 

depozitarea  gunoiului  de grajd în 
comuna  Horlești,  județul  Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

678.  HORLEŞTI 
Modernizare  drumuri  de interes 
local în comuna  Horlești, județul  

Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

679.  HORLEŞTI 

Extindere  sistem de iluminat  
public  stradal în comuna  Horlești 

 
 
 
  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

680.  HORLEŞTI 
Înfiintare,  distribuție  gaze naturale  

în satele Horlești,  Bogdanești  și 
Scoposeni,  comuna  Horlești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027              PNS                                                                                           

Buget local 

681.  HORLEŞTI 
Extindere  rețea distributie  gaze 

naturale  în comuna  Horlești,  
județul  Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 

POR Nord-Est 2021-
2027              PNS                                                                                           

Buget local 

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 447 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
  

 

 
www.poca.ro 

Nr. crt Beneficiar Titlu Proiect Prioritate Obiectiv specific Surse de finanțare 
durabile prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

682.  HORLEŞTI 
Reabilitare,  dotare și modernizare  

cămin cultural  în sat Horlești,  
comuna  Horlești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local 

683.  HORLEŞTI 

Lucrări de modernizare la Școala 
Horlești  în vederea obținerii  
autorizației  de funcționare, 

comuna  Horlești,  județul  Iași  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local 

684.  HORLEŞTI 

Lucrări de modernizare la Școala 
Bogdănești în vederea obținerii  

autorizației de funcționare, comuna  
Horlești, județul  Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local 

685.  HORLEŞTI 
Modernizare  drum comunal  DC 
268,  comuna  Horlești,  județul  

Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

686.  HORLEŞTI Construire  creșă în satele Horlesti  Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

POR Nord-Est 2021-
2027 

http://www.poca.ro/
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și Bogdanesti, comuna  Horlești inteligente și reziliente și 

durabile 
dezvoltare în mediul urban, 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura locală 

PNDL II                                       
CNI                                                                                                                       

Buget local 

687.  ION NECULCE -  -  -  - 

688.  IPATELE 

 Modernizare centru civic și alei 
pietonale în localitatea Ipatele și 
satele componente Bîcu, Cuza-

Vodă și Alexești - lungime de 17 
km  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                                                        
Buget local 

689.  IPATELE 
Modernizare și asfaltare drum 
intercomunal Bîcu-Satu Nou - 

lungime 2,5 km 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

690.  IPATELE 
Construire pod pe râul Stavnic, pe 

drumul ce leagă satul Bîcu, comuna 
Ipatele de Satu Nou comuna  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                                                        
Buget local 

691.  IPATELE 
Construire pod pe râul Stavnic, pe 
drumul ce leagă satul Bîcu de Satu 

Nou comuna Ipatele 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

692.  IPATELE Construire poduri și podețe noi, Prioritatea 4 - Dezvoltarea Obiectiv specific 4.5 - POR Nord-Est 2021-

http://www.poca.ro/
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reparații la cele existente pe 

traseele comunale și sătești de pe 
raza localităților componente ale 

comunei Ipatele 

unei infrastructuri moderne, 
inteligente și reziliente și 

durabile 

Asigurarea condițiilor de 
dezvoltare în mediul urban, 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura locală 

2027 
PNDL II                                                                                                                        

Buget local 

693.  LESPEZI -  -   - -  

694.  LEŢCANI 

Modernizare,  reabilitare si  dotare 
spatiu de birouri in vederea 

digitalizarii activitatii publice 
desfasurate  de UA T Comuna 

Letcani. 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

POCIDIF 

695.  LEŢCANI Înfiintare parc -agro - industrial   în 
Comuna Lețcani  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                     

696.  LEŢCANI Infiintare parc -agro - industrial   in 
Comuna Letcani  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

POCIDIF 

697.  LEŢCANI 

Construire Casa de  Cultura 
(centru/ camin cultural) satul  

Letcani,  ComunaLetcani, Judetul 
lasi 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

http://www.poca.ro/
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698.  LEŢCANI 

Modernizarea,  reabilitarea si  
dotarea Ansamblului Muzeului 

Istorico -  Militar Eroilor 
Neamului  -  1944 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

POCIDIF 

699.  LEŢCANI 
Construire gradiniță cu program 

prelungit în satul Lețcani, Comuna 
Lețcani  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local 

700.  LEŢCANI 
Modernizare, reabilitare și dotare 
Școală în satul Lețcani, Comuna 

Lețcani  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local 

701.  LEŢCANI 
Realizare teren de sport artificial în 
satul Cogeasca, Comuna Lețcani, 

Judetul Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

PPP 

702.  LEŢCANI 

 
 Realizare teren de sport artificial 

în satul Cucuteni, Comuna Lețcani, 
judetul lași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

http://www.poca.ro/
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de competențe cheie, 

inclusiv competențe digitale 
PPP 

703.  LEŢCANI 
 Realizare teren de sport artificial 

în satul Bogonos, Comuna Lețcani,  
judetul Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 
inclusiv competențe digitale 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

PPP 

704.  LEŢCANI 
Construire parc de agrement/  

complex recreație în satul Lețcani, 
Comuna Lețcani, judetul Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 
inclusiv competențe digitale 

PNS 2023-2027  
CNI 

PNDL II 
Buget local 

PPP 

705.  LEŢCANI 
Construire  centru de sanatate,  

ingrij ire si tratare a persoanelor  
varsnice 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

706.  LEŢCANI 
Modernizarea și digitalizarea  

infrastructurii  medicale în Comuna 
Lețcani,  Județul lași 

      

707.  LEŢCANI 
Înființare parc fotovoltaic în satul 
Lețcani, Comuna Lețcani, județul 

Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

PODD 2021-2027 
CNI 

http://www.poca.ro/
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PNDL II 

AFM 
Buget local 

708.  LEŢCANI 
Extinderea rețelei de canalizare în 
localitatea  Lețcani - Trup Capri ta 

- A vicola 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

709.  LEŢCANI 

Eficientizarea/ fluidizarea accesului 
rutier în municipiul Iași,  inclusiv 
în zona Metropolitană  a Iașului 
prin construirea arterei rutiere 

Transagropolis -  Ses Bahlui -  Nod 
Uricani - Cicoarei 

 
  
  
  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                                                        
Buget local 

710.  LEŢCANI 
Modernizare drumuri de interes 

local în Comuna Letcani, Judetul 
lași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

711.  LEŢCANI Modernizare drumuri prin asfaltare 
în Comuna  Lețcani, Județul lași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

http://www.poca.ro/
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inteligente și reziliente și 

durabile 
dezvoltare în mediul urban, 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura locală 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

712.  LEŢCANI 
 Modernizare drumuri prin asfaltare 

pe ruta Lețcani - Sat Ursoaia,  
Comuna Românești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

713.  LEŢCANI Modernizare drumuri prin asfaltare 
pe ruta Lețcani - Voinești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

714.  LEŢCANI 

Înființare locuri pentru parcări 
autovehicule în vederea diminuării 
emisiilor de carbon în municipiul 

Iași și Zona Metropolitană  a 
Iașului 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.4 - 
Reducerea emisiilor de 
carbon prin realizarea și 

implementarea planurilor de 
mobilitate urbană 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                     

Buget local 

715.  LEŢCANI 
Înființare  piste pentru bicicliști  și 

trotinete  electrice în Comuna 
Lețcani,  Judetul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                     

Buget local                                        
PNS 

716.  LEŢCANI Consolidarea malului Bahlui pe Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                     

http://www.poca.ro/
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ruta Podul Iloaiei -  Letcani -  Iasi inteligente și reziliente și 

durabile 
dezvoltare în mediul urban, 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura locală 

Buget local 

717.  LEŢCANI 
Construire gradinita  la Scoala 

Gimnaziala  Cogeasca, Comuna 
Letcani  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                              
CNI                                                                                           

Buget local 

718.  LEŢCANI 
Construire  After School in satul 

Letcani,  Comuna Letcani, Judetul 
lasi. 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                              
CNI                                                                                           

Buget local 

719.  LEŢCANI 
Construire sala de sport in satul 

Letcani, Comuna Letcani, Judetul 
Iasi 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                              
CNI                                                                                           

Buget local 

720.  LEŢCANI 
 

Extindere  cresa in satul Letcani, 
ComunaLetcani, Judetul lasi. 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                              
CNI                                                                                           

Buget local 

http://www.poca.ro/
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721.  LEŢCANI Modernizare, reabilitare și dotare 
Școala în Trup Căprița 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                              
CNI                                                                                           

Buget local 

722.  LEŢCANI 
Extinderea rețelei de canalizare în 

satele Cogeasca și Cucuteni,  
Comuna Lețcani, județul lași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

723.  LUNGANI 
Reabilitarea, modernizarea și 
extinderea infrastructurii de 

iluminat public (lămpi solare) 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

724.  LUNGANI 

Construirea unei mini-fabrici de 
valorificare a lânii în vederea 
producției de izolație termică 

ecologică 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

PNS 2023-2027                                                                                                                                 
Buget local 

725.  LUNGANI 
Înființarea unui Club pentru tineri 
în vederea interacțiunii cultural-
educaționale și organizarea de 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                                                                 

http://www.poca.ro/
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tabere Buget local 

726.  LUNGANI Modernizarea căminelor culturale 
și construirea de monumente 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local 

727.  LUNGANI Muzeul satului – muzeu etnografic 
în comuna Lungani 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                                                                 
Buget local 

728.  LUNGANI 
Inițierea și desfășurarea de 
campanii de promovare a 
potențialul cultural local 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

                                                                                                                              
Buget local 

729.  LUNGANI Reabilitarea Parcului Dendrologic 
Barbu Ștefănescu Delavrancea 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                                                                 
Buget local 

730.  LUNGANI Înființare After School în satul 
Crucea 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                              
CNI                                                                                           

Buget local 

731.  LUNGANI 
Construcția și dotarea unui centru 

de zi pentru vârstnici, dotare centre 
de zi pentru copii 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        

http://www.poca.ro/
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marginalizate și persoanelor 

defavorizate 
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

732.  LUNGANI 
Înființarea și dotarea unei case 
sociale pentru copiii din satul 

Crucea 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

733.  LUNGANI 
Extinderea infrastructurii medicale 
la nivelul satelor componente ale 

comunei Lungani 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

734.  LUNGANI Construire cabinet medical în sat 
Lungani 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

735.  LUNGANI 

Reabilitare termică și creșterea 
eficienței energetice la Școala 

Profesională Lungani, Sat Lungani, 
comuna Lungani, județul Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

736.  LUNGANI Extindere rețele de alimentare cu 
apă în satele Crucea – Zmeu 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        

http://www.poca.ro/
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utilizării resurselor durabil al apei PNS                                                                                                                                      

Buget local 

737.  LUNGANI Înființare canalizare și stații de 
epurare în satele Lungani – Goești 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

738.  LUNGANI Înființare canalizare și stații de 
epurare în satele Crucea – Zmeu 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

739.  LUNGANI 

Asfaltare drum comunal DC 90 
Crucea – Zmeu – Limita UAT 

Bălțați, precum și a altor segmente 
din infrastructura de transport local 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

740.  LUNGANI Construirea unei stâne moderne în 
comuna Lungani 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                     

Buget local                                        
PNS 

741.  LUNGANI Construcție, amenajare și dotare 
sală de sport în comuna Lungani 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        

http://www.poca.ro/
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durabile prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 
CNI                                                                                                                                

Buget local 

742.  LUNGANI 
Amenajarea de spații de joaca 

pentru copiii din satele componente 
ale comunei Lungani 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
CNI                                                                                                                                

Buget local 

743.  MĂDÂRJAC 
Achiziționare de echipamente și 
dotări în cadrul U.A.T. Comuna 

Mădârjac 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

744.  MĂDÂRJAC Înființarea și construirea unei piețe 
agroalimentare 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

745.  MĂDÂRJAC Înființare After-School la nivelul 
comunei Mădârjac 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                              
CNI                                                                                                                                    

Buget local 

746.  MĂDÂRJAC 
Achiziție utilaje agricole de către 

fermierii de pe raza U.A.T. 
Comuna Mădârjac 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

PNS 2023-2027                                                                                                                                                             
Buget local        

http://www.poca.ro/
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infrastructura locală 

747.  MĂDÂRJAC 

Modernizare unități de învățământ, 
dotare săli de studiu și dotare 

laboratoare 
chimie/biologie/fizică/matematică, 

etc. 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                     
PNS                                                                                                                                                                               

Buget local 

748.  MĂDÂRJAC 
Înființare și dotare săli de sport 

pentru școlile din comuna 
Mădârjac 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                     
PNS                                                                                                                                                                               

Buget local 

749.  MĂDÂRJAC Construire bazin de înot în comuna 
Mădârjac 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                     
PNS                                                                                                                                                                               

Buget local 

750.  MĂDÂRJAC 
Înființare și construire parcuri și 
locuri de joacă pentru copiii din 

comuna Mădârjac 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                     
PNS                                                                                                                                                                               

Buget local 

751.  MĂDÂRJAC Reabilitare unităților de cult din 
comuna Mădârjac 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                     
PNS                                                                                                                                                                               

Buget local 

752.  MĂDÂRJAC Modernizare și extindere sistem de Prioritatea 3 - Protejarea Obiectiv specific 3.1 - PNRR 
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iluminat și de supraveghere în 

comuna Mădârjac 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 
PNS 2023-2027 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
AFM 

Buget local         

753.  MĂDÂRJAC  Înființare și dotare sistem de 
transport în comuna Mădârjac 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.2 - 
Dezvoltarea unei  mobilități  

regionale și locale, 
îmbunătățirea accesului la 

TEN-T și a mobilității 
tranfrontaliere  

POR Nord-Est 2021-
2027                                     
PNS                                                                                                                                                                               

Buget local 

754.  MĂDÂRJAC  Modernizare rețea de drumuri în 
comuna Mădârjac 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

755.  MĂDÂRJAC Achiziție microbuz pentru 
transportul elevilor 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027                                     
PNS                                                                                                                                                                               

Buget local 

756.  MĂDÂRJAC 

Achiziție și dotare serviciu de 
gospodărire comunală: utilaj 

dezăpezire, tocător spini și resturi 
vegetale, mașină de colectare și 

transportare a deșeurilor 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027                                                                                                                                                             
Buget local        

http://www.poca.ro/
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757.  MĂDÂRJAC Amenajare trotuare și sistem de 
colectare a apelor pluviale 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                     
PNS                                                                                                                                                                               

Buget local 

758.  MĂDÂRJAC Achiziție containere și compostoare 
individuale 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027                                     
PNS                                                                                                                                                                               

Buget local 

759.  MĂDÂRJAC 
Înființare rețea aducțiune de apă și 

rețea canalizare în comuna 
Mădârjac 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

760.  MĂDÂRJAC Înființare rețea distribuțuie gaze 
naturale în comuna Mădârjac 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                     
PNS                                                                                                                                                                               

Buget local 

761.  MĂDÂRJAC Lucrări de eficientizare energetică a 
clădirilor 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 

http://www.poca.ro/
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762.  MĂDÂRJAC  Înființare pensiuni agroturistice Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                     
PNS                                                                                                                                                                               

Buget local 

763.  MĂDÂRJAC 
Achiziție și dotare autospecială 

pentru intervenții în caz de 
incendiu 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                     
PNS                                                                                                                                                                               

Buget local 

764.  MĂDÂRJAC 
Realizare drum forestier în 

parteneriat cu operatorii economici 
(I.K.E.A.) 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

PPP 

765.  MĂDÂRJAC Înființarea unui parc fotovoltaic la 
nivelul UAT Comuna Mădârjac 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
AFM 

Buget local                                   

766.  MĂDÂRJAC 
Modernizarea sistemului de 
iluminat public  în comuna 

Mădârjac, prin utilizarea sistemelor 
de iluminat alimentate cu eergie 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

http://www.poca.ro/
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verde (energie solară, energie 

produsă de turbine eoliene cu ax 
vertical și/sau orizontal 

durabile infrastructura locală AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                 

767.    
Înființarea de noi sisteme de 

distribuție a gazelor naturale la 
nivelul UAT Comuna Mădârjac 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                      
PNS                                     

768.  MIRCEŞTI Actualizare P.U.G., comuna 
Mircești 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

POCIDIF 

769.  MIRCEŞTI 
Achizitie sistem supraveghere la 
sediul administrativ al comunei 

Mircești 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

PNRR 
PNS 2023-2027 

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 

Buget local                                                                                       

770.  MIRCEŞTI Extindere sistem supraveghere, în 
comuna Mircești 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

PNRR 
PNS 2023-2027 

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 

Buget local        

http://www.poca.ro/
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771.  MIRCEŞTI Înființare Gradiniță, loc.Iugani, 
com.Mircești 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                              
CNI                                                                                           

Buget local 

772.  MIRCEŞTI Reabilitare și consolidare dispensar  
medical Mircești 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

773.  MIRCEŞTI 
Construire sediu administratie 

publică locală în comuna Mircești, 
județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                                                                                                  
Buget local 

774.  MIRCEŞTI Achizitii utilaje gospodărire locală 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027                                                                                                                                                             
Buget local        

775.  MIRCEŞTI 

Amenajare drumuri de interes local 
–obiectiv: ,,Construire trotuare în 
zona de protecție a drumurilor de 

interes local în satele Iugani și 
Mircești, com Mircești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

http://www.poca.ro/
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776.  MIRONEASA 
Stimularea investițiilor private-

programe de formare și informare 
antreprenori  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.3 -
Îmbunătățirea 

competitivității firmelor prin 
creșterea productivității în 

domenii cu valoare adăugată 

POEO 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
Buget local 

777.  MIRONEASA 
Realizarea cadastrului general și a 

masterplanurilor aferente 
proiectelor de infrastructura.   

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

POCIDIF 

778.  MIRONEASA 

Întreținerea și extinderea sistemului 
de monitorizare cu camere video în 
instituții si principalele străzi, de pe 

raza comunei Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

POCIDIF 

779.  MIRONEASA Înființare fabrică de conserve pe 
raza comunei Mironeasa  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

780.  MIRONEASA Înființare ferme  ecologice în 
comuna Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

781.  MIRONEASA Înființarea unei unități de  
prelucrare a cărnii și laptelui  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

http://www.poca.ro/
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782.  MIRONEASA 
Sprijin pentru instalarea  tinerilor 
fermieri  prin accesarea de fonduri 

europene 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

783.  MIRONEASA Construire, amenejare și dotare 
pensiune agroturistică 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

784.  MIRONEASA 
Reabilitarea și valorificarea  

monumentelor  cultural-istorice și 
religioase locale 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

785.  MIRONEASA Înființarea unui centru de 
promovare a meșteșugurilor 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

786.  MIRONEASA Finalizarea picturii bisericilor din 
satele Mironeasa și Urșița  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

787.  MIRONEASA 

 
Construire clădire pentru Cămin 
Cultural și Bibliotecă Publică în 
satul Urșița, comuna Mironeasa, 

județul Iași 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local 

788.  MIRONEASA 

 
Reabilitarea, modernizarea, 

extinderea și dotarea Căminului 
Cultural din sat Mironeasa, comuna 

Mironeasa, județul Iași 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 

http://www.poca.ro/
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Buget local 

789.  MIRONEASA Construire și dotare Cămin Cultural 
în sat Urșița, comuna Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local 

790.  MIRONEASA 
Construire și dotare Cămin Cultural 

în sat Mironeasa, comuna 
Mironeasa, județul Iași 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local 

791.  MIRONEASA 

Modernizarea, extinderea și dotarea 
cu mobilier a Căminului Cultural în 
sat Mironeasa și sat Urșița, comuna 

Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local 

792.  MIRONEASA 

Organizarea unor manifestări 
culturale care să marcheze ziua 
comunei, tradițiile și obiceiurile 

locale 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

793.  MIRONEASA Amenajarea unui muzeu a satului 
(etnografic) în comuna Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

794.  MIRONEASA Modernizare clădire pentru muzeul Prioritatea 1 - Dezvoltarea Obiectiv specific 1.7 - POR Nord-Est 2021-

http://www.poca.ro/
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satului în sat Urșița, Comuna 

Mironeasa, județul Iași 
unei economii competitive Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 
2027                                                                                                                                 

Buget local 

795.  MIRONEASA   Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                              
CNI                                                                                           

Buget local 

796.  MIRONEASA 
Înființarea unui centru 

multifuncțional de servicii  medico-
sociale pe raza comunei Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

797.  MIRONEASA 

Înființarea unui centru pentru 
asistență și îngrijire de specialitate 
pentru persoane  vârstnice pe raza 

comunei Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

798.  MIRONEASA Construire locuințe pentru tineri și 
specialiști 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
POIDS 2021-2027 

PNDL II 
CNI 

Buget local 

799.  MIRONEASA 
Construire și dotare dispensar  

uman în satul Mironeasa/ 
modernizara și consolidarea clădirii 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        

http://www.poca.ro/
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dispensarului uman și a farmaciei 

din Mironeasa 
eficient, modern PNS                                                                                                                                      

Buget local 

800.  MIRONEASA 
Construirea și amenajarea unui 

punct sanitar în satul Urșița, 
comuna Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

PNRR                                                            
POR Nord-Est 2021-

2027 
Fonduri SEE și 

norvegiene 
PNDL II 

CNI                         
   Buget local   

801.  MIRONEASA 

Mărirea eficienței energetice prin 
utilizarea energiilor regenerabile în 

instituțiile publice de pe raza 
comunei Mironeasa   

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

802.  MIRONEASA 

Mărirea eficienței energetice prin 
utilizarea energiilor regenerabile în 

instituțiile publice de pe raza 
comunei Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

803.  MIRONEASA Achiziționarea de echipamente și 
un mijloc de deplasare rapidă 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                                    

http://www.poca.ro/
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pentru Serviciull Voluntar pentru 

situații de urgență, precum și 
pentru  întreținerea și protecția 

mediului 

schimbările  climatice și  
prevenirea riscurilor  

Buget local 

804.  MIRONEASA 

Derularea de campanii de 
conștientizare a populației cu 

privire la colectarea selectivă a 
deșeurilor și reciclarea deșeuri 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

prevenirea riscurilor  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                                    

Buget local 

805.  MIRONEASA 
Derularea de campanii de 

informare și programe de educație 
ecologică 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

prevenirea riscurilor  

 
POR Nord-Est 2021-

2027 
 

Buget local 

806.  MIRONEASA 

Lucrări de apărare de mal cu plase 
şi gabioane cu ziduri de sprijin, 

regularizarea și decolmatarea râului 
Savnic și pârâurilor Brustureț, 

Urșița, Șipote, Armanu în comuna 
Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

prevenirea riscurilor  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                                    

Buget local 

807.  MIRONEASA Amenajarea unui spațiu verde/parc 
de agrement  în comuna Mironeasa  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                                    

Buget local 

808.  MIRONEASA 
Achiziția de echipamente și pubele 

pentru colectarea  gunoiului 
menajer și a gunoiului colectat 

selectiv în satele Mironeasa, Urșița, 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                                    

Buget local 

http://www.poca.ro/
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și satul Schitu Hadâmbului  

809.  MIRONEASA 
Construirea de platforme de gunoi 

de grajd în comuna Mironeasa, 
județul Iași 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                                    

Buget local 

810.  MIRONEASA 

Construirea de platforme pentru 
containere de deșeuri în comuna 

Mironeasa și dotarea cu 
minicontainere pentru colectarea 

din poartă în poartă 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                                    

Buget local 

811.  MIRONEASA 

Dezvoltarea căilor de circulație 
pietonală (trotuare, alei) și a 

drumurilor  periferice de pe  raza 
comunei Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

812.  MIRONEASA Modernizarea drumurilor de interes 
local în comuna Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

813.  MIRONEASA 

Modernizarea drumurilor de  
exploatație agricolă, forestieră, 

consolidarea versanților, realizarea 
șanțurilor de scurgere  a apelor 

pluviale de pe raza comunei 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 

http://www.poca.ro/
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Mironeasa Buget local 

814.  MIRONEASA Pavare trotuare în comuna 
Mironeasa  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                                    

Buget local 

815.  MIRONEASA 
Reabilitare și modernizare drumuri 

de interes local în comuna 
Mironeasa  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

816.  MIRONEASA 
Reabilitare și modernizare drumuri 

de interes local în comuna 
Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                                    

Buget local 

817.  MIRONEASA Achiziționare mijloc de transport  
pentru transport în comun 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.2 - 
Dezvoltarea unei  mobilități  

regionale și locale, 
îmbunătățirea accesului la 

TEN-T și a mobilității 
tranfrontaliere  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

818.  MIRONEASA 
Construire clădire cu destinația 
Oficiu poștal  pe raza Comunei 

Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                                                           

http://www.poca.ro/
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819.  MIRONEASA Înființare rețea de gaze în Comuna 
Mironeasa  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                                                           

820.  MIRONEASA 

Modernizarea iluminatului public 
prin implementarea iluminatului 

ecologic cu leduri pe  raza comunei  
Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                               

821.  MIRONEASA Extinderea rețelei electrice în satul 
Urșița, comuna Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                                                           

822.  MIRONEASA Construire clădire pentru cabinet 
medical veterinar 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                                                           

823.  MIRONEASA 
Construire și dotare sală de 

manifestări social-culturale  pe raza 
Comunei Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    

http://www.poca.ro/
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infrastructura locală PNDL II                                                                           

824.  MIRONEASA Înființare și dotare stație locală de 
radio în Comuna Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                            

825.  MIRONEASA 

Modernizarea și dotarea pieței 
pentru produse agricole și alimente 

perisabile de pe raza comunei 
Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                            

826.  MIRONEASA 

Betonarea șanțurilor, intrări la 
proprietăți și acostamente pe 

drumul comunal DC 49 Schitu 
Hadâmbu-Urșița-Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                 

827.  MIRONEASA 
Realizarea de marcaje rutiere și 

semne de circulatie pe raza 
comunei Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                       

828.  MIRONEASA Modernizarea și extinderea rețelei 
de iluminat public 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 

http://www.poca.ro/
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CNI 
PNDL II 

Buget local                                                                                                     

829.  MIRONEASA Renovarea și amenajarea stațiiilor  
de călători de pe raza comunei 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                            

830.  MIRONEASA 

Reabilitarea și modernizarea  
construcțiilor vechi din comuna 
Mironeasa   Construire capele 
mortuare în sat mironeasa , sat 
Urșița, sat Schitu  Hadâmbului 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                            

831.  MIRONEASA 

 
Îmbunătățirea calității și 

eficientizarea serviciilor  publice pe 
raza comunei Mironeasa 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                            

832.  MIRONEASA 
Amenajare perc de joacă pentru 

copii și parc de agrement în satele 
Mironeasa și Urșița 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                            

833.  MIRONEASA 
Înființarea unor spații de joacă  

pentru copii în satul Urșița  și sat 
Schirul Hadâmbului 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                            

http://www.poca.ro/
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834.  MIRONEASA 

 
Îmbunătățirea dotării cu 
echipamente  a bazelor 

operaționale  pentru intervenții în 
situații de urgență 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                            

835.  MIROSLAVA 

Modernizare  iluminat   stradal   în  
Comuna  Miroslava 

   
 
 
 
    

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

836.  MIROSLAVA Extindere  retele   electrice în 
Comuna Miroslava 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

837.  MIROSLAVA 
Program  de îmbunătățire a 

eficenței    energetice  în Comuna 
Miroslava  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

838.  MIROSLAVA 
Optimizare  și  soluții    de eficență    

energetică SIP  ân Comuna 
Miroslava 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

http://www.poca.ro/
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839.  MIROSLAVA Anvelopări    clădiri    publice    și  
sociale   în localitatea Miroslava     

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

840.  MIROSLAVA 

Construirea unei stații de sortare  a  
descurilor solide menajer și   
biodegradabile în Comuna 

Miroslava     

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

841.    

 
Promovarea economiei sociale în  

comunitate și dezvoltarea 
întreprinderii   sociale de inserție 

Util Deco 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

842.  MIROSLAVA 

Parcare biciclete -  Bratuleni 
 
 
 
 
 
     

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

843.  MIROSLAVA Parcari biciclcte - Cornuna  
Miroslava 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

http://www.poca.ro/
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844.  MIROSLAVA Piste pentru biciclisti Bratuleni - 
D28 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

845.  MIROSLAVA Amenajare Peisagistică, Parc 
Comunal   

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

846.  MIROSLAVA 
Modernizare străzi și drumuri  
locale în satele din Comuna 

Miroslava, Judetul  lași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

847.  MIROSLAVA 
 

Modernizarc drum de legatură 
DC28 - DJ248A  Proselnici 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

848.  MIROSLAVA Modernizare  drum  legatura   
Uricani    -  Gaureni; 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

http://www.poca.ro/
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infrastructura de transport Buget local 

849.  MIROSLAVA Modernizare  strazi   in Valea   
Adanca: 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

850.  MIROSLAVA Infiin\area     transportului     public    
local   in Cornuna  Miroslava 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

851.  MIROSLAVA 

 
Modernizare   drurnuri    de acces 

agricol   111   Comuna    
Miroslava,    

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

852.  MIROSLAVA 
Program  de  semaforizarc     a 
intersectiilor     111 Cornuna  

Miroslava: 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

853.  MIROSLAVA Modernizare stradă în Dancas 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

http://www.poca.ro/
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854.  MIROSLAVA Modernizare străzi în Miroslava 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

855.  MIROSLAVA Modernizare drum de legătură 
Ciurbești     

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

856.  MIROSLAVA Modernizare străzi în Balciu 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

857.  MIROSLAVA Modernizare străzi în Ciurbesti; 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

858.  MIROSLAVA Modernizare străzi în Horpaz 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

http://www.poca.ro/
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859.  MIROSLAVA 

Înfiintare rețea de colectare ape 
uzate în satele Proselnici, Cornesti 

și Dancas, comuna Miroslava 
  
 
  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                                                                                                  
Buget local                                      

PNS                                       

860.  MIROSLAVA 
Modernizare gradinița cu program 

normal, Localitatea   Horpaz, 
Comuna   Miroslava 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                                                                                                  
Buget local                                                                           

861.  MIROSLAVA 
Extindere și modernizare Școală 
primară, Localitatea Ciurbești, 

Comuna  Miroslava 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local                                                                

862.  MIROSLAVA 
Modernizare scoală primară,  

Localitatea    Proselnici, Comuna 
Miroslava 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                                                                                                                                                  
Buget local                                                                        

863.  MIROSLAVA 

Extindere gradiniță și construire 
creșă în cadrul Scolii ,,Colonel 
Constantin Langa" Miroslava, 

Localitatea Miroslava 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
CNI                                                                                                                                                              

Buget local                                                                        

http://www.poca.ro/
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864.  MIROSLAVA 

Extindere și modernizare Școala 
Gimnazială ''Colonel Constantin 

Langa"  Miroslava, Comuna 
Miroslava, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local                                                           

865.  MIROSLAVA 

Reabilitare, modernizare și 
recompartimentare Școala 

Gimnaziala „Miron   Barnovschi"  
Uricani, Comuna  Miroslava, 

Judetul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local                                                                

866.  MIROSLAVA 

 
Amenajarea a trei parcuri  de joacă 
pentru  copii în Comuna Miroslava, 

județul  Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                        

867.  MIROSLAVA 
Reabilitare, modernizare și dotare 

„Azil   de bătrâni" în Comuna   
Miroslava 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                        

868.  MIROSLAVA 
Extinderea și dotarea  Parcului 
industrial    I și II în Comuna 

Miroslava 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                        

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 484 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
  

 

 
www.poca.ro 

Nr. crt Beneficiar Titlu Proiect Prioritate Obiectiv specific Surse de finanțare 

869.  MIROSLAVA Parcare pentru vehicule de marfa: 
zona Arabesque, Miroslava 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                        

870.  MIROSLAVA Înfiintare sistem camere de luat 
vederi în comuna Miroslava 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                        

871.  MIROSLAVA Cartier rezidențial Miroslava 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                        

872.  MIROSLAVA Construire gradiniță, localitatea 
Valea Adâncă (Elaborare SF) 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                        

873.  MIROSLAVA 

Construire  sală  de sport pentru 
școlile  din comună 

 
  
   

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                     
CNI                                              

PNDL II                                                                      

874.  MIROSLAVA Dezvoltarea de locuințe protejate 
pentru tinerii cu dizabilități care 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

http://www.poca.ro/
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provin din sistemul de protecție a 

copilului 
inteligente și reziliente și 

durabile 
dezvoltare în mediul urban, 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura locală 

2027 
POIDS 2021-2027 

PNDL II 
CNI 

Buget local                                                                   

875.  MIROSLAVA 

Locuințe pentru tineri în vederea 
închirierii D+P+2E+M, Comuna  

Miroslava, Localitatea Valea 
Ursului 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
POIDS 2021-2027 

PNDL II 
CNI 

Buget local                                                             

876.  MIROSLAVA 

 
Restaurarea și consolidarea 

Palatului   Sturdza în localitatea 
Miroslava 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                      
CNI                                            

PNDL II                                                          

877.  MIROSLAVA 
 

Reabilitare și extindere Cămin  
Cultural, Sat Balciu 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local                                                  

878.  MIROSLAVA 

 
Construire sală  de sport în  
localitatea Uricani, Comuna 

Miroslava 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                      
CNI                                            

PNDL II                                                          

http://www.poca.ro/
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879.  MIROSLAVA 
Construire sală  de sport în  

localitatea Cornesti, Comuna  
Miroslava 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                      
CNI                                            

PNDL II                                                          

880.  MIROSLAVA Extindere sală de sport în 
localitatea Miroslava 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                      
CNI                                            

PNDL II                                                          

881.  MIROSLAVA Bazin didactic de înnot în Comuna 
Miroslava  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                      
CNI                                            

PNDL II                                                          

882.  MIROSLAVA Complex sportiv stadion de fotbal 
Miroslava 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

PPP                                                                 

883.  MIROSLAVA  Construire patinoar artificial în 
Comuna Miroslava 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                      
CNI                                            

PNDL II                                                          

http://www.poca.ro/
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884.  MIROSLAVA Construire teren de sport în aer 
liber 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                      
CNI                                            

PNDL II                                                          

885.  MIROSLAVA 
Reabilitare și extindere rețele de 

alimentare cu apă, stație de 
clorinare Miroslava 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                      
CNI                                                   
PNS                                          

PNDL II                                                          

886.  MIROSLAVA 
Reabilitare și extindere rețele de 

alimentare cu apă, stație de 
clorinare Miroslava 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                      
CNI                                                   
PNS                                          

PNDL II                                                          

887.  MIROSLAVA 

 
  

Reabilitare și extindere rețele de 
canalizare - extindere rețea de 

canalizare 
Miroslava 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                    

888.  MIROSLAVA  Înființare SPAU Miroslava 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                   

http://www.poca.ro/
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infrastructura locală 

889.  MIROSLAVA 
 

 Înfiintare rețea de canalizare în 
Valea Adâncă, Horpaz   

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                  

890.  MIROSLAVA 
   

Extindere rețea canalizare în  
Localitatea   Miroslava 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                  

891.  MIROSLAVA 

Modernizare bază sportivă în 
incinta  Liceului Agricol M. 

Kogălniceanu, Miroslava 
  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                          

892.  MIROSLAVA 

Constructia, reabilitarea, 
modernizarcea, extinderea și 

dotarea infrastructurii   
educaționale pentru învățamântul 

profesional și tehnic în cadrul   
Liceului   Tchnologic Agricol „M.  

Kogalniceanu din Comuna 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                      
PNS                                          

PNDL II                                                          

http://www.poca.ro/
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Miroslava 

893.  MOGOŞEŞTI – 
IAŞI 

Înființarea sistemului de 
supraveghere a comunei 

Mogoșești-Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027 

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 

Buget local                                       

894.  MOGOŞEŞTI – 
IAŞI Achiziție mobilier urban inteligent  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                          
PNS                                        

895.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Dezvoltarea  programelor  de  
promovare  a activității 

antreprenoriale- Construirea unui 
centru de informare care să ofere 
informații în vederea facilitării 

inițierii unei afaceri 
  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.1 - 
Stimularea capacităților de 

inovare cercetare și 
promovarea adoptării  

 Tehnologiilor avansate 

 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNS 2023-2027 

Buget local   

896.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Campanii de promovare a culturii 
antreprenoriale 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.1 - 
Stimularea capacităților de 

inovare cercetare și 
promovarea adoptării  

 Tehnologiilor avansate 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local 

897.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Derularea de parteneriate publice-
private în vederea demarării de 

activităţi în domeniul isndustrial -
oportunități pentru investitorii de 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.1 - 
Stimularea capacităților de 

inovare cercetare și 
promovarea adoptării  

Buget local                                                    
POR Nord-Est 2021-

2027    

http://www.poca.ro/
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parcuri industrial  Tehnologiilor avansate 

898.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Susţinerea parteneriatelor de tip 
public- privat pentru valorificarea 
resurselor locale (ferme piscicole, 

ferme agro-zootehnice) 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.1 - 
Stimularea capacităților de 

inovare cercetare și 
promovarea adoptării  

 Tehnologiilor avansate 

Buget local                                                    
POR Nord-Est 2021-

2027    

899.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Derularea unor  programe  de  
promovare  a metodelor şi 

tehnologiilor agricole moderne 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.1 - 
Stimularea capacităților de 

inovare cercetare și 
promovarea adoptării  

 Tehnologiilor avansate 

 
PNS 2023-2027 

Buget local 

900.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Înfiinţarea  de fermelor  în  vederea  
promovării  produselor din comuna 

Mogoșești-Siret; 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

Buget local                                                    
POR Nord-Est 2021-

2027              PNS  

901.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Organizarea unui târg  pentru 
promovarea 

produselor locale 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

Buget local                                                    
POR Nord-Est 2021-

2027             PNS 

902.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Instalarea wi-fi gratuit în parcul 
Muncel din fața primăriei comunei 

Mogoșești-Siret 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

   WiFi4EU        
   Buget Local    

http://www.poca.ro/
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903.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Amenajarea a doua spatii 
comerciale pentru producatorii 

locali 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

904.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Sprijinirea înființării de facilitați de 
cazare (pensiuni şi pensiuni 

agroturistice) capabile să asigure 
un minim de spații de cazare în 
zona, facilitați necesare pentru 

dezvoltarea oricărui tip de turism  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

905.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Consolidare și amenajarea lăcaşelor 
de cult din comuna Mogoșești-Siret 

- Reabilitare biserica ortodoxă 
„Sf.Nicolae” Mogoșesti-Siret 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

906.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

 
Consolidare și amenajarea lăcaşelor 
de cult din comuna Mogoșești-Siret 

- Reabilitare biserica catolică 
Mogoșesti-Siret 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

907.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Consolidare și amenajarea lăcaşelor 
de cult din comuna Mogoșești-Siret 

- Reabilitare și modernizare 
biserica catolică Muncelu de Sus 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

908.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

 
Consolidare și amenajarea lăcaşelor 
de cult din comuna Mogoșești-Siret 

- Reabilitare și modernizare 
biserica de rit vechi Muncelu de 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

http://www.poca.ro/
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Sus 

909.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

 
Consolidare și amenajarea lăcaşelor 
de cult din comuna Mogoșești-Siret 

- Reabilitare și modernizare 
biserica ortodoxă ”Nașterea Maicii 

Domnului” Muncelu de Sus 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

910.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

 
Reabilitare și modernizare 

Monument biserica din lemn 
Muncelu de Sus 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

911.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

 
Reabilitarea  Monumentul  eroilor  

Mogoșești- Siret 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

912.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Amenajare traseu cicloturistic în 
lunca Siretului 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

913.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

 
Reabilitare și modernizare Tabara 

Muncel nr.2 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

914.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Amenajare parc aventura în 
pădurea Călugăra din Muncelu de 

Sus 
 

Amenajare  tiroliană în zona de 
luncă din Mogoșești-Siret 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

http://www.poca.ro/
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915.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Amenajare  tiroliană în zona de 
luncă din Mogoșești-Siret 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

916.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

 
Sprijinirea tinerilor care au părăsit 
timpuriu şcoala prin programe de 

tip „a doua şansă” 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POEO 2021-2027 
Buget local 

917.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Derularea de programe de 
consiliere şi orientare şcolară în 

vederea diminuării fenomenului de 
abandon şcolar 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POEO 2021-2027 
Buget local 

918.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Crearea unui centru decalificare în 
ceea ce priveşte exploataţiile 

agricole şi produsele alimentare 
ecologice rezultate. 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                              
CNI                                                                                           

Buget local 

919.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Înființarea unui centru pentru 
sprijinirea şomerilor în vederea 

reintegrării acestora pe piaţa 
muncii 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

920.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Înființarea   unui   centru   de   zi   
pentru 

persoane în vârstă 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        

http://www.poca.ro/
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marginalizate și persoanelor 

defavorizate 
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

921.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Modernizare Dispensar sat 
Mogoșești-Siret 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

922.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Promovarea utilizării de surse 
nepoluante - 

Înființare parcuri cu panouri solare 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

923.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Extinderea  suprafeţelor  irigate  la  
nivelul Comunei Mogoșești-Siret 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

924.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Diminuarea eroziunii solului prin 
lucrări de apărare a malurilor 
împotriva eroziunii în zonele 

afectate şi acţiuni de împădurire în 
zonele inundabile 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

prevenirea riscurilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

925.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Modernizare sistem centralizat de 
colectare a deșeurilor (țarcuri cu 

eurocontainere selective) 
  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

http://www.poca.ro/
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926.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Construire platforme betonate 
pentru gunoi 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

927.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Înființarea unui depozit pentru    
depunerea molozului provenit din 

demolarea unor construcții 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

928.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET Înființarea unui parc industrial 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local    

929.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Extindere zone pietonale prin 
pavare sau betonare și construirea 

unei alei pietonale la „Pod la 
Lupu”, respectiv  consolidarea  

acestui  pod  ce  trece  peste pârăul 
Draga 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                      
PNS                                          

PNDL II                                                          

930.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Construirea de punți peste pârăul  
Draga și de alei betonate în această 

zonă 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                      
PNS                                          

PNDL II                                                          

931.  MOGOŞEŞTI – Extinderea reţelei de apă în comună Prioritatea 4 - Dezvoltarea Obiectiv specific 4.5 - POR Nord-Est 2021-

http://www.poca.ro/
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SIRET unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Asigurarea condițiilor de 
dezvoltare în mediul urban, 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura locală 

2027                                                                                                                                                             
Buget local                                                                                      

PNS                                          
PNDL II                                                          

932.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET Înființarea reţelei de gaze naturale 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                      
PNS                                                                                                  

933.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Extindere  reţea electrică spre satul 
Cozmești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                      
PNS                                                                                                  

934.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Amenajare  Parc pentru recreere şi 
locuri de joacă pentru copii în 
satele Mogoșești-Siret, Tudor 

Vladimirescu și Muncelu de Sus 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                      
PNS                                                                                                  

935.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

 
Reabilitare zonă câmpenească 

veche - Muncelu de Sus 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                      
PNS                                                                                                  

936.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

 
Reabilitarea şi dotarea căminului 
cultural din satul Muncelu de Sus 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

http://www.poca.ro/
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durabile infrastructura locală CNI 

Buget local                                                                                

937.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Înfiinţare serviciu de pompieri și 
achizitionarea unei mașini speciale 

pentru incendiu 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local   

938.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Amenajare, modernizare, 
reabilitare terenuri 

de sport în comuna Mogoșești-Siret 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                                                  
CNI                                           

PNDL II                                                                                         

939.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

 
Construirea unui spațiu care să 

include arhiva, depozit de lemne și 
remiza pompieri 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local   

940.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Achiziție buldoexcavator  și mașină 
de dezăpezit  pentru comuna 

Mogoșești-Siret 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local   

941.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Modernizare spații de joacă, sport 
Școala I-VIII Mogoșești-Siret 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 

http://www.poca.ro/
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Buget local 

942.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Modernizare Grădinița cu program 
normal Muncelu de Sus 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

943.  MOGOŞEŞTI – 
SIRET 

Reabilitare și modernizare Școală  
I-VIII Muncelu de Sus 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local                               

944.  MOŞNA 

Modernizarea DJ 244F Bohotin-
Moșna-Pietriș (Dolhești) (în 

prezent, segmentul Moșna-Pietriș 
(Dolhești) este la stadiul de drum 

de pământ) 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                       

945.  MOŢCA Realizarea  unui pare industrial pe 
o suprafață de 27, 77 ha 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

946.  MOŢCA Demolare, reconstrucție și dotare 
Școala Veche Motca 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local 

http://www.poca.ro/
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947.  MOŢCA 
Centru  de zi pentru bătrâni  sau 
pentru  femeile care sunt victime 

ale violenței  în familie 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

948.  MOŢCA Parc Fotovoltaic (min 1,5 ha) 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
AFM 

Buget local 

949.  MOŢCA 
Termoizolare și anvelopare Școală 

Nouă  Moțca, Grădinița  nr.1  
Moțca și  Grădinița Boureni  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
AFM 

PNDL II   
CNI                                                                                                                                 

Buget local 

950.  MOŢCA 

Rezervor suprateran  în zona cea 
mai înaltă (zona Cabanei Codrii 

Pașcanilor) pentru asigurarea 
presiunii în zona din deal a satului 

Moțca 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

951.  MOŢCA 

Puțuri  (2-3 puțuri riverane zonei 
râului Moldova, 2 puțuri de mare 

adâncime langă bazinele  de la 
Boureni și la Moțca) 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

http://www.poca.ro/
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Buget local 

952.  MOŢCA Teren  de sport la Boureni 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                        

CNI 

953.  MOŢCA Piata Agroalimentara 
  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

954.  MOŢCA Construire parcuri de joacă   

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

955.  MOŢCA Teren  de sport pentru școli, 2 la 
Motca și 1 la Boureni 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                        

CNI 

956.  MOŢCA Demolare, reconstrucție și dotare 
Școala Veche Moțca 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local                                                               

http://www.poca.ro/
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957.  MOŢCA 
 

Balastrare drumuri  de exploatare   
agricolă, aproximativ 12  km 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                

958.  MOŢCA 
Construire  sală  de sport  cu 

tribuna  180 locuri în sat Boureni, 
comuna  Moțca, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                        

CNI 

959.  MOŢCA 

 
Construire trotuare, șanturi 

betonate și poduri în comuna 
Moțca 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                        

PNS                                        

960.  MOVILENI 
Modernizare prin asfaltare a 10,66 

km de drumuri comunale  în 
comuna Movileni 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                     

961.  MOVILENI 
Înființare rețea de gaz în comuna 

Movileni 
  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                          
PNS                                        

http://www.poca.ro/
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962.  MOVILENI Construire de trotuare pe lungimea 
DJ 282 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                          
PNS                                        

963.  MOVILENI Construire after school în satul 
Movileni, com Movileni  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       

964.  OŢELENI 
Dezvoltarea programelor de 

promovare a activității 
antreprenoriale  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

PNS 2023-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
Buget local 

965.  OŢELENI 
Reabilitare și modernizare 

Complex Zootehnic din satul 
Hândrești  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

966.  OŢELENI 

Sprijinirea înființării de facilitați de 
cazare (pensiuni şi pensiuni 

agroturistice) capabile să asigure 
un minim de spații de cazare în 
zona, facilitați necesare pentru 

dezvoltarea oricărui tip de turism  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

967.  OŢELENI Construire a unei bază de agrement  Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

http://www.poca.ro/
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968.  OŢELENI Construire și dotare Centru de 
îngrijire a persoanelor vârstnice 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

969.  OŢELENI Construire și dotare centru de 
zi/afterschool pentru copii  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 
sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
CNI                                                                                                                                      

Buget local 

970.  OŢELENI 
Construirea unui parc de energie 

solară fotovoltaică în comuna 
Oțeleni 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
AFM 

Buget local 

971.  OŢELENI Construirea unui parc de eoliene în 
comuna Oțeleni 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

972.  OŢELENI 
Reabilitarea termică și creșterea 
eficienței energetice a clădirilor 

publice din comuna Oțeleni 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 

http://www.poca.ro/
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973.  OŢELENI 
Captarea unor acumulări de apă în 

vederea irigării suprafețelor 
agricole  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

974.  OŢELENI 
Organizarea sistemului de colectare 
selectivă, a spațiului de depozitare 
temporară și transportul deșeurilor 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

975.  OŢELENI Modernizare drumuri de interes 
local în comuna Oțeleni 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                              

976.  OŢELENI 
Gabionare și realizarea a 4 podețe 

între pârâu și iazul comunal 
comunal 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                             

977.  OŢELENI Modernizarea și extinderea 
sistemului de transport public în 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.4 - 
Reducerea emisiilor de 
carbon prin realizarea și 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                          

http://www.poca.ro/
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comun durabile implementarea planurilor de 

mobilitate urbană 
PNS                                        

978.  OŢELENI 

 
 
 

Reabilitare bloc locuințe 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

  

979.  OŢELENI 
 Modernizarea şi extinderea rețelei 
de alimentare cu apă și înființarea, 

modernizarea și extinderea sa 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                          
PNS                                        

980.  OŢELENI Înființare rețea de distribuție gaze 
naturale în comuna Oțeleni 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                          
PNS                                        

981.  OŢELENI Modernizarea și extinderea 
iluminatului stradal 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                      

982.  OŢELENI  Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

http://www.poca.ro/
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Construirea unei Săli de sport inteligente și reziliente și 

durabile 
dezvoltare în mediul urban, 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura locală 

Buget local                                    
PNDL II                                        

CNI 

983.  OŢELENI 

Reabilitarea pieței agroalimentare 
din comuna Oțeleni prin dotarea cu 
mijloace moderne care să faciliteze 

vânzarea produselor agricole 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

984.  OŢELENI 
Montare a două posturi de 

transformare și extindere a rețelei 
electrice 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                          
PNS                                        

985.  PLUGARI 
Construire sala de sport cu tribună 

180 de locuri, în sat Plugari, 
Comuna Plugari, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                          
PNS                                        

986.  PLUGARI 
Demolare și construire școală 
gimnazială în sat Borosoaia, 
comuna Plugari, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local                                                                                                                                                                                                  

987.  PLUGARI Modernizare drumuri sătești în 
comuna Plugari, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

http://www.poca.ro/
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durabile infrastructura de transport PNDL II 

Buget local                                  

988.    
 Înființare centru de asistență după 
programul școlar, tip “after school” 

în comuna Plugari, județul Iași 
    

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local 

989.    

Modernizare cămin cultural și 
conservare moștenire culturală, 

ansamblul folcloric “Borosoaia”, 
comuna Plugari, județul Iași 

    

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local 

990.  PLUGARI 

Achiziție de tablete școlare și alte 
echipamente necesare desfășurării 

activității didactice on-line în 
comuna Plugari, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

991.  PLUGARI Execuție teren de sport 
multifuncțional, inclusiv dotări  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                          
PNS                                        

992.  PLUGARI 
Înființare retea de distribuție gaze 

naturale în comuna Plugari, județul 
Iași și comuna Prăjeni, județul 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                          

http://www.poca.ro/
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Botoșani  durabile infrastructura locală PNS                                        

993.  PLUGARI Sistem supraveghere în comuna 
Plugari 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027 

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 

Buget local            

994.  PLUGARI Reabilitate drumuri de interes local 
in Comuna Plugari 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                   

995.  PLUGARI 
Demolare și construire grădiniță cu 
program normal din sat Borosoaia, 

comuna Plugari, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

996.  PLUGARI Înființare sistem canalizare Plugari 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 

997.  PLUGARI Construire bază sportivă în comuna 
Plugari, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 

PNS 2023-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 

http://www.poca.ro/
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durabile prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

PPP                                          

998.  PLUGARI Construire Bază agrement cu ștrand 
în comuna Plugari, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                          
PNS                                        

999.  PLUGARI Construire scuar în comuna 
Plugari, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                          
PNS                                        

1000.  PLUGARI 
Amenajare alei pietonale în Plugari 

și Borosoaia, comuna Plugari, 
județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                          
PNS                                        

1001.  PLUGARI Amenajare grădina zoologică în 
comuna Plugari, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                          
PNS                                        

1002.  PLUGARI Amenajare parc fotovoltaic în 
comuna Plugari, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

PNRR 
PNS 2023-2027  

PODD 2021-2027 
CNI 

http://www.poca.ro/
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durabile infrastructura locală PNDL II 

AFM 
Buget local                                     

1003.  PLUGARI Construire corp Școală Plugari 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local                               

1004.  PLUGARI Construire loc de joacă la 
Grădinițele Plugari și Borosoaia 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                          
PNS                                        

1005.  PLUGARI Construire Cămin Cultural 
Borosoaia 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local                                  

1006.  POPEŞTI 
Dezvoltarea sistemului educațional  

prin reabilitarea școlilor din  
comuna Popești 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1007.  POPEŞTI Dezvoltarea sistemului de sănătate 
prin reabilitarea dispensarului 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

PNRR  
PNS 2023-2027                                                          

POR Nord-Est 2021-

http://www.poca.ro/
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sanitar comunal Popești  eficient, modern 2027 

PNDL II 
CNI                         

   Buget local                              

1008.  POPEŞTI 
Racordare comunei Popești la 
rețeaua de alimentare cu gaze 

naturale  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                    
PNS                                     

1009.  POPEŞTI 
Racordarea comunei Popești la 

rețeaua de aducțiune apă și rețeaua 
de canalizare  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local                               

1010.  POPEŞTI Dezvoltarea infrastructurii rutiere  
a drumurilor  comunale și sătești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                              

1011.  POPRICANI 
Sprijinirea activităților de formare 

profesională în domeniul 
agriculturii 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.1 - 
Stimularea capacităților de 

inovare cercetare și 
promovarea adoptării  

 Tehnologiilor avansate 

  

1012.  POPRICANI Constituirea unui parteneriat între 
autoritatea locală și ONG uri care Prioritatea 1 - Dezvoltarea Obiectiv specific 1.1 - 

Stimularea capacităților de 
Buget local                                                    

POR Nord-Est 2021-

http://www.poca.ro/
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să dezvolte proiecte de educație și 

formare antreprenorială 
unei economii competitive inovare cercetare și 

promovarea adoptării  
 Tehnologiilor avansate 

2027    

1013.  POPRICANI 
Încurajarea formării asociațiilor  de 
producători agricoli prin acordarea 

de facilități 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

Buget local                                                       
POR Nord-Est 2021-

2027    

1014.  POPRICANI 

Sprijinirea  mediului  de afaceri 
privat prin acordarea  de facilități  

și prin dezvoltarea de servicii 
publice menite să promoveze  

activitatea economică locală și 
atragerea de noi investiții 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

Buget local                                                       
POR Nord-Est 2021-

2027    

1015.  POPRICANI Amenajare piața de gros în satul 
Vulturi 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1016.  POPRICANI Dezvoltarea educației ecologice  la 
nivelul comunității locale 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POEO 2021-2027                                                        
POR Nord-Est 2021-

2027  
Buget local   

1017.  POPRICANI Amenajare bază sportivă în satul 
Popricani 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 

PNS 2023-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

http://www.poca.ro/
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defavorizate PNDL II 

Buget local 
PPP                                            

1018.  POPRICANI Comnstruire locuinte sociale  în 
comuna Popricani  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 
sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
POIDS 2021-2027 

PNDL II 
CNI 

Buget local 

1019.  POPRICANI Demarare programe cu caracter 
social 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 
sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

  

1020.  POPRICANI 
Înființare înfrastructură de apă  
potabilă și canalizare în satele 

Popricani și Moimești 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local                          

1021.  POPRICANI 
Înființare rețea de distribuție a 

gazelor naturale în comuna 
Popricani 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                         
PNS                                     

http://www.poca.ro/
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1022.  POPRICANI 
 

Înființare rețea de canalizare în 
comuna Popricani 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local                              

1023.  POPRICANI Amenajare alei pietonale în satele 
Popricani, Vânători și Vulturi  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1024.  POPRICANI Modernizare drumuri sătești în 
comuna Popricani 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                              

1025.  POPRICANI Modernizare drumuri agricole în 
comuna Popricani 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1026.  POPRICANI Modernizare DC 13 Comuna 
Popricani 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

http://www.poca.ro/
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1027.  POPRICANI 

Creșterea capacității administrative 
a primăriei prin implementarea  
sistemelor de management al 
riscului și de management al 

calității 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.3 - 
Îmbunătățirea accesului la 

infrastructura de comunicații 
de mare viteză 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local     

1028.  POPRICANI 
Crearea facilităților pentru accesul 
online al populației la administrația 

locală 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.3 - 
Îmbunătățirea accesului la 

infrastructura de comunicații 
de mare viteză 

PNRR                                 
  POR Nord-Est 2021-

2027     
POCIDIF 2021-2027                                         

Buget local 

1029.  POPRICANI Realizare cadastru general la 
nivelul comunei Popricani 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.3 - 
Îmbunătățirea accesului la 

infrastructura de comunicații 
de mare viteză 

PNS                                              
Buget local                                    

POR Nord-Est 2021-
2027       

1030.  POPRICANI Modernizare mobilier urban  în 
comuna Popricani 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

   Buget local                                    
POR Nord-Est 2021-

2027       

1031.  POPRICANI Construire și modernizare poduri și 
podețe în comuns Popricani 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1032.  PRISACANI Construirea uni cămin cultural în 
comuna Prisacani 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.5 - 
Creșterea competitivității și 
sustenabilității industriilor 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 

http://www.poca.ro/
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culturale și creative PNDL II                                        

CNI 
Buget local                             

1033.  PRISACANI 

Susținerea și dezvoltarea 
Cooperativei agricole existente pe 

raza comunei, prin investiții care să 
asigure achiziționarea de utilaje și 

echipamente pentru păstrarea 
produselor pe termen lung 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

PNS 2023-2027                                                                                                                                                             
Buget local        

1034.  PRISACANI 

Înființarea unui centru  de achiziții 
și dotarea acestuia cu utilaje și 
echipamente necesare păstrării 

îndelungate a  produselor 
achiziționate 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

PNS 2023-2027 
CNI 

PNDL II                                                                                                                                                             
Buget local        

1035.  PRISACANI 

Reabilitarea construcțiilor 
monument istoric de pe raza 

comunei respectiv : Biserica  de 
vălătuci SF Nicolaie  din Moreni și 
Biserica SF Arhanghelu  Mihail Și 

Gavril din localitatea Prisacani 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1036.  PRISACANI 

Crearea unei zone de  odihnă în 
zona umedă Ciobârciu,  pentru 

populațiile de păsări migratoare , 
amenajări de adăposturi, hrană și 

întreținerea necesară acestora 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1037.  PRISACANI Crearea  unei zone de agrement în 
padurea Prisacani, zona Ștejăroaica 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

http://www.poca.ro/
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lu Ștefan cel Mare  potențialului turistic existent Buget local 

1038.  PRISACANI 
Reabilitarea unui corp de clădire  

construită în perioada Spiru Haret, 
în cadul școlii Prisăcani 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

  

1039.  PRISACANI Amenajarea unei biblioteci școlare 
în cadrul școlii Prisacani 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POEO                                                        
POR Nord-Est 2021-

2027    

1040.  PRISACANI Construirea unui cămin destinat 
persoanelor vârstnice   

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POIDS 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027                                                                                                                                                             
Buget local                                                                    

1041.  PRISACANI Construirea unui dispensar medical 
în comuna Prisăcani 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1042.  PRISACANI Construire drum  de legătură între 
localitățile Costuleni-Răducăneni  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.2 - 
Dezvoltarea unei  mobilități  

regionale și locale, 
îmbunătățirea accesului la 

TEN-T și a mobilității 
tranfrontaliere  

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                              

http://www.poca.ro/
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1043.  PRISACANI Modernizare prin asfaltare a 48 de 
km  de drumuri sătești  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1044.  RĂCHITENI Înființare rețea de canalizare în 
com. Rachiteni, jud. Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local       

1045.  RĂCHITENI 
Rebilitare și modernizare drumuri 
de interes local în com. Rachiteni, 

jud. Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

1046.  RĂCHITENI Modernizare drumuri de interes 
local în com. Rachiteni, jud. Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

1047.  RĂCHITENI 
Reabilitare și eficientizare 

energetică la Școala Generală 
Izvoarele, Răchiteni 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

http://www.poca.ro/
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AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

1048.  RĂCHITENI Costruire piste pentru biciclete și 
alte vehicule electrice 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

PNRR 

1049.  RĂCHITENI Construire Sală sport în comuna 
Răchiteni 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

CNI 

1050.  RĂCHITENI Construire Centru cultural în 
comuna Răchiteni 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

CNI 

1051.  RĂCHITENI Construire Parc fotovoltaic în 
comuna Răchiteni 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

PNRR 
PNS 2023-2027  

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
AFM 

Buget local 

1052.  RĂDUCĂNENI 
Modernizare prin asfaltare drum 
comunal DC 56, situat în comuna 

Răducăneni, județul Iași în lungime 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 

http://www.poca.ro/
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de 5,5 km durabile prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                  

1053.  RĂDUCĂNENI 

Modernizare prin asfaltare drumuri 
sătești și comunale în comuna 

Răducăneni, județul Iași în lungime 
de 11,5 km 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1054.  REDIU - -   -  - 

1055.  ROMÂNEŞTI Susţinerea culturii antreprenoriale 
în rândul populaţiei 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.1 - 
Stimularea capacităților de 

inovare cercetare și 
promovarea adoptării  

 Tehnologiilor avansate 

Buget local                                                    
POR Nord-Est 2021-

2027    

1056.  ROMÂNEŞTI 
Competitivitate prin inovare, 

digitalizare si dezvoltare 
economica 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.1 - 
Stimularea capacităților de 

inovare cercetare și 
promovarea adoptării  

 Tehnologiilor avansate 

POEO                                                        
POR Nord-Est 2021-

2027            Buget local    

1057.  ROMÂNEŞTI 

Promovarea programelor 
guvernamentale  și/sau europene 
pentru stimularea înfiinţării sau 

modernizării întreprinderilor 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1058.  ROMÂNEŞTI Reactualizarea Planului Urbanistic 
General  al comunei Românești 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      

http://www.poca.ro/
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accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

PNS                                    
POCIDIF 

1059.  ROMÂNEŞTI 

Înfiinţarea/dezvoltarea/ 
modernizarea și dotarea 

infrastructurii de valorificare a 
produselor 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1060.  ROMÂNEŞTI 
Amenajarea iazului Banaru din 

satul Românești pentru activități de 
pescuit sportiv și agrement 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

1061.  ROMÂNEŞTI Amenajare muzeului memorial al 
celui de-al doilea razboi mondial 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1062.  ROMÂNEŞTI Extinderea retelei de apa potabila  
in comuna Romanesti 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1063.  ROMÂNEŞTI Regularizarea cursurilor de apa din 
comuna Romanesti 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1064.  ROMÂNEŞTI Actiuni de impadurire  a terenurilor Prioritatea 3 - Protejarea Obiectiv specific 3.5 - POR Nord-Est 2021-

http://www.poca.ro/
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degradate mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

2027                                                                                                                                                             
Buget local                                    

PNDL II                                         
PNS                                     

1065.  ROMÂNEŞTI Modernizarea drumului comunal 
DC11 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                              

1066.  ROMÂNEŞTI Moderizarea drumurilor vecinale 
(sătești) 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                               

1067.  ROMÂNEŞTI 
Modernizarea și reabilitarea 

drumurilor de exploatatie agricola 
din comuna Românești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1068.  ROMÂNEŞTI 
Reabilitare și construire poduri, 

podețe   și punți pietonale în 
comuna Românești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1069.  ROMÂNEŞTI Refacerea santurilor de scurgere și  
a trotuarelor de-a lungul drumurilor 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

http://www.poca.ro/
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aferente comunei Românești inteligente și reziliente și 

durabile 
conectivității și siguranței 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura de transport 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                       

1070.  ROMÂNEŞTI Realizarea sistemului  de canalizare 
în comuna Românești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                    

1071.  ROMÂNEŞTI Modernizarea sistemului public de 
iluminat și extinderea acestuia 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local                               

1072.  ROMÂNEŞTI Aducțiune rețea de gaze naturale în 
satele comunei Românești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                      
PNS                                     

1073.  ROMÂNEŞTI 
Realizarea unui sistem de 

supraveghere video la nivelul 
întregii comune 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 

PNRR 
PNS 2023-2027 

POR Nord-Est 2021-

http://www.poca.ro/
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durabile prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 
2027 
AFM 

Buget local                                                                                                  

1074.  ROMÂNEŞTI Construire și dotare sală sport 
școlară  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                                                  
CNI                                           

PNDL II                                                                                         

1075.  ROMÂNEŞTI Construire complex sportiv 
multifuncțional 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

PPP                                                                                            

1076.  RUGINOASA 

Creşterea competitivităţii 
economice în mediul rural „ Sprijin 

pentru înfiinţarea de activităţi 
neagricole în zone rurale „ 

Campinguri în satul Vascani, 
com.Ruginoasa, judeţul Iaşi 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1077.  RUGINOASA 

Achiziţionarea de echipamente din 
domeniul tehnologiei informaţiei-

IT mobile, tablete si alte 
echipamente pentru uz şcolar cu 

acces la internet 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POIM 2014-2020 
POEO 2021-2027 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                       

1078.  RUGINOASA Construire cămin de bătrâni Prioritatea 2 - Dezvoltarea Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

http://www.poca.ro/
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capitalului uman  promovarea incluziunii 

sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

Buget local                                    
PNDL II                                                                          

1079.  RUGINOASA Achiziţionarea unui staţii de tratare 
a apei  de nitraţi şi nitriţi” 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1080.  RUGINOASA Modernizare străzi în Comuna 
Ruginoasa 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1081.  RUGINOASA Construire podeţe din beton în 
comuna Ruginoasa 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1082.  RUGINOASA Amenajare rigole stradale în 
comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                  

1083.  RUGINOASA Înființare sistem de distribuţie gaze 
naturale în  comuna Ruginoasa 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                         
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durabile prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 
PNS                                     

1084.  RUGINOASA 
Modernizare grădiniţă cu program 

normal în satul Dumbrăviţa, 
comuna Ruginoasa 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                    

1085.  RUGINOASA 
Amenajare şi dotare parc în satul 
Ruginoasa, comuna Ruginoasa, 

judeţul Iaşi 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                    

1086.  RUGINOASA 

Rezervă PSI acumulare de apă prin 
construirea unui bazin subteran de 
minimum 20 m cubi  şi amenajarea 
unei platforme betonate lângă gura 

de alimentare cu apă, în vederea 
asigurării alimentării autospecialei 

PSI din dotarea Serviciului  
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                                                                                

1087.  SCÂNTEIA Construirea unui centru de zi 
pentru bătrâni 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1088.  SCÂNTEIA 
Constuirea și dotarea unor puncte 

sanitare în satele comunei Scânteia 
și pe lângă școli, angajarea de 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    

http://www.poca.ro/
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asistenți medicali comunitari și 

asistenți medicali școlari 
eficient, modern PNDL II                                         

PNS                                     

1089.  SCÂNTEIA 
Modernizarea drumurilor sătești și 

de exploatare prin asfaltare sau 
pietruire 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                

1090.  SCÂNTEIA Construirea de alei pietonale în 
satele componente ale comunei 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1091.  SCÂNTEIA 
Aducțiunea de apă, canalizare, 

epurare în toate cele 7 (șapte) sate 
ale comunei Scânteia 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local                        

1092.  SCÂNTEIA 
Aducțiunea gazului metan în toate 

cele 7 (șapte) sate ale comunei 
Scânteia 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                        
PNS                                     

1093.  SCÂNTEIA 
Modernizarea pieței tradiționale 

prin construirea unei hale încălzite 
cu amenajări interioare, apă 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                        

http://www.poca.ro/
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curentă, grupuri sanitare, betonarea 
sau asfaltarea pieței și a aleilor de 

acces 

durabile prin realizarea de investiții în 
infrastructura locală 

PNS                                              
PNDL II                               

1094.  SCÂNTEIA 

Modernizarea terenurilor de fotbal 
din satele Scânteia și Borosești, 
prin construirea de împrejmuiri, 

tribune, grupuri sanitare cu dușuri 
pentru jucători 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                                                  
CNI                                           

PNDL II                                                                                         

1095.  SCÂNTEIA 
Construirea unei săli de sport la 

Școala gimnazială Axinte Uricariul 
din satul Scânteia 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

  

1096.  SCÂNTEIA 
Construirea unui sediu 

administrativ pentru primăriei și 
Consiliul local Scânteia 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                   

1097.  SCHITU DUCA 
Organizarea de programe de 

reconversie profesionala, 
recalificare și perfectionare 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.1 - 
Stimularea capacităților de 

inovare cercetare și 
promovarea adoptării  

 Tehnologiilor avansate 

POEO                                                        
POR Nord-Est 2021-

2027            Buget local    

1098.  SCHITU DUCA Realizarea unor facilități pentru 
investitori 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

http://www.poca.ro/
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interes local și regional  

1099.  SCHITU DUCA 
Actualizare Plan Urbanistic 

General si regulament local de 
urbanism al Comunei Schitu Duca                                        

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

POCIDIF 

1100.  SCHITU DUCA 

Extinderea retelei informatice si 
dotarea cu programe de specialitate 

si dezvoltarea sistemului de 
comunicare 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

POCIDIF 

1101.  SCHITU DUCA 
Dezvoltarea retelei de colectare a 

produselor animale si agricole 
(lapte, fructe, legume, miere etc.) 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1102.  SCHITU DUCA Stimularea asocierii agricultorilor Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1103.  SCHITU DUCA 
 

Încurajarea înființării unor 
miniferme zootehnice 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1104.  SCHITU DUCA Dezvoltare sector IMM  care sa 
valorifice resuse locale 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1105.  SCHITU DUCA Introducerea comunei într-un Prioritatea 1 - Dezvoltarea Obiectiv specific 1.7 - POR Nord-Est 2021-

http://www.poca.ro/
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circuit turistic unei economii competitive Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1106.  SCHITU DUCA Amenajare punct turistic local 
Schitu Duca 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1107.  SCHITU DUCA 
Încurajarea și atragerea 

întreprinzătorilor în turism și 
agroturism 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1108.  SCHITU DUCA Înfiintare centru de zi pentru copii 
Pocreaca 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1109.  SCHITU DUCA Realizarea unui Câmin pentru 
persoane vârstnice în regim hotelier 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1110.  SCHITU DUCA 

 
 

Înființarea unui centru social 
multifuncțional 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1111.  SCHITU DUCA 

Dezvoltarea serviciilor 
medicale/stomatologice in satele: 

Dumitrestii Galatii, Slobozia, 
Blaga, Pocreaca 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

http://www.poca.ro/
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PNS                                     

1112.  SCHITU DUCA 
Îmbunătățirea/dotarea bazei 

materiale a unităților de învățământ 
din comuna 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1113.  SCHITU DUCA 

 
Eficientizarea termică a școlilor din 

localitățile Slobozia, Dumitreștii 
Gălății, Poieni, Schitu Duca 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                   

1114.  SCHITU DUCA Înființare sistem alimentare apă 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                      

1115.  SCHITU DUCA Stimularea agriculturii ecologice 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

1116.  SCHITU DUCA Ameliorare prin împădurire a 
terenurilor agricole degradate 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNS                                                                                                      

1117.  SCHITU DUCA Amenajare trotuare în comuna Prioritatea 4 - Dezvoltarea Obiectiv specific 4.1 - POR Nord-Est 2021-

http://www.poca.ro/
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Schitu Duca unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Creșterea accesibilității, 
conectivității și siguranței 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura de transport 

2027                                                                                                                                                             
Buget local                                                                        

PNS                                     

1118.  SCHITU DUCA 

Reabilitarea drumurilor comunale 
în localitatile Slobozia, Dumitrești 
Galatii, Poiana, Satu Nou, Blaga, 

Pocreaca 20 km 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                               

1119.  SCHITU DUCA 
Realizarea de trotuare pavate la 

DN24 cu lățime cuprinsă între 1,5-
2m pe o lungime de 11,8km 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                        
PNS                                     

1120.  SCHITU DUCA Drum exploatație agricolă 5 
kilometri+ poduri (Vasluiet) 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                  

1121.  SCHITU DUCA 

Extinderea traseelor de transport si 
realizarea unui plan centralizat al 

transportului public si eficientizarii 
transportului intern si extern 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.2 - 
Dezvoltarea unei  mobilități  

regionale și locale, 
îmbunătățirea accesului la 

TEN-T și a mobilității 
tranfrontaliere  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                        
PNS                                     

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 533 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
  

 

 
www.poca.ro 

Nr. crt Beneficiar Titlu Proiect Prioritate Obiectiv specific Surse de finanțare 

1122.  SCHITU DUCA Modernizare târg local Obor 
Poiana 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                        
PNDL II                              

1123.  SCHITU DUCA 

Realizarea parcuri și locuri de joacă 
pentru copii în Slobozia, 

Dumitrestii Galatii, Poiana, Satu 
Nou, Blaga, Pocreaca, Poieni, 

Schitu Duca 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                

1124.  SCHITU DUCA 
Modernizare, reabilitare și dotare 
Caminul Cultural din localitatea 

Poieni și localitatea Pocreaca 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                 
PNDL II                                                                                   

1125.  SCHITU DUCA 

 
Investitii de reabilitare, 

modernizare și/sau extindere a 
sistemului de iluminat public 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                          

1126.  SCHITU DUCA 

 
Achiziționarea de utilaje și 

echipamente pentru serviciul public 
de gospodărire comunală 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

PNS 2023-2027                                                                                                                                                             
Buget local                                                                                                  

http://www.poca.ro/
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infrastructura locală 

1127.  SCHITU DUCA 
 

Înfiintare rețea canalizare și stație 
de epurare 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                                                           

1128.  SCOBINŢI Înființare pare industrial  în 
comuna Scobinți, județul  Iași 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1129.  SCOBINŢI Înființare parc industrial  în 
comuna Scobinți, județul  Iași 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1130.  SCOBINŢI 

Realizare statii de autobuz Schitu 
Duca, Poiana, Satu Nou, Pocreaca, 
Poieni, Blaga, Dumitrestii Galatii, 

Slobozia 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local                                   
PNS 

1131.  SCOBINŢI 
Amenajare  muzeul satului 

tradițional românesc în comuna 
Scobinți, județul   Iași 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local                                   
PNS 

1132.  SCOBINŢI 
 Regenerarea zonei rurale ,,Cătun 

Zvarici;  pentru  combaterea 
sărăciei și promovarea incluziunii  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    

http://www.poca.ro/
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sociale sociale prin regenerarea 

zonelor rurale și urbane 
aflate în declin 

PNDL II                                         
PNS                                     

1133.  SCOBINŢI 
Anveloparea clădirilor publice 

pentru  reducerea consumului de 
energie necesare  încălzirii 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

    PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                 

1134.  SCOBINŢI 
Montarea panourilor fotovoltaice 

pe clădirile publice pentru 
producerea de energie electrică 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
AFM 

Buget local                                                                                             

1135.  SCOBINŢI 

Realizarea unui sistem de 
transformare  a energiei solare în 
energie electrică necesară pentru  

consumul propriu al comunei 
Scobinți, județul  Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                        

1136.  SCOBINŢI Sistem  centralizat  de canalizare 
(30 km), în satul Sticlărie, comuna 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

http://www.poca.ro/
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Scobinți utilizării resurselor durabil al apei Saligny 

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                 

1137.  SCOBINŢI Modernizare drumuri de interes 
local 37,5 km 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                     

1138.  SCOBINŢI Realizare rută ocolitore a satului 
Sticlăria  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                              

PNS                                                                                              

1139.  SINEŞTI Înfiintare Parc Industrial Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local                                   
PNS 

1140.  SINEŞTI Înfiintare stații alimentare pentru 
mașini electrice 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

POCIDIF 

http://www.poca.ro/
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1141.  SINEŞTI Construcție de uniăți agro-turistice Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local                                    

1142.  SINEŞTI Reabilitarea  și dotarea școlilor din 
comuna Sinești  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POEO                                                        
POR Nord-Est 2021-

2027    

1143.  SINEŞTI 
Achizitii tablete școlare și 

echipamente   necesare desfășurarii 
activității didactice on-line 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POEO                                                        
POR Nord-Est 2021-

2027    

1144.  SINEŞTI Construire  Dispensar uman Sinesti Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1145.  SINEŞTI Reabilitarea termo-energetică a 
școlilor 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                           

1146.  SINEŞTI Canalizarea și tratarea apelor  Prioritatea 3 - Protejarea Obiectiv specific 3.5 - PNS 2023-2027  

http://www.poca.ro/
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reziduale mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

Programul Anghel 
Saligny 

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local       

1147.  SINEŞTI 
Modernizare prin  asfaltare drumuri 
de interes local  în satele  comunei  

Sinești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                             

1148.  SINEŞTI 
Modernizare drumuri de 

exploatație   agricolă  în comuna 
Sinești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                              

PNS                                                                                              

1149.  SINEŞTI Extindere sistem  de alimentare cu 
apă și canalizare în comuna  Sinești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                                                           

1150.  SINEŞTI Locuințe servicii și dezvoltare 
publică 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
POIDS 2021-2027 

http://www.poca.ro/
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infrastructura de transport PNDL II 

CNI 
Buget local                                                                                                                   

1151.  SINEŞTI 
Modernizare și extindere sistem  de 
iluminat public stradal în Comuna  

Sinești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                           

1152.  SINEŞTI Extindere rețele  electrice în 
comuna  Sinești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                                                              

1153.  SINEŞTI Realizare piste de biciclete 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                                                              

1154.  SINEŞTI Înfiintare rețele de gaze naturale  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                                                              

http://www.poca.ro/
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1155.  SINEŞTI Modernizare parcuri în cornuna 
Sinești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                                                              

1156.  SINEŞTI Construire terenuri  de sport în 
comuna Sinești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                          
CNI                                                                                 

1157.  SINEŞTI Construire grădinițe în comuna 
Sinești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                                                                                                       

1158.  SINEŞTI  
Construire Săli de sport în comună 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                        
CNI                                                                                                                 

1159.  SINEŞTI   Modernizarea și dotarea 
Căminului  Cultural Sinești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local                                                                                                                                        

http://www.poca.ro/
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1160.  SIREŢEL 

Reabilitare și modernizare 
infrastructură rutieră afectată  de 
calamități în anii 2018-2020 în 

comuna Sirețel 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                

PNDL II                                     
Buget local                                                                                                                                                 

1161.  SIREŢEL Construire clădire pentru cabinet 
medical veterinar 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                

PNDL II                                     
Buget local                                                                                                                                                 

1162.  SIREŢEL Construire, amenajare și dotare 
pensiune agroturistică 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                    

Buget local                                                                                                                                                 

1163.  SIREŢEL Înființare centru de promovare a 
meșteșugurilor 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                     

Buget local                                                                                                                                                 

1164.  SIREŢEL Înființare ferme ecologice pe raza 
comunei Sireţel,  județul Iași 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                    

Buget local                                                                                                                                                 

1165.  SIREŢEL Înființare ferme ecologice pe raza 
comunei Sireţel,  județul Iași 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                    

Buget local                                                                                                                                                 

http://www.poca.ro/
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1166.  SIREŢEL 
Stimularea investițiilor private-

programe de formare și  informare 
antreprenori 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 
inclusiv competențe digitale 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                 

POEO                                                                                   
Buget local                                                                                                                                                 

1167.  SIREŢEL 

Amenajare traseu pentru A.T.V.-
uri, practicarea  plimbărilor călare 

sau cu atelaje (trăsuri), motociclete, 
pe  raza comunei Sirețel 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                    

Buget local                                                                                                                                                 

1168.  SIREŢEL Construirea unui abator pentru 
animale pe raza comunei Sirețel 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                    

Buget local                                                                                                                                                 

1169.  SIREŢEL 
Construirea unui depozit pentru 
legume, fructe, cereale pe raza 

comunei Sirețel 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                    

Buget local                                                                                                                                                 

1170.  SIREŢEL Construirea unui parc eolian pe 
raza comunei Sirețel 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

prevenirea riscurilor  

                                                                                                                                                                                      
PNS                                           

PODD                                                                                  
Buget local                                                                                                                                                 

1171.  SIREŢEL Modernizare DC 148 Sirețel-
Humosu 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

                                                                                                                                                                                      
PNS 2023-2027  

http://www.poca.ro/
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inteligente și reziliente și 

durabile 
conectivității și siguranței 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura de transport 

Programul Anghel 
Saligny 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                                                                                                            

1172.  SIREŢEL 
Betonarea șanțurilor, intrări la 

proprietăți și acostamente drumuri 
comunale 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                          

1173.  SIREŢEL 

Dezvoltarea căilor de circulație 
pietonală (pavare trotuare, alei) și a 

drumurilor periferice în comuna 
Sirețel 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

                                                                                                                                                                                      
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                                                                                                              

1174.  SIREŢEL 

Modernizarea drumurilor de 
exploatare agricolă și  forestieră, 

consolidarea versanților, realizarea 
șanțurilor  de scurgere a apelor 

pluviale de pe raza comunei Sirețel 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

                                                                                                                                                                                      
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                                                                                                  

1175.  SIREŢEL 
Înființare rețea de canalizare și 

stație de epurare, extindere rețea 
alimentare cu apă potabilă 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 

                                                                                                                                                                                      
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 

http://www.poca.ro/
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durabile prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 
Saligny 

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                    

1176.  SIREŢEL 
Înființare rețea de distribuție gaze 
naturale în comuna Sireţel, judeţul 

Iaşi 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                   

PNDL II                                                                                   
Buget local                                                                                                                                                 

1177.  SIREŢEL 

Extindere rețele alimentare cu 
energie electrică,  eficientizarea 
energetică a iluminatului public 

prin  implementarea iluminatului 
ecologic cu leduri în comuna  

Sirețel 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                       

1178.  SIREŢEL Renovare și amenajare stații 
călători pe raza comunei  Sirețel 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                                                                   

Buget local                                                                                                                                                 

1179.  SIREŢEL Reabilitare și modernizare drumuri 
de interes local în  comuna Sirețel 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

                                                                                                                                                                                      
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

http://www.poca.ro/
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infrastructura de transport CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                             

1180.  SIREŢEL Construire și dotare Cămin Cultural 
în comuna Sirețel,  județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

                                                                                                                                                                                      
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNS 2023-2027 

PNDL II                                        
CNI 

Buget local                                                                                                                                            

1181.  SIREŢEL 
Construire și dotare Grădiniță cu 

program Normal în  satul Humosu, 
comuna Sirețel 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                                                                   

Buget local                                                                                                                                                 

1182.  SIREŢEL 
Construire și dotare Grădiniță cu 

program Normal în satul Berezlogi, 
comuna Sirețel 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                                                                   

Buget local                                                                                                                                                 

1183.  SIREŢEL Reabilitare și modernizare Școală 
Berezlogi, comuna Sirețel 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local                                                                                                                                            

1184.  SIREŢEL Reabilitare și modernizare Corp B Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                                                                   

http://www.poca.ro/
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Școala Gimnazială  Sirețel inteligente și reziliente și 

durabile 
dezvoltare în mediul urban, 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura locală 

Buget local                                                                                                                                                 

1185.  SIREŢEL 

Construirea unui centru pentru 
asistență și îngrijire de specialitate 
pentru persoane vârstnice pe raza 

comunei Sirețel 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                                                                   

Buget local                                                                                                                                                 

1186.  SIREŢEL 

Desfășurarea de campanii de 
informare și consiliere în vederea 
prevenirii abandonului școlar în 

rândul elevilor din comună  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                                                                   

Buget local                                                                                                                                                 

1187.  SIREŢEL 
Înființarea unei formații de dansuri 
populare și dans  modern la nivelul 

comunei Sirețel 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.5 - 
Creșterea competitivității și 
sustenabilității industriilor 

culturale și creative 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                                                                   

Buget local                                                                                                                                                 

1188.  SIREŢEL 
Îmbunătățirea calității și 

eficientizarea serviciilor publice de 
pe raza comunei Sirețel 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                                                                   

Buget local                                                                                                                                                 

1189.  SIREŢEL 

Mărirea eficienței energetice prin 
utilizarea energiilor regenerabile în 

instituțiile publice de pe raza 
comunei  
Sirețel 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

                                                                                                                                                                                      
PNRR 

PNS 2023-2027  
POR Nord-Est 2021-

2027 
PODD 2021-2027 

http://www.poca.ro/
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AFM 
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PNDL II 
Buget local                                                                                                                                           

1190.  SIREŢEL 

Extinderea camerelor de 
supraveghere video la instituții  și 

intersecțiile străzilor de pe raza 
comunei Sirețel 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027 

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 

Buget local                                                                                                                                               

1191.  SIREŢEL Proiecte de cadastru- master 
planuri 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                                                                   

Buget local                                                                                                                                                 

1192.  SIREŢEL 
Organizarea unor manifestări care 

să marcheze ziua comunei, 
tradițiile, obiceiurile locale 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                                                                   

Buget local                                                                                                                                                 

1193.  SIREŢEL 

Achiziționare mijloace de transport 
(autocar) în vederea  transportului 
copiilor de la grădiniță și a elevilor 

și persoanelor care doresc să 
participe la diferite activități  

culturale sau religioase 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                                                                   

Buget local                                                                                                                                                 

1194.  SIREŢEL 
Derularea de campanii de 

conștientizare a populației cu 
privire la colectarea selectivă a 

deșeurilor și reducerea cantității de 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                                                                   

Buget local                                                                                                                                                 

http://www.poca.ro/
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deșeuri 

1195.  SIREŢEL 
Derularea de campanii de 

informare și programare de 
educație ecologică 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                                                                   

Buget local                                                                                                                                                 

1196.  SIREŢEL 

Susținerea obiectivului de protecție 
a mediului prin construirea de 

platforme pentru containere deșeuri 
în  comuna Sirețel și dotarea cu 

microcontainere pentru colectarea 
din poartă în poartă. 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                                                                   

Buget local                                                                                                                                                 

1197.  SIREŢEL 

Achiziție echipamente pubele 
pentru colectarea gunoiului 

menajer și a gunoiului colectiv 
selectat în comuna Sirețel 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                                                                   

Buget local                                                                                                                                                 

1198.  SIREŢEL 

Construirea unei platforme de 
gunoi de grajd pe raza comunei 

Sirețel în vederea susținerii 
obiectivului de  protecție a 

mediului 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                                                                   

Buget local                                                                                                                                                 

1199.  SIREŢEL 

Achiziționarea de echipamente și 
mijloc de deplasare rapidă pentru 
Serviciul Voluntar pentru situații 

de Urgență 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                                                                   

Buget local                                                                                                                                                 

1200.  SIREŢEL 
Achiziționarea unui utilaj de 
deszăpezire și împrăștiere de 

material antiderapant  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

PNS 2023-2027                                                                                                                                                             
Buget local                                                                                                                                                     

http://www.poca.ro/
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infrastructura locală 

1201.  SIREŢEL 
Dezvoltarea rețelei de hidranți la 

nivelul comunei Sirețel de-a lungul 
rețelei de apă 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

                                                                                                                                                                                      
PNS                                                                                                                                   

Buget local                                                                                                                                                 

1202.  STOLNICENI-
PRĂJESCU -  -  -  -  

1203.  STRUNGA Înființarea unui centru de afaceri Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.1 - 
Stimularea capacităților de 

inovare cercetare și 
promovarea adoptării  

 Tehnologiilor avansate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                                                                                                                                       

1204.  STRUNGA Dezvoltarea unui parc industrial Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                                                                                                                                       

1205.  STRUNGA Digitalizarea instituțiilor publice 
din comuna Strunga 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.3 -
Îmbunătățirea 

competitivității firmelor prin 
creșterea productivității în 

domenii cu valoare adăugată 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

POCIDIF 

1206.  STRUNGA Intabularea terenurilor din 
domeniul public/privat 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

http://www.poca.ro/
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tehnologiei informației și 

comunicațiilor  
POCIDIF 

1207.  STRUNGA 
 

Înființarea unei piețe  
agroalimentare 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                                                                                                    

1208.  STRUNGA 

 
Construirea unui centru 

multifuncțional pentru desfășurarea 
de activități artistice 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                          
CNI                                                                                 

1209.  STRUNGA Reamenajarea monumentului 
Strunga 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                          
CNI                                                                                 

1210.  STRUNGA Construire pensiune/restaurant Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                          
CNI                                                                                 

1211.  STRUNGA Amenajare zonă de camping Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             

http://www.poca.ro/
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potențialului turistic existent PNS                                                

PNDL II                                          
CNI                                                                                 

1212.  STRUNGA Înființarea unui centru 
turistic/balneologic 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                          
CNI                                                                                 

1213.  STRUNGA 

 
Crearea unei campanii de 

informare în rândul tinerilor 
privind activități  culturale, 
artistice, teologice, turistice 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                                                                                                                   

1214.  STRUNGA 
Demararea unui program de 
formare profesională pentru 

populație 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POEO 

1215.  STRUNGA Demararea unui proiect privind 
educația civică 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                 
POEO                                                                                                                                                                                                  

1216.  STRUNGA Demararea de workshopuri pentru 
copii 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                 

http://www.poca.ro/
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incluziunii POEO                                                                                                                                                                                                  

1217.  STRUNGA Construcție/înființare centru pentru 
bătrâni 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                          
CNI                                                                                 

1218.  STRUNGA 

Înființarea unei cantine în vederea 
asigurării nevoii  de hrană pentru 
programul „Masa Caldă” pentru 

copii și a hranei necesare copiilor 
înscriși în cadrul grădiniței cu 

program prelungit 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                          
CNI                                                                                 

1219.  STRUNGA 
Demararea unui proiect pentru  
integrarea/angajarea  tinerilor 

defavorizați 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POEO 2021-2027 
POIDS 2021-2027 

Fonduri SEE și 
norvegiene 
Buget local 

1220.  STRUNGA Construire atelier pentru generarea 
de locuri de muncă 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                                                                                           

1221.  STRUNGA Construire de locuințe ANL pentru 
tineri 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
POIDS 2021-2027 

PNDL II 

http://www.poca.ro/
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defavorizate CNI 

Buget local                                                                                                                  

1222.  STRUNGA Construire farmacie în satul 
Fărcășeni comuna Strunga 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                                                                                                       

1223.  STRUNGA 

Achiziția și montarea de panouri 
fotovoltaice pentru asigurarea 

necesarului de energie electrică în 
instituțiile publice 

  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
AFM 

Buget local                                                                                                                                                      

1224.  STRUNGA Construire de stații de încărcare  
pentru mașinile electrice/hibride 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                                                                                                                                 

1225.  STRUNGA Extindere sistem alimentare cu apă 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                                                                                                       

1226.   STRUNGA Înființare spălătorie auto self-
service 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

http://www.poca.ro/
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1227.  STRUNGA 

Construire centru de reciclare și 
revalorificare a materialelor 

provenite din demolări, deșeuri 
menajere, etc 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                                                                                                       

1228.  STRUNGA 

Achiziția de echipamente și 
logistică necesară în vederea 

valorificării energetice a deşeurilor  
de natură vegetală  provenite din 

toaletarea arborilor, a pomilor 
fructiferi și a altor tipuri de lucrări 

similare  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                                                                                                       

1229.  STRUNGA Modernizare drumuri comunale 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                  

1230.  STRUNGA Înființare parcări în comuna 
Strunga  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                                                                                                                                  

1231.  STRUNGA 
Regenerare spații verzi și circulații 

pietonale –construirea de alei 
pietonale , trotuare  și piste de 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                              

http://www.poca.ro/
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bicicletă durabile infrastructura de transport PNDL II                                                                                                                                                                 

1232.  STRUNGA Reabilitare /dotare/digitalizare școli 
comuna Strunga 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.3 - 
Îmbunătățirea accesului la 

infrastructura de comunicații 
de mare viteză 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                              

PNDL II                                                                                                                                                                 

1233.  STRUNGA 

Construirea și dotarea unui cabinet 
de medicină veterinară 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                              

PNDL II                                                                                                                                                                 

1234.  STRUNGA Reabilitare, dotare dispensar uman  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                              

PNDL II                                                                                                                                                                 

1235.  STRUNGA Dezvoltarea unei rețele inteligente 
de distribuție a gazelor naturale 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POCIDIF                                    
Buget local   

http://www.poca.ro/
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1236.  STRUNGA Amenajarea unui parc  și a unui 
spațiu de joacă pentru copii 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                                                                                                                                                                               

1237.  STRUNGA Construire și dotare grădiniță cu 
program prelungit 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                                                                                                                                                                               

1238.  STRUNGA Dezvoltare program de canalizare 
pe raza comunei Strunga 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                                                                                                                                                                              

1239.  STRUNGA Instalare sistem de supraveghere 
video pe raza întregii comune 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027 

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 

Buget local                                                                                                                                                                                                                  

1240.  STRUNGA Dezvoltare rețea electrică în 
comună 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                                                                                                                                                                               

http://www.poca.ro/
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1241.  STRUNGA Construire capelă și casă mortuară 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                                                                                                                                                                               

1242.  STRUNGA  
Construirea unei creșe pentru copii  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                          

PNDL II                                            
CNI                                                                                                                                                                                           

1243.  STRUNGA 
Modernizarea/extinderea rețelei de 

iluminat public cu panouri 
fotovoltaice 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
AFM 

Buget local                                                                                                                                                                                                        

1244.  STRUNGA Realizare terenuri de fotbal  cu 
acces Wi-fi gratuit 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                          

PNDL II                                            
CNI                                                                                                                                                                                           

1245.  ŞCHEIA   

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.2 - 
Dezvoltarea unei  mobilități  

regionale și locale, 
îmbunătățirea accesului la 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

http://www.poca.ro/
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TEN-T și a mobilității 

tranfrontaliere  
PNS                                     

1246.  ŞCHEIA   

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.2 - 
Dezvoltarea unei  mobilități  

regionale și locale, 
îmbunătățirea accesului la 

TEN-T și a mobilității 
tranfrontaliere  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1247.  ŞCHEIA   

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.3 - 
Îmbunătățirea accesului la 

infrastructura de comunicații 
de mare viteză 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1248.  ŞCHEIA   

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1249.  ŞCHEIA   

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.4 - 
Reducerea emisiilor de 
carbon prin realizarea și 

implementarea planurilor de 
mobilitate urbană 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1250.  ŞCHEIA   

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

http://www.poca.ro/
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infrastructura locală PNS                                     

1251.  ŞCHEIA   

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                         

PNS                                     

1252.  ŞIPOTE Modernizare, extindere și  dotare 
dispensar  în comuna  Șipote 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                                                                                                       

1253.  ŞIPOTE 
Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei la 
școala Gimnazială Hălceni 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                                              

1254.  ŞIPOTE Modernizare drumuri în comuna 
Șipote  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                         

1255.  ŞIPOTE Modernizare drumuri  de interes  
local  în comuna Șipote, județul 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

http://www.poca.ro/
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Iași inteligente și reziliente și 

durabile 
conectivității și siguranței 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura de transport 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                        

1256.  ŞIPOTE Extindere  rețea de iluminat public 
și  casnic  în comuna Șipote 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                          

1257.  ŞIPOTE Înfiintare rețea  distribuție gaze 
naturale  în comuna Șipote 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                                                                                                                                                                               

1258.  ŞIPOTE Extindere rețea de canalizare în 
comuna Șipote  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                                                                                                                                                                                

1259.  ŞIPOTE Reabilitarea și dotarea căminului    
cultural din localitatea Chiscareni 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 

http://www.poca.ro/
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durabile prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local                                                                                                                                                                                                            

1260.  TANSA 
Amenajare grup sanitar în clădire 

praznicar din cimitir Suhulet, 
comuna Tansa, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

Buget local 

1261.  TANSA 

Extindere Scoala Gimnazială 
Suhuleţ cu Grupuri Sanitare, 

amenajare curte, împrejmuire şi 
racord utilităţi în sat Suhuleţ, 
comuna Tansa, judeţul Iaşi 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

CNI 

1262.  TANSA 

Amenajare corp C1 și corp C3 cu 
grupuri sanitare la Școala 

Gimnazială Tansa și racord utilități 
în sat Tansa, comuna Tansa, județul 

Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local 

1263.  TANSA Reabilitare cămin cultural sat 
Tansa, comuna Tansa, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local 

1264.  TANSA Modernizare alei acces în cimitir 
sat Suhuleț, comuna Tansa, județul 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
bugetul local 

http://www.poca.ro/
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Iași durabile prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

1265.  TANSA 
Reabilitare grădinița cu program 
normal din localitatea Suhulet, 

comuna Tansa, judetul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

bugetul local/bugetul de 
stat 

1266.  TANSA 
Modernizare drumuri de interes 

local în comuna Tansa, județul Iași 
(9,287 km) 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

1267.  TANSA 
Modernizare și asfaltare drumuri de 

interes local în comuna Tansa, 
județul Iași (7,5 km) 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

1268.  TANSA Modernizare drumuri sătești în 
comuna Tansa, județul Iași (15 km) 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

1269.  TANSA 
Construire alei acces, casă 

mortuară şi grup sanitar în cimitir 
sat Tansa, comuna Tansa, judeţul 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
Buget local 

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 563 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
  

 

 
www.poca.ro 

Nr. crt Beneficiar Titlu Proiect Prioritate Obiectiv specific Surse de finanțare 
Iaşi durabile prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

1270.  TANSA 

Reabilitare drumuri afectate de 
pagube produse în urma 

calamitaților în comuna Tansa, 
județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

1271.  TANSA 
Extindere rețea apă în satele Tansa 
și Suhulet, comuna Tansa, judetul 

Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNI Anghel Saligny 

1272.  TANSA 
Construire și dotare cămin cultural 
sat Suhulet, comuna Tansa, județul 

Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local 

1273.  TANSA 
Construire sală de sport scolara în 

satul Tansa, comuna Tansa, județul 
Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

CNI 

1274.  TANSA Construire bază sportivă sat 
Suhulet, comuna Tansa, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

PNS 2023-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

http://www.poca.ro/
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durabile infrastructura de transport PNDL II 

Buget local 
PPP             

1275.  TANSA 

Înfiintare rețea de distribuție gaze 
naturale in comunele Tibanesti si 
Tansa din judetul Iasi si comuna 

Todiresti din judetul Vaslui 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

CNI 

1276.  TANSA 
Construire şi dotare sediu Primărie 
în sat Tansa, comuna Tansa, judeţul 

Iaşi 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

CNI 

1277.  TĂTĂRUŞI 

Înfiinţare reţea de distribuţie gaze 
naturale  în  A.D.I.  de  utilităţi 

publice pentru serviciul de 
alimentare cu gaze naturale al 
localităţilor U.A.T. Tătăruși, 
U.A.T. Valea  Seacă,  U.A.T.  

Vânători, U.A.T. Lespezi, U.A.T. 
Sireţel, jud.Iași 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1278.  TĂTĂRUŞI 

Dezvoltarea    programelor    de 
promovare a activităţii 

antreprenoriale                 
Înfiinţarea de pieţe agroalimentare 

și târguri de animale 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1279.  TĂTĂRUŞI  
Înfiinţarea unui centru de creaţie Prioritatea 1 - Dezvoltarea Obiectiv specific 1.7 - 

Sprijinirea valorificării 
POR Nord-Est 2021-

2027                                                                                                                                 

http://www.poca.ro/
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costume populare unei economii competitive potențialului turistic existent Buget local 

1280.  TĂTĂRUŞI Construire bază de agreement Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1281.  TĂTĂRUŞI Înfiinţarea unui centru de activităţi 
recreative (copii si adulţi) 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1282.  TĂTĂRUŞI Construire tabără pentru copii Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1283.  TĂTĂRUŞI 
Extinderea proiectului Bucovina 
Mică și valorificarea culturală a 

zonei 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1284.  TĂTĂRUŞI Dezvoltarea  agroturismului- 
înfiinţarea de pensiuni turistice 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1285.  TĂTĂRUŞI 
Construirea   unui   cămin   pentru 
persoane vârstnice și persoane cu 

handicap 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027  

POIDS 2021-2027                                                                                                                                                           
Buget local                                                                                                                                                                                               

1286.  TĂTĂRUŞI 
Reabilitarea termică și creșterea 
eficienţei energetice a clădirilor 

publice din comună 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

  PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 

http://www.poca.ro/
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1287.  TĂTĂRUŞI 
 

Creșterea eficienţei energetice și  
gestionarea inteligentă a energiei 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                                                            

1288.  TĂTĂRUŞI 
Captarea unor acumulări de apă în 

vederea irigării suprafețelor 
agricole 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                                                                                                                        

1289.  TĂTĂRUŞI Reînființarea iazului Vâlcica 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                             

1290.  TĂTĂRUŞI 
Centru de colectare și prelucrare 

materii prime rezultate din sectorul 
agricol 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

http://www.poca.ro/
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1291.  TĂTĂRUŞI 

Înfiinţarea și extinderea rețelelor de 
canalizare a apelor uzate și a 

staţiilor de epurare în toate satele 
comunei Tătăruși 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local       

1292.  TĂTĂRUŞI Construirea  a  85  de  puncte  de 
colectare selectivă a deșeurilor 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

1293.  TĂTĂRUŞI Modernizare  drumuri  de  interes  
local în comuna Tătăruși 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                            

1294.  TĂTĂRUŞI 
Modernizarea și extinderea 

sistemului  de  transport public în 
comună 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                                                          

PNS                                                                                                                                                                                                               

1295.  TĂTĂRUŞI Modernizarea  și extinderea  
iluminatului stradal 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 

http://www.poca.ro/
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Buget local                                                                                                                                                                                                             

1296.  TĂTĂRUŞI 
Amenajarea de spaţii de joacă 

pentru copiii din satele componente 
ale comunei Tătăruși 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1297.  TĂTĂRUŞI Realizare punte pietonală în 
Țigulea 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                                                          

PNS                                                                                                                                                                                                               

1298.  TĂTĂRUŞI Modernizarea și dotarea instituţiilor 
de cult de pe raza comunei 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                    
PNDL II                                                                          

PNS                                                                                                                                                                                                               

1299.  TĂTĂRUŞI Achiziționare autospecială vidanjă 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1300.  TĂTĂRUŞI  
Amenajare pârtie de schi și săniuș 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       

http://www.poca.ro/
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durabile infrastructura locală PNS                                                                                                                                                                                                               

1301.  TOMEȘTI Definitivarea registrului agricol în 
format electronic 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

POCIDIF 

1302.  TOMEȘTI Construirea Bisericii Sf. Arhanghel 
Stefan în Comuna Tomești  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1303.  TOMEȘTI Reabilitare biserică sat Vlădiceni Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1304.  TOMEȘTI 
Construirea bisericii Sfinții 

Arhangheli din Cartierul Stefan cel 
Mare - Tomești 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1305.  TOMEȘTI Realizare a Simpozionului  
Internațional de Cultură Tomești 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1306.  TOMEȘTI 
Construire Casă de cultură sau 

cămin cultural în comuna Tomești, 
sat Tomești 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local 

1307.  TOMEȘTI Construirea unei Case de Cultură la Prioritatea 1 - Dezvoltarea Obiectiv specific 1.7 - POR Nord-Est 2021-

http://www.poca.ro/
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nivelul comunei  unei economii competitive Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local 

1308.  TOMEȘTI 

Organizarea „Zilelor comunei 
Tomești” și susținerea organizării 

„Zilelor D.D. Pătrășcanu” și a 
„Zilelor Școlii Chicerea” 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1309.  TOMEȘTI 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii pentru învăţământul 
preuniversitar prin modernizare şi 

dotare şcoală cu ateliere in comuna 
Tomești 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                 
POEO                                                                                                                                                                                                  

1310.  TOMEȘTI 
Reabilitare sală de sport și refăcut 

acoperișul din incinta școlii 
D.D.Patrascanu 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                 
POEO                                                                                                                                                                                                  

1311.  TOMEȘTI Construire gradiniță în sat Tomeşti Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                 
POEO                                                                                                                                                                                                  

1312.  TOMEȘTI 
 

Construire cresa în Comuna 
Tomeşti 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                 

http://www.poca.ro/
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incluziunii POEO                                                                                                                                                                                                  

1313.  TOMEȘTI Construire “Clubul pensionarilor” 
în comuna Tomeşti 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                                                                                           

1314.  TOMEȘTI 
Construire puncte (dispenesare 
medicale) în satele Vlădiceni, 

Goruni, Chicerea 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                                                                                                       

1315.  TOMEȘTI Reabilitare și dotare Centrul de Zi 
Sf.Maria – Tomești 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 
sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                                                                                                                                     

1316.  TOMEȘTI 
Decolmatari canale de desecare și 
albiile râurilor din satele comunei 

Tomeşti 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

1317.  TOMEȘTI Extindere rețea de apă și canalizare 
în toate satele comunei Tomești 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

http://www.poca.ro/
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1318.  TOMEȘTI 

Revitalizarea și extinderea 
sistemului de spaţii publice cu rol 

comunitar  prin amenajarea 
spațiilor verzi din cartier prin 

plantarea de copaci, gard viu, tuia, 
întreținerea și reparația parcurilor 

de joacă și de odihnă 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

1319.  TOMEȘTI 
Realizarea unei perdele de protecție 

forestieră a Cartierului Ștefan cel 
Mare 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

 
PNS 2023-2027  

AFM 
Buget local 

1320.  TOMEȘTI Amenajare platformă pentru 
depozitarea resturilor vegetale 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

1321.  TOMEȘTI 
Amenajare platforme de gunoi în 

satele Vladiceni, Goruni, Chicerea 
și Tomeşti  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

1322.  TOMEȘTI Decontaminare sit poluat istoric 
Tomeşti –Iași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

http://www.poca.ro/
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1323.  TOMEȘTI 

Realizare trotuar cu scară (Drumul 
Crucii) de pe Dealul Cierului, care 

sa puna în valoare Crucea: zona 
turistică de pelerinaj 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                         

1324.  TOMEȘTI Realizare (construire) trotuar de la 
intrarea în Tomeşti spre Tutora 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                

1325.  TOMEȘTI Reabilitare DC44: din DN28 - 
Chicerea – Comarna 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                       

1326.  TOMEȘTI Modernizare drum comunal 
legătura rutieră Tomeşti – Goruni 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                        

1327.  TOMEȘTI Construire pasaj subteran la nivel 
de cale ferată 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

http://www.poca.ro/
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infrastructura de transport Saligny 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                                                                                                                                                                         

1328.  TOMEȘTI 
Pistă pentru bicicliști Tomești-

Holboca pe DJ248D 
                                                                             

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.4 - 
Reducerea emisiilor de 
carbon prin realizarea și 

implementarea planurilor de 
mobilitate urbană 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027                                                                                                                                                             
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                                                                                                                                                                         

1329.  TOMEȘTI 
Pistă pentru bicicliști Tomești  str. 

Prof. Petru Olteanu-(DN28) 
DJ248D - (0,78 km)    

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.4 - 
Reducerea emisiilor de 
carbon prin realizarea și 

implementarea planurilor de 
mobilitate urbană 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027                                                                                                                                                             
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                                                                                                                                                                         

1330.  TOMEȘTI Pistă pentru bicicliști Tomeşti-
str.Mihail Cornea - (0,55km) 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.4 - 
Reducerea emisiilor de 
carbon prin realizarea și 

implementarea planurilor de 
mobilitate urbană 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027                                                                                                                                                             
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

CNI 

http://www.poca.ro/
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1331.  TOMEȘTI Pistă pentru bicicliști DN28 Iaşi - 
Tomești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.4 - 
Reducerea emisiilor de 
carbon prin realizarea și 

implementarea planurilor de 
mobilitate urbană 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027                                                                                                                                                             
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                                                                                                                                                                         

1332.  TOMEȘTI 

Realizare (construire) pistă de 
bicicliști de la intrarea în Tomești 

până la terminarea satului Chicerea, 
paralel cu DN28 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.4 - 
Reducerea emisiilor de 
carbon prin realizarea și 

implementarea planurilor de 
mobilitate urbană 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027                                                                                                                                                             
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                                                                                                                                                                         

1333.  TOMEȘTI 
Realizare (construire) pistă de 

bicicliști de la intrarea în Tomești 
spre Tutora 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.4 - 
Reducerea emisiilor de 
carbon prin realizarea și 

implementarea planurilor de 
mobilitate urbană 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027                                                                                                                                                             
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

CNI 
PNDL II 

http://www.poca.ro/
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1334.  ŢIBĂNEŞTI 
Înființare sistem de alimentare  cu 
apă și canalizare  in satele comunei 

Țibănești 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

1335.  ŢIBĂNEŞTI 
Modernizare  prin  asfaltare 

drumuri  comunale  și sătești   în 
satele  comunei Țibănești  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                      

1336.  ŢIGĂNAŞI 
Stimularea investițiilor private-

programe formare 
antreprenori/informare 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1337.  ŢIGĂNAŞI 

Înființarea unui complex în care să 
activeze firme având ca domeniu 
de activitate furnizarea de servicii 

pentru populație 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1338.  ŢIGĂNAŞI 
Sprijin pentru instalarea tinerilor 

fermieri prin accesarea  de fonduri 
europene 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1339.  ŢIGĂNAŞI Înființarea unui parc industrial pe 
raza comunei Țigănași  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

http://www.poca.ro/
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1340.  ŢIGĂNAŞI 
Reabilitarea și valorificarea 

monumentelor  cultural-istorice și 
religioase locale 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1341.  ŢIGĂNAŞI 

Diversificarea ofertei turistice-
promovarea zonei  în mediul on 

line (pagina web, pagini pe rețele 
de socializare) 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1342.  ŢIGĂNAŞI Amenajarea unui spațiu verde /parc 
agrement în comuna Țigănași  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1343.  ŢIGĂNAŞI 
Construire centru comunitar 

integrat în satul Stejarii, comuna 
Țigănași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                                                                                           

1344.  ŢIGĂNAŞI Construire locuințe sociale/centre 
sociale în comuna Țigănași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
POIDS 2021-2027 

PNDL II 
CNI 

Buget local                                                                                                                

1345.  ŢIGĂNAŞI Construire blocuri de locuinţe 
sociale pe raza comunei Țigănași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                                                                                           

http://www.poca.ro/
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1346.  ŢIGĂNAŞI 

Construire  dispensar medical și 
cabinete medicale și farmacie în 

satul Cârniceni, Comuna Țigănași 
judeţul Iași 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                                                                                                       

1347.  ŢIGĂNAŞI 
Creșterea eficienței energetice a 

căminului cultural din  satul 
Cârniceni, comuna Țigănași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local    

1348.  ŢIGĂNAŞI 

Extindere rețea de alimentare cu 
apă în satele  Țigănași. Cârniceni și 

Mihail Kogălniceanu, Comuna 
Țigănași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

1349.  ŢIGĂNAŞI 
Înființare rețea de canalizare ape 
uzate menajere, în satul Mihail 

Kogălniceanu, comuna Țigănași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local       

1350.  ŢIGĂNAŞI Înființare rețea de canalizare ape 
uzate menajere în satul Stejarii, 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

http://www.poca.ro/
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Comuna Țigănași utilizării resurselor conservării biodiversității și 

reducerea poluării 
Saligny 

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local       

1351.  ŢIGĂNAŞI 

Achiziționarea de echipamente  și 
un mijloc de deplasare rapidă 

pentru Serviciul Voluntar pentru 
Situații de Urgență precum și 

pentru  întreținerea și protecția 
mediului 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

1352.  ŢIGĂNAŞI Derulare de campanii de informare 
și programe de educație ecologică 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

                                                                                                                                      
Buget local 

1353.  ŢIGĂNAŞI 

Derulare de campanii de 
conștientizare a populației cu 

privire la colectarea selectivă a 
deșeurilor și reducerea cantității de 

deșeuri 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

                                                                                                                                      
Buget local 

1354.  ŢIGĂNAŞI 

 
Extindere sistem de canalizare ape 
uzate menajere în satul Țigănași, 

comuna Țigănași 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local       

http://www.poca.ro/
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1355.  ŢIGĂNAŞI 
Reabilitare și modernizare drumuri 

locale afectate  de inundații în 
comuna Țigănași, județul Iași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                         

1356.  ŢIGĂNAŞI Modernizare drumuri de interes 
local în comuna Țigănași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1357.  ŢIGĂNAŞI 
Extindere rețea de canalizare ape 

uzate menajere în localitatea 
Țigănași  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                                                                                                                                                                             

1358.  ŢIGĂNAŞI 
Extindere rețele electrice în satele 

Țigănași, Cârniceni și Mihail 
Kogălniceanu 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1359.  ŢIGĂNAŞI Realizare aducțiune rețea de gaze 
în comuna Țigănași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

http://www.poca.ro/
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1360.  ŢIGĂNAŞI Construirea de trotuare în comuna 
Țigănași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1361.  ŢIGĂNAŞI 
 

Reabilitarea și extinderea zonei 
Centru Civic în Comuna Țigănași  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1362.  ŢIGĂNAŞI Construire sală de sport în sat 
Mihail Kogalniceanu  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1363.  ŢIGĂNAŞI 
Construire spațiu de joacă și 

agrement  pentru copii în satul 
Mihail Kogălniceanu 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1364.  ŢIGĂNAŞI 

 
Construire miterenuri  de sport în 
satele Țigănași, Cârniceni, Mihail 

Kogălniceanu și Stejarii, din 
comuna Țigănași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1365.  ŢIGĂNAŞI Extindere sistem de supraveghere 
video stradală în comuna Țigănași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

PNRR 
PNS 2023-2027 

http://www.poca.ro/
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inteligente și reziliente și 

durabile 
dezvoltare în mediul urban, 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 

Buget local                                                                                                                                                                                                                

1366.  ŢIGĂNAŞI 

Înființare și construirea, dotarea și 
darea în folosință a unei grădinițe 
cu program prelungit, în comuna 

Țigănași  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local                                                                                                                                                                                                      

1367.  ŢIGĂNAŞI 

Extindere clădire școală prin 
construirea unui grup sanitar în 

incinta Școlii Gimnaziale 
„Costache Antoniu”, Comuna 

Țigănași  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local                                                                                                                                                                                                        

1368.  ŢIGĂNAŞI 
Extindere clădire școală prin 

construire grup sanitar în incinta 
Școlii primare din sat Stejarii  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local                                                                                                                                                                                             

1369.  ŢIGĂNAŞI 

Extindere clădire școală prin 
construire  grup sanitar în incinta 

Școlii Gimnaziale din sat M. 
Kogălniceanu 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNS 2023-2027 

PNDL II   
CNI                                                                                                                                 

http://www.poca.ro/
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1370.  ŢIGĂNAŞI Aducțiuni rețea de gaz în comuna 
Țigănași 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1371.  ŢUŢORA Amenajarea unui târg obor în satul 
Țuțora 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II 
Buget local                                                                               

PNS 

1372.  ŢUŢORA 

Sprijinirea organizării de 
cooperative ale producătorilor 
comunei pentru a beneficia de 
oportunitățile care decurg din 

aceasta 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1373.  ŢUŢORA Construire centru After School Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                 
POEO                                                                                                                                                                                                  

1374.  ŢUŢORA Modernizare și dotare școală cu 
ateliere 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II   

CNI                                                                                                                                 
Buget local 

http://www.poca.ro/
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1375.  ŢUŢORA Construirea unei case sociale în 
localitatea Oprișeni 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                                                                                                       

1376.  ŢUŢORA 

Proiect de îmbătrânire activă prin 
crearea unui centru multifuncțional 
ce va ajuta persoanele în vârstă să 

ducă o viață activă 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 
sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                                                                                                               

1377.  ŢUŢORA Construirea unor spații sociale în 
satul Chiperești 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                                                                                                       

1378.  ŢUŢORA 
Dezvoltarea unui parc fotovoltaic 

adiacent Depozitului de gunoi de la 
Țuțora 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

PODD 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
AFM 

Buget local 

1379.  ŢUŢORA Modernizarea sistemului public de 
iluminat 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

http://www.poca.ro/
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1380.  ŢUŢORA 

Reabilitarea termică a clădirilor 
instituțiilor publice pentru 

reducerea consumului de energie 
electrică (Post de Poliție și 

Primărie) 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

1381.  VALEA SEACĂ 
Sprijinirea micilor întreprinzători 

pentru înființarea de  ferme 
agricole  și de animale  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de 

interes local și regional  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1382.  VALEA SEACĂ 

Sprijinirea unităților de învățământ 
pentru promovarea copiilor 

talentați din școlile Contești, Valea 
Seacă, Topile 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.5 - 
Creșterea competitivității și 
sustenabilității industriilor 

culturale și creative 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1383.  VALEA SEACĂ 
Organizarea de întâlniri cu elevii 
din comună la tabăra Căprioara și 

Schitul Pantelimon 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1384.  VALEA SEACĂ 
Îmbunătățirea conținutului digital și 

dezvoltarea infrastructurii în 
domeniul educației în cadrul școlii 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                 

http://www.poca.ro/
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Gimnaziale Valea Seacă 

(substructuri Valea Seacă, Contești, 
Topile) 

calitate și favorabile  
incluziunii 

POEO                                                                                                                                                                                                  

1385.  VALEA SEACĂ 

Măsuri integrate pentru participare 
și reintegrare  școlară în structuri 
școlare defavorizate în vederea 

creșterii participării la educație în  
școli Partener-Școala Topile 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POEO 2021-2027 
POIDS 2021-2027 

Fonduri SEE și 
norvegiene 
Buget local 

1386.  VALEA SEACĂ 

Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea  punctelor sanitare din cele 

trei sate, înființarea unui cabinet 
stomatologic în  comuna Valea 

Seacă 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

PNRR                                         
PNS 2023-2027  
Fonduri SEE și 

norvegiene                                       
POR Nord-Est 2021-

2027 
PNDL II 

CNI                         
   Buget local                                                                                                                  

1387.  VALEA SEACĂ 
Achiziționarea unei autoutilitare tip 

ambulanță pentru intervenție 
rapidă.  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                                                                                                                   

1388.  VALEA SEACĂ Achiziționarea unei autoutilitare tip 
ambulanță pentru intervenție rapidă 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                                                                                                       

1389.  VALEA SEACĂ Reabilitarea locuințelor persoanelor  
cu venituri mici  și a familiilor Prioritatea 2 - Dezvoltarea Obiectiv specific 2.5 - 

Combaterea sărăciei și 
PNRR 

POR Nord-Est 2021-

http://www.poca.ro/
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nevoiașe din comună, în colaborare 

cu ONG-uri 
capitalului uman  promovarea incluziunii 

sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

2027 
POIDS 2021-2027 

PNDL II 
CNI 

Buget local                                                                                                                                                         

1390.  VALEA SEACĂ 
Modernizarea și eficientizarea 
sistemului de iluminat public 

stradal 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local    

1391.  VALEA SEACĂ 

Creșterea eficienței energetice  și 
gestionarea inteligentă a  energiei 

prin reabilitarea termică a unităților 
de învățământ din comuna Valea 

Seacă 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local    

1392.  VALEA SEACĂ 
Înființare sistem de alimentare cu 
apă potabilă și rețea de canalizare  

în comuna Valea Seacă 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

http://www.poca.ro/
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1393.  VALEA SEACĂ Consolidare mal drept pârâul Recea 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

prevenirea riscurilor  

POR Nord-Est 2021-
2027                                     
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

1394.  VALEA SEACĂ 

Realizarea unei platforme pentru  
depozitarea gunoiului de grajd și a 
unei stații de compost în comuna 

Valea Seacă 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

1395.  VALEA SEACĂ Realizarea unui sistem ecologic al 
deșeurilor vegetale din comună  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

1396.  VALEA SEACĂ Realizarea punte pietonală peste  
pârâul Conteasca din sat Contești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1397.  VALEA SEACĂ Amenajare alei-trotuare în fiecare 
sat din comuna Valea Seacă 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1398.  VALEA SEACĂ Construirea a doua poduri peste 
pârâul Conteasca 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

http://www.poca.ro/
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inteligente și reziliente și 

durabile 
conectivității și siguranței 

prin realizarea de investiții în 
infrastructura de transport 

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1399.  VALEA SEACĂ Realizarea unui pod peste râul 
Bisericii Valea Seacă 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1400.  VALEA SEACĂ 
Modernizare și asfaltare drumuri 
sătești și comunale pe o lungime 

totală  de 14 km 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                            

1401.  VALEA SEACĂ 
Reabilitare drumuri de exploatare 
pe o lungime totală de 9 km,  (cate 

trei in fiecare sat al comunei) 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1402.  VALEA SEACĂ 
Modernizare drumuri comunale cu 
ieșire în drumuri județene  DJ208 și 

național DN1 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.2 - 
Dezvoltarea unei  mobilități  

regionale și locale, 
îmbunătățirea accesului la 

TEN-T și a mobilității 
transfrontaliere  

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                        

1403.  VALEA SEACĂ Dotarea unităților de învățământ cu  
sisteme IT performante 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 

Obiectiv specific 4.3 - 
Îmbunătățirea accesului la 

infrastructura de comunicații 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       

http://www.poca.ro/
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durabile de mare viteză PNS                                                                                                                                                                                                               

1404.  VALEA SEACĂ 
Înființare sistem de alimentare cu 

gaze naturale în comuna Valea 
Seacă 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1405.  VALEA SEACĂ 
Amenajarea și dotarea celor  trei 

parcuri din Valea Seacă, Contești și 
Topile 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1406.  VALEA SEACĂ Reabilitare, modernizare și dotare 
Şcoala Gimnazială Topile 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1407.  VALEA SEACĂ 
Realizare sistem video în comună  

prin montarea de camere de 
supraveghere in fiecare sat 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027 

POR Nord-Est 2021-
2027 
AFM 

Buget local                                                                                                                                                                                                              

1408.  VALEA SEACĂ Realizare nomenclator stradal în 
comună 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

                                                                                                                                                            
Buget local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

http://www.poca.ro/
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1409.  VALEA SEACĂ Realizare bază sportivă 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

PPP                                                                                                                                                                                                                   

1410.  VALEA SEACĂ Reabilitare clădire dispensar 
medical  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1411.  VALEA SEACĂ Reabilitare, modernizare  și dotare 
Cămin Cultural din Valea Seacă 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local                                                                                                                                                                                                           

1412.  VALEA SEACĂ 
Realizarea unui centru de îngrijire 
pentru persoane vârstnice și pentru 

copii cu dizabilități 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1413.  VÂNĂTORI 

Înființarea  și extinderea  rețelei  de 
gaze naturale în  cadrul   Asociației   
de Dezvoltare lntercomunitară  de 

Utilitați   Publice   pentru   
Serviciul    de Alimentare  cu Gaze 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

PODD 2021-2027 

http://www.poca.ro/
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Naturale al Localitatilor  U.A.T  
Tatarusi, Valea Seacă, Vanatori,  

Lespezi,   Sirețel 

POR Nord-Est 2021-
2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                        

1414.  VÂNĂTORI 
Reabilitare și modernizare DJ 

2081, tronsonul Gura Bădiliței-
Blagești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                     

1415.  VICTORIA 

Digitalizarea și serviciilor de 
eliberare a certificatelor de 

urbanism și autorizațiilor locale și 
simplificarea procedurilor de 
obținere a avizelor necesare 

investițiilor în comuna Victoria 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

POCIDIF 

1416.  VICTORIA 

Crearea unei infrastructuri 
instituționale (echipamente de lucru 
IT, rețele IT, conexiuni între toate 

instituțiile publice din comună: 
primărie, școală, dispensar) 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

PNRR 
POR Nord-Est 2021-

2027 
POCIDIF 2021-2027 

PNDL II   
CNI                                                                                                                                 

Buget local 

1417.  VICTORIA Realizare rețea pentru acces gratuit 
la internet a tuturor cetățenilor 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
 POCIDIF 2021-2027 

http://www.poca.ro/
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 tehnologiei informației și 
comunicațiilor  Buget local                                                                                                                       

1418.  VICTORIA 
Dotarea școlilor și a elevilor cu 

dispozitive IT (tablete, 
calculatoare) 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

POCIDIF 

1419.  VICTORIA 

Dezvoltarea serviciilor publice 
bazate pe tehnologie (plata online a 
taxelor, iluminat public inteligent, 

sisteme de analiză a traficului) 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

POCIDIF 2021-2027 
AFM 

Buget local 

1420.  VICTORIA Implementarea sistemului de e-
guvernare locală 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.4 - 
Îmbunătățirea 

competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile 

tehnologiei informației și 
comunicațiilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

Buget local                                                                                      
PNS                                    

POCIDIF 

1421.  VICTORIA Dezvoltarea unui brand local și 
popularizarea acestuia  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.6 - 
Creșterea competitivității 
economice în mediul rural  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1422.  VICTORIA Crearea și amenajarea unor 
obiective turistice 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

http://www.poca.ro/
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1423.    
   

   

1424.  VICTORIA 

 
Sprijinirea agenților economici 

pentru  diversificarea și 
modernizarea posibilităților de 
cazare în vederea dezvoltării 

turismului de afaceri 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1425.  VICTORIA Păstrarea și valorificarea 
potențialului natural și cultural 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1426.  VICTORIA 
Realizarea unui catalog al  

clădirilor istorice existente în 
comună  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.7 - 
Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                 

Buget local 

1427.  VICTORIA Dezvoltarea serviciilor sociale din 
comuna Victoria 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                                                                                           

1428.  VICTORIA 
Îmbunătățirea accesului și a 

participării la educația și formarea 
profesională 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 
inclusiv competențe digitale 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

http://www.poca.ro/
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1429.  VICTORIA 

Promovarea incluziunii sociale, în 
special prin îmbunătățirea accesului 

la asistență medicală și servicii 
sociale 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 
sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

1430.  VICTORIA Construirea unor cămine de bătrâni 
și centre de zi 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 
sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

1431.  VICTORIA  
Construire centre de zi pentru copii 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 
sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

1432.  VICTORIA 
Reabilitarea și dotarea clădirilor 

publice și montarea unor sisteme de 
energie regenerabilă 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.1 - 
Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

1433.  VICTORIA 
Construirea unui sistem de 

colectare și evacuare a apelor  
pluviale  de-a lungul drumurilor 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 

http://www.poca.ro/
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Buget local 

1434.  VICTORIA 

Promovarea eficienței energetice, a 
economiei cu emisii scăzute de 

dioxid  de carbon și a strategiilor 
eferente 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.3 - 
Promovarea tranziției către 

economia circulară 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local    

1435.  VICTORIA 

Reducerea vulnerabilității la 
riscuri, sprijinirea  adaptării la 

schimbările climatice și dezvoltarea 
unor sisteme de gestionare a 

dezastrelor  

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.4 
Promovarea adaptării la 
schimbările  climatice și  

prevenirea riscurilor  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

1436.  VICTORIA 

Inițierea și desfășurarea de 
campanii de educație și 

conştientizare a populației și a 
agenților economici cu privire la  
importanța colectării selective a 

deșeurilor            

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

                                                                                                                                   
Buget local 

1437.  VICTORIA Realizare acțiuni de împădurire 
Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

POR Nord-Est 2021-
2027                                    
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

http://www.poca.ro/
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1438.  VICTORIA Asfaltarea drumurilor comunale 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local           

1439.       

1440.                                                                                                                                                                                                     

1441.  VICTORIA Asfaltarea drumurilor sătești  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                         

1442.  VICTORIA Modernizarea infrastructurii de 
interes local în comuna Victoria 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                         

1443.  VICTORIA 
Crearea unei rețele de drumuri 
funcționale care să deservească 

locuitorii și activitățile economice 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                         

http://www.poca.ro/
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1444.  VICTORIA 
Realizarea infrastructurii de utilități 
și servicii publice-aducțiune cu apă 
și canalizare, rețea de gaze naturale 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                                                                                                                                                                            

1445.  VICTORIA Modernizarea drumurilor de acces 
la exploatațiile agricole 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                           

1446.  VICTORIA 
Amenajarea de parcări în special în 

zona clădirilor administrative, 
școli, dispensare umane, piețe, etc 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                           

1447.  VICTORIA 
Construirea de școli, grădinițe și 
creșe noi precum și modernizarea 

celor existente 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1448.  VICTORIA 
Construirea unei parcări publice în 
apropierea vămii sculeni, parcare 
care să deservească  vehiculele ce 

tranzitează comuna înspre și 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

http://www.poca.ro/
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Nr. crt Beneficiar Titlu Proiect Prioritate Obiectiv specific Surse de finanțare 
dinspre Republica Moldova infrastructura locală 

1449.  VICTORIA 
Finalizarea lucrărilor și punerea în 
funcțiune a rețelei de canalizare a 

comunei Victoria 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local                                                                                                                                                                                                            

1450.  VICTORIA Amenajarea de piste pentru 
biciclete 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1451.  VICTORIA 

Instalarea unui sistem de 
monitorizare video a comunei 

pentru creșterea siguranței 
cetățenilor 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1452.  VICTORIA Construire și amenajare parcuri de 
agrement și recreere 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1453.  VICTORIA 
Achiziție și dotare cu utilaje 

necesare serviciului de gospodărire 
comunală și salubritate 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

PNS 2023-2027                                                                                                                                                             
Buget local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

http://www.poca.ro/
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Nr. crt Beneficiar Titlu Proiect Prioritate Obiectiv specific Surse de finanțare 
infrastructura locală 

1454.  VLĂDENI Asigurarea accesului la serviciile  
dedicate tinerilor antreprenori 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.1 - 
Stimularea capacităților de 

inovare cercetare și 
promovarea adoptării  

 Tehnologiilor avansate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                                                                                                                                       

1455.  VLĂDENI 

Sprijinirea inovării și 
competitivității mediului  

economic, promovarea  rezultatelor 
obținute 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea 
unei economii competitive 

Obiectiv specific 1.2 - 
Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și 
sustenabile, în domenii de  

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local           

1456.     interes local și regional                                                                                                                                                                                                               

1457.  VLĂDENI Construire grădiniță cu program  
prelungit  în satul Vlădeni. 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.1 - 
Creșterea accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile  

incluziunii 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                 
POEO                                                                                                                                                                                                  

1458.  VLĂDENI 
Construire și dotare Centru de 

asistență pentru  persoanele  
vârstnice 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.2 - 
Promovarea integrării socio-
economice a comunităților 

marginalizate și persoanelor 
defavorizate 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                                                                                           

1459.  VLĂDENI Construire și dotare centru de 
practicare  a sportului 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.3 - 
Creșterea eficacității și 
relevanței sistemului de 

educație și formare pentru 
piața muncii prin dobândirea 

de competențe cheie, 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                             
CNI                                                                                                                                   

Buget local 

http://www.poca.ro/
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Nr. crt Beneficiar Titlu Proiect Prioritate Obiectiv specific Surse de finanțare 
inclusiv competențe digitale 

1460.  VLĂDENI Reabilitare sală de sport în cadrul 
Liceului Tehnologic Vlădeni 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                                                                                                       

1461.  VLĂDENI 
Reabilitare și modernizare grădiniță  

cu program normal în satul 
Vlădeni, 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 
sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                                                                                                       

1462.  VLĂDENI Realizare centru cultural  în satul 
Vlădeni 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.5 - 
Combaterea sărăciei și 
promovarea incluziunii 
sociale prin regenerarea 
zonelor rurale și urbane 

aflate în declin 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                                                                                                       

1463.  VLĂDENI Extindere rețea canalizare  în 
comuna Vlădeni 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local       

1464.  VLĂDENI Amenajare spații și achiziționare 
platforme  supraterane de colectare 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        

http://www.poca.ro/
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selectivă a deșeurilor utilizării resurselor reducerea poluării PNS                                                                                                                                      

Buget local 

1465.  VLĂDENI Modernizare drumuri de interes 
local 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                          

1466.  VLĂDENI Înfiinţarea rețelei de gaze naturale 
în comuna Vlădeni 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

PODD 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                        

1467.  VLĂDENI Amenajare zonă de agrement în 
zona Moara sat 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1468.  VLĂDENI Construire cabinet medicale în sat 
Slobozia, comuna Voinești 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea 
capitalului uman  

Obiectiv specific 2.4 - 
Creșterea accesului la un act 
și sistem medical de calitate 

eficient, modern 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                             
PNS                                                

PNDL II                                                                                                                       

http://www.poca.ro/
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1469.  VLĂDENI 
Extindere sistem centralizat de 

alimentare cu apă potabilă în satele 
Schitu Stavnic, Slobozia, Vocotești 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.2 - 
Promovarea managementului 

durabil al apei 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNDL II                                        
PNS                                                                                                                                      

Buget local 

1470.  VLĂDENI 

Extindere sistem centralizat de 
canalizare menajeră în satele 

Schitu-Stavnic, Slobozia, Vocotești 
și Lungani,  comuna Voinești 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
PODD 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local       

1471.  VLĂDENI 

Extindere alimentare cu gaze 
naturale în comuna Voinești (satele 
Slobozia, Lungani, Schitu-Stavnic,    

Vocotești) 

Prioritatea 3 - Protejarea 
mediului și optimizarea 

utilizării resurselor 

Obiectiv specific 3.5 - 
Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 
reducerea poluării 

PNRR 
PNS 2023-2027  

Programul Anghel 
Saligny 

PODD 2021-2027 
POR Nord-Est 2021-

2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

1472.  VLĂDENI Modernizare drumuri de interes 
local în comuna Voinești  

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.1 - 
Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                        

http://www.poca.ro/
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1473.  VLĂDENI Dotare  unități de învățământ cu 
echipamente IT performante 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.3 - 
Îmbunătățirea accesului la 

infrastructura de comunicații 
de mare viteză 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1474.  VLĂDENI Construire   cămin  cultural   în sat 
Schitu-Stavnic, comuna  Voinești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027 

PNS 2023-2027 
PNDL II                                        

CNI 
Buget local                                                                                                                                                                                                               

1475.  VLĂDENI Modernizare sistem iluminat public 
în comuna Voinești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

PNRR 
PNS 2023-2027  

POR Nord-Est 2021-
2027 

PODD 2021-2027 
AFM 
CNI 

PNDL II 
Buget local                                                                                                                                                                                                          

1476.  VLĂDENI Extindere rețea electrică în comuna  
Voinești   

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

POR Nord-Est 2021-
2027                                                                                                                                                             

Buget local                                                                                                       
PNS                                                                                                                                                                                                               

1477.  VLĂDENI Modernizare ramă stradală în sat 
Voinești,   comuna Voinești 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea 
unei infrastructuri moderne, 

inteligente și reziliente și 
durabile 

Obiectiv specific 4.5 - 
Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiții în 

PNS 2023-2027  
Programul Anghel 

Saligny 
CNI 

http://www.poca.ro/
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infrastructura locală PNDL II 

Buget local                                                                                                                                                                                                              
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ANEXA 2- Plan de acțiune. Surse de finanțare  
 
Planul de acțiune vizând implementarea măsurilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a județul Iași, pentru perioada 2021-2027 

Priorități Direcții de 
dezvoltare Măsuri prioritare Resurse Termene Surse finanțare 

(potențiale) 

Prioritatea 1 - 
Dezvoltarea 

unei economii 
competitive 

Dezvoltarea 
economică bazată 
pe cunoaștere și pe 
stimularea 
antreprenoriatului 
(economic, social și 
cultural) la nivel 
local și regional 

Măsuri de dezvoltare a firmelor existente și 
măsuri de creștere a productivității acestora, 
în special în domeniile cu valoare adăugată 
mare 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 
POR Nord-Est 2021-2027 

Buget Local 

Extinderea și dezvoltarea infrastructurii 
locale de sprijinire a afacerilor: parcuri 
științifice și tehnologice, parcuri de 
specializare inteligentă, parcuri industriale, 
platforme logistice (inclusiv pentru produse 
agroalimentare), clustere, incubatoare de 
afaceri 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 

PNRR 

Programul Operațional 
Creștere Inteligentă, 

Digitalizare și Instrumente  

Financiare (POCIDIF) 
2021-2027 

Buget local 

Susținerea 
dezvoltării 
domeniului agricol 
pe întreg lanțul 
valoric  

Crearea și funcționarea microfermelor care 
să valorifice produsele locale, inclusiv 
investiții privind prelucrarea produselor  

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

PNS 2023-2027 

Fonduri guvernamentale 

Buget local 

 

Sprijinirea întreprinzătorilor din mediul rural financiare 2021-2027 PNRR 
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și susținerea dezvoltării lanțurilor alimentare 
scurte 

materiale 

umane 

informaționale 

PNS 2023-2027 

Fonduri guvernamentale 

 

Modernizarea exploatațiilor agricole prin 
susținerea investițiilor în domeniu 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

PNRR 

PNS 2023-2027 

Buget local 

Măsuri de îmbunătățire a abilităților și 
cunoștințelor antreprenoriale ale 
comunităților rurale 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 
POEO 2021-2027 

Buget local 

Creșterea calității 
vieții 

Extinderea și modernizarea infrastructurii 
edilitare de bază și branșarea  gospodăriilor 
la aceste rețele 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 

PNRR 

PODD 2021-2027 

Buget local 

Îmbunătățirea infrastructurii urbane 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 

PNRR 

PODD 2021-2027 

Buget local 

Promovarea și implementarea soluțiilor de 
creștere a eficienței energetice 
 

financiare 

materiale 

umane 
2021-2027 

PNRR 

POR Nord-Est 2021-2027 

PODD 2021-2027 

http://www.poca.ro/
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informaționale AFM 

Buget local 

Dezvoltarea 
turismului 
sustenabil, al 
sectorului cultural 
și industriilor 
creative în 
conexiune cu 
valorificarea 
patrimoniului 
cultural 

Măsuri de modernizare, extindere și 
diversificare a infrastructurii de agrement 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 
POR Nord-Est 2021-2027 

Buget local 

Dezvoltare de instrumente hi-tech de vizitare 
a obiectivelor turistice din județ și de 
facilități de interconectare a obiectivelor 
turistice  

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 
POR Nord-Est 2021-2027 

Buget local 

Crearea și promovarea unui brand turistic 
județean și facilitarea certificării produselor 
tradiționale locale 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 

PNS 2023-2027 

Buget local 

Susținerea formelor de turism tematic 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 

PNS 2023-2027 

Buget local 

Prioritatea 2 - 
Dezvoltarea 
capitalului 

uman 

Susținerea culturii, 
creativității și 
educației  

Sprijinirea antreprenorilor în domeniul 
cultural și al industriilor creative prin 
incubatoare de afaceri creative sau granturi 
specifice, mai ales în domeniile cu potențial 
digital ridicat și impact redus asupra 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

PODD 2021-2027 

POCIDIF 2021-2027 

Buget local 

http://www.poca.ro/
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mediului 

Măsuri de conservare, restaurare și punere în 
circuitul turistic a obiectivelor de patrimoniu 
incluse în lista UNESCO, a celor incluse în 
grupele valorice A și B din Lista 
Monumentelor Istorice 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 

CNI 

PNS 2023-2027 

Buget local 

Reabilitarea spațiilor cu destinație culturală 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 

CNI 

PNS 2023-2027 

Buget local 

Creșterea 
accesului egal la 
educație și 
formare de calitate 
și favorabile 
incluziunii 

Construirea de clădiri pentru învățământ 
antepreșcolar, preșcolar și învățământ 
primar, inclusiv dotări și echipamente 
performante 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

PNRR 

POR Nord-Est 2021-2027 

Buget local 

Dezvoltarea organizațiilor dedicate 
economiei sociale 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 
POR Nord-Est 2021-2027 

Buget Local 

Demersuri de dezvoltare a mecanismelor de 
facilitare, alături de dezvoltarea tehnologiilor 
asistive pentru persoane cu dizabilități 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 
POR Nord-Est 2021-2027 

Buget Local 

http://www.poca.ro/
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Creșterea 
accesului la un act 
și sistem medical 
de calitate eficient 
și modern 

Renovarea unităților sanitare existente și 
îmbunătățirea infrastructurii tehnice 
medicale și nemedicale aferente, astfel încât 
acestea să devină mai eficiente și eficace, 
mai verzi și digitalizate 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 

PNRR 

POS 2021-2027 

Programul Operațional 
Creștere Inteligentă, 

Digitalizare și Instrumente  

Financiare (POCIDIF) 
2021-2027 

Buget local 

Implicarea actorilor privați și a ONG-urilor 
în dezvoltarea și oferirea directă a unor 
servicii medicale/conexe sau în parteneriat 
cu instituții publice 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 
Fonduri SEE și 

Norvegiene 

Buget local 

Construire de noi facilități medicale, inclusiv 
centre sociale  

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 

PNRR 

POS 2021-2027 

Buget local 

Derularea unor diferite campanii de 
conștientizare a efectelor dependenței, stil de 
viață sănătos, screening și prevenție 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 
Fonduri SEE și 

Norvegiene 

Buget local 

Prioritatea 3 - Garantarea unui Sprijinirea regenerării fostelor zone 
industriale degradate sau abandonate prin 

financiare 2021-2027 PNRR 

http://www.poca.ro/
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Protejarea 
mediului și 
optimizarea 

utilizării 
resurselor 

mediu urban și 
rural mai curat și 
mai durabil 
pentru cetățeni 

reconversie care să integreze și elemente de 
infrastructură verde 

materiale 

umane 

informaționale 

POR Nord-Est 2021-2027 

Buget local 

Realizarea unor investiții pentru extinderea 
spațiilor verzi și amenajarea acestora 
inclusiv spații de joacă/de petrecere a 
timpului liber pentru copii 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

CNI 

Programul  

”Anghel  

Saligny” 

Buget local 

Promovarea 
tranziției către 
economia 
circulară 

Colectarea separată a biodeșeurilor (prin 
îmbunătăţirea compostării individuale și a 
colectării separate a biodeșeurilor) 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 

PNS 2023-2027 

AFM 

Buget local 

Încurajarea utilizării în agricultură a 
materialelor rezultate de la tratarea 
biodeșeurilor (compostare) 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 

PNS 2023-2027 

AFM 

Buget local 

Creșterea gradului de colectare separată a 
deșeurilor reciclabile 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 

PNS 2023-2027 

AFM 

Buget local 

http://www.poca.ro/
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Protecția mediului 
și reducerea 
poluării 

Implementarea de sisteme digitale (pentru 
achiziționarea și plata biletelor de transport, 
parcare smart 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 
POCIDIF 2021-2027 

Buget local 

Construirea de piste velo (de-a lungul 
drumurilor județene, agricole și forestiere) 
între localități sau către obiective turistice 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 

CNI  

Programul National de  
Investiții Anghel Saligny  

PNS 2023-2027 

Buget local 

Interconectarea transportului feroviar cu 
celelalte moduri de transport 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

PNRR 

POR Nord-Est 2021-2027 

Buget local 

Prioritatea 4 - 
Dezvoltarea 

unei 
infrastructuri 

moderne, 
inteligente și 
reziliente și 

durabile 

Îmbunătățirea 
accesibilității prin 
investiții în 
infrastructura de 
drumuri și 
dezvoltarea 
sistemelor de 
transport 
intermodal 

Crearea de noduri de transport intermodale 
(ex. gară-autogară-transport public în 
comun), inclusiv la nivelul zonelor de 
agrement identificate la nivelul județului 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

POT 2021-2027 

PNRR 

POR Nord-Est 2021-2027 

Buget local 

Modernizarea rețelei de drumuri județene, 
comunale, forestiere, agricole 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 

CNI  

Programul National de  

Investiții Anghel Saligny  

http://www.poca.ro/
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PNS 2023-2027 

Buget local 

Modernizarea parcului auto pentru 
transportul public în comun prin 
achiziționarea de autobuze electrice, 
nepoluante 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 
POR Nord-Est 2021-2027 

Buget local 

Dezvoltarea 
sistemelor de 
transport verzi și 
digitale 

Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării 
autovehiculelor electrice și electrice hibride 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

CNI  

Programul National de  
Investiții Anghel Saligny  

Buget local 

Sporirea investițiilor în eficiența energetică a 
clădirilor 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 

PNS 2023-2027 

AFM 

Buget local 

Prioritatea 5 - 
Dezvoltarea 
capacității 

administrative 
a 

administrației 
publice 

județene 

 
 
Fructificarea 
avantajelor 
digitalizării, în 
beneficiul 
cetățenilor, al 
companiilor și al 
comunităților 

Consolidarea instrumentelor de planificare 
spațială a județului 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 POR Nord-Est 2021-2027 

Buget local 

Acțiuni de sprijinire a comunităților care au 
capacitate administrativă limitată, în special 
a celor rurale, în activitatea acestora (de 
exemplu, actualizare PUG-uri/PATJ-uri etc) 

financiare 

materiale 

umane 
2021-2027 POR Nord-Est 2021-2027 

Buget local 

http://www.poca.ro/
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informaționale 

Îmbunătățirea infrastructurii tehnice a 
autorităților locale,a inclsuiv achiziționarea 
de tehnică, mijloace și echipamente de 
intervenție la nivelul tuturor UAT-urilor din 
județ 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 POR Nord-Est 2021-2027 

Buget local 

Interconectarea tuturor aplicațiilor și a 
bazelor de date la nivelul UAT din județ și 
modernizarea continua a infrastructurii 
IT&C a instituțiilor  

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 POCIDIF 2021-2027 

Buget local 

Asumarea de către Consiliul Județean 
Iași a rolului de lider al procesului de 
digitalizare a instituțiilor publice locale și 
de coordonare a îmbunătățirii 
infrastructurii digitale și a nivelului de 
alfabetizare digitală 

financiare 

materiale 

umane 

informaționale 

2021-2027 POCIDIF 2021-2027 

Buget local 

 

 

 

  

http://www.poca.ro/
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ANEXA 3 - Centralizatoare statistice  
 
Anexa 3.1. Statistica aferentă Capitolului 1 - Descriere generală. Cadrul natural 

✓ Lista localităților din județul Iași 

Nr.crt. Localitate Cod SIRUTA Tip localitate 

1 Municipiul Iași 95060 Municipiu 

2 Municipiul Pașcani 95391 Municipiu 

3 Oraș Hârlău 95355 Oraș 

4 Oraș Podu Iloaiei 98373 Oraș 

5 Oraș Târgu Frumos 95471 Oraș 

6 Alexandru I. Cuza 95612 Comună 

7 Andrieșeni 95667 Comună 

8 Aroneanu 95747 Comună 

9 Balș 100273 Comună 

10 Bălțați 95792 Comună 

11 Bârnova 95088 Comună 

12 Belcești 95872 Comună 

13 Bivolari 95943 Comună 

14 Brăești 96058 Comună 

15 Butea 96110 Comună 

http://www.poca.ro/
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Nr.crt. Localitate Cod SIRUTA Tip localitate 

16 Ceplenița 96147 Comună 

17 Ciohorani 100362 Comună 

18 Ciortești 96192 Comună 

19 Ciurea 96254 Comună 

20 Coarnele Caprei 96334 Comună 

21 Comarna 96370 Comună 

22 Costești 100282 Comună 

23 Costuleni 96423 Comună 

24 Cotnari 96478 Comună 

25 Cozmești 96593 Comună 

26 Cristești 96637 Comună 

27 Cucuteni 96664 Comună 

28 Dagâța 96717 Comună 

29 Deleni 96815 Comună 

30 Dobrovăț 96888 Comună 

31 Dolhești 96904 Comună 

32 Drăgușeni 100308 Comună 

33 Dumești 96940 Comună 

34 Erbiceni 97009 Comună 

http://www.poca.ro/
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Nr.crt. Localitate Cod SIRUTA Tip localitate 

35 Fântânele 100317 Comună 

36 Focuri 97063 Comună 

37 Golăiești 97090 Comună 

38 Gorban 97189 Comună 

39 Grajduri 97241 Comună 

40 Gropnița 97321 Comună 

41 Grozești 97394 Comună 

42 Hălăucești 97438 Comună 

43 Hărmănești 100326 Comună 

44 Heleșteni 97465 Comună 

45 Holboca 95159 Comună 

46 Horlești 97517 Comună 

47 Ion Neculce 95499 Comună 

48 Ipatele 97553 Comună 

49 Lespezi 97606 Comună 

50 Lețcani 97679 Comună 

51 Lungani 97722 Comună 

52 Mădârjac 97777 Comună 

53 Mircești 97811 Comună 

http://www.poca.ro/
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Nr.crt. Localitate Cod SIRUTA Tip localitate 

54 Mironeasa 97875 Comună 

55 Miroslava 97919 Comună 

56 Miroslovești 98051 Comună 

57 Mogoșești 98113 Comună 

58 Mogoșești-Siret 98168 Comună 

59 Moșna 98202 Comună 

60 Moțca 98220 Comună 

61 Movileni 98257 Comună 

62 Oțeleni 98300 Comună 

63 Plugari 98337 Comună 

64 Popești 98435 Comună 

65 Popricani 98505 Comună 

66 Prisăcani 98603 Comună 

67 Probota 98649 Comună 

68 Răchiteni 100335 Comună 

69 Răducăneni 98685 Comună 

70 Rediu 95239 Comună 

71 Romanești 98738 Comună 

72 Roșcani 100344 Comună 

http://www.poca.ro/
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Nr.crt. Localitate Cod SIRUTA Tip localitate 

73 Ruginoasa 98774 Comună 

74 Scânteia 98916 Comună 

75 Scheia 99290 Comună 

76 Schitu Duca 98827 Comună 

77 Scobinți 98998 Comună 

78 Sinești 99058 Comună 

79 Șipote 99370 Comună 

80 Șirețel 99101 Comună 

81 Stolniceni-Prăjescu 99165 Comună 

82 Strunga 99209 Comună 

83 Tansa 99441 Comună 

84 Tătăruși 99478 Comună 

85 Țibana 99673 Comună 

86 Țibănești 99780 Comună 

87 Tigănași 99879 Comună 

88 Todirești 99539 Comună 

89 Tomești 95293 Comună 

90 Trifești 99600 Comună 

91 Tutora 99922 Comună 

http://www.poca.ro/
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Nr.crt. Localitate Cod SIRUTA Tip localitate 

92 Ungheni 96003 Comună 

93 Valea Lupului 100353 Comună 

94 Valea Seaca 99968 Comună 

95 Vânători 100086 Comună 

96 Victoria 100004 Comună 

97 Vlădeni 100148 Comună 

98 Voinești 100219 Comună 
 

✓ Populația rezidentă la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe și medii de rezidență, macroregiuni, regiuni de dezvoltare 
și județe - număr persoane 

 
Vârste și 
grupe de 

vârstă 
Sexe Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

Total 

Total 788.659 789.935 791.753 794.706 792.692 792.745 

Masculin 391.813 392.861 394.042 396.033 394.812 394.745 

Feminin 396.846 397.074 397.711 398.673 397.880 398.000 

0- 4 ani  

Total 45.257 47.432 50.282 52.479 51.341 50.551 

Masculin 23.387 24.425 25.873 26.945 26.347 25.772 

Feminin 21.870 23.007 24.409 25.534 24.994 24.779 

http://www.poca.ro/
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Vârste și 
grupe de 

vârstă 
Sexe Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

5- 9 ani  

Total 48.796 47.636 46.124 45.531 46.217 46.669 

Masculin 24.917 24.395 23.603 23.305 23.660 24.117 

Feminin 23.879 23.241 22.521 22.226 22.557 22.552 

10-14 ani 

Total 48.778 48.359 48.420 48.817 49.163 48.834 

Masculin 25.062 24.776 24.810 25.038 25.109 24.945 

Feminin 23.716 23.583 23.610 23.779 24.054 23.889 

15-19 ani 

Total 48.503 49.222 48.954 48.102 47.261 46.989 

Masculin 24.670 25.138 24.890 24.600 24.221 24.080 

Feminin 23.833 24.084 24.064 23.502 23.040 22.909 

20-24 ani 

Total 52.229 47.442 44.273 44.620 44.175 44.757 

Masculin 26.497 24.062 22.664 22.734 22.427 22.717 

Feminin 25.732 23.380 21.609 21.886 21.748 22.040 

25-29 ani 

Total 68.796 69.292 67.797 63.235 56.760 51.878 

Masculin 35.623 35.513 34.258 31.983 28.628 26.122 

Feminin 33.173 33.779 33.539 31.252 28.132 25.756 

30-34 ani 

Total 55.831 56.805 59.829 64.556 68.042 70.372 

Masculin 29.147 30.146 31.964 34.487 36.066 36.802 

Feminin 26.684 26.659 27.865 30.069 31.976 33.570 

http://www.poca.ro/
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Vârste și 
grupe de 

vârstă 
Sexe Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

35-39 ani 

Total 60.322 59.873 58.560 56.522 55.861 56.073 

Masculin 31.490 31.164 30.573 29.577 29.336 29.667 

Feminin 28.832 28.709 27.987 26.945 26.525 26.406 

40-44 ani 

Total 58.360 58.929 59.501 60.375 59.828 59.696 

Masculin 30.696 31.021 31.290 31.792 31.431 31.435 

Feminin 27.664 27.908 28.211 28.583 28.397 28.261 

45-49 ani 

Total 57.145 60.714 58.747 56.644 56.550 57.147 

Masculin 30.106 32.062 31.125 29.977 29.873 30.196 

Feminin 27.039 28.652 27.622 26.667 26.677 26.951 

50-54 ani 

Total 36.282 35.825 41.311 47.035 51.472 55.262 

Masculin 19.026 18.885 21.764 24.752 27.125 29.024 

Feminin 17.256 16.940 19.547 22.283 24.347 26.238 

55-59 ani 

Total 45.573 42.853 40.241 37.732 36.041 34.814 

Masculin 22.490 21.385 20.276 19.293 18.518 17.995 

Feminin 23.083 21.468 19.965 18.439 17.523 16.819 

60-64 ani 

Total 46.918 46.906 46.879 46.475 45.128 42.679 

Masculin 21.705 21.781 22.005 21.957 21.507 20.454 

Feminin 25.213 25.125 24.874 24.518 23.621 22.225 

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 623 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
  

 

 
www.poca.ro 

Vârste și 
grupe de 

vârstă 
Sexe Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

65-69 ani 

Total 38.109 40.298 43.069 43.312 42.330 42.523 

Masculin 16.766 17.808 18.811 18.865 18.498 18.788 

Feminin 21.343 22.490 24.258 24.447 23.832 23.735 

70-74 ani 

Total 22.801 23.313 23.268 25.957 29.717 33.485 

Masculin 9.545 9.776 9.852 10.967 12.563 13.967 

Feminin 13.256 13.537 13.416 14.990 17.154 19.518 

75-79 ani 

Total 25.440 24.818 23.280 21.557 20.246 18.315 

Masculin 10.015 9.702 9.096 8.385 7.910 7.102 

Feminin 15.425 15.116 14.184 13.172 12.336 11.213 

80-84 ani 

Total 17.051 17.285 17.626 17.997 18.014 17.978 

Masculin 6.371 6.404 6.512 6.680 6.638 6.511 

Feminin 10.680 10.881 11.114 11.317 11.376 11.467 

85 ani si peste 

Total 12.468 12.933 13.592 13.760 14.546 14.723 

Masculin 4.300 4.418 4.676 4.696 4.955 5.051 

Feminin 8.168 8.515 8.916 9.064 9.591 9.672 

 

✓ Evoluția populației rezidente pe grupe mici de vârstă, la nivelul județului Iași, în perioada 2016-2021 

http://www.poca.ro/
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Grupe mici de 
vârstă Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

% 2021/ 
2020 

% 2021/ 
2019 

% pe grupe de vs. 
pop. tot., 2021 

0- 4 ani 45.257 47.432 50.282 52.479 51.341 50.551 -1,54% -3,67% 6,38% 

5- 9 ani 48.796 47.636 46.124 45.531 46.217 46.669 0,98% 2,50% 5,89% 

10-14 ani 48.778 48.359 48.420 48.817 49.163 48.834 -0,67% 0,03% 6,16% 

15-19 ani 48.503 49.222 48.954 48.102 47.261 46.989 -0,58% -2,31% 5,93% 

20-24 ani 52.229 47.442 44.273 44.620 44.175 44.757 1,32% 0,31% 5,65% 

25-29 ani 68.796 69.292 67.797 63.235 56.760 51.878 -8,60% -17,96% 6,54% 

30-34 ani 55.831 56.805 59.829 64.556 68.042 70.372 3,42% 9,01% 8,88% 

35-39 ani 60.322 59.873 58.560 56.522 55.861 56.073 0,38% -0,79% 7,07% 

40-44 ani 58.360 58.929 59.501 60.375 59.828 59.696 -0,22% -1,12% 7,53% 

45-49 ani 57.145 60.714 58.747 56.644 56.550 57.147 1,06% 0,89% 7,21% 

50-54 ani 36.282 35.825 41.311 47.035 51.472 55.262 7,36% 17,49% 6,97% 

55-59 ani 45.573 42.853 40.241 37.732 36.041 34.814 -3,40% -7,73% 4,39% 

60-64 ani 46.918 46.906 46.879 46.475 45.128 42.679 -5,43% -8,17% 5,38% 

65-69 ani 38.109 40.298 43.069 43.312 42.330 42.523 0,46% -1,82% 5,36% 

70-74 ani 22.801 23.313 23.268 25.957 29.717 33.485 12,68% 29,00% 4,22% 

75-79 ani 25.440 24.818 23.280 21.557 20.246 18.315 -9,54% -15,04% 2,31% 

80-84 ani 17.051 17.285 17.626 17.997 18.014 17.978 -0,20% -0,11% 2,27% 

85 ani si peste 12.468 12.933 13.592 13.760 14.546 14.723 1,22% 7,00% 1,86% 

Total 788.659 789.935 791.753 794.706 792.692 792.745 0,01% -0,25% - 
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Anexa 3.2. Statistica aferentă Capitolului 2 - Mediul economic 
✓ Unități locale active, pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune CAEN Rev.2, clase de mărime după numărul de 

salariați, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

CAEN Rev.2 (activități ale 
economiei naționale - secțiuni) Clase de mărime Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 %2020/201

9 

Total 

Total 16.283 17.635 18.757 19.380 21.215 0,09 

0-9 persoane 14.289 15.519 16.597 17.176 19.055 0,11 

10-49 persoane 1.668 1.783 1.809 1.851 1.821 -0,02 

50-249 persoane 270 277 296 302 284 -0,06 

250 persoane și peste 56 56 55 51 55 0,08 

A Agricultura, silvicultura si 
pescuit 

Total 448 489 480 453 479 0,06 

0-9 persoane 376 416 414 388 409 0,05 

10-49 persoane 63 62 56 56 62 0,11 

50-249 persoane 6 8 7 6 4 -0,33 

250 persoane si peste 3 3 3 3 4 0,33 

B Industria extractiva 

Total 10 14 15 15 14 -0,07 

0-9 persoane 9 11 10 11 11 0,00 

10-49 persoane 1 3 5 4 3 -0,25 

C Industria prelucrătoare 

Total 1.394 1.467 1.551 1.655 1.810 0,09 

0-9 persoane 1.019 1.095 1.177 1.299 1.471 0,13 

10-49 persoane 277 273 274 262 251 -0,04 
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50-249 persoane 80 81 84 78 73 -0,06 

250 persoane si peste 18 18 16 16 15 -0,06 

D Producția si furnizarea de 
energie electrica si termica, gaze, 
apa calda si aer condiționat 

Total 26 23 19 16 17 0,06 

0-9 persoane 17 15 10 10 11 0,10 

10-49 persoane 6 4 5 3 3 0,00 

50-249 persoane 1 2 2 1 1 0,00 

250 persoane si peste 2 2 2 2 2 0,00 

E Distribuția apei; salubritate, 
gestionarea deșeurilor, activități de 
decontaminare 

Total 59 66 84 86 97 0,13 

0-9 persoane 42 48 60 63 67 0,06 

10-49 persoane 12 10 16 14 22 0,57 

50-249 persoane 3 6 6 7 5 -0,29 

250 persoane si peste 2 2 2 2 3 0,50 

F Construcții 

Total 1.409 1.637 1.868 2.065 2.394 0,16 

0-9 persoane 1.169 1.381 1.571 1.737 2.021 0,16 

10-49 persoane 205 217 257 281 325 0,16 

50-249 persoane 30 35 37 44 45 0,02 

250 persoane si peste 5 4 3 3 3 0,00 
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G Comerț cu ridicata si cu 
amănuntul; repararea 
autovehiculelor si motocicletelor 

Total 5.461 5.708 5.815 5.694 5.932 0,04 

0-9 persoane 4.912 5.121 5.239 5.117 5.390 0,05 

10-49 persoane 495 537 521 522 487 -0,07 

50-249 persoane 50 44 50 49 49 0,00 

250 persoane si peste 4 6 5 6 6 0,00 

H Transport si depozitare 

Total 1.153 1.256 1.374 1.456 1.692 0,16 

0-9 persoane 1.014 1.101 1.225 1.313 1.546 0,18 

10-49 persoane 122 140 128 121 126 0,04 

50-249 persoane 11 10 15 16 14 -0,13 

250 persoane si peste 6 5 6 6 6 0,00 

I Hoteluri si restaurante 

Total 654 696 733 727 783 0,08 

0-9 persoane 525 541 574 552 630 0,14 

10-49 persoane 110 136 136 152 137 -0,10 

50-249 persoane 18 18 22 22 16 -0,27 

250 persoane si peste 1 1 1 1 : #VALUE! 

J Informații si comunicații 

Total 903 978 1.089 1.145 1.326 0,16 

0-9 persoane 777 845 946 997 1.176 0,18 

10-49 persoane 96 97 106 111 111 0,00 
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50-249 persoane 26 33 32 32 31 -0,03 

250 persoane si peste 4 3 5 5 8 0,60 

K Intermedieri financiare si 
asigurări 

Total 261 258 258 240 238 -0,01 

0-9 persoane 248 241 244 227 220 -0,03 

10-49 persoane 12 16 13 12 17 0,42 

50-249 persoane 1 1 1 1 1 0,00 

L Tranzacții imobiliare 

Total 503 596 631 698 757 0,08 

0-9 persoane 487 573 611 675 734 0,09 

10-49 persoane 14 21 18 21 21 0,00 

50-249 persoane 2 2 2 2 2 0,00 

M Activități profesionale, științifice 
si tehnice 

Total 1.926 2.073 2.249 2.366 2.581 0,09 

0-9 persoane 1.840 1.975 2.152 2.265 2.490 0,10 

10-49 persoane 75 84 83 89 79 -0,11 

50-249 persoane 7 10 11 12 11 -0,08 

250 persoane si peste 4 4 3 - 1 - 

N Activități de servicii 
administrative si activități de 
servicii suport 

Total 603 664 685 742 801 0,08 

0-9 persoane 506 571 581 636 705 0,11 

10-49 persoane 66 69 78 81 71 -0,12 
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50-249 persoane 24 16 18 19 19 0,00 

250 persoane si peste 7 8 8 6 6 0,00 

P Învățământ 

Total 161 193 215 254 294 0,16 

0-9 persoane 144 174 200 232 276 0,19 

10-49 persoane 17 19 15 22 18 -0,18 

Q Sănătate si asistenta sociala 

Total 533 635 741 786 913 0,16 

0-9 persoane 486 579 679 721 851 0,18 

10-49 persoane 44 52 58 59 54 -0,08 

50-249 persoane 3 4 3 5 7 0,40 

250 persoane si peste - - 1 1 1 0,00 

R Activități de spectacole, culturale 
si recreative 

Total 362 405 407 354 400 0,13 

0-9 persoane 335 382 386 333 385 0,16 

10-49 persoane 24 20 19 18 13 -0,28 

50-249 persoane 3 3 2 3 2 -0,33 

S Alte activități de servicii 

Total 417 477 543 628 687 0,09 

0-9 persoane 383 450 518 600 662 0,10 

10-49 persoane 29 23 21 23 21 -0,09 

50-249 persoane 5 4 4 5 4 -0,20 
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✓ Câștigul salarial nominal mediu brut lunar (2016-2020) pe activități ale economiei naționale (secțiuni și diviziuni), lei 

CAEN Rev.2 (activități ale economiei naționale) Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

A AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT 2.274 2.572 3.819 4.084 3.779 

01 Agricultura, vânătoare si servicii anexe 2.206 2.458 3.751 4.070 3.610 

02-03 Silvicultura si exploatare forestiera; Pescuit si acvacultura 2.634 3.098 4.095 4.141 4.443 

INDUSTRIE 2.382 2.825 3.728 4.128 4.350 

B INDUSTRIA EXTRACTIVA 1.609 1.633 2.104 3.063 3.006 

08 Alte activități extractive 1.567 1.633 2.104 3.063 3.006 

09 Activități de servicii anexe extracției 4.330 -  -  -  -  

C INDUSTRIA PRELUCRATOARE 2.297 2.739 3.598 3.998 4.171 

10 Industria alimentara 2.058 2.490 3.197 3.419 3.695 

11 Fabricarea băuturilor 2.525 2.922 3.929 4.090 4.226 

13 Fabricarea produselor textile 1.768 2.045 2.648 3.414 2.966 

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 1.712 2.146 2.660 3.082 2.930 

15 Tăbăcirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinărie, 
harnașamentelor si încălțămintei; prepararea si vopsirea blănurilor 1.507 1.871 2.487 2.534 2.927 

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu excepția mobilei; 
fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale împletite 1.333 1.634 2.087 2.431 2.518 

17 Fabricarea hârtiei si a produselor din hârtie 2.336 2.253 3.826 4.161 4.357 
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18 Tipărire si reproducerea pe suporți a înregistrărilor 2.745 2.757 3.016 3.290 3.315 

19 Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obținute din prelucrarea țițeiului 5.901         

20 Fabricarea substanțelor si a produselor chimice 2.102 2.335 3.025 3.518 3.767 

21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice 3.516 3.959 4.989 5.419 6.037 

22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice 2.081 2.367 3.132 3.733 3.331 

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 2.540 2.800 3.598 4.051 4.392 

24 Industria metalurgica 2.302 2.756 3.692 3.936 4.137 

25 Industria construcțiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje si 
instalații 2.334 3.095 3.641 4.335 4.659 

26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice 3.255 3.807 4.886 4.434 4.564 

27 Fabricarea echipamentelor electrice 2.111 2.683 3.600 4.483 4.681 

28 Fabricarea de mașini, utilaje si echipamente n.c.a. 3.535 3.883 5.240 5.701 5.994 

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor 1.775 2.372 3.327 4.196 4.434 

30 Fabricarea altor mijloace de transport 2.993 2.840 2.746 2.977 3.371 

31 Fabricarea de mobila 1.558 1.655 2.165 2.284 2.542 

32 Alte activități industriale n.c.a. 1.723 2.159 2.754 3.145 3.233 

33 Repararea, întreținerea si instalarea mașinilor si echipamentelor 2.251 2.544 3.491 3.710 4.228 

D PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, 
GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT 4.318 4.377 5.884 6.823 7.280 
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E DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, 
ACTIVITATI DE DECONTAMINARE 2.405 2.992 4.033 4.170 4.567 

36 Captarea, tratarea si distribuția apei 3.111 3.592 4.576 5.273 5.637 

37 Colectarea si epurarea apelor uzate 2.992 3.291 4.245 4.914 5.575 

38-39 Colectarea, tratarea si eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a 
materialelor reciclabile; Activități si servicii de decontaminare 1.943 2.651 3.721 3.608 3.912 

F CONSTRUCȚII 1.864 2.241 2.952 4.046 4.254 

G COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR 2.014 2.373 3.213 3.570 3.825 

H TRANSPORT SI DEPOZITARE 2.462 2.946 3.675 4.054 4.409 

49 Transporturi terestre si transporturi prin conducte 2.321 2.769 3.390 3.670 4.132 

51 Transporturi aeriene 4.826 11.380 8.766 9.924 8.975 

52 Depozitare si activități auxiliare pentru transporturi 3.105 3.711 4.865 5.399 5.555 

53 Activități de posta si de curier 2.116 2.436 2.967 3.573 3.808 

I HOTELURI SI RESTAURANTE 1.504 1.870 2.455 2.680 2.748 

J INFORMATII SI COMUNICATII 5.323 5.793 7.804 8.884 9.119 

58 Activități de editare 5.826 4.704 6.616 7.564 7.587 

59-60 Activități de producție cinematografica, video si de programe de televiziune; 
înregistrări audio si activități de editare muzicala; Activități de difuzare si transmitere 
de programe 

4.520 4.033 5.037 5.388 5.308 
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61 Telecomunicații 4.159 3.848 4.774 4.907 5.341 

62-63 Activități de servicii in tehnologia informației; Activități de servicii informatice 5.468 6.380 8.384 9.499 9.683 

K INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI 4.423 4.464 5.705 6.494 6.769 

64 Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări si ale fondurilor de 
pensii 4.507 4.485 5.567 6.380 6.633 

65 Activități de asigurări, reasigurări si ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din 
sistemul public de asigurări sociale) 3.935 4.415 5.588 7.228 7.600 

66 Activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de asigurare si fonduri de 
pensii 4.084 4.346 6.536 6.838 7.024 

L TRANZACTII IMOBILIARE 2.712 2.426 3.274 3.457 4.010 

M ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 2.830 3.443 4.213 5.155 4.901 

72 Cercetare-dezvoltare 3.666 4.011 5.100 6.001 6.854 

N ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII 
SUPORT 2.752 3.063 3.884 4.100 4.361 

O ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN 
SISTEMUL PUBLIC 4.051 5.320 7.296 8.248 9.044 

P INVATAMANT 3.211 3.769 5.325 6.554 6.765 

Q SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 3.025 3.942 6.041 6.589 7.008 
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R ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE 2.088 3.083 4.200 4.753 5.021 

S ALTE ACTIVITATI DE SERVICII 1.709 2.026 2.934 3.227 3.456 
 

✓ Numărul mediu al salariaților pe activități ale economiei naționale (secțiuni și diviziuni) CAEN Rev.2, sexe, macroregiuni, 
regiuni de dezvoltare și județe 

CAEN Rev.2 (activități ale economiei naționale) Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

A AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT 4.023 3.699 3.969 4.023 3.851 

01 Agricultura, vânătoare si servicii anexe 3.384 3.043 3.184 3.212 3.072 

02-03 Silvicultura si exploatare forestiera; Pescuit si acvacultura 639 656 785 811 779 

INDUSTRIE 32.258 33.763 33.698 33.449 31.140 

B INDUSTRIA EXTRACTIVA 132 115 203 209 172 

08 Alte activități extractive 130 115 203 209 172 

09 Activități de servicii anexe extracției 2 - - - - 

C INDUSTRIA PRELUCRATOARE 27.031 28.435 28.189 27.331 25.456 

10 Industria alimentara 3.925 4.253 4.258 4.233 4.245 
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11 Fabricarea băuturilor 442 481 433 482 450 

13 Fabricarea produselor textile 1.474 1.365 1.422 1.570 1.331 

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 3.872 3.371 3.133 2.856 2.553 

15 Tăbăcirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinărie, 
harnașamentelor si încălțămintei; prepararea si vopsirea blănurilor 1.039 1.135 1.094 1.045 1.014 

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu excepția 
mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale împletite 201 208 268 248 357 

17 Fabricarea hârtiei si a produselor din hârtie 393 376 463 450 493 

18 Tipărire si reproducerea pe suporți a înregistrărilor 718 680 577 611 591 

19 Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obținute din prelucrarea 
țițeiului 4 - - - - 

20 Fabricarea substanțelor si a produselor chimice 646 640 625 596 606 

21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice 1.630 1.704 1.712 1.701 1.689 

22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice 569 428 395 408 405 

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 699 976 971 1.027 988 

24 Industria metalurgica 1.088 1.158 1.120 1.062 906 

25 Industria construcțiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv mașini, 
utilaje si instalații 1.200 1.370 1.412 1.315 1.273 

26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice 860 1.045 997 1.059 796 
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27 Fabricarea echipamentelor electrice 454 336 356 327 333 

28 Fabricarea de mașini, utilaje si echipamente n.c.a. 3.173 3.695 4.056 3.883 3.508 

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor 2.517 2.815 2.373 1.990 1.457 

30 Fabricarea altor mijloace de transport 1 37 14 12 12 

31 Fabricarea de mobila 460 479 474 434 449 

32 Alte activități industriale n.c.a. 682 853 945 941 973 

33 Repararea, întreținerea si instalarea mașinilor si echipamentelor 984 1.030 1.091 1.081 1.027 

D PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, 
GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT 1.196 1.236 1.278 1.332 1.319 

E DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, 
ACTIVITATI DE DECONTAMINARE 3.899 3.977 4.028 4.577 4.193 

36 Captarea, tratarea si distribuția apei 1.291 1.219 1.267 1.277 1.095 

37 Colectarea si epurarea apelor uzate 281 328 334 341 517 

38-39 Colectarea, tratarea si eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a 
materialelor reciclabile; Activități si servicii de decontaminare 2.327 2.430 2.427 2.959 2.581 

F CONSTRUCTII 10.131 9.993 10.861 12.029 12.964 

G COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR 23.701 24.909 25.365 26.596 25.250 

H TRANSPORT SI DEPOZITARE 6.318 6.837 7.287 7.987 7.037 
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49 Transporturi terestre si transporturi prin conducte 4.254 4.692 4.867 5.437 4.669 

51 Transporturi aeriene 10 22 64 76 67 

52 Depozitare si activități auxiliare pentru transporturi 1.298 1.357 1.437 1.551 1.357 

53 Activități de posta si de curier 756 766 919 923 944 

I HOTELURI SI RESTAURANTE 4.596 5.265 6.121 5.833 5.296 

J INFORMATII SI COMUNICATII 5.498 8.043 10.212 12.027 12.960 

58 Activități de editare 1.000 1.060 1.042 1.057 1.069 

59-60 Activități de producție cinematografica, video si de programe de 
televiziune; înregistrări audio si activități de editare muzicala; Activități de 
difuzare si transmitere de programe 

212 229 213 250 291 

61 Telecomunicații 731 951 934 940 874 

62-63 Activități de servicii in tehnologia informației; Activități de servicii 
informatice 3.555 5.803 8.023 9.780 10.726 

K INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI 2.012 2.044 2.208 2.010 1.943 

64 Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări si ale fondurilor 
de pensii 1.661 1.692 1.792 1.587 1.453 

65 Activități de asigurări, reasigurări si ale fondurilor de pensii (cu excepția celor 
din sistemul public de asigurări sociale) 129 99 105 91 125 

66 Activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de asigurare si fonduri 
de pensii 222 253 311 332 365 
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L TRANZACTII IMOBILIARE 941 1.012 1.062 1.090 1.079 

M ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 5.237 5.209 5.736 5.514 5.037 

72 Cercetare-dezvoltare 595 651 625 643 644 

N ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE 
SERVICII SUPORT 9.150 10.504 9.558 9.431 8.804 

O ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN 
SISTEMUL PUBLIC 5.537 5.633 5.862 5.942 5.894 

P INVATAMANT 18.339 18.065 18.032 18.224 18.077 

Q SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 18.370 19.285 19.796 20.286 20.681 

R ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE 2.310 2.471 2.403 2.462 2.448 

S ALTE ACTIVITATI DE SERVICII 1.915 2.105 2.506 2.457 2.223 
 

✓ Unități și instituții de drept public principale ce fac parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare, județul Iași 

Nr.crt. Denumire Tip de unitate/institut Autoritate 

1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Fizică Tehnică - IFT institut național de cercetare-dezvoltare Ministerul Educației și Cercetării 
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2 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 
Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială 
Durabilă Urban-INCERC - Sucursala Iași 

institut național de cercetare-dezvoltare Ministerul Educației și Cercetării 

3 
Institutul de Cercetări Biologice - filiala Iași a 
Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare 
pentru Științe Biologice București 

institut național de cercetare-dezvoltare Ministerul Educației și Cercetării 

4 - instituție de învățământ superior de stat acreditată Universitatea “Al.I.Cuza” 

5 - instituție de învățământ superior de stat acreditată Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” 

6 - instituție de învățământ superior de stat acreditată Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Gr.T Popa” 

7 - instituție de învățământ superior de stat acreditată Universitatea de Științele Vieții „Ion 
Ionescu de la Brad” 

8 - instituție de învățământ superior de stat acreditată Universitatea Naționala de Arte 
”George Enescu” 

9 Stațiunea de Cercetări Fizico-Geografice și de 
Monitorizare a Calității Mediului, Mădârjac 

structură de cercetare-dezvoltare a instituțiilor de 
învățământ superior de stat acreditate, fără 
personalitate juridică 

Universitatea “Al.I.Cuza” 

10 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Acvacultură şi Ecologie Acvatică Iași 

structură de cercetare-dezvoltare a instituțiilor de 
învățământ superior de stat acreditate, fără 
personalitate juridică 

Universitatea “Al.I.Cuza” 

11 Centrul de Economie Montana “CE-Mont” al 
Institutului Național de Cercetări Economice 

institut, centru sau stațiune de cercetare-dezvoltare 
din subordinea Academiei Române sau a 

Academia Română 

http://www.poca.ro/
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Nr.crt. Denumire Tip de unitate/institut Autoritate 
„Costin Kirițescu” academiilor de ramură 

12 Institutul de Arheologie din Iași 
institut, centru sau stațiune de cercetare-dezvoltare 
din subordinea Academiei Române sau a 
academiilor de ramură 

Academia Română, Filiala Iași 

13 Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. 
Zane” 

institut, centru sau stațiune de cercetare-dezvoltare 
din subordinea Academiei Române sau a 
academiilor de ramură 

Academia Română, Filiala Iași 

14 Institutul de Filologie Română „A. Philippide” 
institut, centru sau stațiune de cercetare-dezvoltare 
din subordinea Academiei Române sau a 
academiilor de ramură 

Academia Română, Filiala Iași 

15 Institutul de Informatică Teoretică 
institut, centru sau stațiune de cercetare-dezvoltare 
din subordinea Academiei Române sau a 
academiilor de ramură 

Academia Română, Filiala Iași 

16 Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” 
institut, centru sau stațiune de cercetare-dezvoltare 
din subordinea Academiei Române sau a 
academiilor de ramură 

Academia Română, Filiala Iași 

17 Institutul de Matematică „O. Mayer” 
institut, centru sau stațiune de cercetare-dezvoltare 
din subordinea Academiei Române sau a 
academiilor de ramură 

Academia Română, Filiala Iași 

18 Centrul de Cercetări Antropologice “Olga 
Necrasov” 

institut, centru sau stațiune de cercetare-dezvoltare 
din subordinea Academiei Române sau a 
academiilor de ramură 

Academia Română, Filiala Iași 

19 Centrul de Cercetări pentru Oenologie 
institut, centru sau stațiune de cercetare-dezvoltare 
din subordinea Academiei Române sau a 
academiilor de ramură 

Academia Română, Filiala Iași 

http://www.poca.ro/
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Nr.crt. Denumire Tip de unitate/institut Autoritate 

20 Centrul de Istorie și Civilizație Europeană 
institut, centru sau stațiune de cercetare-dezvoltare 
din subordinea Academiei Române sau a 
academiilor de ramură 

Academia Română, Filiala Iași 

21 Colectivul de Geografie 
institut, centru sau stațiune de cercetare-dezvoltare 
din subordinea Academiei Române sau a 
academiilor de ramură 

Academia Română, Filiala Iași 

22 Centrul de Cercetări Biomedicale 
institut, centru sau stațiune de cercetare-dezvoltare 
din subordinea Academiei Române sau a 
academiilor de ramură 

Academia Română, Filiala Iași 

23 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Podu 
Iloaiei 

institut, centru sau stațiune de cercetare-dezvoltare 
din subordinea Academiei Române sau a 
academiilor de ramură 

Academia de Științe Agricole și 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 

24 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pomicultura Iași (SCDP Iași) 

institut, centru sau stațiune de cercetare-dezvoltare 
din subordinea Academiei Române sau a 
academiilor de ramură 

Academia de Științe Agricole și 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 

25 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea 
Bovinelor Dancu 

institut, centru sau stațiune de cercetare-dezvoltare 
din subordinea Academiei Române sau a 
academiilor de ramură 

Academia de Științe Agricole și 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 

26 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Viticultura și Vinificație Iași 

institut, centru sau stațiune de cercetare-dezvoltare 
din subordinea Academiei Române sau a 
academiilor de ramură 

Academia de Științe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 

http://www.poca.ro/
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27 - 
alte institute, centre sau stațiuni de cercetare-
dezvoltare organizate ca instituții publice ori de 
drept public 

Institutul Regional de Oncologie 
Centrul de cercetare fundamentală și 
dezvoltare experimentală în 
medicina translațională 
“TRANSCEND” (centru 
interdisciplinar al Institutului 
Regional de Oncologie, Iași) 

 
  

http://www.poca.ro/
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Anexa 3.3. Statistica aferentă Capitolului 3 - Agricultură și dezvoltare rurală 
✓ Suprafața fondului forestier pe categorii de terenuri și specii de păduri, la nivel județean, perioada 2016-2020 (mii hectare) 

Categorii de terenuri și specii de păduri Anul 2016 Anul 
2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 % 2020/2019 

Total 97,8 97,9 98 98 98 0,00% 

Suprafața pădurilor 94,9 95,1 95,1 95 95,2 0,21% 

Rășinoase 2,1 2,1 1,9 1,8 1,9 5,56% 

Foioase 92,8 93 93,2 93,2 93,3 0,11% 

Alte terenuri 3 2,8 2,9 3 2,8 -6,67% 

 
✓ Volumul de lemn recoltat la nivel județean, perioada 2016-2020 (mii mc) 

 Anul 2016 Anul 
2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 % 2020/2019 

Total 264 285 285,8 268,3 300,6 12,04% 

Rășinoase 16,2 23,4 28,2 10,1 9,1 -9,90% 

Fag 37,1 41 33,3 34,3 36,5 6,41% 

Stejar 36,2 31,3 36,2 25,7 39,6 54,09% 

Diverse specii tari 89,8 106,6 104,2 117 120,7 3,16% 

Diverse specii moi 84,7 82,7 83,9 81,2 94,7 16,63% 
 
 

http://www.poca.ro/
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✓ Cifra de afaceri a unităților silvice, la nivel județean, perioada 2016-2020 (mii lei) 
 

Categorii de produse 
Unitate 

de 
măsură 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 % 2020/2019 

Cifra de afaceri a unității 
silvice Mii lei 2.254.830,10 2.476.254,50 3.002.985,60 2.608.047,40 2.493.770,40 -4,38% 

Produse valorificate Mii lei 2.015.021,80 2.210.320,10 2.657.610,10 2.256.094,00 2.116.426,00 -6,19% 

Masa lemnoasa 
valorificata 

Mii 
metri 
cubi 

11.254,50 12.021,80 11.958,50 12.069,80 12.487,40 3,46% 

Puieți forestieri si 
ornamentali din pepiniere 
silvice 

Mii 
bucăți 13.631,00 10.476,60 8.986,00 8.948,80 10.037,20 12,16% 

Alte produse lemnoase Mii lei 1.728,70 1.186,60 1.050,30 971,00 701,40 -27,77% 

Semințe forestiere Tone 7,60 8,70 17,20 9,60 6,30 -34,38% 

Fructe de pădure Tone 2.442,40 3.182,70 3.103,50 2.205,20 1.365,20 -38,09% 

Trufe si alte ciuperci 
comestibile din flora 
spontana 

Tone 460,70 495,00 523,20 435,60 335,00 -23,09% 

Alte produse nelemnoase Mii lei 2.789,60 3.256,10 5.584,50 5.006,30 4.279,50 -14,52% 

Produse vânătorești Mii lei 5.229,10 5.170,20 5.040,00 5.456,90 4.449,30 -18,46% 

Produse piscicole Mii lei 8.992,90 9.060,90 8.607,00 11.477,40 10.722,80 -6,57% 

Produse apicole (miere de 
albine) Mii lei 39,50 63,70 97,30 136,80 117,70 -13,96% 

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 645 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
  

 

 
www.poca.ro 

Categorii de produse 
Unitate 

de 
măsură 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 % 2020/2019 

Alte valorificări Mii lei 27.961,40 5.767,80 8.658,50 5.841,90 7.742,90 32,54% 

Prestări servicii silvice Mii lei 163.194,90 198.931,90 253.510,90 262.849,40 282.275,10 7,39% 

Despăgubiri, autorizații, 
tarife Mii lei 76.613,50 67.002,50 91.864,70 89.104,00 95.069,30 6,69% 

 
 
 

✓ Producția medie la hectar, la principalele culturi, la nivel județean, în perioada 2016-2020 (kg/ha) 

Principalele culturi Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 % 2020/2019 

Cereale pentru boabe 3.559 4.923 5.648 4.942 2.525 -48,91% 

Grâu și secară 3.609 4.396 4.154 4.079 3.041 -25,45% 

Secară 2.947 3.500 3.467 3.784 2.241 -40,78% 

Grâu - total 3.611 4.398 4.156 4.080 3.042 -25,44% 

Grâu comun 3.609 4.400 4.158 4.080 3.043 -25,42% 

Grâu dur 4.120 3.429 3.607 7.000 1.846 -73,63% 

Orz și orzoaică 3.157 3.727 3.951 3.526 2.670 -24,28% 

Orz 3.964 4.321 4.979 3.917 3.227 -17,62% 

Ovăz 1.929 2.121 2.122 1.926 2.260 17,34% 

http://www.poca.ro/
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Principalele culturi Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 % 2020/2019 

Porumb boabe 3.634 5.334 6.505 5.483 2.312 -57,83% 

Sorg 2.773 2.508 2.069 4.153 2.076 -50,01% 

Mazăre boabe 1.169 2.275 1.848 1.254 1.565 24,80% 

Fasole boabe 1.027 1.087 1.286 1.089 959 -11,94% 

Cânepă pentru fibră - 500 1.202 926 911 -1,62% 

Floarea soarelui 1.569 2.593 2.352 3.022 1.825 -39,61% 

Rapiță 1.870 2.215 2.010 1.744 1.687 -3,27% 

Soia boabe 1.419 1.859 2.681 1.832 1.493 -18,50% 

Sfeclă de zahăr 30.682 36.013 30.130 46.587 29.488 -36,70% 

Tutun 571 963 1.333 1.167 1.167 0,00% 

Cartofi - total 10.234 15.744 14.060 12.219 8.179 -33,06% 

Cartofi timpurii, semi timpurii si de vară 7.067 8.701 6.103 5.828 5.247 -9,97% 

Cartofi de toamnă 10.471 16.499 14.938 12.930 8.491 -34,33% 

Tomate 16.911 18.232 18.324 17.206 15.681 -8,86% 

Ceapă uscată 8.066 8.757 9.021 8.890 8.682 -2,34% 

Usturoi uscat 4.685 4.305 3.760 3.612 6.358 76,02% 

Varză albă 18.735 18.946 20.533 18.747 19.061 1,67% 

Ardei 9.019 10.013 10.163 10.800 11.279 4,44% 

http://www.poca.ro/
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Principalele culturi Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 % 2020/2019 

Pepeni verzi si galbeni 20.616 16.629 26.909 19.878 21.613 8,73% 

Furaje perene 12.138 12.329 13.533 12.298 11.255 -8,48% 

Lucerna (în echivalent masă verde) 12.664 12.828 14.013 12.891 11.647 -9,65% 

Trifoi (în echivalent masă verde) 8.949 8.611 9.010 8.018 8.109 1,13% 

Furaje verzi anuale 12.525 15.376 16.008 14.007 8.993 -35,80% 

Porumb verde furajer 17.072 21.582 21.380 20.504 14.472 -29,42% 
 

✓ Suprafața terenurilor amenajate cu lucrări de irigații și suprafața agricolă irigată, la nivel regional, perioada 2016-2020 

Îmbunătățiri 
funciare  Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 % 2020/2019 

Suprafața totală 
amenajată 

TOTAL 3.149.111 3.149.111 3.149.111 3.152.446 3.165.966 0,43% 

Regiunea de 
Dezvoltare Nord-

Est 
137.184 137.184 137.184 137.184 137.184 0,00% 

Bacău 20.913 20.913 20.913 20.913 20.913 0,00% 

Botoșani 20.325 20.325 20.325 20.325 20.325 0,00% 

Iași 51.681 51.681 51.681 51.681 51.681 0,00% 

Neamț 10.548 10.548 10.548 10.548 10.548 0,00% 

Suceava 3.791 3.791 3.791 3.791 3.791 0,00% 

http://www.poca.ro/
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Îmbunătățiri 
funciare  Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 % 2020/2019 

Vaslui 29.926 29.926 29.926 29.926 29.926 0,00% 

Suprafața agricolă 
amenajată 

TOTAL 3.045.360 3.045.177 3.045.114 3.048.287 3.060.852 0,41% 

Regiunea de 
Dezvoltare Nord-

Est 
135.292 135.292 135.292 135.292 135.292 0,00% 

Bacău 20.903 20.903 20.903 20.903 20.903 0,00% 

Botoșani 20.222 20.222 20.222 20.222 20.222 0,00% 

Iași 50.315 50.315 50.315 50.315 50.315 0,00% 

Neamț 10.412 10.412 10.412 10.412 10.412 0,00% 

Suceava 3.778 3.778 3.778 3.778 3.778 0,00% 

Vaslui 29.662 29.662 29.662 29.662 29.662 0,00% 

Teren arabil 

TOTAL 2.892.864 2.892.686 2.892.628 2.895.803 2.905.066 0,32% 

Regiunea de 
Dezvoltare Nord-

Est 
125.239 125.239 125.239 125.239 125.239 0,00% 

Bacău 20.252 20.252 20.252 20.252 20.252 0,00% 

Botoșani 19.789 19.789 19.789 19.789 19.789 0,00% 

Iași 42.065 42.065 42.065 42.065 42.065 0,00% 

Neamț 10.402 10.402 10.402 10.402 10.402 0,00% 

Suceava 3.540 3.540 3.540 3.540 3.540 0,00% 

http://www.poca.ro/
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Îmbunătățiri 
funciare  Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 % 2020/2019 

Vaslui 29.191 29.191 29.191 29.191 29.191 0,00% 
 

✓ Suprafața vegetală cultivată la nivel regional (hectare) 

Localizare Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 % 2020/2019 

TOTAL 8.409.242 8.307.344 8.466.658 8.737.275 8.375.739 -4,14% 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est 1.222.941 1.175.107 1.207.636 1.275.621 1.292.933 1,36% 

Bacău 156.968 150.427 151.452 159.893 162.272 1,49% 

Botoșani 268.257 267.269 269.855 312.881 310.368 -0,80% 

Iași 239.394 227.820 226.674 240.335 242.058 0,72% 

Neamț 153.836 150.821 155.494 157.659 166.955 5,90% 

Suceava 176.356 175.080 192.743 185.705 187.546 0,99% 

Vaslui 228.130 203.690 211.418 219.148 223.735 2,09% 

✓ Producția medie de fructe la hectar, la nivel județean, perioada 2016-2020 (kg/pom) 

Categorii de fructe Anul 2016 Anul 
2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 % 2020/2019 

Total fructe 13 16 22 20 19 0,95 

Prune 12 16 27 22 21 0,95 

http://www.poca.ro/
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Categorii de fructe Anul 2016 Anul 
2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 % 2020/2019 

Mere 17 19 25 24 24 1,00 

Pere 12 13 16 14 14 1,00 

Piersici 27 20 22 19 19 1,00 

Nectarine 22 24 28 28 28 1,00 

Cireșe și vișine 14 12 18 15 14 0,93 

Caise și zarzăre 7 13 18 13 12 0,92 

Nuci 17 23 33 31 29 0,94 

Alte fructe 19 25 28 28 27 0,96 

✓ Suprafața viilor pe rod, analizată la nivel regional, perioada 2016-2020 (hectare) 

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 651 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
  

 

 
www.poca.ro 

 
✓ Producția agricolă animală, la nivel județean, perioada 2016-2020 

 

Categorii de produse agricole animale Unitate de măsură Anul 2016 Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Anul 
2020 % 2020/2019 

Greutatea în viu a animalelor destinate 
sacrificării pentru consum-total Tone greutate vie 43.748 37.543 41.628 47.484 54.348 14,46% 

Greutatea în viu a animalelor destinate 
sacrificării pentru consum-bovine Tone greutate vie 3.459 3.700 4.642 3.670 3.393 -7,55% 

Regiunea
NORD-EST Bacău Botoșani Iași Neamț Vaslui

Anul 2016 29,874 4,583 1,856 10,860 587 11,988
Anul 2017 29,980 4,580 1,859 10,818 583 12,140
Anul 2018 31,815 4,730 1,755 11,425 555 13,351
Anul 2019 28,378 4,749 1,753 9,033 555 12,287
Anul 2020 30,205 4,745 1,753 10,746 555 12,407
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Categorii de produse agricole animale Unitate de măsură Anul 2016 Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Anul 
2020 % 2020/2019 

Greutatea în viu a animalelor destinate 
sacrificării pentru consum-porcine Tone greutate vie 12.760 12.289 11.538 10.512 15.078 43,44% 

Greutatea în viu a animalelor destinate 
sacrificării pentru consum-ovine și caprine Tone greutate vie 2.193 2.190 1.819 1.991 2.027 1,81% 

Greutatea în viu a animalelor destinate 
sacrificării pentru consum-păsări Tone greutate vie 25.327 19.351 23.612 31.294 33.763 7,89% 

Producția de lapte (inclusiv consumul vițeilor) - 
total (fizic) Mii hectolitri 1.280 1.151 1.252 1.278 1.286 0,63% 

Producția de lapte (inclusiv consumul vițeilor) - 
de vacă și bivoliță (fizic) Mii hectolitri 1.148 1.035 1.116 1.138 1.145 0,62% 

Producția de lapte (exclusiv consumul vițeilor) 
- total (fizic) Mii hectolitri 1.195 1.070 1.138 1.143 1.132 -0,96% 

Producția de lapte (exclusiv consumul vițeilor) 
- vacă și bivoliță (fizic) Mii hectolitri 1.063 954 1.003 1.004 991 -1,29% 

Producția de lapte - oaie și capră (fizic) Mii hectolitri 132 116 136 140 141 0,71% 

Producția de lână Tone 593 511 553 560 532 -5,00% 

Producția de ouă Milioane bucăți 145 139 134 135 171 26,67% 

Producția de miere extrasă Tone 640 765 812 444 642 44,59% 
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Anexa 3.4. Statistica aferentă Capitolului 4 - Turismul 
✓ Evoluția structurilor de primire turistică din județul Iași în perioada 2016-2021 

Tipuri de structuri de 
primire turistică Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

% 2021/ 
2020 

% 2021/ 
2019 

Total 96 85 82 84 86 82 -4,65% -2,38% 

Hoteluri 30 30 29 30 31 30 -3,23% 0,00% 

Hosteluri 2 4 5 5 4 4 0,00% -20,00% 

Moteluri 2 2 2 2 2 2 0,00% 0,00% 

Vile turistice 7 6 4 4 4 2 -50,00% -50,00% 

Cabane turistice 1 1 1 1 1 2 100,00% 100,00% 

Bungalouri 12 - - - - - - - 

Campinguri 1 1 1 1 1 1 0,00% 0,00% 

Popasuri turistice 1 1 2 1 1 1 0,00% 0,00% 

Căsuțe turistice - - - - 1 - -100,00% - 

Tabere de elevi și preșcolari 1 1 1 1 1 1 0,00% 0,00% 

Pensiuni turistice 25 25 19 20 21 19 -9,52% -5,00% 

Pensiuni agroturistice 14 14 18 19 19 20 5,26% 5,26% 

✓ Evoluția capacității de cazare din județul Iași în perioada 2016-2021 

Tipuri de structuri de 
primire turistică Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

% 2021/ 
2020 

% 2021/ 
2019 
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Tipuri de structuri de 
primire turistică Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

% 2021/ 
2020 

% 2021/ 
2019 

Total 4.284 4.392 4.210 4.346 4.465 4.416 -1,10% 1,61% 

Hoteluri 2.964 2.980 2.933 3.001 3.070 3.101 1,01% 3,33% 

Hosteluri 46 81 105 128 115 133 15,65% 3,91% 

Moteluri 138 138 138 138 138 138 0,00% 0,00% 

Vile turistice 118 147 82 82 82 36 -56,10% -56,10% 

Cabane turistice 27 27 27 27 27 35 29,63% 29,63% 

Bungalouri 24 - - - - - - - 

Campinguri 18 18 18 18 18 19 5,56% 5,56% 

Popasuri turistice 16 16 48 18 32 32 0,00% 77,78% 

Căsuțe turistice - - - - 28 - - - 

Tabere de elevi și preșcolari 116 116 140 140 140 124 -11,43% -11,43% 

Pensiuni turistice 562 600 417 451 467 447 -4,28% -0,89% 

Pensiuni agroturistice 255 269 302 343 348 351 0,86% 2,33% 
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Anexa 3.5. Statistica aferentă Capitolului 6 - Infrastructura 
 

✓ Vehicule rutiere înmatriculate în circulație la sfârșitul anului, pe categorii de vehicule (număr) 

Categorii de vehicule 
rutiere Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 2020/2019 

Autobuze și microbuze 1.607 1.784 1.858 1.887 1.907 1,06% 

Autoturisme 151.032 164.595 179.494 193.205 206.137 6,69% 

Mopede și motociclete 
(inclusiv mototricicluri și 

cvadricicluri) 
2.257 2.421 2.633 2.847 3.122 9,66% 

Motociclete 2.210 2.374 2.585 2.799 3.074 9,82% 

Autovehicule pentru 
transportul mărfurilor 23.395 25.080 26.783 28.577 30.387 6,33% 

-  Autocamioane 20.785 22.085 23.511 24.926 26.417 5,98% 

- Autotractoare 2.610 2.995 3.272 3.651 3.970 8,74% 

Vehicule rutiere pentru 
scopuri speciale 701 768 825 955 1.053 10,26% 

Tractoare 741 736 732 723 714 -1,24% 

Remorci si semiremorci 6.589 7.107 7.742 8.442 9.213 9,13% 
 

✓ Lungimea căilor ferate în exploatare, pe categorii de linii de cale ferată, județul Iași, perioada 2016-2020 (km) 
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Categorii de linii de cale ferată Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 2020/2019 

Total 291 291 290 290 290 0,00% 

Electrificată 137 137 137 137 137 0,00% 

Linii normale 275 275 274 274 274 0,00% 

Linii normale cu o cale 146 146 145 145 145 0,00% 

Linii normale cu 2 căi 129 129 129 129 129 0,00% 

Linii cu ecartament larg - - - 16 16 0,00% 
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Anexa 3.6. Statistica aferentă Capitolului 7 - Sănătate și asistență socială 
✓ Analiza unităților sanitare pe categorii de unități 

Categorii de unități sanitare Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 
2020 2020/2019 

Spitale 35 35 27 27 27 0,00% 

Ambulatorii de specialitate 6 6 6 5 5 0,00% 

Ambulatorii integrate spitalului 17 17 17 20 20 0,00% 

Dispensare medicale 3 3 3 3 3 0,00% 

Centre de sănătate mintală 3 3 3 3 3 0,00% 

Preventorii 1 1 1 1 1 0,00% 

Unități medico - sociale 3 3 3 3 3 0,00% 

Centre medicale de specialitate 2 3 1 1 1 0,00% 

Centre medicale de specialitate cu paturi de spital - - 10 8 8 0,00% 

Centre de dializa - - 1 - 1 - 

Puncte de lucru ale centrelor de dializa - - - 1 1 0,00% 

Cabinete medicale școlare 93 93 93 93 93 0,00% 

Cabinete medicale studențești 8 8 8 8 8 0,00% 

Cabinete medicale de familie 519 496 473 467 445 -4,71% 

Societate medicala civila 62 74 70 113 85 -24,78% 

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 659 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
  

 

 
www.poca.ro 

Categorii de unități sanitare Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 
2020 2020/2019 

Cabinete stomatologice 596 606 519 565 572 1,24% 

Cabinete stomatologice școlare 23 23 23 23 23 0,00% 

Cabinete stomatologice studențești 6 6 6 6 6 0,00% 

Societate stomatologica civila medicala 117 125 159 184 213 15,76% 

Cabinete medicale de specialitate 279 281 215 249 267 7,23% 

Societate civila medicala de specialitate 161 183 133 199 203 2,01% 

Farmacii 357 356 446 396 383 -3,28% 

Puncte farmaceutice 27 30 36 90 46 -48,89% 

Depozite farmaceutice 10 12 13 18 18 0,00% 

Laboratoare medicale 228 235 237 234 232 -0,85% 

Laboratoare de tehnica dentară 97 90 94 91 89 -2,20% 

Centre de transfuzie 1 1 1 1 1 0,00% 

Alte tipuri de cabinete medicale 55 63 55 56 57 1,79% 
 
 

✓ Număr paturi 

Categorii de unități sanitare Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 Anul 2019 Anul 2020 2020/2019 

În spitale, inclusiv în centre de sănătate cu paturi de spital - paturi pentru 7.497 7.489 7.499 7.529 7.626 1,29% 
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Categorii de unități sanitare Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 Anul 2019 Anul 2020 2020/2019 

internare continuă 

În spitale, inclusiv în centre de sănătate cu paturi de spital - paturi pentru 
cazuri de zi     324  

În unități medico-sociale - paturi pentru internare continuă 160 160 160 160 160 0,00% 

În centre medicale de specialitate cu paturi de spital - paturi pentru cazuri de 
zi   154 143 154 7,69% 

În preventorii - paturi pentru internare continuă 150 150 150 150 150 0,00% 

În centre de dializă   40  14  

În puncte de lucru ale centrelor de dializă    44 44 0,00% 
 

✓ Prestațiile acordate în perioada 2016-2020 - număr persoane  

Forme de asistență socială Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 2020/ 2019 

Indemnizația lunară pentru însoțitorii 
persoanelor cu handicap vizual grav 2.030 1.939 1.844 1.763 1.823 3,40% 

Indemnizația lunară pentru adulții cu 
handicap grav și accentuat 19.121 19.052 19.805 20.852 21.953 5,28% 

Buget personal complementar lunar pentru 
persoanele cu handicap grav, accentuat sau 
mediu 

25.011 24.764 23.045 23.627 24.673 4,43% 
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✓ Evoluția prestațiilor sociale (lei)  

Forme de asistență socială Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 2020/ 2019 

Indemnizația lunară pentru însoțitorii persoanelor 
cu handicap vizual grav 23.603.405 24.472.305 25.604.096 26.685.236 7,23% 

Indemnizația lunară pentru adulții cu handicap grav 
și accentuat 48.769.345 48.643.872 67.858.278 76.091.482 5,49% 

Buget personal complementar lunar pentru 
persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu 25.228.726 25.113.469 29.807.166 34.122.924 5,08% 

 

✓ Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul lunar, județul Iași, perioada 2016-2020 (număr beneficiari) 

Forme de asistență 
socială Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 2020/2019 

Indemnizație pentru 
creșterea copilului 5.413 6.315 6.863 7.072 7.331 3,66% 

Stimulent lunar pentru 
creșterea copilului 1.669 2.959 3.662 3.772 3.658 -3,02% 

 

✓ Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul lunar, județul Iași, perioada 2016-2020 (lei) 

Forme de asistență 
socială Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 2020/2019 

Indemnizație pentru 
creșterea copilului 81.269.090 134.994.595 160.746.880 186.133.318 213.802.247 14,87% 
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Forme de asistență 
socială Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 2020/2019 

Stimulent lunar pentru 
creșterea copilului 10.551.980 22.621.078 28.319.594 29.185.392 28.205.685 -3,36% 
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✓ Alocația pentru susținerea familiei 

Numărul mediu lunar 
de beneficiari și sume 

plătite 
Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 2020/2019 

Numărul mediu lunar de 
beneficiari si sume plătite 13.359 12.753 11.463 9.169 7.853 -14,35% 

Sume plătite 28.641.077 27.814.444 24.706.233 19.874.595 17.314.613 -12,88% 

 

✓ Ajutoare sociale pentru asigurarea venitului minim 

Numărul mediu lunar de 
familii sau persoane 

singure beneficiare și 
sume plătite 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 2020/2019 

Număr mediu de ajutoare 
sociale plătite (familii) 8.622 8.538 7.505 6.175 5.907 -4,34% 

Sume plătite 29.935.865 29.862.414 25.532.477 20.183.328 19.228.991 -4,73% 
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✓ Cămine pentru persoane vârstnice licențiate, la nivelul județului Iași, anul 2022 

Nr.crt. Public/ 
Privat Denumire Furnizor Denumire serviciu social Capacitate/ nr. 

beneficiari 

1 Privat Asociația de Ajutor Social a Fecioarei Maria și 
Cuvioasa Parascheva 

Centrul rezidențial pentru vârstnici Fecioara 
Maria 24 

2 Privat Asociația Surorilor Misionare ale Patimilor lui Isus - 
Filiala Butea 

Casa de bătrâni și bolnavi Sfântul părinte 
Papa Ioan Paul al II- lea 34 

3 Privat Congregația Fiicelor Sfintei Maria a Divinei 
Providențe - Iași Căminul de bătrâni Casa Sf. Iosif 40 

4 Privat Fundația Izvor Centrul rezidențial Acasă 68 

5 Privat Fundația Sfinții Împărați Constantin și Elena - 
Lumina și Speranța Creștinilor 

Centrul rezidențial pentru persoane 
vârstnice - Cămin de bătrâni 96 

6 Privat S.C. Sivomed S.R.L. Cămin pentru persoane vârstnice Sivomed 25 

7 Public Direcția de Asistență Socială a Municipiului Iași Căminul de Pensionari Sfânta Cuvioasă 
Parascheva 253 

8 Public Direcția de Asistență Socială a Municipiului Iași Cămin de bătrâni Sf. Constantin și Elena 178 

 

✓ Cantine sociale licențiate, la nivelul județului Iași, anul 2021 

Nr.crt. Public/ 
Privat Denumire Furnizor Denumire serviciu social Capacitate/ nr. 

beneficiari 

1 Privat Congregația Fiicelor Sfintei Maria a Divinei 
Providențe - Iași 

Asistență și suport pentru persoane și familii 
defavorizate din municipiul Iași în cadrul cantinei 

sociale 
60/ zi 

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 665 din 770 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
  

 

 
www.poca.ro 

Nr.crt. Public/ 
Privat Denumire Furnizor Denumire serviciu social Capacitate/ nr. 

beneficiari 

2 Privat Fundația Solidaritate și Speranță Cantina socială Sfântul Sava 105 /zi 

3 Privat Fundația Solidaritate și Speranță Cantina socială Sf. Nicolae Belcești 15/zi 

4 Public Direcția de Asistență Socială a Municipiului 
Iași Cantina de ajutor social Iași 250 

✓ Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost  licențiate, la nivelul județului Iași, anul 2021 

Nr.crt. Public/ 
Privat Denumire Furnizor Denumire serviciu social                    Capacitate/ nr. 

beneficiari 

1 Privat Fundația Emmaus Iași Centrul rezidențial de îngrijire, reabilitare și reintegrare 
socială pentru persoanele adulte fără adăpost 14 

2 Privat Fundația Nădejdea Copiilor din 
România 

Centru rezidențial de asistență și integrare/ reintegrare 
socială pentru persoanele fără adăpost 10 

3 Public Direcția de Asistență Socială a 
Municipiului Iași 

Centrul de urgență pentru recuperare și integrare socială 
C.A. Rosetti 60 

✓ Servicii de îngrijire la domiciliu licențiate, la nivelul județului Iași, anul 2022 

Nr.crt. Public/ 
Privat Denumire Furnizor Denumire serviciu social Capacitate/ nr. 

beneficiari 

1 Privat Asociația Centrul Diecezan Caritas 
Iaşi 

Centrul de îngrijire la domiciliu Iași 145 

2 Privat Asociația Centrul Diecezan Caritas 
Iaşi 

Centrul de îngrijire la domiciliu Iugani 160 
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Nr.crt. Public/ 
Privat Denumire Furnizor Denumire serviciu social Capacitate/ nr. 

beneficiari 

3 Privat Asociația Centrul Diecezan Caritas 
Iaşi 

Centrul de îngrijire la domiciliu Roman 140 

4 Privat Asociația Centrul Diecezan Caritas 
Iaşi 

Centrul de îngrijire la domiciliu Pârgărești 30 

5 Privat Asociația Centrul Diecezan Caritas 
Iaşi 

Centrul de îngrijire la domiciliu Huși 80 

6 Privat Asociația Centrul Diecezan Caritas 
Iaşi 

Centrul de îngrijire la domiciliu Suceava 100 

7 Privat Asociația Centrul Diecezan Caritas 
Iaşi 

Centrul de îngrijire la domiciliu Dodești 50 

8 Privat Asociația Sf. Damian Unitate de îngrijire la domiciliu 45 

9 Privat Fundația Păpădia Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 
Andante 

8 

10 Privat Fundația Solidaritate și Speranță Centrul de asistență socială și îngrijire la domiciliu Sfântul 
Mina 

10/ luna 

11 Privat Fundația Solidaritate și Speranță Centrul de asistență socială și îngrijire la domiciliu 
Cuvioasa Olimpiada 

31/lună 

12 Public Primăria Comunei Aroneanu - 
Compartiment de Asistență Socială 

Unitatea de îngrijire la domiciliu vârstnici Sf. Pantelimon 5 

13 Public 
Primăria Comunei Moșna - 

Compartiment Asistență Socială 
Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 

Moșna 
6/ zi 
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Anexa 3.7. Statistica aferentă Capitolului 8 - Educație și învățământ 
✓ Populația școlară pe niveluri de educație, în județul Iași, perioada 2016-2020 

Niveluri de educație Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 2020/2019 

Total 189.342 187.435 185.980 186.319 186.402 0,04% 

Copii înscriși în creșe 1.089 955 1.059 1.025 888 -13,37% 

Copii înscriși în grădinițe 22.062 21.858 22.173 22.546 21.357 -5,27% 

Elevi înscriși în învățământul preuniversitar 113.017 111.230 109.777 108.095 107.268 -0,77% 

Elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial (inclusiv 
învățământul special) 77.717 76.058 74.937 73.626 72.607 -1,38% 

Elevi înscriși în învățământul primar (inclusiv învățământul 
special) 42.665 42.855 41.843 40.524 39.222 -3,21% 

Elevi înscriși în învățământul gimnazial (inclusiv 
învățământul special) 35.052 33.203 33.094 33.102 33.385 0,85% 

Elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial 76.760 75.143 74.059 72.720 71.716 -1,38% 

Elevi înscriși în învățământul primar 42.259 42.464 41.468 40.159 38.877 -3,19% 

Elevi înscriși în învățământul gimnazial 34.501 32.679 32.591 32.561 32.839 0,85% 

Elevi înscriși în învățământul special primar și gimnazial 957 915 878 906 891 -1,66% 

Elevi înscriși în învățământul special primar 406 391 375 365 345 -5,48% 

Elevi înscriși în învățământul special gimnazial 551 524 503 541 546 0,92% 

Elevi înscriși în învățământul liceal 24.755 24.626 24.436 24.283 24.554 1,12% 
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Niveluri de educație Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 2020/2019 

Elevi înscriși în învățământul profesional 6.703 6.819 6.685 6.610 6.472 -2,09% 

Elevi înscriși în învățământul postliceal (inclusiv 
învățământul special) 3.671 3.581 3.558 3.385 3.456 2,10% 

Elevi înscriși în învățământul de maiștri 171 146 161 191 179 -6,28% 

Studenți și cursanți înscriși în învățământul universitar 
(licență, master, cursuri postuniversitare, doctorat si 
programe postdoctorale de cercetare avansata) 

53.174 53.392 52.971 54.653 56.889 4,09% 

Studenți și cursanți înscriși în învățământul universitar public 
(licență, master, cursuri postuniversitare, doctorat si 
programe postdoctorale de cercetare avansata) 

51.746 52.026 51.509 53.045 55.168 4,00% 

Studenți și cursanți înscriși în învățământul universitar privat 
(licență, master, cursuri postuniversitare, doctorat si 
programe postdoctorale de cercetare avansata) 

1.428 1.366 1.462 1.608 1.721 7,03% 

Studenți înscriși în învățământul universitar de licență 40.828 40.981 40.394 41.516 43.357 4,43% 

Studenți înscriși în învățământul universitar public de licență 39.563 39.801 39.134 40.108 41.841 4,32% 

Studenți înscriși în învățământul universitar privat de licență 1.265 1.180 1.260 1.408 1.516 7,67% 
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✓ Populația școlară pe niveluri de educație 

Niveluri de educație Mediu de 
rezidență Anul 2016 Anul 

2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 2020/2021 

Învățământ ante preșcolar 
Total 1 1 1 1 - - 

Urban 1 1 1 1 - - 

Învățământ preșcolar 

Total 39 38 40 41 42 2,44% 

Urban 35 34 36 36 37 2,78% 

Rural 4 4 4 5 5 0,00% 

Învățământ preuniversitar 

Total 214 218 213 212 211 -0,47% 

Urban 89 90 91 91 91 0,00% 

Rural 125 128 122 121 120 -0,83% 

Învățământ primar și gimnazial (inclusiv învățământul 
special) 

Total 140 144 137 138 137 -0,72% 

Urban 41 42 41 43 43 0,00% 

Rural 99 102 96 95 94 -1,05% 

Învățământ primar și gimnazial Total 138 142 135 135 134 -0,74% 

Învățământ primar și gimnazial Urban 39 40 39 40 40 0,00% 

Învățământ primar și gimnazial Rural 99 102 96 95 94 -1,05% 

Învățământ primar și gimnazial special 
Total 2 2 2 3 3 0,00% 

Urban 2 2 2 3 3 0,00% 

Învățământul secundar ciclul 2 (liceal și profesional) Total 68 68 70 69 69 0,00% 
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Niveluri de educație Mediu de 
rezidență Anul 2016 Anul 

2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 2020/2021 

Urban 42 42 44 43 43 0,00% 

Rural 26 26 26 26 26 0,00% 

Învățământ liceal 

Total 56 48 48 49 49 0,00% 

Urban 42 42 42 43 43 0,00% 

Rural 14 6 6 6 6 0,00% 

Învățământ profesional 

Total 12 20 22 20 20 0,00% 

Urban - - 2 - - - 

Rural 12 20 20 20 20 0,00% 

Învățământ postliceal și de maiștri 
Total 6 6 6 5 5 0,00% 

Urban 6 6 6 5 5 0,00% 

Învățământ universitar de licență 
Total 8 7 7 7 7 0,00% 

Urban 8 7 7 7 7 0,00% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

✓ Numărul de PC-uri pe niveluri de educație, la nivelul județului Iași, perioada 2016-2020 

Nivel de educație Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 % 2020 /2019 

În învățământul antepreșcolar 7 6 6 6 29 383,33% 

În învățământul preșcolar 578 633 678 720 755 4,86% 
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Nivel de educație Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 % 2020 /2019 

Învățământ primar și gimnazial 
(inclusiv învățământul special) 5.949 5.893 5.738 5.693 5.759 1,16% 

Învățământ liceal 4.068 4.150 4.218 4.467 4.440 -0,60% 

Învățământ profesional 139 400 525 323 328 1,55% 

Învățământ postliceal și de maiștri 246 281 272 249 250 0,40% 

Învățământ universitar 8.750 8.669 8.491 8.916 9.381 5,22% 

Total 19.737 20.032 19.928 20.374 20.942 2,79% 
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Anexa 3.8. Statistica aferentă Capitolului 9 - Cultură, culte, sport și agrement 
 

✓ Numărul de biblioteci existente la nivelul județului Iași, perioada 2016-2020 

Categorii de biblioteci Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 
2020/ 
2019 

Total 464 450 444 441 408 -7,48% 

Ale instituțiilor de învățământ superior 24 20 19 16 9 -43,75% 

Specializate 344 334 330 328 308 -6,10% 

Școlare 87 88 87 89 83 -6,74% 

Publice 1 1 1 1 1 0,00% 

Județene 4 4 4 4 4 0,00% 

Municipale și orășenești 82 83 82 84 78 -7,14% 

Comunale 9 8 8 8 8 0,00% 
 

✓ Numărul de cititori activi la nivelul județului Iași, perioada 2016-2020 

Categorii de biblioteci Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 
2020/ 
2019 

Total 161.011 159.150 155.472 154.919 125.100 -19,25% 

Naționale 887 801 1.145 1.084 154 -85,79% 

Ale instituțiilor de învățământ superior 25.583 25.810 24.174 23.325 18.041 -22,65% 
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Categorii de biblioteci Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 
2020/ 
2019 

Specializate 5.797 5.194 3.341 1.807 1.254 -30,60% 

Școlare 77.562 76.454 73.867 73.217 65.943 -9,93% 

Publice 51.182 50.891 52.945 55.486 39.708 -28,44% 

Județene 14.915 15.791 18.502 19.101 12.755 -33,22% 

Municipale și orășenești 6.375 6.157 5.481 5.612 4.685 -16,52% 

Comunale 29.892 28.943 28.962 30.773 22.268 -27,64% 
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ANEXA 4 - Modele de chestionare utilizate în cadrul cercetării 
 
Anexa 4.1. Chestionar privind identificarea percepției angajaților din instituțiile 
publice din județul Iași asupra posibilităților de dezvoltare a județului în perioada 
2021-2027 
 

CHESTIONAR 

PRIVIND IDENTIFICAREA PERCEPȚIEI ANGAJAȚILOR DIN INSTITUȚIILE PUBLICE DIN 
JUDEȚUL IAȘI ASUPRA POSIBILITĂȚILOR DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI ÎN PERIOADA 2021-

2027 

 

 

Prezentul chestionar a fost întocmit în cadrul procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași 
pentru perioada 2021 - 2027 și are ca scop evaluarea percepției angajaților din instituțiile publice cu privire la 
nevoile de dezvoltare existente la nivel județean, precum și la oportunitățile de dezvoltare, în următoarea perioadă de 
programare. 
Pentru ca rezultatele prezentului chestionar să reflecte o variantă cât mai obiectivă a situației actuale, vă rugăm ca la 
toate întrebările cu variante unice de răspuns să bifați o singură căsuță de răspuns (). 
În cazul în care considerați că niciuna dintre variantele de răspuns nu se aplică sau considerați ca fiind relevant un 
alt răspuns, îl puteți înscrie în caseta marcată cu sintagma Alta/Altele. 
 
1. Vârsta dumneavoastră este:  
☐  sub 20 de ani        ☐ 20 - 29 de ani       ☐ 30 - 39 de ani      ☐ 40 - 50 de ani      ☐ peste 50 de ani 
 
2. Sexul:     

☐   masculin                  ☐   feminin           ☐ nu răspund 
 

3. Ultimul nivel de educație absolvit: 
☐ studii medii 
☐ studii universitare 
☐ studii postuniversitare 

 
4. Care este mediul dumneavoastră de rezidență? 

☐   urban                  ☐   rural 
 

5. Care este specificul funcției pe care o dețineți la nivelul instituției publice în care lucrați? 
☐   funcție de conducere                                       ☐   funcție de execuție 
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6. Pe o scară de la 1 la 5, cât de importantă apreciați că este participarea la cursuri și instruiri pentru activitatea pe 
care o desfășurați, unde 1 reprezintă Foarte puțin important, iar 5 reprezintă Foarte important. 
☐  1                     ☐  2         ☐ 3        ☐ 4            ☐5    

 

7. Pe o scară de la 1 la 5 unde 1 reprezintă Foarte puțin mulțumit(ă), iar 5 reprezintă Foarte mulțumit(ă), cât de 
mulțumit(ă) sunteți de calitatea și diversitatea serviciilor medicale la nivelul județului Iași? 
☐  1         ☐  2         ☐ 3        ☐ 4                 ☐ 5     

8.  Cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele servicii medicale ?  

 Foarte 
mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte 

nemulțumit(ă) 

Nu știu/ 
nu 

răspund 

Medicii de familie        

Laborator de 
analize medicale       

Recuperare/ 
balneologie/ 
kinetoterapie 

      

Spitale       

Serviciul de 
Ambulanță       

Medici 
stomatologi       

Farmacii       

Asistență 
medicală 
comunitară 

      

Asistență medico 
-socială la 
domiciliu 

      

 

9. Care sunt serviciile medicale de care ați avea nevoie în localitatea dumneavoastră? 

☐ pediatrie 

☐ nutriție, diabet și boli metabolice 

☐ medicină internă 

☐ medicină de familie 

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 676 din 770 

 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

  
 

 
www.poca.ro 

☐ oncologie 

☐ cardiologie 

☐ servicii stomatologice 

☐ dermatologie 

☐ neurologie 

☐ ortopedie 

☐ obstetrică-ginecologie și neonatologie 

☐ O.R.L 

☐ imagistică și radiologie 

☐ servicii paliative 

☐ servicii în regim ambulatoriu 

☐ servicii medicale în regim de urgență  

☐ altele (vă rugăm specificați):              

 
10. În locuința dumneavoastră încălzirea se face pe bază de: 

☐  lemne, cărbuni, peleți 

☐  gaze naturale 

☐ energie verde/regenerabilă (panouri fotovoltaice, energie eoliană etc) 

☐  altele (rugăm precizați) 

 

11. În localitatea dumneavoastră funcționează serviciul public de colectare selectivă? 

☐   da                   ☐   nu                             ☐   nu știu/ nu răspund           
  
  

12. Care considerați că sunt principalele domenii/activități care susțin economia și dezvoltarea locală? 

(Vă rugăm selectați variantele pe care le considerați potrivite) 

Domeniu Răspuns 

Comerț  
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Industrie  

Agricultură  

Silvicultură și pescuit  

Turism  

Transport  

Construcții  

Imobiliare  

Prelucrarea lemnului  

Altele (vă rugăm specificați): .................................................................................  

 

13. Raportat la nivel județean, cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele aspecte: 

Element 
identificat 

Foarte 
mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte 

nemulțumit(ă) 
Nu știu/ nu 
răspund 

Promovarea 
obiectivelor 
turistice 

      

Transportul 
public        

Infrastructura 
rutieră        

Locuri de muncă       

Trafic       

Infrastructură 
sanitară        

Oportunități 
pentru activități 
culturale și de 
petrecere a 
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timpului liber 

Combaterea 
delincvenței/ 
Infracționalității 

      

Sistemul de 
salubrizare       

Implicarea 
autorităților 
publice locale în 
problemele 
comunității 

      

Starea spațiilor 
verzi       

Starea unităților 
de învățământ       

Existența 
fondurilor 
necesare 
realizării de 
investiții 

      

Capitalul 
antreprenorial  

      

Combaterea 
corupției și 
birocrației 

      

Gestionarea 
aspectelor legate 
de poluare și 
protecția 
mediului 

      

Gestionarea 
aspectelor legate 
de ordinea și 
siguranța publică 

      

Serviciile sociale       
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acordate 

 

14. Vă rugăm să precizați care sunt, în opinia dvs., principalele nevoi/probleme cu care se confruntă educația, la 
nivelul județului Iași (Vă rugăm selectați variantele pe care le considerați potrivite): 

      ☐ lipsa unor cadre didactice motivate și bine pregătite / lipsa specialiștilor în domeniul educației 

 ☐ lipsa activităților extrașcolare 

 ☐  lipsa manualelor școlare actualizate în funcție de programa școlară 

 ☐  lipsa investițiilor în infrastructura educațională 

 ☐  lipsa unor materiale didactice moderne  

 ☐  lipsa interesului și a motivației în rândul elevilor 

 ☐ altele (vă rugăm specificați)  

 

15. Vă rugăm să precizați care sunt, în opinia dvs., principalele nevoi/probleme cu care se confruntă promovarea 
turistică, la nivelul județului Iași (Vă rugăm selectați variantele pe care le considerați potrivite) 

       ☐ lipsa unor programe de promovare turistică 

 ☐ lipsa investițiilor în infrastructura turistică 
 ☐ lipsa de vizibilitate a obiectivelor turistice 
 ☐ lipsa de pregătire a personalului din industria turistică 
☐ lipsa unei viziuni integrate de dezvoltare a turismului 

☐ altele (vă rugăm specificați)   

 

16. Raportat la localitatea în care aveți domiciliul, cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele aspecte: 

 Foarte 
mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte 

nemulțumit(ă) 

Nu știu/ 
nu 

răspund 

Alimentare cu 
apă  și 
canalizare  

      

Administrarea       
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parcurilor/ 
spațiilor verzi 

Curățenie și 
gestiunea 
deșeurilor 

      

Calitatea apei și 
a aerului       

Iluminat public       

Întreținere 
infrastructură 
rutieră și 
pietonală 

      

Infrastructura 
educațională  

(grădinițe, creșe, 
școli, licee) 

      

Infrastructura 
sanitară (spitale, 
dispensare, 
cabinete 
medicale, 
farmacii) 

      

Locuri de joacă 
pentru copii       

Petrecerea 
timpului liber       

Piețe 
agroalimentare       

Siguranța și 
ordinea publică       

Transportul 
public       

Administrația       
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publică locală 

  

17. Pe o scară de la 1 la 5,  unde 1 reprezintă foarte puțin important, iar 5 foarte important,  cât de importante 
considerați că sunt următoarele priorități de investiții: 

Priorități 5 - Foarte 
important 

4 -
Important 

3 -Moderat 
de 

important/ 
Neutru 

2 - Ușor 
important 

1 - 
Neimportant 

Nu știu/ 
Nu 

răspund 

Modernizare infrastructură 
rutieră și pietonală 

      

Modernizare/ 

Înființare flotă transport 
public 

      

Înființare/ 
Reabilitare/modernizare 
sistem de alimentare cu apă 
și canalizare 

      

Restaurarea monumentelor 
istorice 

      

Amenajarea de noi spații 
verzi 

      

Dezvoltare infrastructură 
pentru susținerea afacerilor 
locale 

      

Modernizare/dotare 
infrastructură educațională 

      

Amenajare spații de 
agrement și petrecere a 
timpului liber, inclusiv 
pentru activități de sport în 
masă 
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Amenajare de centre 
medicale de permanență sau 
centre de tratament 

      

Înființare infrastructură 
pentru autovehicule 
electrice 

      

Dezvoltare infrastructură de 
gestionare a deșeurilor 

      

Reabilitarea clădirilor       

Digitalizarea serviciilor 
administrative 

      

Îmbunătățirea infrastructurii 
de siguranță publică 

      

Îmbunătățirea și 
diversificarea serviciilor 
sociale 

      

Promovarea turismului și a 
produselor autohtone 

      

Înființare și/sau 
modernizare de spitale, 
dispensare 

      

Altele(vă rugăm 
specificați):.......…………… 

      

 

18. Care considerați că sunt principalele trei elemente reprezentative pentru județul Iași?  
(Vă rugăm selectați 3 variante pe care le considerați potrivite) 
☐ arhitectura 

☐ patrimoniul cultural 

☐ patrimoniul natural 

☐ poziția geografică 

☐ potențialul industrial  
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☐ potențialul agricol 

☐ ospitalitatea și potențialul turistic 

☐ capacitatea de inovare 

☐ statutul de centru universitar 

☐ altele (vă rugăm specificați) 

 

19. Ce aspecte din activitatea administrației publice locale (din localitatea dvs.) ar trebui îmbunătățite? 
(Vă rugăm selectați variantele pe care le considerați potrivite) 

☐ aspecte legate de eliminarea birocrației  

☐ aspecte privind digitalizarea și utilizarea serviciilor online 
☐ comunicarea cu cetățenii 
☐ timpul de răspuns/ așteptare 

☐ altele (vă rugăm specificați) 

 

20. Ce beneficii considerați că aduce județului Iași poziționarea la granița cu Republica Moldova?  
(Vă rugăm selectați variantele pe care le considerați potrivite) 

☐ multiculturalism 
☐  potențial turistic  
☐ dezvoltarea relațiilor comerciale (import-export) 
☐ posibilitatea de a accesa programe de finanțare bazate pe cooperarea transfrontalieră 
☐ potențial de investiții 

☐ altele (vă rugăm specificați) 
21. Pe o scară de la 1 la 5 (unde 1 = foarte nemulțumit; 2 = nemulțumit; 3 = neutru; 4 = mulțumit 5 = foarte 

mulțumit), cât de mulțumit/ă sunteți de modalitatea de gestionare a crizei COVID-19 de către instituțiile din 
județul Iași? 

    ☐  1                ☐  2              ☐ 3      ☐ 4                ☐ 5    

 

22. Pe o scară de la 1 la 5 (unde 1 = foarte nemulțumit; 2 = nemulțumit; 3 = neutru; 4 = mulțumit 5 = foarte 
mulțumit), cât de mulțumit/ă sunteți de serviciile de ordine și siguranță publică? 
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☐  1         ☐  2              ☐ 3      ☐ 4      ☐5 
 

23. Care sunt sursele de informare pe care le utilizați pentru a obține informații despre activitatea desfășurata de 
instituțiile publice? (Vă rugăm selectați variantele pe care le considerați potrivite) 

☐ web site-ul instituțiilor 

☐ ședințele publice 

☐ rude, prieteni, cunoștințe 

☐ afișe la sediul instituțiilor 

☐ ziare/reviste 

☐ altele (vă rugăm specificați) 

24. Sunteți informat în legătură cu serviciile online pe care le oferă instituțiile publice?  
☐ Da 
☐ Nu 
 

25. Cât de frecvent utilizați serviciile online ale instituțiilor publice? (ex: plata amenzilor, plata impozitelor etc) 

☐ foarte des 

☐ uneori 

☐ niciodată 

 

26. Aveți acces la internet în locuința dumneavoastră ? 
☐ Da 
☐ Nu 
 

27. Cât de frecvent folosiți internetul? (Vă rugăm selectați varianta pe care o considerați potrivită) 
☐ zilnic 
☐ o dată pe săptămână 
☐ de două ori pe săptămână 
☐ nu folosesc internetul 
 

28. Pe o scară de la 1 la 5, unde 5 înseamnă foarte mult și 1 foarte puțin, vă rugăm să selectați varianta care vi se 
potrivește. 

Afirmație 5 - Foarte mult 4 - Mult 3 -Moderat 2 - Puțin 1 - Foarte Nu știu/ nu 
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puțin răspund 

Știu să scriu, să 
modific și să 
editez texte 
folosind o aplicație 
de procesare a 
textului (ex: Word) 

      

Știu să creez și să 
editez fișiere 
simple de calcul, 
(ex: Excel) 

      

Știu să creez 
prezentări de bază 
(ex:  PowerPoint) 

      

Știu cum să trimit 
e-mailuri       

Știu cum pot să 
caut, să evaluez 
rezultatele căutării 
și să descarc 
informații de pe 
internet 

      

Știu să plătesc 
online impozitele 
și taxele, să face 
cereri și să utilizez 
aplicații 
informatice pentru 
a obține 
documentele de 
care am nevoie 
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Anexa 4.2. Chestionar privind identificarea percepției mediului de afaceri asupra 
posibilităților de dezvoltare a județului Iași în perioada 2021-2027 
 

CHESTIONAR 

PRIVIND IDENTIFICAREA PERCEPȚIEI MEDIULUI DE AFACERI ASUPRA POSIBILITĂȚILOR 
DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI ÎN PERIOADA 2021-2027 

 

Prezentul chestionar a fost întocmit în cadrul procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași 
pentru perioada 2021 - 2027 și are ca scop evaluarea percepției angajaților din mediul de afaceri cu privire la 
nevoile de dezvoltare existente la nivel județean, precum și la oportunitățile de dezvoltare, în următoarea perioadă 
de programare. 
Pentru ca rezultatele prezentului chestionar să reflecte o variantă cât mai obiectivă a situației actuale, vă rugăm ca 
la toate întrebările cu variante unice de răspuns să bifați o singură căsuță de răspuns (). 
În cazul în care considerați că niciuna dintre variantele de răspuns nu se aplică sau considerați ca fiind relevant un 
alt răspuns, îl puteți înscrie în caseta marcată cu sintagma Alta/Altele. 
 
20. Vârsta dumneavoastră este:  
☐  sub 20 de ani        ☐ 20 - 29 de ani       ☐ 30 - 39 de ani      ☐ 40 - 50 de ani     ☐ peste 50 de ani 
 
21. Sexul:     

☐   masculin                  ☐   feminin             ☐ nu răspund 
 

22. Ultimul nivel de educație absolvit: 
☐ studii primare sau gimnaziale 
☐ studii medii 
☐ studii universitare 
☐ studii postuniversitare 

23. Care este mediul în care funcționează firma Dumneavoastră? 

     ☐   urban                  ☐   rural 

24. În ce domeniu își desfășoară activitatea preponderent, firma Dumneavoastră? 

☐ construcții 

☐ transporturi 

☐ comerț 

☐ agricultură  

☐ servicii  

☐ tehnologia informației și comunicații (IT&C) 
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☐ producție 

☐ turism / HORECA 

☐ cercetare, dezvoltare, inovare  

☐ alt domeniu (vă rugăm specificați) 

 

25. Acordați o notă de la 1 la 5 măsurii în care considerați că dezvoltarea mediului antreprenorial este susținută 
la nivelul județului Iași, unde 1 reprezintă Foarte scăzută, iar 5 reprezintă Foarte ridicată. 

☐  1         ☐  2         ☐ 3        ☐ 4    ☐5 
 

26. Pe o scară de la 1 la 5 unde 1 reprezintă Foarte puțin mulțumit(ă), iar 5 reprezintă Foarte mulțumit(ă), cât de 
mulțumit(ă) sunteți de calitatea și diversitatea serviciilor medicale la nivelul județului Iași? 

☐  1         ☐  2         ☐ 3        ☐ 4                 ☐ 5 
 

27. Cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele servicii medicale ?  

 Foarte 
mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte 

nemulțumit(ă) 

Nu știu/ 
nu 

răspund 

Medicii de familie  
 

 
     

Laborator de 
analize medicale       

Recuperare/ 
balneologie/ 
kinetoterapie 

      

Spitale       

Serviciul de 
Ambulanță       

Medici stomatologi       

Farmacii       

Asistență medicală 
comunitară       

Asistență medico -       
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socială la domiciliu 

 

28. Care sunt serviciile medicale de care ați avea nevoie în localitatea dumneavoastră? 

☐ pediatrie 

☐ nutriție, diabet și boli metabolice 

☐ medicină internă 

☐ medicină de familie 

☐ oncologie 

☐ cardiologie 

☐ servicii stomatologice 

☐ dermatologie 

☐ neurologie 

☐ ortopedie 

☐ obstetrică-ginecologie și neonatologie 

☐ O.R.L 

☐ imagistică și radiologie 

☐ servicii paliative 

☐ servicii în regim ambulatoriu 

☐ servicii medicale în regim de urgență  

☐ altele (vă rugăm specificați):              

 

 
29. În sediul în care funcționează firma Dvs., încălzirea se face pe bază de: 

☐ lemne, cărbuni, peleți 

☐ gaze naturale 

☐ energie verde/regenerabilă (panouri fotovoltaice, energie eoliană etc) 

☐ altele (rugăm precizați) 
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30. În localitatea în care funcționează firma Dvs., funcționează serviciul public de colectare selectivă? 

☐   da                   ☐   nu                             ☐   nu știu/ nu răspund      
     

31. Care considerați că sunt principalele domenii/activități care susțin economia și dezvoltarea locală? 

(Vă rugăm selectați variantele pe care le considerați potrivite) 

 

Domeniu Răspuns 

Comerț  

Industrie  

Agricultură  

Silvicultură și pescuit  

Turism  

Transport  

Construcții  

Imobiliare  

Prelucrarea lemnului  

Altele (vă rugăm specificați): .................................................................................  

32. Raportat la nivel județean, cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele aspecte: 

 

Element 
identificat Foarte 

mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte 
nemulțumit(ă) 

Nu știu/ 
nu 
răspund 

Promovarea 
obiectivelor 
turistice 

      

Transportul 
public        

Infrastructura       
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rutieră  

Locuri de muncă       

Trafic       

Infrastructură 
sanitară        

Oportunități 
pentru activități 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

      

Combaterea 
delincvenței/ 
Infracționalității 

      

Sistemul de 
salubrizare       

Implicarea 
autorităților 
publice locale în 
problemele 
comunității 

      

Starea spațiilor 
verzi       

Starea unităților 
de învățământ       

Existența 
fondurilor 
necesare 
realizării de 
investiții 

      

Capitalul 
antreprenorial  

      

Combaterea 
corupției și 
birocrației 
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Gestionarea 
aspectelor legate 
de poluare și 
protecția 
mediului 

      

Gestionarea 
aspectelor legate 
de ordinea și 
siguranța publică 

      

Serviciile sociale 
acordate 

      

 

33. Vă rugăm să precizați care sunt, în opinia dvs., principalele nevoi/probleme cu care se confruntă educația, la 
nivelul județului Iași: 

(Vă rugăm selectați variantele pe care le considerați potrivite): 

☐ lipsa unor cadre didactice motivate și bine pregătite / lipsa specialiștilor în domeniul educației 

☐ lipsa activităților extrașcolare 

☐ lipsa manualelor școlare actualizate în funcție de programa școlară 

☐ lipsa investițiilor în infrastructura educațională 

☐ lipsa unor materiale didactice moderne  

☐ lipsa interesului și a motivației în rândul elevilor 

☐ altele (vă rugăm specificați) 

 

34. Vă rugăm să precizați care sunt, în opinia dvs., principalele nevoi/probleme cu care se confruntă promovarea 
turistică, la nivelul județului Iași: 

(Vă rugăm selectați variantele pe care le considerați potrivite): 

☐ lipsa unor programe de promovare turistică 

☐ lipsa investițiilor în infrastructura turistică 

☐ lipsa de vizibilitate a obiectivelor turistice 

☐ lipsa de pregătire a personalului din industria turistică 
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☐ lipsa unei viziuni integrate de dezvoltare a turismului 

☐ altele (vă rugăm specificați) 

 

35. Raportat la zona  în care își desfășoară activitatea curentă firma dumneavoastră, cât de mulțumit(ă) sunteți de 
următoarele aspecte: 

 Foarte 
mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte 

nemulțumit(ă) 
Nu știu/ nu 

răspund 

Alimentare cu 
apă  și canalizare        

Administrarea 
parcurilor/ 
spațiilor verzi 

      

Curățenie și 
gestiunea 
deșeurilor 

      

Calitatea apei și 
a aerului       

Iluminat public       

Întreținere 
infrastructură 
rutieră și 
pietonală 

      

Infrastructura 
educațională  

(grădinițe, creșe, 
școli, licee) 

      

Infrastructura 
sanitară (spitale, 
dispensare, 
cabinete 
medicale, 
farmacii) 
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Locuri de joacă 
pentru copii       

Petrecerea 
timpului liber       

Piețe 
agroalimentare       

Siguranța și 
ordinea publică       

Transportul 
public       

Administrația 
publică locală       

  

36. Pe o scară de la 1 la 5,  unde 1 reprezintă foarte puțin important, iar 5 foarte important,  cât de importante 
considerați că sunt următoarele priorități de investiții: 

Priorități 5 - Foarte 
important 

4 -
Important 

3 -
Moderat 

de 
important/ 

Neutru 

2 - Ușor 
important 

1 - 
Neimportant 

Nu știu/ 
Nu 

răspund 

Modernizare infrastructură 
rutieră și pietonală 

      

Modernizare/ 

Înființare flotă transport 
public 

      

Înființare/ 
Reabilitare/modernizare 
sistem de alimentare cu apă 
și canalizare 

      

Restaurarea monumentelor 
istorice 
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Amenajarea de noi spații 
verzi 

      

Dezvoltare infrastructură 
pentru susținerea afacerilor 
locale 

      

Modernizare/dotare 
infrastructură educațională 

      

Amenajare spații de 
agrement și petrecere a 
timpului liber, inclusiv 
pentru activități de sport în 
masă 

      

Amenajare de centre 
medicale de permanență sau 
centre de tratament 

      

Înființare infrastructură 
pentru autovehicule 
electrice 

      

Dezvoltare infrastructură de 
gestionare a deșeurilor 

      

Reabilitarea clădirilor       

Digitalizarea serviciilor 
administrative 

      

Îmbunătățirea infrastructurii 
de siguranță publică 

      

Îmbunătățirea și 
diversificarea serviciilor 
sociale 

      

Promovarea turismului și a 
produselor autohtone 

      

Înființare și/sau 
modernizare de spitale, 
dispensare 
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Altele(vă rugăm 
specificați):.......…………… 

      

 

37. Care considerați că sunt principalele trei elemente reprezentative pentru județul Iași? 

(Vă rugăm selectați 3 variante pe care le considerați potrivite) 

☐ arhitectura 

☐ patrimoniul cultural 

☐ patrimoniul natural 

☐ poziția geografică 

☐ potențialul industrial  

☐ potențialul agricol  

☐ ospitalitatea și potențialul turistic 

☐ capacitatea de inovare 

☐ statutul de centru universitar 

☐ altele (vă rugăm specificați) 

 

38. Ce aspecte din activitatea administrației publice locale (din localitatea dvs.) ar trebui îmbunătățite? 
(Vă rugăm selectați variantele pe care le considerați potrivite) 

☐ aspecte legate de eliminarea birocrației 

☐ aspecte privind digitalizarea și utilizarea serviciilor online 

☐ comunicarea cu cetățenii 

☐ timpul de răspuns/ așteptare 

☐ altele (vă rugăm specificați) 

 

39. Ce beneficii considerați că aduce județului Iași poziționarea la granița cu Republica Moldova?  

☐ multiculturalism 
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☐ potențial turistic  

☐ dezvoltarea relațiilor comerciale (import-export) 

☐ posibilitatea de a accesa programe de finanțare bazate pe cooperarea transfrontalieră 

☐ potențial de investiții 

☐ altele (vă rugăm specificați) 

 

40. Pe o scară de la 1 la 5 (unde 1 = foarte nemulțumit; 2 = nemulțumit; 3 = neutru; 4 = mulțumit 5 = foarte 
mulțumit), cât de mulțumit/ă sunteți de modalitatea de gestionare a crizei COVID-19 de către instituțiile din 
județul Iași? 

☐  1         ☐  2              ☐ 3      ☐ 4      ☐5 

 

 

41. Pe o scară de la 1 la 5 (unde 1 = foarte nemulțumit; 2 = nemulțumit; 3 = neutru; 4 = mulțumit 5 = foarte 
mulțumit), cât de mulțumit/ă sunteți de serviciile de ordine și siguranță publică? 

☐  1         ☐  2              ☐ 3      ☐ 4      ☐5 

 

42. Care sunt sursele de informare pe care le utilizați pentru a obține informații despre activitatea desfășurata de 
instituțiile publice? (Vă rugăm selectați variantele pe care le considerați potrivite) 

☐ web site-ul instituțiilor 

☐ ședințele publice 

☐ rude, prieteni, cunoștințe 

☐ afișe la sediul instituțiilor 

☐ ziare/reviste 

☐ altele (vă rugăm specificați) 

 

43. Sunteți informat în legătură cu serviciile online pe care le oferă instituțiile publice? 
☐ Da 
☐ Nu 
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44. Cât de frecvent utilizați serviciile online ale instituțiilor publice? (ex: plata amenzilor, plata impozitelor etc) 

☐ foarte des 

☐ uneori 

☐ niciodată 

 
45. Aveți acces la internet în incinta sediului dumneavoastră profesional? 

☐ Da 
☐ Nu 
 

46. Cât de frecvent folosiți internetul? (Vă rugăm selectați varianta pe care o considerați potrivită) 
☐ zilnic 
☐ o dată pe săptămână 
☐ de două ori pe săptămână 
☐ nu folosesc internetul 
 
 

47. Pe o scară de la 1 la 5, unde 5 înseamnă foarte mult și 1 foarte puțin, vă rugăm să selectați varianta care vi se 
potrivește. 

Afirmație 5 - Foarte 
mult 4 - Mult 3 -Moderat 2 - Puțin 1 - Foarte 

puțin 
Nu știu/ nu 

răspund 

Știu să scriu, să 
modific și să 
editez texte 
folosind o 
aplicație de 
procesare a 
textului (ex: 
Word) 

      

Știu să creez și să 
editez fișiere 
simple de calcul, 
(ex: Excel) 

      

Știu să creez 
prezentări de 
bază (ex:  
PowerPoint) 

      

Știu cum să trimit 
e-mailuri       

Știu cum pot să       
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caut, să evaluez 
rezultatele 
căutării și să 
descarc 
informații de pe 
internet 
Știu să plătesc 
online impozitele 
și taxele, să face 
cereri și să 
utilizez aplicații 
informatice 
pentru a obține 
documentele de 
care am nevoie 
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Anexa 4.3. Chestionar privind identificarea percepției societății civile și a cetățenilor 
asupra posibilităților de dezvoltare a județului Iași în perioada 2021-2027 
 

CHESTIONAR 

PRIVIND IDENTIFICAREA PERCEPȚIEI SOCIETĂȚII CIVILE ȘI A CETĂȚENILOR DIN 
JUDEȚUL IAȘI ASUPRA POSIBILITĂȚILOR DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI ÎN PERIOADA 

2021-2027 

 

  

Prezentul chestionar a fost întocmit în cadrul procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași 
pentru perioada 2021 - 2027 și are ca scop evaluarea percepției societății civile și a cetățenilor cu privire la 
nevoile de dezvoltare existente la nivel județean, precum și la oportunitățile de dezvoltare, în următoarea perioadă 
de programare. 
Pentru ca rezultatele prezentului chestionar să reflecte o variantă cât mai obiectivă a situației actuale, vă rugăm ca 
la toate întrebările cu variante unice de răspuns să bifați o singură căsuță de răspuns (). 
În cazul în care considerați că niciuna dintre variantele de răspuns nu se aplică sau considerați ca fiind relevant un 
alt răspuns, îl puteți înscrie în caseta marcată cu sintagma Alta/Altele. 
 
1. Vârsta dumneavoastră este: 
☐  sub 20 de ani        ☐ 20 - 29 de ani       ☐ 30 - 39 de ani      ☐ 40 - 50 de ani      ☐ peste 50 de ani 
 
2. Sexul: 

☐   masculin        ☐   feminin    ☐ nu răspund 
 

3. Ultimul nivel de educație absolvit: 
 

☐ fără școală absolvită 
☐ studii primare sau gimnaziale 
☐ studii medii 
☐ studii universitare 
☐ studii postuniversitare 
 

4. Care este mediul dumneavoastră de rezidență? 
 
☐   urban                ☐   rural 
 

5. Care este mediul în care activați Dumneavoastră/organizația din care faceți parte? 

☐   urban             ☐   rural       ☐ nu lucrez 
 
6. Care este ocupația Dumneavoastră? 
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☐ Elev(ă)/Student(ă) 

☐ Salariat(ă) 

☐ Șomer(ă) 

☐ Antreprenor 

☐ Liber-profesionist 

☐ Pensionar(ă) 

☐ Casnic(ă) 

☐ Alta (specificați) 

 

7. Pe o scară de la 1 la 5 unde 1 reprezintă Foarte puțin mulțumit(ă), iar 5 reprezintă Foarte mulțumit(ă), 
cât de mulțumit(ă) sunteți de calitatea și diversitatea serviciilor medicale la nivelul județului Iași? 

☐  1                  ☐  2         ☐ 3        ☐ 4                 ☐ 5 
 

8. Cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele servicii medicale ? 

 Foarte 
mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte 

nemulțumit(ă) 

Nu știu/ 
nu 
răspund 

Medicii de 
familie       

Laborator de 
analize medicale       

Recuperare/ 
balneologie/ 
kinetoterapie 

      

Spitale       

Serviciul de 
Ambulanță       

Medici 
stomatologi       

Farmacii       

Asistență 
medicală 
comunitară 

      

Asistență medico 
-socială la 
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domiciliu 

 
9. Care sunt serviciile medicale de care ați avea nevoie în localitatea dumneavoastră? 

☐  pediatrie 

☐  nutriție, diabet și boli metabolice 

☐  medicină internă 

☐  medicină de familie 

☐  oncologie 

☐  cardiologie 

☐  servicii stomatologice 

☐  dermatologie 

☐  neurologie 

☐  ortopedie 

☐  obstetrică-ginecologie și neonatologie 

☐  O.R.L 

☐  imagistică și radiologie 

☐  servicii paliative 

☐  servicii în regim ambulatoriu 

☐  servicii medicale în regim de urgență 

☐  altele (vă rugăm specificați): 

 

 

10. În locuința dumneavoastră încălzirea se face pe bază de: 

☐ lemne, cărbuni, peleți 

☐ gaze naturale 

☐ energie verde/regenerabilă (panouri fotovoltaice, energie eoliană etc) 

☐ altele (rugăm precizați)  
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11. În localitatea dumneavoastră funcționează serviciul public de colectare selectivă? 
☐   da                   ☐   nu                             ☐   nu știu/ nu răspund 

12. Care considerați că sunt principalele domenii/activități care susțin economia și dezvoltarea locală? 

(Vă rugăm selectați variantele pe care le considerați potrivite) 

Domeniu Răspuns 

Comerț  

Industrie  

Agricultură  

Silvicultură și pescuit  

Turism  

Transport  

Construcții  

Imobiliare  

Prelucrarea lemnului  

Altele (vă rugăm specificați): .........................................................................  

 
13. Raportat la nivel județean, cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele aspecte: 

Element 
identificat Foarte 

mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte 
nemulțumit(ă) 

Nu știu/ 
nu 
răspund 

Promovarea 
obiectivelor 
turistice 

      

Transportul 
public        
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Infrastructura 
rutieră        

Locuri de muncă       

Trafic       

Infrastructură 
sanitară        

Oportunități 
pentru activități 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

      

Combaterea 
delincvenței/ 
Infracționalității 

      

Sistemul de 
salubrizare       

Implicarea 
autorităților 
publice locale în 
problemele 
comunității 

      

Starea spațiilor 
verzi       

Starea unităților 
de învățământ       

Existența 
fondurilor 
necesare 
realizării de 
investiții 

      

Capitalul 
antreprenorial  

      

Combaterea 
corupției și 
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birocrației 

Gestionarea 
aspectelor legate 
de poluare și 
protecția 
mediului 

      

Gestionarea 
aspectelor legate 
de ordinea și 
siguranța publică 

      

Serviciile sociale 
acordate 

      

 

14. Vă rugăm să precizați care sunt, în opinia dvs., principalele nevoi/probleme cu care se confruntă 
educația, la nivelul județului Iași (Vă rugăm selectați variantele pe care le considerați potrivite): 

☐ lipsa unor cadre didactice motivate și bine pregătite / lipsa specialiștilor în domeniul educației 

☐  lipsa activităților extrașcolare 

☐  lipsa manualelor școlare actualizate în funcție de programa școlară 

☐  lipsa investițiilor în infrastructura educațională 

☐  lipsa unor materiale didactice moderne 

☐  lipsa interesului și a motivației în rândul elevilor 

☐ altele (vă rugăm specificați) 

 

15. Vă rugăm să precizați care sunt, în opinia dvs., principalele nevoi/probleme cu care se confruntă 
promovarea turistică, la nivelul județului Iași (Vă rugăm selectați variantele pe care le considerați 
potrivite) 

☐ lipsa unor programe de promovare turistică 

☐ lipsa investițiilor în infrastructura turistică 

☐ lipsa de vizibilitate a obiectivelor turistice 

☐ lipsa de pregătire a personalului din industria turistică 
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☐ lipsa unei viziuni integrate de dezvoltare a turismului 

☐ altele (vă rugăm specificați) 

 

16. Raportat la localitatea în care aveți domiciliul, cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele aspecte: 

 Foarte 
mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte 

nemulțumit(ă) 

Nu știu/ 
nu 
răspund 

Alimentare cu 
apă  și 
canalizare 

      

Administrarea 
parcurilor/ 
spațiilor verzi 

      

Curățenie și 
gestiunea 
deșeurilor 

      

Calitatea apei 
și a aerului       

Iluminat public       

Întreținere 
infrastructură 
rutieră și 
pietonală 

      

Infrastructura 
educațională 

(grădinițe, 
creșe, școli, 
licee) 

      

Infrastructura 
sanitară 
(spitale, 
dispensare, 
cabinete 
medicale, 
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farmacii) 

Locuri de joacă 
pentru copii       

Petrecerea 
timpului liber       

Piețe 
agroalimentare       

Siguranța și 
ordinea publică       

Transportul 
public       

Administrația 
publică locală       

 

17. Pe o scară de la 1 la 5,  unde 1 reprezintă foarte puțin important, iar 5 foarte important,  cât de 
importante considerați că sunt următoarele priorități de investiții: 

Priorități 5 - Foarte 
important 

4 -
Important 

3 -
Moderat 

de 
important/ 

Neutru 

2 - Ușor 
important 

1 - 
Neimportant 

Nu știu/ 
Nu 

răspund 

Modernizare infrastructură 
rutieră și pietonală 

      

Modernizare/ 

Înființare flotă transport 
public 

      

Înființare/ 
Reabilitare/modernizare 
sistem de alimentare cu apă 
și canalizare 
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Restaurarea monumentelor 
istorice 

      

Amenajarea de noi spații 
verzi 

      

Dezvoltare infrastructură 
pentru susținerea afacerilor 
locale 

      

Modernizare/dotare 
infrastructură educațională 

      

Amenajare spații de 
agrement și petrecere a 
timpului liber, inclusiv 
pentru activități de sport în 
masă 

      

Amenajare de centre 
medicale de permanență sau 
centre de tratament 

      

Înființare infrastructură 
pentru autovehicule 
electrice 

      

Dezvoltare infrastructură de 
gestionare a deșeurilor 

      

Reabilitarea clădirilor       

Digitalizarea serviciilor 
administrative 

      

Îmbunătățirea infrastructurii 
de siguranță publică 

      

Îmbunătățirea și 
diversificarea serviciilor 
sociale 

      

Promovarea turismului și a 
produselor autohtone 
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Înființare și/sau 
modernizare de spitale, 
dispensare 

      

Altele(vă rugăm 
specificați):.......…………… 

      

 
18. Care considerați că sunt principalele trei elemente reprezentative pentru județul Iași? (Vă rugăm selectați 

3 variante pe care le considerați potrivite) 

☐ arhitectura 

☐ patrimoniul cultural 

☐ patrimoniul natural 

☐ poziția geografică 

☐ potențialul industrial 

☐ potențialul agricol 

☐ ospitalitatea și potențialul turistic 

☐ capacitatea de inovare 

☐ statutul de centru universitar 

☐ altele (vă rugăm specificați) 

 

19. Ce aspecte din activitatea administrației publice locale (din localitatea dvs.) ar trebui îmbunătățite? (Vă 
rugăm selectați variantele pe care le considerați potrivite) 

☐ aspecte legate de eliminarea birocrației  

☐ aspecte privind digitalizarea și utilizarea serviciilor online 

☐ comunicarea cu cetățenii 

☐ timpul de răspuns/ așteptare 

☐ altele (vă rugăm specificați) 

 

20. Ce beneficii considerați că aduce județului Iași poziționarea la granița cu Republica Moldova? (Vă rugăm 

 

 

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 709 din 770 

 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

  
 

 
www.poca.ro 

selectați variantele pe care le considerați potrivite) 

☐ multiculturalism 

☐  potențial turistic 

☐ dezvoltarea relațiilor comerciale (import-export) 

☐ posibilitatea de a accesa programe de finanțare bazate pe cooperarea transfrontalieră 

☐ potențial de investiții 

☐ altele (vă rugăm specificați) 

 

21. Pe o scară de la 1 la 5 (unde 1 = foarte nemulțumit; 2 = nemulțumit; 3 = neutru; 4 = mulțumit 5 = foarte 
mulțumit), cât de mulțumit/ă sunteți de modalitatea de gestionare a crizei COVID-19 de către instituțiile din 
județul Iași? 

☐  1        ☐  2              ☐ 3      ☐ 4    ☐5 

 

22. Pe o scară de la 1 la 5 (unde 1 = foarte nemulțumit; 2 = nemulțumit; 3 = neutru; 4 = mulțumit 5 = foarte 
mulțumit), cât de mulțumit/ă sunteți de serviciile de ordine și siguranță publică? 

☐  1         ☐  2              ☐ 3      ☐ 4      ☐5 
 
23. Care sunt sursele de informare pe care le utilizați pentru a obține informații despre activitatea desfășurata de 

instituțiile publice? (Vă rugăm selectați variantele pe care le considerați potrivite) 

☐ web site-ul instituțiilor 

☐ ședințele publice 

☐ rude, prieteni, cunoștințe 

☐ afișe la sediul instituțiilor 

☐ ziare/reviste 

☐ altele (vă rugăm specificați) 

 

24. Sunteți informat în legătură cu serviciile online pe care le oferă instituțiile publice? 
☐ Da 
☐ Nu 
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25. Cât de frecvent utilizați serviciile online ale instituțiilor publice? (ex: plata amenzilor, plata impozitelor etc) 

☐ foarte des 

☐ uneori 

☐ niciodată 

 
26. Aveți acces la internet în locuința dumneavoastră ? 

☐ Da 
☐ Nu 
 

27. Cât de frecvent folosiți internetul? (Vă rugăm selectați varianta pe care o considerați potrivită) 
☐ zilnic 
☐ o dată pe săptămână 
☐ de două ori pe săptămână 
☐ nu folosesc internetul 
 

28. Pe o scară de la 1 la 5, unde 5 înseamnă foarte mult și 1 foarte puțin, vă rugăm să selectați varianta care vi se 
potrivește. 

Afirmație 5 - Foarte 
mult 4 - Mult 3 -Moderat 2 - Puțin 1 - Foarte 

puțin 
Nu știu/ nu 

răspund 

Știu să scriu, să 
modific și să 
editez texte 
folosind o 
aplicație de 
procesare a 
textului (ex: 
Word) 

      

Știu să creez și să 
editez fișiere 
simple de calcul, 
(ex: Excel) 

      

Știu să creez 
prezentări de 
bază (ex:  
PowerPoint) 

      

Știu cum să trimit       
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e-mailuri 

Știu cum pot să 
caut, să evaluez 
rezultatele 
căutării și să 
descarc 
informații de pe 
internet 

      

Știu să plătesc 
online impozitele 
și taxele, să face 
cereri și să 
utilizez aplicații 
informatice 
pentru a obține 
documentele de 
care am nevoie 
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ANEXA 5- Ghid de interviu semi-structurat 
Parte introductivă/ Situația actuală/Context 

1. În opinia dumneavoastră, care este situația actuală a Județului Iași cu privire la (domeniul de interes)? Care 
sunt principalele aspecte de interes pentru dezvoltarea județului? 

2. Care sunt principalele strategii/ documente de planificare/ reglementări care au fost adoptate cu privire la 
(domeniul de interes) la nivel național, regional, județean, sau la nivelul instituției Dumneavoastră? 

3. Care sunt principalele reglementări legislative/ documente de planificare/ strategii pe care instituția trebuie 
să le respecte, cu referire la (domeniul de interes)? 

Puncte forte, Puncte slabe, Oportunități, Amenințări 

4. Vă rugăm să descrieți principalele aspecte pozitive/ puncte forte pe care ar trebui să se concentreze 
dezvoltarea județului Iași, cu privire la (domeniul de interes). 

 Aspecte Pozitive/ Puncte forte 

  

  

  

5. Vă rugăm să numiți principalele probleme/ nevoi specifice ale județului Iași la nivel de (domeniu de 
interes). 

 Aspecte Negative Nevoi Specifice 

   

   

   

   

6. Vă rugăm să menționați cele mai importante oportunități de dezvoltare (factori externi), cu referire la 
(domeniul de interes).  
 

7. Vă rugăm să menționați principalele obstacole externe – amenințări privind dezvoltarea, cu referire la 
(domeniul de interes). 

Politici și acțiuni curente 

8. Vă rugăm să identificați acțiunile/ proiectele/ politicile implementate în ultimii ani la nivelul județului 
pentru atenuarea problemelor/ nevoilor specifice (acolo unde este cazul).  
Vă rugăm să precizați care a fost impactul acestor acțiuni/ proiecte/ politici. 
 

9. Vă rugăm să numiți principalele proiecte dezvoltate/implementate la nivelul județului din ultimii 5 ani, la 
nivel de arie tematică: 

 Proiecte principale 
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Arii prioritare de dezvoltare 

10. Vă rugăm să numiți și să ierarhizați acțiunile pe care dvs. le considerați prioritare pentru dezvoltarea 
județului, aferente (domeniului de interes). 
1..... 
2..... 
3..... 
4..... 
5..... 
 

11. Vă rugăm să identificați și să ierarhizați proiectele pe care le considerați utile pentru implementare în 
următorii ani, cu referire la (domeniul de interes).  
1..... 
2..... 
3..... 
4..... 
5..... 

Surse de date/Proces participativ 

12. Există studii/analize/ evaluări realizate anterior în legătură cu (domeniul de interes) pe care le considerați 
relevante și utile pentru elaborarea strategiei de dezvoltare județeană? (Vă rugăm să le numiți). 
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Anexa 5.1. Raport interviu Direcția proiecte și dezvoltare durabilă din cadrul CJ 
Iași  

Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind  

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Direcția proiecte și dezvoltare durabilă Director Executiv 30.05.2022 

 
B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a județului Iași cu privire la dezvoltarea durabilă 

- principalele aspecte de interes pentru dezvoltarea județului pe care le poate aborda CJ sunt investițiile în 
infrastructură. Din punctul de vedere al CJ, infrastructura în care putem investi: rutieră, de sănătate, socială, 
culturală, de afaceri (parcuri industriale, de exemplu), managementul deșeurilor. 

Principalele strategii/ documente de planificare/ reglementări care adoptate cu privire la dezvoltarea 
durabilă la nivel național, regional, județean, sau la nivelul instituției 

- referindu-ne strict la activitatea Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă, principalele documente sau reglementari 
sunt documentele de programare, programe operaționale, ghiduri de finanțare, instrucțiuni ale Autorităților de 
Management 

Principalele reglementări legislative/documente de planificare/strategii pe care instituția trebuie să le 
respecte, cu referire la dezvoltarea durabilă  

- Codul administrativ, documentele de programare, legislațiile specifice fiecărei activități pe care o desfășuram 
pentru planificarea și implementarea proiectelor, mai specific legislația în domeniul achizițiilor publice, în domeniul 
construcțiilor, reglementările privind serviciile publice pe care le oferă Consiliul Județean Iași. 

 

Aspecte pozitive/puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași, cu privire la 
dezvoltarea durabilă  

- potențialul uman – datorită mediului academic, sunt 4 mari universități de stat – Cuza, Universitatea Tehnică, 
UMF, Universitatea de Științe ale Vieții; 

- mediul cultural și turistic – obiective de cultură și de interes turistic; 

- infrastructura de sănătate – spitalele din subordinea CJ Iași sunt spitale de interes nu doar județean, ci și 
regional/național; 

- potențial agricol; 

- potențial de cercetare-inovare. 

Principalele probleme/nevoi specifice ale județului Iași la nivel de dezvoltarea durabilă  

Probleme: 
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- discrepanțe între urban și rural, mai ales în cazul localităților rurale care nu sunt în apropierea orașelor; 

- migrarea forței de muncă; 

- dezvoltare economică relativ scăzută la nivelul județului, cu excepția municipiului Iași; 

- combaterea schimbărilor climatice. 

Nevoi: 

- investiții în zona rurală pentru creșterea accesibilității și dezvoltarea acestor localități; 

- politici publice naționale specifice; 

- sisteme de irigații, utilizarea de material săditor adaptat la secetă etc. 

Oportunități de dezvoltare factori externi, cu referire la dezvoltarea durabilă a județului 

Din punctul de vedere al Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă, cele mai importante oportunități de dezvoltare 
sunt cele prin intermediul fondurilor europene. 

Obstacole externe – amenințări privind dezvoltarea, cu referire la dezvoltarea durabilă a județului 

În primul rând, inflația, apoi procedurile de achiziție și, nu în ultimul rând, criza economică.   

Acțiunile/ proiectele/ politicile implementate în ultimii ani la nivelul județului pentru atenuarea problemelor/ 
nevoilor specifice dezvoltării durabile  

Infrastructură rutieră: 3 proiecte – Axa strategică rutieră 1: Iași – Suceava, Axa strategică rutieră 2: Botoșani – 
Iași, documentațiile tehnice pentru proiectul Înființarea centurii ușoare de ocolire a municipiului Iași, 1 proiect în 
precontractare pe Programul Operațional Comun Romania – Republica Moldova: Creșterea accesibilității 
transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din Județul Iași, România și Raionul Sîngerei, 
Republica Moldova 

Infrastructura de sănătate: 6 proiecte implementate sau în implementare - Reabilitarea și modernizarea Spitalului 
Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași, Extindere și dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în 
cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași, Creșterea calității serviciilor medicale de 
specialitate prin extindere, modernizare și dotare ambulatoriu integrat în incinta I.R.O. Iași, Asigurarea accesului 
la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Iași, Îmbunătățirea accesului populației din 
județul Iași la servicii medicale de urgență, COMBAT COVID IAȘI - CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII 
UNITĂȚILOR SANITARE DIN JUDEȚUL IAȘI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA COVID-19 și 2 proiecte 
în pre-contractare/evaluare: creșterea siguranței pacienților prin achiziția și montajul sistemelor de detectare, 
semnalizare și alarmare în spitalele din Județul Iași și SIGUR FLUID IAȘI - creșterea siguranței pacienților din 
structuri spitalicești din Județul Iași care utilizează fluide medicale 

Managementul deșeurilor: 1 proiect implementat - Fazarea proiectului Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Iași și 1 proiect în evaluare: Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire 
pentru proiectul “Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară” 

Infrastructura culturală: 5 proiecte implementate sau în implementare: Restaurarea Muzeului Sfântul Ierarh 
Dosoftei Mitropolitul Iași, Restaurarea Muzeului Vasile Pogor Iași, Consolidare, refuncționalizare și mansardare 
clădire monument istoric - str. V. Alecsandri, nr. 6 Iași, Restaurarea muzeului  “Nicolae Gane” Iași, Călător pe 
meridiane culturale 
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Infrastructura socială: 1 proiect în implementare pentru eficiența energetică a unei clădiri din cadrul UAMS 
Răducăneni - Cercetarea și promovarea generării energiei de înaltă eficiență din energie solară prin trigenerare 
pentru producerea energiei electrice, energiei termice, aerului rece și achiziționarea echipamentului 

Politici publice în domeniul dezvoltării durabile: 1 proiect implementat: Orașe echitabile: integrarea Agendei 
2030 în politicile locale în perioada de migrare și flux de refugiați 

Infrastructura de afaceri: 1 proiect în implementare: Iași Industrial Park Lețcani 

Simplificarea procedurilor administrative: 1 proiect în precontractare: Simplificarea procedurilor administrative 
la nivelul Consiliului Județean Iași 

Ierarhizarea acțiunilor considerate prioritare pentru dezvoltarea județului, aferente dezvoltării durabile  

1.Investiții în infrastructura rutieră; 

2. Investiții în infrastructura de sănătate; 

3. Investiții în infrastructura socială; 

4. Investiții în infrastructura culturală; 

5. Investiții în infrastructura de afaceri. 

Ierarhizarea proiectelor considerate utile pentru implementare în următorii ani, cu referire la dezvoltarea 
durabilă a județului 

Proiecte pentru următoarea perioadă de programare și PNRR au fost transmise consultantului și au fost incluse în 
portofoliul de proiecte al județului. 

Studii/analize/evaluări realizate anterior în legătură cu dezvoltarea durabilă considerate relevante și utile 
pentru elaborarea strategiei de dezvoltare județeană 

Raportul de localizare a ODD 5, 11, 13 si 16, aprobat prin HCJ NR. 101/2021 

Planul de menținere a calității aerului în județul Iași 

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Iași 
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Anexa 5.2. Raport interviu Direcția proiecte și dezvoltare durabilă din cadrul CJ 
Iași  

Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind  

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Direcția proiecte și dezvoltare durabilă Șef Serviciu 30.05.2022 

 
B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

 

Situația actuală a județului Iași cu privire la dezvoltarea durabilă 

În prezent județul Iași are planificate   prin Strategia de dezvoltare socio-economică a județului existentă,  direcții și 
obiective de dezvoltare, implementarea  planului de acțiuni pentru realizarea investițiilor necesare pentru 
dezvoltarea județului, bugetarea acestora, identificarea surselor de finanțare. 
Principalele aspecte pe care le avem în vedere pentru dezvoltarea județului sunt planificarea și 
realizarea/modernizarea  obiectivelor/investițiilor care să conducă la îmbunătățirea calității vieții populației de pe 
teritoriul județului, respectiv sănătate, educație, infrastructură rutieră, protecția mediului și dezvoltarea turismului.   

 

Principalele strategii/ documente de planificare/ reglementări care adoptate cu privire la dezvoltarea 
durabilă la nivel național, regional, județean, sau la nivelul instituției 

Activitatea noastră este desfășurată în concordanță cu planurile naționale și regionale, la nivelul județului fiind 
adoptate: Strategia de dezvoltare economică și socială a județului 2014-2020,  Planul de gestionare a deșeurilor, 
Master Planul - Sectorul de Apă/Apă uzată, Masterplanul drumurilor județene și comunale 2014-2020, Strategia de 
dezvoltare a infrastructurii care aparține domeniilor publice ale UAT-urilor din Județul Iași , Strategia Județeană 
de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020, programe operaționale, ghiduri de finanțare, instrucțiuni ale AM 

Principalele reglementări legislative/documente de planificare/strategii pe care instituția trebuie să le 
respecte, cu referire la dezvoltarea durabilă  

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României 
- Strategia de Dezvoltare Regională Nord- Est  
- Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 
- Strategia Naţională de Sănătate  
- Planul Național de Gestionare a Deșeurilor  
- Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Iasi  

Aspecte pozitive/puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași, cu privire la 
dezvoltarea durabilă  

Accesare fonduri nerambursabile pentru realizarea investițiilor pe plan județean 
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Potențial uman, Județul Iași fiind un puternic centru universitar 

Potențial economic, de cercetare-inovare 

Aplicarea politicilor publice la nivel județean  

Potențial cultural -turistic 

Consolidarea capacității administrației publice locale prin procesul de descentralizare conform Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Principalele probleme/nevoi specifice ale județului Iași la nivel de dezvoltarea durabilă  

Aspecte Negative 

Număr scăzut de investiții realizate de tip PPP   

Planuri strategii/ privind creșterea și diversificarea  economică în mediul rural 

Energie verde 

Migrarea forței de muncă 

Nevoi Specifice 

Atragere de parteneri în realizarea unor activități/ obiective 

Creare oportunități pentru dezvoltarea afacerilor locale 

Creare instalații/rețele energie verde 

Politici publice naționale specifice 

Oportunități de dezvoltare factori externi, cu referire la dezvoltarea durabilă a județului 

Planul Național de Redresare și Reziliență  
Programe derulate prin Compania Națională de Investiții 
Programe derulate prin Administrația Fondului de Mediu 
Programe derulate prin Comisia Europeană 

Obstacole externe – amenințări privind dezvoltarea, cu referire la dezvoltarea durabilă a județului 

Criza economică 
Inflația 
Digitalizarea parțială  
Modificări legislative 
Formare profesională ca instrument de creștere a performanței profesionale 

Acțiunile/ proiectele/ politicile implementate în ultimii ani la nivelul județului pentru atenuarea problemelor/ 
nevoilor specifice dezvoltării durabile  

- Programul pentru acordarea de finanțări nerambursabile pentru anul în curs din bugetul Județului Iași – Consiliul 
Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, 
aprobat de  Consiliul Județean Iași prin Hotărâre de Consiliu Județean 
- Derularea anuală a sesiunii de finanțare a proiectelor/inițiativelor conform Legii nr. 350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general cu absorbția fondurilor alocate în 
proporție de 100%. 
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În prezent este în derulare programul de finanțare pentru amenajare terenuri sportive și amenajare piețe/ târguri/ 
oboare.  
- Identificarea și accesarea fondurilor nerambursabile prin programe de finanțare naționale/europene pentru 
un număr de aproximativ 35 de proiecte în ultimii 5 ani  

 

Ierarhizarea acțiunilor considerate prioritare pentru dezvoltarea județului, aferente dezvoltării durabile  

- Infrastructura rutieră: un nr. de 3 proiecte: 
• Axa strategica rutiera 1: Iasi – Suceava; 
• Axa strategica rutiera 2: Botosani – Iasi; 
• Documentatii tehnice pentru proiectul „Infiintarea centurii usoare de ocolire a 

Municipiului Iasi”; 
• 1 proiect in precontractare pe Programul Operational Comun Romania – Republica 

Moldova: „Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de 
interes local din Județul Iași, România și Raionul Sîngerei, Republica Moldova” 

 
- Infrastructura de sănătate: 6 proiecte implementate sau în implementare   

• Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași  
• Extindere și dotare Unitate Funcțională Regională de Urgenta în cadrul Spitalului Clinic de 

Urgenţă pentru Copii Sf. Maria Iaşi  
• Creșterea calității serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare și dotare 

ambulatoriu integrat în incinta I.R.O. Iași  
• Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Iași  
• Îmbunătățirea accesului populației din județul Iași la servicii medicale de urgență,  
• COMBAT COVID IAȘI - CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR SANITARE DIN 

JUDEȚUL IAȘI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA COVID-19 și 2 proiecte în pre-
contractare/evaluare: Creșterea siguranței pacienților prin achiziția și montajul sistemelor de 
detectare, semnalizare și alarmare în spitalele din Județul Iași  

• SIGUR FLUID IASI - Creșterea siguranței pacienților din structuri spitalicești din Județul Iași 
care utilizează fluide medicale. 

 
- Managementul deșeurilor:  

• 1 proiect implementat - Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Iași  

• 1 proiect în evaluare: Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru 
proiectul “Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară” 

 
- Infrastructura culturala: 5 proiecte implementate sau in implementare: Restaurarea Muzeului Sfântul 
Ierarh Dosoftei Mitropolitul Iași, Restaurarea Muzeului Vasile Pogor Iași, Consolidare, refunctionalizare și 
mansardare clădire monument istoric - str. V. Alecsandri, nr. 6 Iași, Restaurarea muzeului  “Nicolae Gane” 
Iași, Călător pe meridiane culturale 
 
- Infrastructura socială: 1 proiect în implementare pentru eficiența energetică a unei clădiri din cadrul 
UAMS Răducăneni - Cercetarea și promovarea generării energiei de înaltă eficiență din energie solară prin 
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trigenerare pentru producerea energiei electrice, energiei termice, aerului rece și achiziționarea 
echipamentului 
 
- Politici publice în domeniul dezvoltării durabile: 1 proiect implementat: Oraşe echitabile: integrarea 
Agendei 2030 în politicile locale în perioada de migrare şi flux de refugiaţi; 
 
- Infrastructura de afaceri: 1 proiect în implementare: Iași Industrial Park Lețcani; 
- Simplificarea procedurilor administrative: 1 proiect în precontractare: Simplificarea procedurilor 
administrative la nivelul Consiliului Județean Iași. 
 

Ierarhizarea proiectelor considerate prioritare pentru implementare în următorii ani, cu referire la 
dezvoltarea durabilă a județului 

1. Accesarea și Implementarea proiectelor cu fonduri nerambursabile pentru realizarea investițiilor de 
interes județean  
2. Alcătuirea portofoliului de proiecte  
3. Digitalizare la nivelul instituției 
4. Îmbunătățirea logisticii și infrastructurii informatice 
5. Formarea continuă a personalului în raport cu noutățile legislative specifice   
 

Ierarhizarea proiectelor considerate utile pentru implementare în următorii ani, cu referire la dezvoltarea 
durabilă a județului 

1.Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Consiliului Județean (digitalizare)  
2. Reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirilor publice - spitale, scoli, UAMS - uri (Investiții în 
îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice) 
3. Reabilitarea, modernizarea și dotarea teatrului pentru copii și tineret „Luceafărul” Iași , Filarmonica 
Moldova, etc. 
4. Stații reîncărcare pentru vehicule electrice în județul Iași 
 

Studii/analize/evaluări realizate anterior în legătură cu dezvoltarea durabilă considerate relevante și utile 
pentru elaborarea strategiei de dezvoltare județeană 

 
- Strategia de dezvoltare socio-economica a județului Iași și Planul de acțiuni 
- Strategiile de dezvoltare a UAT - urilor de pe raza județului  
- Strategiile și planurile de dezvoltare a unităților subordonate  
- Raportul de localizare a ODD 5, 11, 13 si 16, aprobat prin HCJ NR. 101/2021 
- Planul de mentinere a calitatii aerului in judetul Iasi 
- Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Iasi. 
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Anexa 5.3. Raport interviu Direcția Arhitect Șef din cadrul CJ Iași  
Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind  

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Direcția Arhitect Șef Arhitect  04.05.2022 

 
B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a județului Iași cu privire la amenajarea teritoriului și urbanism 

Zona Metropolitană Iași cuprinde municipiul Iași și 12 comune.  

Principalele strategii/ documente de planificare/ reglementări care adoptate cu privire la amenajarea 
teritoriului și urbanism la nivel național, regional, județean, sau la nivelul instituției 

Documentele de pe site-ul CJ: Studiu privind evoluția economică întocmit de GEA Strategy 

 

Principalele reglementări legislative/documente de planificare/strategii pe care instituția trebuie să le 
respecte, cu referire la amenajarea teritoriului și urbanism 

Planul de amenajare a teritoriului județean din 2002 – PATJ de actualizat 

Aspecte pozitive/ puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași, cu privire la 
amenajarea teritoriului și urbanism 

- existența centrelor universitare atrăgătoare pentru un număr mare de studenți; 
- existența aeroportului din Iași (aport de pasageri din afara județului, număr de rute divers); 
- existența unor proiecte de modernizare a spitalelor; 
- existența Parcurilor Industriale I și II de la Miroslava. 

Principalele probleme/nevoi specifice ale județului Iași la nivel de amenajare a teritoriului și urbanism 

- nevoia de dezvoltarea a unor mici centre urbane în jurul Municipiului, pentru acest lucru fiind necesar să 
existe o documentație pentru coordonarea dezvoltării armonioase a Zonei Metropolitane (un document 
referitor la infrastructura de transport și edilitară); 

- elaborarea PMUD-urilor; 
- elaborarea unei Strategii Zonale; 
- elaborarea unui Plan de amenajare zonal pentru UAT-urile din zona Municipiul Iași cu asigurarea 

infrastructurii specifice (școli, grădinițe, magazine/centre comerciale); 
- elaborarea unor planuri de amenajare a teritoriilor zonale. 

Obstacole externe – amenințări privind dezvoltarea, cu referire la amenajarea teritoriului și urbanism 
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- în ceea ce privește planurile urbanistice generale (98 UAT în Iași), multe dintre acestea sunt prelungite, 
fiind vechi, cu perioada de actualizare depășită. Doar 9 PUG-uri au fost actualizate și alte 2 au solicitare de 
prelungire; 

- documentele mai vechi de 10 ani sunt depășite și necesită actualizare deoarece nu fac față dezvoltării locale 
urbane; 

- neexistența unei dezvoltări organizate a Zonelor Metropolitane; 
- probleme în ceea ce privește traficul în special în zonele comerciale. 

Principalele proiecte dezvoltate/implementate la nivelul județului din ultimii 5 ani, la nivel de arie tematică: 

1. Dezvoltarea recentă a infrastructurii rutiere – multe proiecte de reabilitare a drumurilor județene; 

2. Dezvoltarea aeroportului; 

3. Dezvoltarea rețelelor de gaze naturale; 

4. Dezvoltarea rețelelor de apă și canalizare. 

Ierarhizarea acțiunilor considerate prioritare pentru dezvoltarea județului, aferente amenajării teritoriului și 
urbanismului 

1. Dezvoltarea continuă a infrastructurii rutiere ; 

2. Dezvoltarea aeroportului; 

3. Dezvoltarea rețelelor de gaze naturale; 

4. Dezvoltarea rețelelor de apă și canalizare. 

Studii/analize/evaluări realizate anterior în legătură cu amenajarea teritoriului și urbanismul considerate 
relevante și utile pentru elaborarea strategiei de dezvoltare județeană 

Este așteptat input pentru Zona Metropolitană 
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Anexa 5.4. Raport interviu Direcția Tehnică și Investiții din cadrul CJ Iași  
Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind  

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Direcția Tehnică și Investiții Director Executiv 31.05.2022 

B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Principalele reglementări legislative/documente de planificare/strategii pe care instituția trebuie să le 
respecte, cu referire la domeniul investițiilor 

- Legea Achizițiilor Publice 

Aspecte pozitive/ puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași, cu privire la 
investiții 

- rețeaua județeană de transport are un grad ridicat de acoperire astfel încât să poată asigura mobilitatea 
întregii populații a județului, iar investițiile trebuie direcționate în acest scop. 

Principalele probleme/ nevoi specifice ale județului Iași la nivel de investiții 

- Probleme în ceea ce privește reglementările legislative, în special în legătură cu Legea Achizițiilor Publice, 
care are termene foarte lungi cu repercusiuni economice pe linie economică, în sensul în care, până la 
efectuarea propriu-zisă a lucrărilor pot trece chiar și 2 ani. O altă problemă legată de legea achizițiilor 
constă în faptul că oricine poate depune contestație în legătură cu un proiect; 

- Nevoia de prioritizare a investițiilor. 

Oportunități de dezvoltare factori externi, cu referire la investiții 

- posibilitatea construirii unui spațiu mare de arhivare pentru care este deja realizat PUZ-ul; 
- posibilitatea de a realiza campanii de informare a locuitorilor județului în legătură cu proiectele 

implementate/în curs de implementare; 
- posibilitatea de dezvoltare a unor programe de învățământ special concepute pentru documentarea tehnică 

pentru realizarea de investiții la nivelul tuturor instituțiilor. 

Obstacole externe – amenințări privind dezvoltarea, cu referire la investiții 

- Reglementările legislative (Legea Achizițiilor Publice) 

Ierarhizarea acțiunilor considerate prioritare pentru dezvoltarea județului, aferente investițiilor 

1. Prioritizarea proiectelor de investiții; 
2. Dezvoltarea unor programe de învățământ special concepute pentru documentarea tehnică pentru realizarea 

de investiții la nivelul tuturor instituțiilor; 
3. Construirea unui spațiu de arhivare; 
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4. Reformarea Legii Achizițiilor Publice; 
5. Crearea unor campanii de informare a locuitorilor județului în legătură cu proiectele implementate/în curs 

de implementare. 
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Anexa 5.5. Raport interviu Direcția de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași 
Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind  

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

 

Instituție Persoane intervievate Data 

Direcția de Administrare a Drumurilor și 
Podurilor Iași 

Director Executiv 19.04.2022 

B. Răspunsuri primite de la intervievați: 
 

Situația actuală a județului Iași cu privire la infrastructura rutieră 

În ceea ce privește infrastructura rutieră la nivelul județului Iași se constată că: 

- din cei 1.000 km de drumuri județene, mai mult de jumătate sunt modernizați; 
- există mai multe rețele de legătură vitale pe teritoriul județului (Vaslui-Iași, Iași-Botoșani, Neamț-

Botoșani); 
- infrastructura rutieră are nevoie de modernizare continuă astfel încât capacitatea de trafic să fie sporită; 
- există o necesitate de creștere a siguranței rutiere prin măsuri adaptate la condițiile actuale de viteză și 

volum de trafic (limitatoare de viteză, semafoare, sensuri giratorii etc). 

Aspecte pozitive/ puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași, cu privire la 
infrastructura rutieră 

-  fluidizarea traficului în zona metropolitană; 
- construirea unei centuri ușoare a Iașului – proiect aflat în stadiu de documentație tehnică; 
- existența unor proiecte în domeniul infrastructurii rutiere aflate în anumite faze de implementare. 

Principalele probleme/ nevoi specifice ale județului Iași la nivel de infrastructură rutieră 

Nevoi: 
- asigurarea legăturilor între drumurile județene și drumurile naționale; 
- modernizarea și securizarea rutelor existente; 
- reabilitare/reconstrucție poduri; 
- construire pod nou peste Siret; 
- consolidarea infrastructurii existente; 
- construirea unor terminale pentru cereale/bitum; 
- devierea traficului deoarece se înregistrează valori mari (de trei ori mai mare decât pe DN), mai ales a 

mașinilor destinate transportului mărfurilor. 
Oportunități de dezvoltare (factori externi), cu referire la infrastructura rutieră 

- legături pentru viitoarele zone ce aduc plus valoare Iașului - către parcurile industriale; 
- variante de acces spre aeroport (a doua bretea de acces spre aeroport);  
- transport cargo – produse de valoare (cipuri). 
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Obstacole externe – amenințări privind dezvoltarea, cu referire la infrastructura rutieră 
- lipsa finanțării 

 
Ierarhizarea acțiunilor considerate prioritare pentru dezvoltarea județului, aferente infrastructurii rutiere 
1. 200 km de drum județean modernizat; 
2. Îmbunătățirea rețelei de drumuri județene – prioritară pentru următorii 10 ani. 
 
Ierarhizarea proiectelor considerate utile pentru implementare în următorii ani, cu referire la infrastructura 
rutieră  
1. Finalizarea accesibilității comunelor (conform master planului); 
2. Repoziționarea axelor importante care duc traficul de E-V, S-N; 
4. Accesibilitate pe rețeaua primară; 
5. Creșterea capacității de disipare a traficului; 
6. Crearea de facilitați pentru terminale CFR. 
 
Studii/analize/ evaluări realizate anterior în legătură cu infrastructura rutieră considerate relevante și utile 
pentru elaborarea strategiei de dezvoltare județeană 
PNDL 2 – 100 km finanțați 
Anexa 5.6. Raport interviu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale  

Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind 
elaborarea” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale 

Director 05.05.2022 

B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a județului Iași cu privire la conservarea și promovarea culturii tradiționale 

- cultura tradițională din Iași are nevoie de dezvoltarea următoarele elemente: ansambluri folclorice, ateliere 
de ceramică, ateliere de sculptură etc.; 

- se constată un interes din ce în ce mai scăzut al tinerilor pentru  a deprinde îndeletnicirile tradiționale; 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale a  organizat/organizează următoarele 
proiecte: 

- Expoziția de măști; 
- Expoziție de pictură de iarnă și primăvara cu lucrări ale copiilor din sat + Republica Moldova&Ucraina; 
- Expoziție Dragobete (organizată pentru prima oară); 
- Sărbătoarea mărțișorului; 
- Ateliere de încondeiere de ouă (organizată pentru prima oară); 
- Ateliere de icoane; 
- Târgul de ceramică Cucuteni; 
- Cămașa tradițională; 
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- Trandafir de la Moldova (ediția 53); 
- Din bătrâni în oameni buni (festival); 
- Festival de datini și obiceiuri de iarnă. 

Principalele reglementări legislative/documente de planificare/strategii pe care instituția trebuie să le 
respecte, cu referire la conservarea și promovarea culturii tradiționale 

- OUG 118/2006 așezăminte culturale; 
- Ordin 2193/2004 organizare și funcționare a așezămintelor culturale; 
- Legea 26/2008 protejarea patrimoniului cultural imaterial; 
- Alte reglementări de la Minister. 

Aspecte pozitive/ puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași, cu privire la 
conservarea și promovarea culturii tradiționale 

- existența unui număr mare de obiceiuri și tradiții diversificate specifice sărbătorilor de iarnă; 
- existența unui Centru de Ceramică (Schitul Scavnic); 
- existența unei tradiții de confecționare a mărțișoarelor; 
- existența unei tradiții de încondeiere a ouălor. 

Principalele probleme/nevoi specifice ale județului Iași la nivel de conservare și promovare a culturii 
tradiționale 

- tinerii sunt din ce în ce mai puțin interesați de zona etno-culturală preferând să plece în străinătate, ceea ce 
îngreunează procesul de transmitere a tradiției mai departe; 

- necesitatea realizării unor eforturi pentru susținerea culturii tradiționale cu implicarea actori locali – preoți, 
primari, case de cultură, oamenii de la sat; 

- susținerea muncii de teren. 

Oportunități de dezvoltare factori externi, cu referire la conservarea și promovarea culturii tradiționale 

- revitalizare centre de ceramică, promovare olărit; 
- Târgul Cucuteni. 

Obstacole externe – amenințări privind dezvoltarea, cu referire la conservarea și promovarea culturii 
tradiționale 

- lipsa finanțărilor; 
- legislație neprietenoasă. 

Acțiunile/proiectele/politicile implementate în ultimii ani la nivelul județului pentru atenuarea problemelor/ 
nevoilor specifice conservării și promovării culturii tradiționale 

- nu există proiecte majore implementate la nivel județean pentru acest domeniu. 

Principalele proiecte dezvoltate/implementate la nivelul județului din ultimii 5 ani, la nivel de arie tematică: 

- nu există proiecte majore implementate la nivel județean în acest domeniu. 

Ierarhizarea acțiunilor considerate prioritare pentru dezvoltarea județului, aferente conservării și 
promovării culturii tradiționale 
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1. Dezvoltarea unor proiecte de promovare a meșteșugarilor care lucrează cu ceramica; 

2. Promovarea meșteșugurilor din zonă; 

3. Promovarea arhitecturii tradiționale; 

4. Promovarea gastronomiei locale. 

Ierarhizarea proiectelor considerate utile pentru implementare în următorii ani, cu referire la conservarea și 
promovarea culturii tradiționale 

1. Construire ateliere de olărit; 

2. Promovarea Târgului Cucuteni – (se află la ediția 39). 

 

Studii/analize/ evaluări realizate anterior în legătură cu promovarea și conservarea culturii tradiționale 
considerate relevante și utile pentru elaborarea strategiei de dezvoltare județeană 

Cercetare pe teren – se va realiza în perioada imediat următoare 
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Anexa 5.7. Raport interviu DGASPC Iași  
Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind  

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

 

Instituție Persoane intervievate Data 

DGASPC Iași Șef Birou Strategii, Programe, 
Proiecte și Relatii cu ONG 

26.04.2022 

B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a județului Iași cu privire la asistența/serviciile sociale 

În ceea ce privește serviciile sociale de la nivelul județului Iași se poate constata că:  

- cea mai mare parte a serviciilor sociale sunt concentrate în mediul urban; 
- există un număr redus de ONG-uri care derulează activități în domeniul serviciilor sociale în mediul rural; 
- se constată un interes redus al UAT-urilor în a dezvolta serviciile sociale, de aceea se impun măsuri de 

responsabilizare a acestora, mai ales în dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupuri vulnerabile; 
- existența unor oportunități de colaborare între DGASPC și UAT-uri în ceea ce privește dezvoltarea 

serviciilor sociale, în special în prevenție în domeniul protecției copilului și persoanelor vârstnice (exemplu 
Moșna); 

- neexistența unei obligativități a UAT-urilor în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor sociale pentru 
grupurile vulnerabile; 

- implementarea unor măsuri de protecție socială este dificil de susținut din punct de vedere financiar, motiv 
pentru care UAT-urile au nevoie de susținere; 

- necesitatea dezvoltării unor servicii sociale accesibile grupurilor vulnerabile (accesibile din punct de vedere 
al distanței). 

Principalele strategii/ documente de planificare/ reglementări care adoptate cu privire la asistența/serviciile 
sociale la nivel național, regional, județean, sau la nivelul instituției 

- Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivel județean 2021-2027; 
- Strategia pentru drepturile persoanelor cu dizabilități; 
- Strategia de prevenire și combatere a violenței sexuale „SINERGIE" 2021-2030; 
- Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru 

perioada 2021-2027; 
- Strategia națională în domeniul drogurilor 2021-2025; 
- Fază proiect/dezbatere publică – Strategia privind incluziunea socială + Strategia pentru protecția 

drepturilor copilului + Strategia pentru promovarea egalității de șanse și tratamentul egal și combaterea 
violenței domestice + Strategia naționala pentru promovarea îmbătrânirii active; 

- PDR ADR NE (decembrie 2020); 
- Planul de acțiune în curs al DGASPC 2022. 
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Principalele reglementări legislative/documente de planificare/strategii pe care instituția trebuie să le 
respecte, cu referire la asistența/serviciile sociale 

- Planul de guvernare; 
- Legislația specifică – legea asistenței sociale; 
- Legislația specifică sectorială pe grupuri vulnerabile. 

Aspecte pozitive/ puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași, cu privire la 
asistența/serviciile sociale 

- existența serviciilor publice de asistență socială de la nivel comunitar (asistenți sociali cu studii + mulți 
lucrători sociali); 

- număr mare de ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale preponderent în mediul urban; 
- deschiderea către PPP; 
- contractare servicii sociale de la furnizori privați de asistență socială. 

Principalele probleme/nevoi specifice ale județului Iași la nivel de asistență/servicii sociale 

Conform analizei de nevoi efectuată la fața locului la finalul anului 2020 nevoile specifice și aspectele negative 
identificate la nivelul UAT-urilor din județul Iași în domeniul asistenței/serviciilor sociale au fost:  

- existența unui număr semnificativ de copii și vârstnici cu dizabilități; 
- existența violenței în familie; 
- existența unui număr mare de copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate; 
- existența unui număr semnificativ de tineri care părăsesc centrale de plasament; 
- problematica locurilor de muncă; 
- existența unui dezinteres al UAT-urilor pentru dezvoltarea serviciilor sociale, nefiind văzută ca o prioritate 

ci ca o cheltuială mare de bani și puțin vizibilă (problemă întâlnită și la nivel național); 
- existența unei capacități rezidențiale reduse a județului pentru persoanele cu dizabilități (existența unui 

număr total de 680 de adulți beneficiari – capacitate foarte redusă față de nevoile județene); 
- o mare parte a persoanelor cu dizabilități din centrele speciale au afecțiuni psihice grave și nu beneficiază 

suport din partea sistemului medical; 
- necesitatea conturării unei legislații specifice care să prevadă restructurarea numărului de locuri în centrele 

rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități (capacitatea maximă să fie de 50 de locuri/în prezent există un 
singur centru care are 200 de beneficiari, iar din lipsa unei legislații sunt întâmpinate dificultăți de 
restructurare și diminuare a capacității). 

Ansamblu integrat de măsuri socio-medicale pentru gestionarea acestei problematici: 

- plan de restructurare avizat de Ministerul Muncii și de Consiliul Județean – zona Hârlău-Scobiți și Deleni; 
- locuinţe protejate + CZ; 
- servicii sociale pentru 35 de beneficiari; 
- transferul a 40 de persoane cu dizabilități în clădire la Pașcani; 
- accesarea a 2 PIN-uri pe persoane cu dizabilități. 

Oportunități de dezvoltare (factori externi), cu referire la asistența/serviciile sociale 

- fonduri nerambursabile pentru domeniul asistenței sociale; 
- programe guvernamentale (PIN). 
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Obstacole externe – amenințări privind dezvoltarea, cu referire la asistența/serviciile sociale 

- subfinanțare; 
- sustenabilitate greu de realizat – de aceea nu se implică UAT-urile în dezvoltarea serviciilor sociale; 

Conform Analizei UAT-uri 2020 problemele cu care se acestea se confruntă sunt: 
- existența unei lipse de specialiști (conform raportului Ministerului Muncii – în comparație cu alte țări din 

UE pentru asistenți sociali raportat la beneficiari raportat la populație); 
- volumul mare de muncă;  
- subfinanțarea sistemului;  
- lipsa unor parteneriate la nivel de UAT;  
- muncă complexă; 
- îmbinarea mai multor obligații de serviciu. 

Acțiunile/proiectele/politicile implementate în ultimii ani la nivelul județului pentru atenuarea problemelor/ 
nevoilor specifice (acolo unde este cazul) 

- reforma sistemului de protecție a copilului – închiderea centrelor de plasament de tip clasic, cu număr mare 
de copii + dezinstituționalizare (5000 de copii vs 659 actualmente). Prin această reformă se prevede ca până 
la finalul anului de 2023 să nu mai existe centre de tip clasic; 

- alternative de tip familial – reintegrare în familie/familie lărgită/asistenți maternali/căsuțe de tip familial cu 
maxim 12 copii; 

- plan de restructurare a centrului special pentru persoane cu dizabilități – Hârlău; 
- locuințe protejate; 
- construirea de capacități rezidențiale mai mari (maxim 50 pers. cu dizabilități) aproximativ 680 persoane 

instituționalizate. 

Principalele proiecte dezvoltate/implementate la nivelul județului din ultimii 5 ani, la nivel de arie tematică: 

- proiecte referitoare la închiderea centrelor de plasament de tip vechi (7 proiecte prin POR + 2 în faza de 
precontractare); 

- 1 proiect pentru victimele violenței domestice POCU; 
- 1 proiect POCU cu asistenții maternali – angajarea a 250 asistenți maternali cu salarii acoperite din fonduri 

UE; 
- 1 proiect pentru înființarea unui CZ – funcțional (recuperare copii cu dizabilități); 
- 1 proiect referitor la mobilitatea persoanelor cu dizabilități (parteneri cu un ONG din FR + GR + alte țări 

UE). 

Ierarhizarea acțiunilor considerate prioritare pentru dezvoltarea județului, aferente asistența/serviciile 
sociale 

1. Dezinstituționalizare copii, persoane cu dizabilități – este nevoie de implicare din partea UAT-urilor pentru 
dezvoltarea serviciilor care să susțină dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități; 

2. Construirea unui centru de incluziune socială a persoanelor fără loc de muncă – adresat mai ales tinerilor care 
părăsesc sistemul; 

3. Înființare servicii de îngrijire socio-medicale la domiciliu pentru persoane vârstnice; 

3. Construirea unui centru de zi pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate; 
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4. Construirea unor cămine pentru persoane vârstnice – există doar 3 cămine de persoane vârstnice în sistem public; 

5. Dezvoltarea serviciilor de recuperare și îngrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilități; 

6. Construire after-school pentru copii care se află în categoriile de risc. 

Ierarhizarea proiectelor considerate utile pentru implementare în următorii ani, cu referire la 
asistența/serviciile sociale 

1. Set de proiecte trimis spre a fi depus pe POIDS; 

2. Finalizare reformă instituțională pentru copii; 

3. Finalizare proiect de restructurare Hârlău; 

4. Construirea unui centru pentru copiii cu probleme de comportament și pentru fapte penale - deoarece s-a constatat 
o problemă în ceea ce privește copiii cu deviații de comportament și cu cei care nu răspund penal; 

5. Dezvoltarea unor servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilități UAT-ONG-DGASPC; 

6. Dezvoltarea unor servicii de tip respiro pentru copiii și adulții cu dizabilități – o mare parte a acestora sunt îngrijiți 
în familie având nevoie de condiții speciale și relaxare, odihnă etc.; 

7. Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali și asistenți personali profesioniști; 

8. Construirea unor locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități; 

9. Susținerea financiară a tinerilor care părăsesc sistemul și integrarea lor în câmpul muncii; 

10. Dezvoltarea unor servicii sociale integrate la nivelul comunităților - parteneriate cu UAT – centre 
multifuncționale consiliere + petrecere timp liber + asistență medicală; 

11. Programe de formare specialiști servicii publice/private. 

Studii/analize/ evaluări realizate anterior în legătură cu asistența/serviciile sociale) considerate relevante și 
utile pentru elaborarea strategiei de dezvoltare județeană 

- Analiza județeană din 2020 cu puncte de vedere din partea UAT-urilor; 
- Strategia DGASPC care se află în curs de elaborare. 
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Anexa 5.8. Raport interviu Direcția Județeană de Statistică Iași  
Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind 

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Direcția Județeană de Statistică Iași Director Executiv Adjunct  04.05.2022 

B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală generală a județului Iași 

- modul de structurare al bugetului CJ – aproximativ 50% din acesta este destinat DGASPC-ului în scopul 
furnizării de servicii sociale; 

- Consiliul Județean nu are implicare în toate domeniile din județ (ex - agricultură), de aceea măsurile 
propuse în strategie trebuie să vizeze doar acele domenii în care CJ deține pârghiile necesare; 

- Județul Iași a început să se dezvolte începând cu anul 2012, odată cu finalizarea pistei de la aeroportul Iași; 
- în mediul rural satele sunt depopulate, tinerii preferând să se mute în oraș. 

Principalele strategii/ documente de planificare/ reglementări care adoptate cu privire la situația actuală 
generală a județului Iași (la nivel național, regional, județean, sau la nivelul instituției) 

- Manualul Județului  

Aspecte pozitive/ puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași, cu privire la 
situația actuală generală a județului Iași 

- existența unui număr semnificativ de ONG-uri care se implică activ în problemele sociale ale județului și 
care derulează proiecte în acest sens (ONSS, Alături de Voi RO, World Vision, Bethany). 

Principalele probleme/ nevoi specifice ale județului Iași la nivel de situația actuală generală a județului Iași 

- modernizare/construire infrastructură rutieră deoarece de aceasta depind pe orizontală și verticală toate 
zonele economice; 

- construirea unui hub de transport în cadrul aeroportului Iași (prin care să se facă legătura între aeroport și 
calea ferată); 

- integrarea refugiaților ucraineni; 
- lipsa unor facilități culturale în zonele rurale și orașele mici. 

Oportunități de dezvoltare (factori externi), cu referire la situația actuală generală a județului Iași 

- dezvoltarea turismului de business, academic, religios, medical (oferirea unor servicii integrate de turism); 
- posibilitatea de a dezvolta parteneriate cu instituțiile de învățământ superior (pentru a beneficia de expertiza 

lor în diferite domenii); 
- atragerea investitorilor prin dezvoltarea infrastructurii. 

Obstacole externe – amenințări privind dezvoltarea, cu referire la situația actuală generală a județului Iași 
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- războiul din Ucraina a afectat mult importurile de îngrășăminte (Ucraina era cel mai mare furnizor de 
îngrășăminte), comerțul de cereale și a descurajat investițiile, comerțul; 

- creșterea inflației (explozie a prețurilor); 
- migrația majoră din Ucraina către România, eveniment care a produs dezechilibre. 

Acțiunile/proiectele/politicile implementate în ultimii ani la nivelul județului pentru atenuarea problemelor/ 
nevoilor specifice (acolo unde este cazul) 

- elaborare Plan de Gestionare a deșeurilor; 
- reabilitarea Spitalului de copii. 

Ierarhizarea acțiunilor considerate prioritare pentru dezvoltarea județului, aferente situației actuale generale 
a județului Iași 

1. Măsuri de protecție împotriva violenței asupra femeilor (cu problematica mamelor adolescente); 

2. Măsuri pentru copiii care sunt crescuți de bunici ca urmare a plecării părinților în străinătate; 

3. Continuarea măsurilor de dezinstituționalizare a copiilor, integrarea copiilor în familiile naturale, încredințarea 
copiilor unui asistent maternal; 

4. Flexibilizarea procesului de adopție; 

5. Crearea unor parteneriate între instituțiile publice și ONG-uri pentru furnizarea de servicii sociale/concesionarea 
unor servicii sociale ONG-urilor care dispun de resurse și expertiză (de multe ori aceste parteneriate sunt realizate 
doar la nivel declarativ). 

Ierarhizarea proiectelor considerate utile pentru implementare în următorii ani, cu referire la situația 
actuală generală a județului Iași 

1. Dezvoltarea/Reabilitarea infrastructurii rutiere și feroviare a județului; 

2. Dezvoltarea de parcuri industriale; 

3. Dezvoltarea serviciilor sociale (țintite pe copii aflați în dificultate, femeile aflate în dificultate, femeile în vârstă 
din mediul rural care sunt afectate de sărăcie); 

4. Dezvoltarea turismului de business, academic, religios, medical; 

5. Construirea unei clădiri pentru Operă; 

6. Reabilitare clădire Filarmonică; 

7. Creșterea siguranței publice; 

8. Realizarea unor festivaluri care să atragă turiști (realizarea unei infrastructuri speciale pentru concerte deoarece 
Palatul Culturii, care era anterior folosit în acest scop a fost reabilitat și nu mai este prevăzut pentru evenimente de 
acest tip). 

Studii/analize/evaluări realizate anterior în legătură cu situația generală a județului considerate relevante și 
utile pentru elaborarea strategiei de dezvoltare județeană 

- Strategia de Dezvoltare socio-economică 2014-2020; 
- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Județului Iași. 
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Anexa 5.9. Raport interviu Direcția pentru Agricultură Județeană Iași                
Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind 

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 

 
C. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Direcția pentru Agricultură Județeană Iași Director executiv adjunct 04.05.2022 

D. Răspunsuri primite de la intervievați: 
 

Situația actuală a județului Iași cu privire la agricultură 

Situația agriculturii din județul Iași s-a îmbunătățit considerabil, în prezent existând o suprafață totală cultivată de 
396.000 hectare (pomicolă de 6.800 hectare, 11.397 hectare destinate viței de vie). De asemenea, județul Iași este pe 
primul loc la nivel național în ceea ce privește suprafața utilizată pentru dezvoltarea agriculturii ecologice (22.602 
hectare). 

Direcția pentru Agricultură Județeană Iași a inițiat un proiect prin care a înființat centre de colectare a laptelui. 

În ceea ce privește modalitatea de organizare a instituțiilor care derulează activități în agricultură, Direcția pentru 
Agricultură Județeană Iași, administrează componenta de fonduri naționale (ajutoare de minimis din partea 
Guvernului), iar APIA împreună cu AFIR gestionează fondurile europene pe diverse domenii. 

Aspecte pozitive/ puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași, cu privire la 
agricultură 

- suprafața totală agricolă a județului Iași este de 396.000 hectare; 
- sectorul apicol este foarte bine dezvoltat la nivelul județului; 
- agricultura de află pe locul 2 în județul Iași din punct de vedere al aportului în PIB; 
- Județul Iași are 14 produse atestate tradițional; 
- cei interesați beneficiază de consultanță în domeniul agriculturii oferită de compartimentul specializat al 

Direcției pentru Agricultură Județeană Iași; 
- existența unei bune informări a cetățenilor cu privire la oportunitățile din agricultură (campanii de 

informare realizate de APIA, Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, AFIR etc.). 

Principalele probleme/ nevoi specifice ale județului Iași la nivel de agricultură 

- interesul scăzut pentru promovarea domeniului agriculturii; 
- inexistența unei mărci locale care să cuprindă toți producătorii; 
- inexistența unei asociații de dezvoltare intercomunitară care să promoveze și să susțină producătorii 

autentici locali (aceștia pot primi finanțare în mai multe moduri: autofinanțare din partea membrilor, 
fonduri guvernamentale, fonduri europene); 

- inexistența unor centre de colectare în care micii producătorii să ducă surplusul rezultat; 
- inexistența unui centru de colectare a lânii (deși la nivelul județului sunt crescute multe ovine, crescătorii 

nu au unde să ducă lâna rezultată, motiv pentru care încearcă să o ardă, o abandonează pe câmp, o 
îngroapă); 
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- în județul Iași nu există niciun producător de conserve din cauza lipsei de tehnologie; 
- lipsa interesului pentru asociere; 
- lipsa eficienței clusterelor din domeniul agricol. 

Oportunități de dezvoltare (factori externi), cu referire la agricultură 

- existența unor programe de reconversie a agriculturii (pentru usturoi, pepeni, varză albă, tomate); 
- relocarea afacerilor din Ucraina pe teritoriul județului Iași; 
- existența unor bune practici în alte județe în domeniul agriculturii care se pot aplica la nivelul județului Iași; 
- dezvoltarea meșteșugurilor (de prelucrare a lânii etc.). 

Obstacole externe – amenințări privind dezvoltarea, cu referire la agricultură 

- legislația din domeniul atestării produselor tradiționale nu este flexibilă (prevede ca o rețetă poate fi 
considerată autentică dacă are o vechime mai mare de 30 de ani); 

- lipsa de implicare a autorităților pentru domeniul agricol. 

Acțiunile/proiectele/politicile implementate în ultimii ani la nivelul județului pentru atenuarea 
problemelor/nevoilor specifice (acolo unde este cazul) 

- Programele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de finanțare prin ajutoare de minimis pentru 
diferite tipuri de culturi 

Ierarhizarea acțiunilor considerate prioritare pentru dezvoltarea județului, aferente agriculturii 

1. Înființarea unor asociații de dezvoltare intercomunitară care să promoveze și să susțină producătorii autentici 
locali; 

2. Înființarea unor structuri asociative din care să facă parte administrația județului; 

3. Înființarea unor centre de colectare a surplusului din agricultură; 

4. Înființarea unor centre de colectare a lânii; 

5. Dezvoltarea unei mărci locale (este important ca acest demers să fie realizat de instituțiile publice responsabile de 
agricultură astfel încât să prezinte o mai mare credibilitate). 

Studii/analize/ evaluări realizate anterior în legătură cu agricultura considerate relevante și utile pentru 
elaborarea strategiei de dezvoltare județeană 

- Statistica bazei materiale în agricultură pentru anul 2021 
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Anexa 5.10. Raport interviu Ansamblul Artistic Profesionist Constantin Arvinte  
Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind 

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Ansamblul Artistic Profesionist Constantin 
Arvinte 

Manager 02.05.2022 

B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a județului Iași cu privire la domeniul cultural-artistic 

Până în anul 2017, când a luat naștere ansamblul artistic, în județul Iași se desfășurau foarte puține activități 
culturale de promovare și conservare a specificului tradițional din zonă, acestea fiind realizate prin intermediul 
Ansamblului Folcloric Studențesc (Doina Carpaților). Până în anul 1989 a funcționat Orchestra Doina Moldovei 
care avea scopul de a promova tradițiile din Moldova, însă a fost desființată, iar până în 2017 nu a existat o altă 
entitate care să realizeze astfel de activități, de aceea acest sector se confruntă cu o lipsă a viziunii pe termen lung 
(lipsa unei strategii, lipsa legislației).  

În prezent, se depun eforturi pentru a recompune elementele culturale/folclorice din puținele elemente care au rămas 
în diverse vetre folclorice, care odată studiate vor începe să de deterioreze ca urmare a lipsei unor strategii și a unor 
entități culturale care să le păstreze.  

Folclorul ieșean nu mai poate fi considerat un întreg, deoarece multe aspecte culturale s-au pierdut. Tradițiile mai 
sunt păstrate doar în anumite comunități, în special din zonele rurale (Hârlău, Deleni, Ruginoasa, Miroslovești, 
Țibănești). 

În ceea ce privește accesul la documentele care pot reprezenta o bază pentru conturarea unui specific al Iașului, 
acesta este îngreunat de instituțiile care dețin astfel de informații și care nu doresc să le distribuie.  

Se constată o lipsă a formării persoanelor care s-au ocupat de valorificarea folclorului și păstrarea tradițiilor. În acest 
sens, Ansamblul Artistic Profesionist Constantin Arvinte, sprijinit de CJ își propune să realizeze un program de 
activități prin care să implice comunitățile locale și primăriile în activitățile cultural-artistice.  

După revoluție mediul universitar nu s-a concentrat pe zona de păstrare a tradițiilor, fiind foarte puține cele care au 
dezvoltat specialiști în această arie. Nici în prezent la universitatea George Enescu nu se studiază canto popular și nu 
există grupe de folclor muzical (instrumentiștii nu sunt pregătiți în domeniul folclorului muzical), iar la Facultatea 
de Teatru în cadrul căreia există o secție de coregrafie, au început să apară discipline opționale de dans folcloric abia 
din anul 2022.  

În mediul rural există persoane care se ocupă de păstrarea tradițiilor însă aceștia nu sunt foarte vizibili și nu au 
posibilitatea de a putea intra în contact cu cei interesați să își însușească astfel de cunoștințe. În general, cei care 
realizează activități artistice sunt învățătorii și referenții căminelor culturale, însă aceștia nu au pregătirea necesară 
astfel încât demersul lor să se bazeze pe un temei științific (acțiunile sunt realizate în funcție de inspirație sau prin 
utilizarea internetului).  

Principalele strategii/ documente de planificare/ reglementări care adoptate cu privire la domeniul cultural-
artistic la nivel național, regional, județean, sau la nivelul instituției 
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- Codul Patrimoniului Cultural (în special componenta de patrimoniu cultural imaterial) – în prezent se află 
în dezbatere publică 

Principalele reglementări legislative/documente de planificare/strategii pe care instituția trebuie să le 
respecte, cu referire la domeniul cultural-artistic 

- Legea 153 
- Regulament de Organizare și funcționare aprobat de CJ 
- Legea instituțiilor de spectacole și concerte Ordonanța 21/2019 

Aspecte pozitive/ puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași, cu privire la 
domeniul cultural-artistic 

- existența unui patrimoniu cultural dezvoltat; 
- existența unei capacități ridicate a învățământului de a forma specialiști în domeniul cultural artistic. 

Principalele probleme/ nevoi specifice ale județului Iași la nivel de domeniul cultural-artistic 

- lipsa unor informații concrete și centralizate referitoare la atracțiile turistice; 
- lipsa formării persoanelor care se ocupă de conservarea tradițiilor (deși o mare parte a învățătorilor 

desfășoară activități culturale cu elevii lor, aceștia nu au pregătirea necesară pentru a face acest lucru, 
existând posibilitatea de transmitere a unor informații eronate); 

- nevoia de recunoaștere a apartenenței în cadrul unei comunități; 
- lipsa promovării identității culturale; 
- puține spectacole desfășurate. 

Oportunități de dezvoltare factori externi), cu referire la domeniul cultural-artistic 

- desfășurarea unor spectacole în cadrul clădirilor istorice astfel încât să reprezinte atracții pentru turiști; 
- potențialul economic ridicat al județului, prin acesta putând susține dezvoltarea sectorului cultural artistic. 

Obstacole externe – amenințări privind dezvoltarea, cu referire la domeniul cultural-artistic 

- lipsa de interes și implicare pentru dezvoltarea sectorului cultural (acesta nu este considerat prioritar fiind 
ultimul finanțat). 

Acțiunile/proiectele/politicile implementate în ultimii ani la nivelul județului pentru atenuarea problemelor/ 
nevoilor specifice (acolo unde este cazul) 

- înființarea Ansamblului Artistic Profesionist Constantin Arvinte care a reprezentat un act de politică 
culturală, prin care s-au alocat resurse pentru domeniul cultural-artistic; 

- întâlniri care au loc între instituțiile de cultură și autoritățile locale; 
- proiecte în comun în domeniul cultural-artistic cu Republica Moldova. 

Ierarhizarea acțiunilor considerate prioritare pentru dezvoltarea județului, aferente domeniului cultural-artistic 

1. Elaborarea unei baze de date/atlas cultural-turistic, care să ofere informații despre entitățile implicate în 
promovarea tradițiilor (case care au devenit muzee, persoane care au primit titlul de tezaur folcloric viu); 

2. Promovarea obiectivelor turistice mai puțin cunoscute (biserici vechi, conace) prin intermediul unui atlas; 
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3. Organizarea unor simpozioane, congrese științifice, cu sprijinul universităților în domeniului cultural-artistic; 

4. Optimizarea activității instituțiilor care se ocupă de păstrarea în teritoriu a valorilor cultural artistice tradiționale, 
folclorice (prin asigurarea resursei specializate și susținerea materială); 

5. Promovarea coerentă a actului cultural existent la nivelul județului (parteneriate, colaborări instituționale). 

Ierarhizarea proiectelor considerate utile pentru implementare în următorii ani, cu referire la domeniul 
cultural-artistic 

1. Elaborarea unei strategii în domeniul cultural artistic 
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Anexa 5.11. Raport interviu Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul 
Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind 

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Director 31.05.2022 

B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Principalele strategii/ documente de planificare/ reglementări care adoptate cu privire la domeniul cultural la 
nivel național, regional, județean, sau la nivelul instituției 

Nu există nicio strategie la nivel regional care să conțină aspecte referitoare la viața culturală (literatură, teatru, 
festivaluri).  

Aspecte pozitive/ puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași, cu privire la 
domeniul cultural 

- promovarea grădinii botanice; 
- promovarea festivalurilor care se desfășoară pe teritoriul județului Iași; 
- promovarea evenimentelor mari ; 
- promovarea muzeelor din județ (județul Iași are cele mai multe muzee din țară); 
- eficientizarea centrelor de informare (în județul Iași au fost înființate multe centre de informare a turiștilor, 

însă acestea sunt inoperabile); 
- promovarea mănăstirilor. 

Principalele probleme/ nevoi specifice ale județului Iași la nivel de cultură 

- neexistența unei coordonări între autoritățile responsabile în ceea ce privește cultura; 
- lipsa fondurilor (există o nevoie mare de finanțare, iar fondurile alocate sunt insuficiente); 
- lipsa indicatoarelor specifice locurilor destinate vizitării; 
- lipsa de promovare a patrimoniului natural; 
- lipsa specialiștilor în marketing. 

Obstacole externe – amenințări privind dezvoltarea, cu referire la domeniul cultural 

- lipsa fondurilor (există o nevoie mare de finanțare, iar fondurile alocate sunt insuficiente). 

Ierarhizarea acțiunilor considerate prioritare pentru dezvoltarea județului, aferente domeniul cultural 

1. Elaborarea unei Strategii pentru Cultură; 

2.Realizarea unei planificări anuale referitoare la promovarea culturii tradiționale și a patrimoniului natural; 

3. Elaborarea unor proceduri specifice. 
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Anexa 5.12. Raport interviu Biblioteca Județeană Gh. Asachi Iași  
Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind  

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Biblioteca Județeană Gh. Asachi Șef Serviciu Proiecte și 
Programe Culturale 

19.04.2022 

 

B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a județului Iași cu privire la domeniul cultural 

În ceea ce privește sectorul cultural din județul Iași se poate remarca faptul că: 

- Biblioteca Județeană nu are sediu din anul 2010, până atunci acesta fiind în incinta Palatului Culturii care a 
intrat în renovare iar biblioteca nu a mai putut să revină deoarece proiectul de restaurare a fost realizat cu 
scopul de a sprijini muzeele. În prezent aripa în care funcționa biblioteca este goală, iar acesta plătește 
chirii foarte mari pentru locul în care derulează activități și pe care este nevoită să îl părăsească din luna 
octombrie din cauza faptului că nu a mai fost prelungit contractul (această situație durează de peste 10 ani); 

- Biblioteca Județeană Iași coordonează metodic activitatea celorlalte biblioteci de pe teritoriul județului 
(acestea nu sunt în subordinea bibliotecii); 

- Biblioteca Județeană Iași este singura bibliotecă publică din Iași, în trecut existând încă trei, dintre care 
două nu mai funcționează, iar una a fost preluată de Biblioteca Județeană; 

- Există un interes ridicat al oamenilor din județ pentru citit, motiv pentru care programul Bibliotecii a fost 
modificat (înainte era deschis până la ora 17, ia în prezent programul se termină la ora 19); 

- Biblioteca Județeană are 5 filiale de cartier, ale căror chirii sunt acoperite de CJ; 
- Există o tendința generală de nu mai frecventa biblioteca după finalizarea studiilor; 
- Toate cărțile bibliotecii sunt disponibile în format online. 

Aspecte pozitive/ puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași, cu privire la 
domeniul cultural 

- programul bibliotecii este prelungit, fiind printre puținele din țară care lucrează cu publicul și sâmbăta; 
- personale care citesc fac parte într-o proporție foarte mare din categoria tinerilor (19-25 ani); 
- posibilitatea de a solicita cărțile în format electronic (acest sistem a fost dezvoltat în perioada pandemiei); 
- parteneriat al Bibliotecii Județene cu DNA, Agenția Antidrog, Romsilva, Poliția, Crucea Roșie, ONG-uri 

pentru realizarea unor campanii de educare a  elevilor în legătură cu diferite domenii (protecția mediului, 
reguli de circulație); 

- existența unor programe Erasmus care se derulează în 4 țări. 

Principalele probleme/nevoi specifice ale județului Iași la nivel de domeniu cultural 

- nevoia de a avea sediu și acte de proprietate (din cauza acestui lucru biblioteca nu poate accesa fonduri și 
nu poate derula diferite activități); 
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- nevoia închirierii/construirii a încă două filiale pentru bibliotecă (conducerea instituției a luat în considerare 
două posibile amplasamente a acestora). 

Principalele proiecte dezvoltate/implementate la nivelul județului din ultimii 5 ani, la nivel de arie tematică: 

Proiect implementat de către Biblioteca Județeană Iași: activități derulate sâmbăta destinat copiilor refugiaților din 
Ucraina 

Ierarhizarea acțiunilor considerate prioritare pentru dezvoltarea județului, aferente domeniului cultural 

1. Achiziționarea unui soft care să permită împrumutarea cărților online (după expirarea perioadei de împrumut să 
nu mai fie valabile/să fie șterse automat); 

2. Creșterea bugetului pentru achiziționarea cărților. 

Studii/analize/ evaluări realizate anterior în legătură cu domeniul cultural considerate relevante și utile 
pentru elaborarea strategiei de dezvoltare județeană 

Strategia de Dezvoltare a bibliotecilor publice din județul Iași 
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Anexa 5.13. Raport interviu Muzeul Literaturii Române 
Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind  

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Muzeul Literaturii Române Director adjunct 21.04.2022 

B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a județului Iași cu privire la cultură (muzee) 

Situația actuală a județului Iași în ceea ce privește (cultura) muzeele este următoarea:  

- Muzeul Literaturii Române se află în subordinea CJ Iași; 
- La nivelul județului există 17 muzee literare (fiecare dintre acestea având personal propriu, spații de 

depozitare, volume dedicate special celor interesați de diferite domenii (în incinta fiecărui muzeu), 1 
bibliotecă comună; 

- Dintre cele 17 muzee, 15 sunt în municipiul Iași, 1 în Mircești (Muzeul Vasile Alecsandri), 1 în Trifești 
(Muzeul Constantin Negruzzi); 

- 5 dintre muzee sunt grupate în Casa Muzeelor, deschisă în anul 2021; 
- Existența unei bune comunicări între Muzeul Literaturii Române și instituțiile din județ; 
- Accesul în muzee se face pe bază de bilet (prețul unui bilet pentru adulți este de 9 lei, pentru un 

student/elev 2 lei); 
- Pe lângă fondurile obținute din vânzarea biletelor, muzeul obține și altele din vânzarea diferitelor 

suveniruri/cărți pe cei care vizitează muzeele le pot achiziționa (obiectele au fost alese în urma unei analize 
a pieței, efectuată de specialiștii în marketing din cadrul Muzeului Literaturii Române)ș 

- Există o editură a muzeelor (Editura Muzeelor Literare) prin intermediul căreia sunt scrise cărți și 
comercializate, mai ales online; 

- Cele mai importante muzee au audio-ghiduri pentru cetățenii străini (de asemenea, și angajații oferă sprijin 
celor care nu sunt din România). 

Aspecte pozitive/ puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași, cu privire la 
cultură (muzee) 

Aspectele pozitive din domeniul culturii care trebuie susținute în continuare pentru dezvoltarea județului sunt: 

- dezvoltarea infrastructurii deoarece facilitează accesul către muzee; 
- îmbunătățirea continuă a comunicări dintre Muzeul Literaturii Române și instituțiile din județ; 
- continuarea oferii de sprijin de către CJ pentru desfășurarea de activități și proiecte culturale; 
- finanțarea marilor evenimente (ex: Festivalul Internațional de Literatură și Traducere – cel mai mare 

festival de literatură din sud-estul Europei); 
- continuarea procesului de restaurare a clădirilor muzeelor (muzeele reabilitate până în prezent sunt: Muzeul 

Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul, înființarea Casei Muzeelor, Muzeul Vasile Pogor, iar muzeele ce 
urmează să fie reabilitate sunt: Muzeul Nicolae Ganeș, Bojdeuca Ion Creangă); 
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- depășirea nivelului indicatorilor pentru proiectul „Casa Muzeelor” în special în ceea ce privește numărul de 
vizitatori (numărul care trebuia realizat era de 5.000 de vizitatori într-un an, iar în realitate în perioada iulie 
2021 - decembrie 2021 au fost 13.100 vizitatori, nivelul indicatorului a fost atins încă din prima lună); 

- Restaurarea muzeelor are un rol important în atragerea turiștilor astfel încât:  
o numărul total al vizitatorilor pentru toate muzeele de pe teritoriul județului Iași, în anul 2021 a fost de 

62.600; 
o în anul 2022 numărul celor care au vizitat muzeele de pe teritoriul județului Iași (fără Casa Muzeelor și 

Pogor) a fost de aproximativ 4.000; 
o în cazul Muzeului Vasile Pogor, după deschiderea de pe 26 martie, numărul total al vizitatorilor a fost de 

peste 900. 

Oportunități de dezvoltare factori externi), cu referire la cultură (muzee) 

- existența unor finanțări constante care sprijină activitățile culturale. 

Obstacole externe – amenințări privind dezvoltarea, cu referire la cultură (muzee) 

- legislație stufoasă în domeniu. 

Principalele proiecte dezvoltate/implementate la nivelul județului din ultimii 5 ani, la nivel de arie tematică: 

- restaurarea clădirilor culturale (muzeele); 
- dezvoltarea infrastructurii rutiere; 
- înființarea unui bilet unic prin intermediul căruia să se poată vizita 5 muzee (ex: Casa Muzeelor poate fi 

vizitată cu un bilet de 30 de lei) – acest proiect este elaborat de CJ în colaborare cu Muzeul Literaturii 
Române. 

Ierarhizarea acțiunilor/proiectelor considerate prioritare pentru dezvoltarea județului, aferente culturii 
(muzeelor) 

1. Înființarea unui sistem unic de semnalizare a clădirilor de patrimoniu/a obiectivelor culturale (cu implicarea unor 
artiști vizuali – crearea imagini atipice pentru județ); 

2. Centralizarea pentru eficientizarea activității, a unor ONG-uri care s-au putea implica în activitatea culturală (sau 
un singur ONG care să atragă specialiști și fonduri pentru zona culturală);  

3. Înființarea unui Târg de Carte în Iași; 

4. Acordarea unor premii literare naționale și internaționale (acest demers ar atrage scriitorii); 

5. Dezvoltarea relațiilor culturale cu instituțiile din țară, ambasadele, consulatele, cu scopul promovării imaginii și 
pentru derularea unor activități comune în domeniul culturii, care să consolideze imaginea județului Iași; 

6. Sprijin în derularea evenimentelor culturale importante pentru județul Iași (FILIT). 

Studii/analize/ evaluări realizate anterior în legătură cu (domeniul de interes) considerate relevante și utile 
pentru elaborarea strategiei de dezvoltare județeană 

- rapoarte de activitate ale Muzeului Literaturii Române; 
- rapoarte de activitate ale managerului Muzeului Literaturii Române; 
- rapoartele efectuate în urma controalelor; 
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- rapoarte în ceea ce privește numărul de vizitatori/interacțiunea cu publicul. 
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Anexa 5.14. Raport interviu Școala Specială Pașcani  
Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind 

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Școala Specială Pașcani Director 21.04.2022 

B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a județului Iași cu privire la învățământul special 

În ceea ce privește învățământul special, la nivelul județului Iași situația este următoarea: 

- în cadrul școlilor speciale se regăsesc elevi care au toate tipurile de deficiențe (mintală, deficiențe 
senzoriale, deficiențe locomotorii); 

- profesorii care se ocupă de copiii cu probleme sunt foarte bine pregătiți, la nivelul universității Alexandru 
Ioan Cuza regăsindu-se specialiști care pregătesc personalul psiho-pedagogic; 

- Școala Specială din Pașcani asigură servicii educaționale și terapeutice copiilor din Pașcani dar și celor din 
comunele limitrofe care au deficiențe mintale (numărul total al elevilor este de 130, fiind împărțiți în 18 
clase. În trecut Școala din Pașcani școlariza masiv copiii cu deficiente medii – în momentul actual sunt doar 
3 clase de copii cu deficiențe medii (mulți dintre aceștia au fost integrați în școlile de masă), iar în 
momentul prezent copiii care vin în cadrul școlii au preponderent deficiențe grave (principalele deficiențe 
ale acestora sunt reprezentate de sindromul Down, autism, probleme de comportament severe); 

- Școala Specială din Târgu Frumos oferă servicii educaționale și terapeutice copiilor cu deficiențe mintale;  
- Liceul Special Moldova oferă servicii educaționale și terapeutice copiilor cu deficiențe de vedere – 

serviciile sunt destinate tuturor copiilor din zona Moldovei; 
- Școala Gimnazială Constantin Păunescu (Iași) oferă servicii educaționale și terapeutice copiilor cu 

deficiențe mintale;  
- Liceul Special Ion Holban (Iași) școlarizează copiii cu deficiențe locomotorii;  
- Liceul Special Vasile Pavelcu, se adresează copiilor cu deficiențe de auz; 
- colectivele de elevi cu deficiente moderate sunt formate din 8-12 elevi, iar cele de elevi cu deficiențe 

majore din 4-5 și chiar 3 elevi. 

Principalele strategii/ documente de planificare/ reglementări care adoptate cu privire la învățământul 
special, la nivel național, regional, județean, sau la nivelul instituției 

Fiecare școală este obligată să își elaboreze propria strategie de dezvoltare valabilă 4 ani. De asemenea, toate școlile 
sunt obligate să redacteze anual Planul de Dezvoltare Instituțional prin care se stabilesc direcțiile de urmat pentru 
anul respectiv (la elaborarea sa participă elevii, profesorii, părinții). 

Aspecte pozitive/ puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași, cu privire la 
învățământul special 

- existența personalului calificat (pedagogie specială și psihologie); 
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- existența dotărilor necesare copiilor cu deficiențe – mobilier, table interactive (acestea fiind achiziționate 
atât din bugetul alocat de CJ, cât și din fonduri externe);  

- construcția unor ateliere speciale pentru copii (laborator de bucătărie, unde copiii învață să se hrănească 
singuri, atelier de olărit, cameră de stimulare multisenzorială); 

- modernizarea sălilor de clasă prin care s-a realizat un design special pentru copii cu autism; 
- existența proiectelor de mobilitate în spațiul european (Erasmus+); 
- existența unor cabinete foarte bine dotate (cabinete logopedice, terapeutice, psihologice); 
- implicare mare din partea cadrelor didactice în dezvoltarea copiilor cu probleme speciale; 
- existența programelor de școlarizare la domiciliu pentru copiii care nu se pot deplasa, profesorii mergând la 

fiecare și oferindu-le serviciile educaționale de care au nevoie; 
- existența a două colaborări cu ONG-urile prin intermediul cărora se derulează proiecte (cursuri pentru 

cadrele didactice, cursuri pentru părinți); 
- desfășurarea unor conferințe prin care să se faciliteze colaborarea dintre societatea civilă, părinți, școală (la 

conferința organizată de Școala Specială Pașcani au fost peste 500 de participanți). 

Principalele probleme/ nevoi specifice ale județului Iași la nivel de învățământ special 

- nevoia de reabilitate/construire a spațiilor în care funcționează școlile (spațiul este insuficient, clădirile sunt 
vechi – anii 80); 

- nevoia de construire a unei săli de sport în cadrul Școlii Speciale Pașcani (sala actuală este inadecvată); 
- din cauza lipsei de spațiu multe din sălile destinate altor activități au devenit săli de curs (ex: laboratorul 

multimedia s-a transformat în sală pentru desfășurarea orelor); 
- necesitatea amenajării corespunzătoare a terenului de sport din cadrul Școlii Speciale Pașcani; 
- necesitatea elaborării unui ghid de bune practici pentru colaborarea dintre școală, părinți și comunitate;  
- asigurarea transportului copiilor din zonele greu accesibile (Școala Specială Pașcani dispune de două 

autobuze școlare, însă pentru a putea face față numărului de km efectuați zilnic, este nevoie de încă un 
șofer). 

Oportunități de dezvoltare factori externi), cu referire la învățământul special 

- colaborarea cu ONG-urile pentru derularea unor proiecte care să vizeze dezvoltarea. 

Acțiunile/ proiectele/ politicile implementate în ultimii ani la nivelul județului pentru atenuarea problemelor/ 
nevoilor specifice (acolo unde este cazul) 

- elaborarea unui studiu DALI și unui studiu de fezabilitate pentru construcția unui corp nou de clădire în 
cadrul Scolii Speciale din Pașcani. 
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Anexa 5.15. Raport interviu Liceul Special Moldova Târgu Frumos  
Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind 

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Liceul Special Moldova Târgu Frumos Director 03.04.2022 

B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a județului Iași cu privire la educație 

În ceea ce privește educația, la nivelul județului Iași se constată că: 

- există o infrastructură depășită în ceea ce privește construcția și designul clădirilor, școlile nefiind atractive 
pentru actul educațional (nu se respectă regulile de anvelopare, încălzire, iluminare, utilizarea energiei 
verzi, lipsa utilizării tehnologiei în școli). Designul acestora este unul învechit, nefiind gândit de specialiști 
cu viziune care să transforme școala într-un loc plăcut; 

- activitatea de modernizare a școlilor a fost atribuită directorilor, care nu au adus îmbunătățiri considerabile 
(s-au ocupat de operațiuni simple, nefiind efectuate reparații/investiții majore); 

- în ultima perioadă multe școli din mediul rural s-au închis, elevii fiind nevoiți să străbată mulți km către 
unități de învățământ din alte localități sau orașe; 

- școlile finanțate direct de către Consiliul Județean primesc finanțări suficiente astfel încât să poată oferi 
condiții optime elevilor, iar școlile care nu sunt subordonate CJ au un buget prestabilit, de multe ori 
insuficient pentru nevoile resimțite, motiv pentru care sunt nevoite să atragă susținerea financiară a 
mediului de afaceri privat; 

- sistemul de învățământ actual nu este suficient de pregătit să poată integra elevii cu probleme speciale. 

Principalele strategii/ documente de planificare/ reglementări care adoptate cu privire la educație la nivel 
național, regional, județean, sau la nivelul instituției 

- Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaționale 2018-2023 

Aspecte pozitive/ puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași, cu privire la 
educație 

- modernizarea școlilor prin programele operaționale; 
- implicarea mediului antreprenorial în susținerea educației; 
- existența de ONG-uri care derulează activități în domeniul educației; 
- existența Academiei de Leadership și Management Școlar care pregătește anual 40 de directori (aceștia sunt 

pregătiți de specialiști din Australia). 

Principalele probleme/ nevoi specifice ale județului Iași la nivel de educație 

- nevoia directorilor de a primi consultanță în vederea gestionării finanțelor; 
- nevoia de implicare activă a primăriilor în problemele întâmpinate de unitățile de învățământ; 
- nevoia de schimbare a infrastructurii educaționale (atât construcția propriu-zisă cât și dotările); 
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- facilitarea accesului copiilor la școală (implicarea primăriilor pentru a determina părinții să trimită copii la 
școală, înființarea unor rețele de transport pentru copii); 

- număr redus de școli speciale, insuficient pentru nevoile resimțite la nivel județean (3 școli pentru 
dizabilitate mintală, 2 licee regionale pentru copii cu probleme senzoriale (nevăzători și deficiențe de auz), 
școli pentru deficiențe locomotorii; 

- necesitatea sprijinirii învățământului special astfel încât să poată fi capabil să deservească toate nevoile; 
- lipsa unor specialiști în domeniul educației pentru copiii cu dizabilități în școlile de masă, din această cauză 

mulți copii abandonând școala. 

Oportunități de dezvoltare factori externi cu referire la educație 

- modernizarea școlilor prin finanțare cu fonduri UE; 
- posibilități de conturare a unei arhitecturi moderne a unităților de învățământ; 
- posibilitatea accesării fondurilor europene în vederea construirii unor unități de învățământ specializate 

pentru copiii cu probleme speciale (senzoriale, deficit de vedere, handicap locomotor etc); 
- posibilitatea de pregătire managerială a directorilor prin parteneriate cu mediul privat. 

Ierarhizarea acțiunilor considerate prioritare pentru dezvoltarea județului, aferente (domeniului de interes) 

1. Creșterea atractivității școlare 

2. Creșterea nivelului de încredere al copiilor 

3. Înființarea unor programe de parenting pentru școli care să ghideze părinții  
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Anexa 5.16. Raport interviu Asociația Pro Ruralis  
Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind 

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Asociația Pro Ruralis Director 03.04.2022 

B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a județului Iași cu privire la susținerea copiilor cu IQ superior care provin din familii 
defavorizate de la țară  

În ceea ce privește susținerea copiilor cu IQ superior, care provin din familii defavorizate de la țară, prin intermediul 
Asociației ProRuralis, la nivelul județului Iași, se constată că asociația nu beneficiază de un mecanism special prin 
care să se poată susține financiar. 

Principalele strategii/ documente de planificare/ reglementări adoptate cu privire la susținerea copiilor cu IQ 
superior care provin din familii defavorizate de la țară  la nivel național, regional, județean, sau la nivelul 
instituției 

Referitor la strategiile/documentele de planificare/reglementările adoptate cu privire la susținerea copiilor cu IQ 
superior care provin din familii defavorizate de la țară, acestea nu au mai fost elaborate începând cu anul 2015. 
Aceeași situație este întâlnită și în cazul burselor.   

Principalele reglementări legislative/documente de planificare/strategii pe care instituția trebuie să le 
respecte, cu referire la susținerea copiilor cu IQ superior care provin din familii defavorizate de la țară  

- Legea 320, dar încadrarea în reglementare este greșită (concurs de proiecte). Din cauza neexistenței altor 
reglementări legislative se impune elaborarea unor documente specifice. 

Aspecte pozitive/puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași, cu privire la 
susținerea copiilor cu IQ superior care provin din familii defavorizate de la țară  

- construirea unei „Școli de Vară” care să le permită copiilor să fie într-un proces continuu de învățare; 
- înființarea unor tabere educaționale; 
- dezvoltarea unui mecanism de susținere financiară a educației. 

Oportunități de dezvoltare factori externi), cu referire la susținerea copiilor cu IQ superior care provin din 
familii defavorizate de la țară  

- crearea unui campus educațional care să fie utilizat prin rotație de către mai multe asociații; 

Obstacole externe – amenințări privind dezvoltarea, cu referire la susținerea copiilor cu IQ superior care 
provin din familii defavorizate de la țară  

- lipsa de implicare și interes la nivel de județ; 
- lipsa surselor financiare (interne și externe); 
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- lipsa facilităților/sprijinului din partea autorităților publice locale (asociația plătește chirie către primărie și 
impozite). 

Acțiunile/proiectele/politicile implementate în ultimii ani la nivelul județului pentru atenuarea problemelor/ 
nevoilor specifice (acolo unde este cazul) 

Nu au existat în ultimii 3 ani. 

Principalele proiecte dezvoltate/implementate la nivelul județului din ultimii 5 ani, la nivel de arie tematică: 

- acordarea de tablete. 

Ierarhizarea acțiunilor considerate prioritare pentru dezvoltarea județului, aferente susținerii copiilor cu IQ 
superior care provin din familii defavorizate de la țară  

1. Construirea unei biblioteci bine dotate; 

2. Construirea unor centre de informare educațională; 

3. Implicarea mediului de afaceri privat în susținerea copiilor cu IQ superior care provin din familii defavorizate de 
la țară; 

4. Facilități fiscale acordate asociațiilor. 

Ierarhizarea proiectelor considerate utile pentru implementare în următorii ani, cu referire la susținerea 
copiilor cu IQ superior care provin din familii defavorizate de la țară 

Sprijin acordat de către Consiliul Județean primăriilor cu scopul alocării unor fonduri pentru susținerea copiilor cu 
IQ superior care provin din familii defavorizate de la țară. 
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Anexa 5.17. Raport interviu APAVITAL Iași  
Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind  

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

APAVITAL Director 21.04.2022 

B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

În urma discuției avute cu directorul Apavital S.A. au reieșit următoarele aspecte: 

APAVITAL S.A. este un operator regional din județul Iași care are principal obiect de activitate  alimentarea cu apă 
și tratarea apelor uzate (canalizare, epurare). Aceasta a fost în regie autonomă până în 2008 când a devenit societate 
comercială, având ca acționar majoritar Consiliul Județean din Iași cu 99,7 % din acțiuni.  

Conductele de aducțiune, stația de epurare a Municipiului deservesc multe localități, de aceea, au intrat în 
patrimoniul județului, fiind și motivul pentru care Consiliul Județean Iași este acționar majoritar. Există, de 
asemenea și alți acționari (în jur de 78 ). Nu toate UAT-urile pe care le deservesc fac parte din acționariat. Spre 
exemplu, Municipiul Iași nu a devenit acționar, aici serviciul fiind prestat. Firma nu primește alocații de la bugetul 
de stat sau de la buget județean, singurele venituri realizate fiind din serviciul pe care îl prestează (alimentare cu apă, 
canalizare, epurare). 

Apavital are 7 unități administrative în județul Neamț, o comună în Vaslui și o comună în Botoșani – acestea sunt în 
asociație și sunt sub operarea asociației. Referitor la cifra de afaceri, organizația a ajuns la 45 de milioane de euro, 
profitul anual situându-se între 1-5 milioane de euro. Profitul anual intră într-un cont de investiții ce vizează sisteme 
de alimentare cu apă și canalizare (reabilitare, modernizare, dezvoltare). Aceste tipuri de proiecte de investiții (stații 
de epurare, rețele de canalizare) necesită sume mari (multe UAT-uri nu își permit să le facă, astfel, este urmat 
principul coeziunii sociale). Municipiul Iași realizează un profit substanțial în fiecare an, acest profit fiind 
redistribuit prin asociație către toate UAT-urile astfel încât să se propage o dezvoltare relativ simetrică a județului. 
Salariații sunt în număr de aproximativ 1.300 (număr mediu anual), iar salariul mediu este de 5.500 de lei. 
Investițiile realizate au valoarea de 10 milioane de euro. 

Societatea a realizat proiecte cu fonduri europene (POIM - în valoare de 500 de milioane de euro cu tot cu TVA).  
Societatea deține licență de operare clasa I pe două bazine hidrografice - acestea se reînnoiesc o dată la 5 ani. Sunt 
catalogați ca operatori pe regiune întinsă și deservesc 300.000 de persoane.  

Obiectivul întreprinderii este implementarea de rețele de canalizare și epurare, rețele de alimentare cu apă în zone 
defavorizate, marcate de conectivitatea redusă la rețele. Societatea a demarat o serie de procese pentru a realiza o 
colaborare cu raioanele vecine din Republica Moldova, a semnat un memorandum de colaborare cu toate raioanele 
de pe malul Prutului, a semnat la data de 20 mai 2021 un memorandum cu Guvernul Moldovei, după nenumărate 
încercări de tratate ce au avut ca obiectiv utilizarea apei din râul Prut.  

Principalele reglementări legislative/documente de planificare/strategii pe care instituția trebuie să le 
respecte, cu referire la alimentarea cu apă, canalizare, epurare 

Societatea comercială își desfășoară activitatea pe baza legii 31 OUG 109. 
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Aspecte pozitive/ puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași, cu privire la 
alimentarea cu apă, canalizare, epurare 

- Iașul este pregătit să se dezvolte din punct de vedere hidrotehnologic; 
- organizația se află în top 10 național ca prețuri (locul 6-7). Actualizarea tarifului relativ recent (cu un an 

jumătate în urmă) a dus la urcarea în clasament, prin abordarea unei strategii de tarifare noi (prin urmare 
prețurile au crescut, tarifele la fel). Din cauza creșterii prețurilor la energie și gaze naturale acest clasament 
suferă modificări relativ săptămânal, lunar; 

- existența unor resurse de suprafață (lacuri artificiale-de ex lacul Tansa); 
- APAVITAL este principalul furnizor pentru agricultură. 

Principalele probleme/nevoi specifice ale județului Iași la nivel de alimentare cu apă, canalizare, epurare 

- Apele Române nu se preocupă de protejarea apelor de suprafață, permițând exploatarea acestora pentru 
piscicultură; 

- seceta are repercusiuni negative în regiunea moldovenească a României; 
- Iașului îi lipsește cu desăvârșire o autostradă sau o cale de transport mai accesibilă; 
- existența unor fântâni aproape inutilizabile; 
- variația de consum de la 1 la 4 (iarna față de vară)  

Oportunități de dezvoltare a factorilor externi, cu referire la alimentarea cu apă, canalizare, epurare 

- posibilitatea de a opera în regiuni din Moldova (în 1995 cererea pentru operațiunile legate de apă era foarte 
mare - se cereau în jurul a 93 de milioane de metri cubi de apă, din care 70 de milioane de metri cubi doar 
pentru industrie, în condițiile în care populația era mult mai mică). Dispariția industriilor din Județul Iași în 
perioada 1990-2000 a periclitat dezvoltarea și a adus pierderi la nivelul APAVITAL. 
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Anexa 5.18. Raport interviu REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL IAȘI 
Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind  

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL IAȘI Director Tehnic  21.04.2022 

B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a județului Iași cu privire la industria aeroportuară 

Situația actuală a județului privind industria aeroportuară: 

- Aeroportul International Iași prezintă un potențial imens pentru dezvoltarea multimodală a regiunii de 
Nord-Est a României și mai ales al celui de tip cargo; 

- infrastructura actuală rutieră și feroviară este deficitară și nu permite atingerea principalului obiectiv al 
Aeroportului Iași de a deveni un Hub International, clasificarea Aeroportului Iași conform în MPGT; 

- Aeroportul International Iași are un caracter urban, astfel acesta trebuie să facă parte din strategiile 
urbanistice atât ale județului cât și ale municipalității; 

Principalele obiective în dezvoltarea județului ar trebui sa fie: 

- dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași privind extinderea terminalelor de pasageri și a facilitaților de 
parcare; 

- dezvoltarea Aeroportului International Iași, privind extinderea suprafețelor de mișcare, turn de control și 
crearea de facilități cargo; 

- asigurarea accesibilității rutiere și feroviare la Aeroportul Internațional Iași, cum ar fi conectivitatea cu 
viitoarea Autostrada A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni, Varianta Ocolitoare de Nord - Est a Iașului, zona 
industrială Țuțora, principalele parcuri industriale Holboca, Lețcani, Miroslava, magistrala CFR 600, 
viitorul tren metropolitan, drumul european E58, trecerile de frontiera Sculeni și Albita, etc.; 

- dezvoltarea mijloacelor de transport în comun, prietenoase cu mediul; 
- dezvoltarea surselor de energie regenerabile, energie solară și hidrogen;  
- dezvoltarea sustenabilă a zonei astfel încât operațiunile aeronautice să se desfășoare în siguranță iar 

dezvoltarea urbanistică a împrejurimilor să fie continuă și pe termen lung; 
- Aeroportul Iași trebuie să fie o destinație regională și internațională cu o poziție atractivă pe piață pentru o 

varietate de companii axate pe orice, de la turism, retail, educație și inovație pana la transport și logistică. 
Până în 2030 ar putea fi asigurat un număr de cel puțin 10.000 de locuri de muncă în arealul aeroportului. 

Principalele strategii/documente de planificare/reglementări care adoptate cu privire la industria 
aeroportuară la nivel național, regional, județean, sau la nivelul instituției 

- Master Planul General de Transport al României, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 778bis din 04 
octombrie 2016. Formă aplicabilă la 31 decembrie 2018; 
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- Hotărârea de Consiliul Județean Iași nr. 47/24.02.2021, privind aprobarea Scenariului 2 din Master Planul 
Integrat  pentru realizarea obiectivului de investiție de interes public „Dezvoltarea Aeroportului 
International Iași” – Construirea de facilitați suplimentare și creșterea capacitații de procesare a pasagerilor 
în terminalele existente în partea de Vest a amplasamentului actual al Aeroportului Iași; 

- Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.417 din 22.12.2021 privind Scrisoarea de așteptări pentru 
stabilirea performanțelor așteptate de la Consiliul de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași. 

Principalele reglementări legislative/documente de planificare/strategii pe care instituția trebuie să le 
respecte, cu referire la industria aeroportuară 

- Programul de Guvernare 2020-2024 al Guvernului României, secțiunea Transport aerian și Transport 
multinodal; 

- Strategia de Transport Intermodal în România 2020, secțiunea Transportul aerian elaborate de Ministerul 
Transporturilor;  

- Strategia de Dezvoltare a Județului Iași pentru perioada 2014 – 2020. 

Aspecte pozitive/puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași, cu privire la 
industria aeroportuară 

Infrastructura aeroportuară - Dezvoltarea continuă a infrastructurii aeroportuare prin accesarea de fonduri 
nerambursabile europene pentru asigurarea protecției mediului, reducerii emisiilor de carbon, siguranței și eficienței 
serviciilor de transport, cybersecurity, etc. Dezvoltarea businessului aeroportuar prin concesiuni de terenuri în 
vederea dezvoltării de noi capabilități, precum facilitățile de tip CARGO, de mentenanță aeronave și elicoptere, 
hoteliere, etc. 
Personal specializat - având în vedere dezvoltarea actuală și viitoare a infrastructurii aeroportuare a Aeroportului 
International Iași și implicit a creșterii complexității activităților aeroportuare de planificare, mentenanță, 
operaționale și de protecția mediului, ce implică o categorie de personal specializată pe diverse discipline tehnice, 
trebuie analizată oportunitatea de a crea în cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iași cursuri de pregătire și 
specializare a studenților în scopul începerii unei cariere în industria aeroportuară. 
Personalul Aeroportului este dispus să ofere suportul prin participarea la programe comune de învățare, internship, 
workshopuri și dezbateri, ajutându-i astfel pe studenți să-și dezvolte abilități de angajare superioare în această 
industrie. 

Aeroport urban - Aeroportul Iași poate fi transformat într-un un aeroport urban (URBAN HUB), acest concept este 
parțial un răspuns la numărul mare de călători și la creșterea timpului petrecut în terminale. Conceptul oferă servicii 
și facilități noi, precum magazine, hoteluri și divertisment. De asemenea, poate fi benefic și pentru întreprinderile de 
transport sau de afaceri internaționale, care se pot localiza în imediata vecinătate. Aceste hub-uri sunt forțe 
economice și generează locuri de muncă, venituri și infrastructură. Aceste aeroporturi formează un nou nucleu de 
comerț, văzut anterior numai în centrele urbane și în centrul orașului, care deservesc o populație globală în mod 
constant în mișcare (în acest caz un model poate fi complexul Palas Mall din Iași). 

Hub internațional/centru multimodal - coordonarea la nivel municipal și județean cu toate părțile interesate în a 
realiza unul din cele mai importante centre intermodale din estul Europei. 

Accesibilitatea - asigurarea accesibilității rutiere și feroviare la Aeroportul International Iași (conectivitatea cu 
viitoarea Autostrada A8 Tg.Mures – Iași – Ungheni, Varianta Ocolitoare de Nord - Est a Iașului, zona industriala 
Țuțora, principalele parcuri industriale Holboca, Lețcani, Miroslava, magistrala CFR 600, viitorul tren metropolitan, 
drumul european E58, trecerile de frontiera Sculeni și Albita, etc). 

Principalele probleme/ nevoi specifice ale județului Iași la nivel de industria aeroportuară 
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Accesibilitatea - traficul auto aglomerat prin unicul drum de acces la aeroport. Accesul actual la Aeroportul Iași se 
realizează pe rama stradală existentă a orașului, astfel întreaga regiune de nord-est care este deservită de aeroport 
tranzitează orașul generând numeroase aglomerări. 

Noi drumuri de acces către oraș. 
Conexiune la viitoarea sosea de centura de Nord -Est a Iașului. 
Conexiune la viitoarea autostrada A8. 

Conexiune feroviară la magistrala CFR 600 și la viitorul tren metropolitan. 

Facilitați cargo - există o cerere foarte mare pentru traficul de marfă aeroportuar, venită atât din comerțul exterior de 
carne cât și cel de medicamente, mai ales cu Asia.  

Crearea de specializări pentru aeroporturi în universități  

Reglementări urbanistice în jurul aeroportului – formularea unui PUZ clar și coerent  

Alternative/surse de venituri altele decât din trafic de pasageri – aeroportul să fie văzut ca un centru comercial 

Găsirea unei soluții pentru a aduce calea ferată la aeroport + CARGO pentru a fi competitiv și accesibil 

Parc fotovoltaic de 10.000 mp pentru terminalul 4 – acesta poate fi legat la stații de producere hidrogen 

Identificare unor noi noi surse de energie  

Oportunități de dezvoltare factori externi), cu referire la industria aeroportuară 

- studiul de fezabilitate pentru Autostrada Unirii A8 Tg. Mureș – Iași – Ungheni; 
- studiu de fezabilitate pentru „Varianta Ocolitoare Iași Est”; 
- dezvoltarea accesibilității la Aeroportul International Iași, drumul de acces la aeroport Nord-Estic (comuna 

Aroneanu), drumul de acces la aeroport Sud – Estic (cartierul Tătărași) și drumul de acces Estic (comuna 
Holboca) către viitoarea zona prevăzută pentru dezvoltarea de facilitați tip cargo; 

- conexiunea feroviară cu magistrala CFR 600, gara Socola și viitorul tren metropolitan; 
- realizarea de către Consiliul Județean Iași a unui PUZ care să reglementeze zonele de servituți aeronautice 

și să identifice clar reglementările urbanistice din proximitatea aeroportului; 
- identificarea de noi programe de investiții europene din fonduri nerambursabile dedicate infrastructurii 

aeroportuare; 
- colaborarea cu ONG-urile; 
- preluarea apelor pluviale uzate în rețeaua orășeneasca și epurarea lor în cadrul stației de epurare a 

Municipiului Iași. 
-  

Obstacole externe – amenințări privind dezvoltarea, cu referire la industria aeroportuară 

- accesibilitatea rutieră și feroviară a aeroportului; 
- tendința UE de a nu mai finanța investițiile în infrastructura aeroportuară; 
- lipsa personalului specializat; 
- reducerea emisiilor de carbon și a zgomotului la aeronave; 
- consumul energetic. 

Acțiunile/proiectele/politicile implementate în ultimii ani la nivelul județului pentru atenuarea 
problemelor/nevoilor specifice (acolo unde este cazul) 
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Aeroportul Iași - suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare aterizare și platforma de staționare a 
aeronavelor de la Aeroportul Iași – 2020 

Aeroportul Iași - concesionarea terenului de 16000 mp pentru realizarea hangarului de mentenanță aeronave al SC 
AEROSTAR SA – 2020 

Aeroportul Iași - Zona de pre-îmbarcare  Terminal T3 – 2021 

Ierarhizarea acțiunilor considerate prioritare pentru dezvoltarea județului, aferente industriei aeroportuare 

1. Accesibilitatea rutieră și feroviară a aeroportului; 

2. Dezvoltarea de facilitați cargo la Aeroportul Iași; 

3. Reducerea consumului energetic al aeroportului; 

4. Reglementari urbanistice clare privind zonele de servituți aeronautice; 

5. Preluarea apelor pluviale uzate în rețeaua orășeneasca și epurarea lor în cadrul stației de epurare a Municipiului 
Iași; 

6. Dezvoltarea businessului aeroportuar prin diversificarea serviciilor aeroportuare și asigurarea unei independente 
comerciale față de principala activitate alimentată din tarifele aplicate operatorilor aerieni; 

7. Dezvoltarea conceptului de Aeroport Urban în corelare cu zona de agrement Ciric – pădure, lacuri de agrement; 

 

Ierarhizarea proiectelor considerate utile pentru implementare în următorii ani, cu referire la industria 
aeroportuară 

1. Noul Terminal internațional de pasageri T4; 

2. Realizarea terminalului cargo prin refuncționalizarea terminalului existent T2; 

3. Modernizarea terminalului de pasageri T3; 

4. Realizarea unui nou turn de control; 

5. Extinderea suprafețelor de mișcare pentru aeronave. 

Studii/analize/ evaluări realizate anterior în legătură cu industria aeroportuară considerate relevante și utile 
pentru elaborarea strategiei de dezvoltare județeană 

Master Planul General de Transport al României, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 778 bis din 04 octombrie 
2016. Formă aplicabilă la 31 decembrie 2018; 

Hotărârea de Consiliul Județean Iași nr. 47/24.02.2021, privind aprobarea Scenariului 2 din Master Planul Integrat  
pentru realizarea obiectivului de investiție de interes public „Dezvoltarea Aeroportului International Iași” – 
Construirea de facilități suplimentare și creșterea capacitații de procesare a pasagerilor în terminalele existente în 
partea de Vest a amplasamentului actual al Aeroportului Iași; 

Hub internațional - multimodal, conexiune la calea ferată, autostradă – conectivitate, accesibilitate 
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Anexa 5.19. Raport interviu Asociația Zona Metropolitană Iași 
Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind  

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Asociația Zona Metropolitană Director 10.05.2022 

B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a județului Iași  

- infrastructura de transport slab dezvoltată; 
- slaba dezvoltare a transportului rutier și feroviar; 
- cabinete medicale insuficiente; 
- infrastructură școlară slabă; 
- infrastructură agricolă slabă. 

Principalele strategii/ documente de planificare/ reglementări care la nivel național, regional, județean, sau la 
nivelul instituției 

- Strategia de Dezvoltare urbană (2014); 
- Studiul privind infrastructura din zona urbană; 
- G10 – PNRR. 

Principalele reglementări legislative/documente de planificare/strategii pe care instituția trebuie să le respecte 

- Legislație pentru ONG-uri (ar fi de ajutor o reglementare legislativă specifică); 
- Strategia economico-socială a județului. 

Aspecte pozitive/puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași 

- existența multor universități (centru universitar); 
- Iașul este un pol de creștere economică; 
- legăturile cu Republica Moldova . 

Principalele probleme/nevoi specifice ale județului Iași  

- infrastructură rutieră e slabă calitate; 
- lipsa surselor de finanțare; 
- infrastructură tehnico-edilitară slabă (apă, canalizare, gaze, gunoi). 

Oportunități de dezvoltare factori externi  

- derularea de proiecte transfrontaliere. 

Principalele proiecte dezvoltate/implementate la nivelul județului din ultimii 5 ani 

- zona industrială-Lețcani; 

http://www.poca.ro/


 
 

Pagina 760 din 770 

 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

  
 

 
www.poca.ro 

- reabilitări drumuri județene. 

Ierarhizarea acțiunilor considerate prioritare pentru dezvoltarea județului 

1. Politică fiscală pentru mediul de afaceri nu doar la nivel declarativ 

Ierarhizarea proiectelor considerate utile pentru implementare în următorii ani  

1. Dezvoltarea competențelor personalului din cadrul primăriilor din UAT-uri 

Studii/analize/ evaluări realizate anterior considerate relevante și utile pentru elaborarea strategiei de 
dezvoltare județeană 

Turism – municipiu – o strategie integrată 

AJPIS – cursuri în cadrul primăriilor prin accesarea de fonduri europene 

Fonduri pentru comune defavorizate 
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Anexa 5.20. Raport interviu Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru  
Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind  

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru Director 28.04.2022 

B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a județului Iași cu privire la dezvoltarea teritoriului (cooperare transfrontalieră) 

În ceea ce privește cooperarea transfrontalieră a județului Iași cu Republica Moldova se poate constata că:  

- până în anul 2018 județul Iași a deținut președinția asociației, însă din cauza lipsei de implicare a pierdut-o, 
în prezent având vice-președinția; 

- Consiliul Județean se implică în atragerea fondurilor europene prin Programul Operațional Transfrontalier 
România-Republica Moldova (județul Iași a avut cele mai multe proiecte depuse în perioada 2014-2020, 
dintre care 2 au fost acceptate și sunt în curs de implementare). 

Principalele strategii/ documente de planificare/ reglementări care adoptate cu privire la dezvoltarea 
teritoriului (cooperare transfrontalieră) la nivel național, regional, județean, sau la nivelul instituției 

- Programele de Cooperare Transfrontalieră 

Principalele reglementări legislative/documente de planificare/strategii pe care instituția trebuie să le 
respecte, cu referire la dezvoltarea teritoriului (cooperare transfrontalieră) 

- Legea Asociațiilor și Fundațiilor/2000 

Aspecte pozitive/puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași, cu privire la 
dezvoltarea teritoriului (cooperare transfrontalieră) 

- funcționarea asociației facilitează interacțiunea și schimbul de bune practici între cele două țări. 
 

Principalele probleme/ nevoi specifice ale județului Iași la nivel de dezvoltarea teritoriului (cooperare 
transfrontalieră) 

- nevoia de elaborare a unei politici comune care să fie în concordanță cu obiectivele asociațiilor în ceea ce 
privește dezvoltarea proiectelor de cooperare transfrontalieră; 

- facilitatea accesului la finanțare a tuturor membrilor asociației (proiecte în domeniul educației, culturii etc); 
- nevoia de implicare a reprezentantului de la Bruxelles (pentru probleme transfrontaliere) în identificare a 

unor surse de finanțare pentru proiectele transfrontaliere în afara celor dedicate. 

Oportunități de dezvoltare factori externi), cu referire la dezvoltarea teritoriului (cooperare transfrontalieră) 

- atragerea de fonduri europene prin intermediul Asociației atât pentru membrii cât și pentru CJ, acesta fiind 
cel mai favorizat membru (pentru proiecte de promovare a tradițiilor, educație etc.). 
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Obstacole externe – amenințări privind dezvoltarea, cu referire la dezvoltarea teritoriului (cooperare 
transfrontalieră) 

- limitarea activităților asociației din cauza pandemiei Covid-19 (imposibilitatea de deplasare); 
- limitarea dezvoltării activităților asociației pe fondul izbucnirii războiului dintre Rusia și Ucraina. 

Acțiunile/proiectele/ politicile implementate în ultimii ani la nivelul județului pentru atenuarea problemelor/ 
nevoilor specifice (acolo unde este cazul) 

Județul Iași are în derulare 2 proiecte de infrastructură implementate prin intermediul Programului de Cooperare 
Transfrontalieră România-Republica Moldova, unul în colaborare cu Consiliul Raional Fălești, prin care se va 
reabilita Bojdeuca Ion Creangă și unul în colaborare cu Consiliul Raional Sângerei, prin care fi reabilitat un drum 
din comuna Ungheni. 

Participarea CJ Iași în cadrul a două forumuri transfrontaliere în domeniul cultural și de accesare a fondurilor 
europene (primul a avut loc în iulie 2021, iar al doilea în aprilie 2022). 

În anul 2013 și 2014 județul Iași împreună cu Euroregiunea Prut-Siret au organizat forumul economic, acesta 
nemaiavând alte ediții din cauza costurilor ridicate.  

Ierarhizarea proiectelor considerate utile pentru implementare în următorii ani, cu referire la dezvoltarea 
teritoriului (cooperare transfrontalieră) 

1. Digitalizarea instituțiilor – achiziționarea de echipamente pentru fiecare membru al asociației; 

2. Dezvoltarea unor proiecte în domeniul culturii și al educației; 

3. Realizarea unui festival pentru promovarea tradițiilor. 

Orice alte aspecte de interes care au reieșit pe parcursul interviurilor 

Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru este formată din 36 de membri – 5 județe românești și 31 de unități 
administrativ teritoriale din Republica Moldova (29 de raioane, municipiul Bălți și unitatea teritorială autonomă 
Găgăuzea). Județul Iași este membru fondator al asociației. La început a fost creată Euroregiunea Siret-Prut-Nistru 
în anul 2002 și din cauza lipsei unei legislații clare în domeniu, a fost nevoie să se înființeze și asociația care are 
formă juridică, astfel încât să poată desfășura activități. În primă fază scopul asociației a fost acela de a atrage 
fonduri europene, ulterior devenind o platformă de interconectare a membrilor.   
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Anexa 5.21. Raport interviu Direcția proiecte și dezvoltare durabilă din cadrul CJ 
Iași 

Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind  

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Camera de Comerț și Industrie Iași Director  21.04.2022 

B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a județului Iași cu privire la comerț și industrie 

În ceea ce privește industria – în prezent se realizează o tranziție a acesteia, din industrie preponderent de mare 
volum, și consumatoare spre o industrie inteligentă (deși accesul resurselor naturale spre Iași este îngreunat). 

Caracteristicile comerțului și industriei județului Iași sunt:  

- produse de dimensiuni mici și valoare adăugată mare; 
- existența unui procent mare al firmelor care realizează pompe de injecție pentru autovehicule; 
- existența unui procent mare al firmelor din industria electromecanică (producția de matrițe); 
- industria aduce un aport semnificativ în PIB-ul județului; 
- evoluția investițiilor este afectată de lipsa infrastructurii; 
- există un potențial foarte mare de dezvoltare – Iașul este un pol de dezvoltare, centru universitar + 

specializare forță de muncă + județe limitrofe + RM; 
- Iașul este competitiv în industria 4.0; 
- existența învățământului dual (al doilea în România ca dimensiune, ca număr de absolvenți); 
- capacitate mare de producție a cerealelor; 
- baza existentă a industriei automobilistică și electro-mecanică - ELECTRA Iași. 

 

Principalele probleme/ nevoi specifice ale județului Iași la nivel de comerț și industrie 

Nevoi: 

- dezvoltarea infrastructurii de toate tipurile (în special infrastructura rutieră care a fost afectată de mașinile 
de mare tonaj și infrastructura de educație); 

- construire nod intermodal de transport prin lărgirea căii ferate până în gara Socola pentru comerț și schimb 
de comerț cu Estul și Vestul Europei; 

- dezvoltarea drumurilor comerciale N-S; 
- construirea unui port fluvial la Holboca în nod intermodal; 
- asigurarea conectivității cu Republica Moldova și spațiul exsovietic prin podul de la Ungheni și a altor 

poduri de traversare a Prutului;  
- îmbunătățirea rețelei de 5G și 6G; 
- debirocratizare în accesarea fondurilor europene; 
- digitalizarea la nivel general; 
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- asigurarea unor condiții potrivite refugiaților ucraineni care doresc să se stabilească pe teritoriul județului 
Iași; 

- folosirea căilor de transport verzi pentru transportarea producției de cereale. 

Probleme: 

- calea ferată nu asigură conectivitatea cu nordul României; 
- autostrada E-V este condamnată la subdezvoltare; 
- existența unui singur pod care asigur conectivitatea cu Republica Moldova (Barajul Stânca – Costești); 
- o mare parte a celor care activează în sectorul afacerilor consideră că cea mai importantă problemă este cea 

a educației, atât generală, cât și de specialitate, formarea profesională și învățământul dual. 

Obstacole externe – amenințări privind dezvoltarea, cu referire la comerț și industrie 

- dezechilibru între investitele din Est și Vest (din total ISD – 56% rămân în zona București-Ilfov, pentru 
zona N-E se alocă între 2,2-2,5% din toate ISD); 

- firmele ieșene sunt decapitalizate, după numeroase crize; 
- lipsa infrastructurii și a fondurilor din partea statului; 
- absenta liderilor politici din zona decizională a Guvernului României (existența a 1-2 miniștri în Guvern 

pentru fiecare regiune a României); 
- lipsa de capital propriu pentru dezvoltarea firmelor; 
- existența unei birocrații cronicizate, excesive în accesarea fondurilor europene (forma de contact APL – 

IMM-uri). 

Ierarhizarea acțiunilor considerate prioritare pentru dezvoltarea județului, aferente comerțului și industrie 

1. Digitalizare – implementarea digitalizării în tot domeniul public și instruirea personalului din IMM-uri în 
domeniul digital, prin utilizarea fondurilor europene; 
2. Implementarea de proiecte tip smart city/village (one-stop-office la nivel de UAT); 
3. Abordarea problemelor macro ale digitalizării – 5G, 6G; 
4. Înființare parcuri industriale de cercetare tehnologice . 

Studii/analize/ evaluări realizate anterior în legătură cu industria și comerțul considerate relevante și utile 
pentru elaborarea strategiei de dezvoltare județeană 

- Breviarul economic al județului Iași  
- Top firme ieșene  
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Anexa 5.22. Raport interviu Universitatea Al. I. Cuza Iași  
Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind 

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Universitatea Al. I. Cuza Iași Costel Palade 27.04.2022 

B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a județului Iași cu privire la domeniul educației 

Municipiul Iași este un oraș universitar (peste 25.000 studenți) 

În prezent foarte mulți elevi nu își fundamentează foarte bine alegerea unei facultăți, lăsându-se influențați de 
părinți, prieteni, motiv pentru care mai târziu realizează că nu se potrivesc cu domeniul pe care l-au ales și decid să 
abandoneze studiile. De aceea se impun măsuri prin care aceștia să fie bine informați în legătură cu ceea ce ar putea 
să li se potrivească.  

Pe de altă parte, așa cum se întâmplă în toată țara, și la nivelul județului Iași sunt mulți specialiști care termină o 
facultate dar care nu profesează în domeniu.  

Se constată, de asemenea o lipsă de interes a elevilor pentru practicarea meseriilor.  

Aspecte pozitive/ puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași, cu privire la 
domeniul educației 

- Universitatea reprezintă un pol al județului; 
- existența unei populații numeroase; 
- existența unor cămine pentru studenți moderne. 

Principalele probleme/ nevoi specifice ale județului Iași la nivel de domeniul educației 

- lipsa unor specialiști în diferite domenii (cofetar, informatician, instalator, electrician); 
- necesitatea elaborării unor  studii privind școlarizarea pe specializări pentru a le corela cu nevoile 

existente/piața muncii. 

Obstacole externe – amenințări privind dezvoltarea, cu referire la domeniul educației 

- slaba dezvoltare a infrastructurii care îngreunează accesul studenților/elevilor la unitățile de învățământ 
(transport rutier, feroviar). 

Principalele proiecte dezvoltate/implementate la nivelul județului din ultimii 5 ani, la nivel de arie tematică: 

1. Reabilitare Casa Universitarilor; 

2. Reabilitare Observatorul Astronomic. 

Ierarhizarea acțiunilor considerate prioritare pentru dezvoltarea județului, aferente domeniului educației 

1. Informarea elevilor cu privire la domeniile în care ar putea activa în viitor confirm nevoilor de pe piața muncii 
(existând astfel posibilitatea ca aceștia să prefere să aibă o meserie în detrimentul optării pentru o facultate); 
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2. Educație financiară începând cu clasele primare; 

3. Oferirea unor alternative pentru transportul cu mașina. 

Ierarhizarea proiectelor considerate utile pentru implementare în următorii ani, cu referire la domeniul 
educației 

1. Proiect guvernamental de construcție a unui cămin nou; 

2. Reabilitare Casa Universitarilor; 

3. Reabilitare Observatorul Astronomic; 

4. Modernizarea căminelor studențești care nu oferă condiții optime. 

Orice alte aspecte de interes care au reieșit pe parcursul interviurilor 

În urma discuției s-a solicitat realizarea unui capitol mai amplu în cadrul strategiei în ceea ce privește educația. 

Impactul Consiliului Județean asupra învățământului superior este mic. 

Pentru a promova universitatea s-a înființat Caravana UAIC, prin intermediul căreia se realizează deplasări în zonele 
Moldovei și în restul țării (în cadrul întâlnirilor sunt prezentate ofertele educaționale studenților, la care participă 
cadre didactice și personal administrativ).  
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Anexa 5.22. Raport interviu Inspectoratul Școlar Județean Iași 
Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind 

elaborarea ” Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași, cu orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

 

Instituție Persoane intervievate Data 

Inspectoratul Școlar Județean Iași Inspector  22.06.2022 

 
B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a județului Iași cu privire la educație 

Trăsăturile definitorii ale rețelei școlare din județul Iași în anul școlar curent: 

 Numărul elevilor/preșcolarilor înscriși în învățământul de masă, zi, a scăzut cu 1165 în mediul urban și cu 104 

în mediul rural; 

 Numărul elevilor școlarizați prin învățământul seral, frecvență redusă și din programul „A doua șansă” a scăzut 

cu 388 față de anul școlar precedent, în special datorită încheierii programelor cu finanțare prin POCU pentru 

programul „A doua șansă”; 

 Numărul elevilor școlarizați prin învățământul special se menține la același nivel față de anul școlar precedent. 

Principalele strategii/documente de planificare/reglementări care au fost adoptate cu privire la educație la 
nivel național, regional, județean, sau la nivelul instituției 

Repere legislative: 
• Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare  
•  ORDIN Nr. 5530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a inspectoratelor școlare 
• ORDIN nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare 

a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar 
• ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare 
• ORDIN nr. 5578 din 10 noiembrie 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023 
• ORDIN Nr. 4831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului 

didactic din învățământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare 
• ORDIN nr. 5547/6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de 

învățământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare 
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• ORDIN nr. 3035 din 10 ianuarie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 
desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în 
calendarul activităților educative, școlare şi extrașcolare                 *actualizare 16.02.2022 

• ORDIN nr. 4426 din 20 iulie 2021 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor de 
transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, cu modificările și completările 
ulterioare  

• ORDIN nr. 5870 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din învățământul preuniversitar de stat *actualizare 01.02.2022 

 

Principalele reglementări legislative/ documente de planificare/ strategii pe care instituția trebuie să le 
respecte, cu referire la educație 

- reglementări legislative- documentele mai sus-menționate 

- documente de planificare/ strategii:  

✓ PROGRAMUL MANAGERIAL AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI 
✓ STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR IEŞEAN 
✓ GRAFICUL UNIC AL INSPECȚIILOR TEMATICE, ÎN SPECIALITATE ȘI GENERALE 
✓ ANALIZA PRIVIND OPŢIUNILE ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE ALE ELEVILOR DIN 

CLASA A VIII – A EXPRIMATE ÎN VEDEREA FUNDAMENTĂRII PLANULUI DE 
ŞCOLARIZARE ŞI STABILIRII REŢELEI UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
PREUNIVERSITAR DE STAT  

 

Principalele aspecte pozitive/ puncte forte pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea județului Iași, cu 
privire la educație 

- Rețea școlară dezvoltată pe toate nivelurile de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
postliceal 

- Existența învățământului dual 
- Încadrarea, în proporţie foarte mare (98,5%), cu personal didactic calificat 
- Dotarea unităților de învățământ cu dispozitive electronice necesare digitalizării: computere, laptop-uri, 

tablete pentru elevi, videoproiectoare 
- Creșterea numărului de unități de învățământ ce au conexiune la internet. 

Principalele probleme/ nevoi specifice ale județului Iași la nivel de educație 

 

 Aspecte Negative Nevoi Specifice 

1. Laboratoare cu dotare insuficientă/ lipsă laboratoare Aparatură și materiale specifice laboratoarelor 
de științe ( chimie, fizică, biologie) 

2. Bază sportivă inexistentă în anumite școli: lipsa sălilor de 
sport, a terenurilor de sport amenajate corespunzător - construirea de săli de sport care să 
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corespundă nevoilor școlii 

3. Desfășurarea programului școlar pe două schimburi din 
cauza numărului mare de elevi din anumite școli 

- spații de învățare insuficiente 

4. Incapacitatea de a derula în bune condiții a programului 
,,masă caldă” din cauza lipsei spațiilor amenajate 
corespunzător 

- spații dotate corespunzător 

5. Existența grupurilor sanitare în exterior în școli din 
mediul rural 

- construirea de grupuri sanitare interioare și 
reabilitarea școlilor 

6. Transportul școlar este realizat cu microbuze învechite, 
unele dintre ele funcționând fără licență de transport 

- achiziționarea de microbuze școlare - necesar 
de 157 de microbuze 

Oportunități de dezvoltare (factori externi), cu referire la educație 

 
- derularea de numeroase proiecte europene la nivelul I.S.J. Iași și al unităților de învățământ; 
- derularea proiectelor de amenajare a terenurilor de sport și de construire a sălilor de sport de către 

Primăria Municipiului Iași; 
- realizarea investițiilor de infrastructură;  
- activitatea derulată de ONG-urile din județ în domeniul prevenirii abandonului școlar, al incluziunii 

sociale și al combaterii sărăciei. 

Obstacole externe – amenințări privind dezvoltarea, cu referire la educație 

- creșterea abandonului școlar, în context pandemic; 
- scăderea calității sistemului educațional pe fondul organizării procesului de învățare în mediul online. 
 

Principalele proiecte dezvoltate/implementate la nivelul județului din ultimii 5 ani, la nivel de educație 

 
1. „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” (Cod SMIS 2014+: 118327)- proiect al Ministerului 
Educației, la care I.S.J. Iași este partener 
2. „Școli prietenoase în comunități implicate” implementat de I.S.J. Iași, în parteneriat cu Asociația HoltIs și 
Fundația COTE 
3. Programul Școală după Școală 
4. Programul - pilot Masă caldă – implementat în 5 unități de învățământ 
5. „Program Național de Activități Remediale pentru Elevi”, cod SMIS 151628 
6. Proiectul „Şanse egale pentru elevii din mediul rural capabili de performanţă”, în parteneriat cu Asociaţia 
ProRuralis Iaşi 

Ierarhizarea acțiunilor considerate prioritare pentru dezvoltarea județului, aferente educației  

1. Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR) - Programului Național pentru Reducerea Abandonului 
Școlar (PNRAS), finanțat prin PNRR, în cadrul Componentei C.15 - Educație, Reforma 3 Reforma sistemului de 
învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii, Investiția 4- Sprijinirea unităților 
de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar. 
2. Proiectul POIM „Școala-mediu sigur și sănătos de învățare”- cod SMIS 143400 
3. Proiectul POC „Șanse egale la educație prin suport IT” cod SMIS 144444 34 
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Ierarhizarea proiectelor considerate utile pentru implementare în următorii ani, cu referire la infrastructura 
rutieră  

1. Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR) - Programului Național pentru Reducerea Abandonului 
Școlar (PNRAS), finanțat prin PNRR, în cadrul Componentei C.15 - Educație, Reforma 3 Reforma sistemului de 
învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii, Investiția 4- Sprijinirea unităților 
de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar 
2. Proiectul Școli mai sigure, incluzive și sustenabile (SSIS) 
3. Școală – pilot – Școala Gimnazială ,,Ion Neculce” Iași 
4. Proiectul de pilotare a catalogului electronic 

Studii/analize/ evaluări realizate anterior în legătură cu infrastructura rutieră considerate relevante și utile 
pentru elaborarea strategiei de dezvoltare județeană 

✓ STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR IEŞEAN – document de analiză realizat semestrial 

și anual de către I.S.J. Iași 
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