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Cuvânt înainte,
Dezvoltarea locală trebuie să corespundă celor 5 priorități de dezvoltare stabilite
pentru următorul exercițiu și anume de: „O Europă mai inteligentă”, „O Europă mai
verde”, „O Europă mai conectată”, „O Europă mai socială” și „O Europă mai apropiată de
cetățenii ei”.
Prin

aplicarea

obiectivelor

Strategiei

de

Dezvoltare

Locală,

se

dorește

îmbunătățirea continuă a calității vieții și creșterea bunăstării atât pentru generațiile
prezente, cât și pentru cele viitoare. În acest sens va fi promovată o economie competitivă,
care să asigure locuri de muncă, un înalt nivel de educație, ocrotirea sănătății, coeziunea
socială și protecția mediului.
Astfel se impune necesitatea existenţei unei viziuni strategice pe termen lung, care
să releve direcţiile de dezvoltare ale comunei Mogoșești-Siret, sintetizate într-un
document coerent, care să abordareze problemele cu care se confruntă comunitatea cât și
aspiraţiile de dezvoltare ale acesteia, bazate pe potenţialul deja existent.
În vederea asigurării unei dezvoltări armonioase se impune deținerea unei strategii
de dezvoltare locală, ca instrument de management utilizat pentru a aborda problemele
cu care se confruntă o comunitate și pentru a valorifica oportunitățile.
De aceea, în elaborarea strategiei s-a pornit de la problemele specifice ale comunei
abordate într-un cadru integrat, corelate cu obiectivele şi cu planurile strategice elaborate
la nivel național. Portofoliul de Proiecte al comunei Mogoșești-Siret, pentru perioada 20212027, s-a realizat cu respectarea realismului în evaluarea resurselor financiare existente şi
a posibilităţilor de dezvoltare, cât și a principiilor dezvoltării durabile.

Primar,
BUTNARIU DAMIAN
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Introducere
Strategiile de dezvoltare fac posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare
care au loc în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a schimbărilor din
mediul exterior şi fac posibilă abordarea proactivă, realizată într-un mod inovativ, a
proceselor de dezvoltare teritorială.
În România conceptul de strategie de dezvoltare locală şi-a găsit, cel puţin până în
prezent, o aplicabilitate practică redusă pentru cei implicaţi în procesele de dezvoltare
comunitară.
Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală reprezintă unul din paşii cei mai
importanţi care susţin procesele de dezvoltare locală. În esenţă, acest tip de strategie
clarifică pe termen mediu şi lung care sunt direcţiile şi domeniile spre care se orientează
efortul de dezvoltare al comunităţii.
Strategiile de dezvoltare locală sunt caracterizate de cel puţin şapte trăsături care
le recomandă managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu.
Cele şapte caracteristici ale strategiilor sunt următoarele:

▪

imagine asupra viitorului

▪

creativitate

▪

flexibilitate

▪

activitate

▪

create pentru acţiune

▪

orientare spre schimbare

▪

orientare spre un câştig durabil.

Prin prima caracteristică se înţelege că strategia este elaborată având în vedere
viitorul comunităţii pentru care aceasta este destinată, fiind parte a gândirii pe termen lung
asupra viitorului comunităţii în cauză.
Creativitatea vizează faptul că prin intermediul strategiei sunt prezentate
alternativele, posibilele scenarii de dezvoltare gândite astfel încât să se ia în considerare
cât mai mult din potenţialul de dezvoltare.
Caracterul flexibil al strategiilor de dezvoltare locală vine în sprijinul faptului că
acestea avantajează sisteme care se adaptează în permanenţă condiţiilor externe şi
modificării situaţiei interne.
O strategie nu doar reacţionează la schimbări, prin faptul că ia în considerare
influenţele diferiţilor factori interni şi/sau externi ai comunităţii ţintă, dar conţine și
elemente proactive, construind posibile planuri şi programe ce urmează a fi aplicate pentru
diferite situaţii ce ar apare pe parcurs.
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Principiul acţiunii care stă la baza unei strategii de dezvoltare se datorează faptului
că ea este compusă de programe, a căror aplicare implică acţiune concretă direcţionată
spre îmbunătăţirea situaţiei comunităţii ţintă. Orientarea spre schimbare reiese din faptul
că strategiile urmăresc elaborarea unui pachet de programe care, odată implementate, să
ducă la schimbare pe plan social, la o mai bună valorificare a potenţialului local, precum şi
orientarea activităţilor de dezvoltare în concordanţă cu procesele înregistrate pe plan local.
O ultimă caracteristică ar fi aceea că scopul planificării strategice este orientat spre
atingerea unei dezvoltări durabile.
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–2020–2030
a stabilite obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi realist,
la un nou model de dezvoltare propriu Uniunii Europene şi larg împărtăşit pe plan mondial –
cel al dezvoltării durabile, orientat spre îmbunătăţirea continuă a vieţii oamenilor
propunand o viziune a dezvoltării României, cu obiective care transced dur ciclurilor
electorale şi preferinţele politice conjuncturale:
✓

Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării

durabile în ansamblul programelor şi politicilor publice ale României;
✓

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la

principalii indicatori ai dezvoltării durabile;
✓

Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an

al ţărilor UE
În procesul elaborării şi implementării strategiilor de dezvoltare locală sunt implicaţi
următorii actori de pe plan local:
✓

administraţia publică locală

✓

comunitatea locală

✓

firme private

✓

reprezentanţii societăţii civile.
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1. ANALIZA SITUAŢIEI SOCIO - ECONOMICE A
COMUNEI MOGOŞEŞTI-SIRET
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1.1. PREZENTARE GENERALĂ A COMUNEI MOGOȘEȘTI-SIRET
Analiza situaţiei curente
Situare geografică şi accesibilitate
Regiunea Nord-Est este regiunea de dezvoltare cu cea mai mare suprafaţă din
România, fiind amplasată în partea de nord-est a ţării. În cadrul Uniunii Europene, Regiunea
de Dezvoltare Nord-Est reprezintă una din regiunile situate la limita estică ale acesteia,
alături de Regiunea Sud-Est şi alte regiuni de dezvoltare din alte state.

Regiunea Nord-Est este o zona în care istoria, cultura şi tradiţia sunt prezente şi
completează mediul natural, deosebit de atrăgător. Datorită costurilor scăzute şi a forţei
de muncă bine calificată, Regiunea Nord-Est este una din cele mai avantajoase zone pentru
investiţii din Europa. Beneficiind de trei centre universitare în regiune, forţa de muncă
prezintă un grad înalt de pregătire profesională şi un nivel adecvat de educaţie.
Relieful bogat oferă zone de deal si câmpie care se pretează unei game largi de
culturi agricole iar zonele de munte sunt favorabile dezvoltării turismului. Alte sectoare
productive importante sunt prelucrarea lemnului şi mecanica. În prezent industria textilă
este considerată ramura economică cu creşterea cea mai rapidă, în timp de turismul oferă
cel mai mare potenţial al zonei.
Din punct de vedere al participării la principalele activităţi economice, populaţia
ocupată civilă din agricultură, silvicultură şi pescuit este predominantă (41.5%) în timp ce
în servicii populaţia ocupată civilă reprezintă 35.6% iar industrie şi construcţii este de
8
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22.9%. Conform Anuarului Statistic 2011, în structura PIB, serviciile reprezintă 49.8% din
PIB, agricultura reprezintă 10.0% iar industria şi construcţiile reprezintă 30.1%.
Cu toate că Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a României
sub aspectul numărului de locuitori și al suprafeței deținute, ea se situează pe ultimul loc
în raport cu nivelul de dezvoltare.
Unul dintre principalii factori care determină nivelul scăzut de dezvoltare a Regiunii
Nord-Est este reprezentat de nivelul scăzut de atractivitate a zonelor rurale.
Spațiul rural din Regiunea Nord-Est prezintă, în context socio-economic, o serie de
elemente ce contribuie la definirea particularităților teritoriilor celor 506 comune și 2.414
de sate din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui. Zonele rurale, în special
cele din partea estică a regiunii, sunt caracterizate printr-un nivel redus de dezvoltare al
infrastructurii de bază – gradul redus de modernizare a drumurilor comunale, ce determină
o accesibilitate redusă către centrele urbane (implicit la serviciile de educație și sănătate).
Adăugând acest element la lipsa locurilor de muncă obținem un cadru al cauzelor care
determină migrarea tinerilor din mediul rural fie către Statele Membre, fie către zonele
urbane.
Principala problemă care conduce la stagnarea dezvoltării economiei în zonele rurale
din regiune este reprezentată de starea proastă a infrastructurii și în unele locuri chiar de
lipsa acesteia. Acest fapt are câteva consecințe imediate cu un rol hotărâtor în dezvoltarea
socio-economică a zonelor rurale, respectiv:
o imposibilitatea de a atrage investitori;
o imposibilitatea de a pune în valoare bogățiile naturale și așezămintele culturalistorice existente prin dezvoltarea unor sectoare de activitate cum ar fi turismul rural;
o scăderea calității vieții.
Toate acestea conduc în final la stagnarea dezvoltării economice a zonelor rurale și la
apariția în cadrul acestora a unor zone cu probleme socio-economice deosebite.
Starea infrastructurii fizice de transport și de utilități în mediul rural este precară,
fiind îmbătrânită atât fizic cât și moral. Ținând cont de faptul că infrastructura reprezintă
temelia pe care se clădesc activitățile economice, rezultă că investițiile în infrastructură
sunt prioritare în vederea remedierii dezechilibrelor și pentru stimularea dezvoltării
durabile a regiunii.
Situația drumurilor la nivelul Regiunii Nord-Est este grevată atât de lipsa fondurilor, a
lucrărilor slabe din punct de vedere calitativ, nerespectarea legislației transporturilor, cât
și a condițiilor climatice cu ierni bogate în precipitații și temperaturi scăzute care duc la
distrugerea rapidă a drumurilor.

9

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOŞEŞTI-SIRET, JUDEŢUL IAŞI, 2021- 2027

Relansarea economică şi accelerarea dezvoltării durabile reprezintă obiectivul
esenţial pentru asigurarea depăşirii condiţiei actuale a Regiunii Nord-Est. Acesta vizează
crearea infrastructurilor necesare pentru favorizarea mediului de afaceri, precum şi
sprijinirea dezvoltării IMM-urilor, dezvoltarea accentuată a spiritului antreprenorial,
dezvoltarea rurală cât şi a agriculturii.
Beneficiind de o bogată tradiţie istorică, culturală şi spirituală, regiunea îmbină în
mod armonios tradiţionalul cu modernul şi trecutul cu prezentul, potenţialul acesteia
putând fi folosit pentru dezvoltarea infrastructurii, a zonelor rurale, a turismului şi a
resurselor umane.
În cadrul regiunii, judeţul Iaşi este situat în partea de nord – est a României şi central
- estică a Moldovei, între paralelele 46°50’ şi 47°36’ latitudine nordică şi între meridianele
26°33’ şi 28°07’ longitudine estică.
Situat în partea de Nord - Est a României, Judeţul Iaşi este mărginit la vest de râul
Moldova şi la est de râul Prut (care constituie şi graniţa cu Republica Moldova). Cu o
suprafaţă de 5476 Km2, Iaşul este un judeţ mediu ca întindere, reprezentând 2,3% din
suprafaţa ţării.

Relieful judeţului este deluros. Partea centrală şi nord-estică este dominată de dealuri
şi podişuri interfluviale joase, udate de râurile Bahlui şi Jijia, având versanţi afectaţi de
alunecări de teren şi lunci inundabile. Partea de vest cuprinde culmi deluroase şi platouri
10
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înalte (de peste 400 m), având şi zone reprezentate de luncile râurilor Siret şi Moldova.
Partea de sud are un relief înalt şi masiv (350 – 450 m), străbătut de afluenţii râurilor Bârlad
şi Vaslui.
Clima este temperat – continentală, cu variaţii ale temperaturii între -36 0C + 40 0C,
media anuală în perioada 1901 – 2000 fiind de +9,5 0C.
Reţeaua hidrografică este formată din râuri cu dimensiuni variabile şi iazuri rezultate
din lucrările hidroameliorative efectuate pentru evitarea inundaţiilor şi stocarea excesului
de apă necesară pentru perioadele secetoase.
Resursele naturale ale judeţului sunt de interes local (nisipuri, pietrişuri, argile, ape
minerale etc.). Vegetaţia naturală este specifică silvo–stepei, iar cea silvică este
reprezentată de păduri de foioase. Fauna include specii de interes cinegetic: capra roşie,
mistreţul, lupul, vulpea, iepurele, păsări de penaj. Localizarea principalelor resurse
naturale este următoarea:
- ape minerale sulfuroase şi feruginoase: Strunga, Nicolina;
- calcare: Bărbăteşti, Costeşti, Ipatele, Păun, Schitu Duca, Deleni, Strunga;
- argile: Vlădiceni;
- nisipuri pentru construcţii: Mogoșești-Siret.
Bogăţia solului este dată de existenţa a peste 381,26 mii ha teren agricol, din care:
67,17% teren arabil (256,10 mii ha);27,98 % păşuni şi fâneţe (106,70 mii ha); 4,85 % vii şi
livezi (18,46 mii ha).
Pădurile şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră însumează cca. 97,89 mii ha, apele
13,10 mii ha, căi de comunicatie şi clădiri 29,30 mii ha. De menționat că o suprafață de
26,00 mii ha o constituie terenurile degradate și neproductive (statistică 2014 INS -judetul
Iasi)
Judeţul Iaşi se evidenţiază prin următoarele:
existenţa unui potenţial economic: sector bancar bine dezvoltat, parcuri industriale
şi comerciale aflate în dezvoltare, volum de investiţii în creştere, forţă de munca
calificată;
apropierea de graniţa cu Republica Moldova, (vama Sculeni, Albiţa) şi la doar 180
km de cea mai important vamă cu Ucraina (Iaşiul reprezintă un important nod de
tranzit către piaţa fostelor ţări CSI);
important nod rutier şi feroviar în zona de N-E a ţării;
important centru cultural al Moldovei;
important centru economic al Moldovei.
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Comuna Mogoşeşti-Siret face parte din Regiunea de Nord-Est, fiind aşezată în
partea vest de judeţului Iaşi, între râurile Moldova şi Siret, la o distanţă de 15 km de oraşul
Paşcani şi 28 km de Municipiul Roman, fiind străbătută de şoseaua judeţeană RomanPaşcani.
Aceasta se învecinează la nord cu Comunele Mirosloveşti, satul Ciohorani şi comuna
Stolniceni Prajescu (satele Stolniceni-Prăjescu, Cozmeşti și Brătești), la est cu Comuna
Alexandru Ioan Cuza, la vest cu Comuna Tupilaţi, judeţul Neamţ, Mirosloveşti, Ciohorani,
judeţul Iaşi, la sud Comuna Hălăuceşti judeţul Iaşi şi Nisiporeşti, judeţul Neamț.

Comuna Mogoşeşti-Siret se compune din următoarele trei sate: Mogoşeşti-Siret,
Tudor Vladimirescu şi Muncelu de Sus fiind despărţite doar de unele uliţe, neexistând
distanţă nelocuită între ele. Muncelu de sus este aşezat la doar 4Km de centrul de comună
şi se împarte în trei sectoare: Vale, Deal şi Vie.

Mogoşeşti-Siret
Bătrânii din Mogoşeşti -Siret povestesc că în a doua jumătate a secolului al VI lea si
începutul secolului al VII lea, boierii moldoveni, datorită pădurilor imense de stejar, fag,
carpen şi salcie ce le aveau pe ambele maluri ale Siretului (o faună bogată în vânat), au
întreţinut relaţii de prietenie cu boierii din Ardeal, pe care i-au invitat la diferite vânători.
Se prespune de asemeni ca un oarecare boier “Mogoş” din Ardeal s-a stabilit cu familia şi
argaţii în partea de est a râului Siret şi primind ca donaţie din partea Mănăstirii Neamţului
o parte din moşie care se întindea între actualele comune Stolniceni-Prăjescu, Heleşteni şi
Halaucesti şi satul Muncelu de Sus au pus bazele satului Mogos care mai târziu se va numi
12

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOŞEŞTI-SIRET, JUDEŢUL IAŞI, 2021- 2027

Mogoşeşti şi îşi schimbă locul în partea dreaptă a Siretului. Din acaesată legendă reiese
faptul că Mogoşeştii au fost înfiinţaţi în a doua jumătate a secolului al XVII lea, fapt ce este
adevărat deoarece la 25 august 1454 este menţionată vama de la Mogoşeşti.

Tudor Vladimirescu
Satul a fost înfiinţat în anul 1892 prin împroprietărirea unor cetăţeni care se vor
aşeza aici şi vor forma un sat numit Satul Nou, în anul 1921, şi se va schimba numele în
Principesa Maria, ca mai apoi pe 23 martie 1948 să se schimbe numele în Tudor Vladimirescu,
nume ce i-a rămas şi astăzi.

Muncelul de Sus
În ceea ce priveşte vechimea satului Muncelul de Sus, din documentele privind istoria
României din secolul XIV-XV editate la Academia RPR DIN ANUL 1954, reiese că la 8
septembrie 1442 acest sat exista. Acest sat a fost primit de Bode Harje ca răsplată la slujirile
din timpul domnitorului Alexandru cel Bun. Această moşie este stăpânită apoi de o serie de
boieri printre care pot fi amintit paharnicul Balos al cărui nume se păstrează şi astăzi în
„pădurea lui Balos”.
Conform documentelor, satul Muncelu de Sus a devenit comună în anul 1471, lucru
prevăzut în manuscrisele pe pergament ale lui Dumitru Sturza, acte ce există la arhivele
satului din Bucureşti. În această perioadă satul era împărţit în două părţi: partea de est
locuită de răzeşii eliberaţi de Ştefan cel Mare care aveau menirea să anunţe prin aprinderea
focului când duşmanii intrau în ţară. Iar partea de vest era locuită de clăcaşi de pe moşia
boierescă. Din materialele arheologice aflate în muzeul şcolii generale din Muncelul de Sus
ca toporaşe, pumnale, răzuitoare, ceramică şi multe alte obiecte rezultă că sat are o
vechime mult mai mare decât cea atestată. Din resturile de arme găsite reiese că satul a
dat Moldovei ostaşi de apărare.
Date statistice din anii 1899, 1913, 1930, 1940, 1948, arată că satele Mogoşeşti şi
Muncelu de Sus a fost fiecare reşedinţă de comună, aparţinând de Plasa Mirceşti din judeţul
Roman. Relaţiile dintre cele două sate nu au fost niciodată întrerupte şi ca dovadă în anul
1907 s-au unit şi s-au ridicat să lupte pentru drepturile lor. Din anul 1950, comuna Mogoşeşti
s-a unit cu comuna Muncelu de Sus rămânând cu reşedinţa de comună în satul Mogoşeşti,
căruia i s-a schimbat denumirea în anul 1968 în Mogoşeşti-Siret.
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Relief şi suprafaţă
Teritoriul comunei Mogoşeşti-Siret este situat în partea de sud a Podişului Sucevei,
între culoarele largi ale văilor Siretului şi Moldovei.
Relieful comunei este un relief colinar ca formă şi înfăţisare, având variaţii de la
luncă-Lunca Siretului - până la podiş - partea cea mai înaltă în centrul satului Muncelu de Sus
(320 m) - precum şi cu cele două terase ale Siretului, aproape de acelaşi nivel cu luncă şi
care este inundabilă, iar a doua este mai înaltă pe unde trece şoseaua judeţeană şi calea
ferată Bucureşti-Suceava.
Formele principale de relief au o dezvoltare de la nord-vest către sud-vest şi cuprind:



partea centrală, interfluviul Moldova-Siret, construit dintr-un platou larg, în partea

de nord, continuând ca o culme din ce în ce mai îngustă către sud;



culoarul Siretului, situat la est şi format din şesul propriu-zis şi o serie de serie de

terase fluviatice;



culoarul Moldovei, cuprinzând terasele medii şi superioare, inclusiv zona de

racordare cu terasele Siretului, situate la vest.
Altitudinile maxime se întâlnesc în partea central-nordică, în cadrul interfluviului
Siret-Moldova şi ating 372 metri altitudine absolută la nord-nord-vest de satul Muncelu de
Sus, la hotarul cu comuna Mirosloveşti.
Altitudinile cele mai coborâte se întâlnesc în şeşul Siretului, la hotarul cu comuna
Hălăuceşti, respectiv 197-198 metri altitudine absolută.
Suprafaţa generală a reliefului are o înclinare radială, în partea central-nordică către
est, sud şi vest.
Intefluviul Moldova-Siret are o înclinare generală de la nord-vest către sud-vest,
înclinare conformă cu înclinarea straturilor geologice, în timp ce terasele fluviatice scad în
altitudine spre vest şi est, către albiile celor două râuri.
Astfel, relieful se prezintă în zona subcarpatică a masivului Ceahlău cu terenuri de şes
şi luncă. Pante mai accentuate sunt în satul Muncelul de Sus, în punctele Petriş, Frnzeni.
Clima
Clima este temperat-continentala cu influente asiatice mai mult evidente iarna.
Vanturile principale care bat pe teritoriul comunei sunt: crivatul, bate din directia N-NE in
perioada iernii. Vantul de Sud-Vest un vant cald care topeste zapezile si Baltaretul care sufla
din directia S-SE numai primavara.
Temperatura medie anuală a aerului este de 8,3°C, cu 1,3°C mai mică decât
temperatura medie pe ţară. Variaţia lunară a temperaturii arată că această creştere din luna
14
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februarie până în iulie-august când atinge valori maxime duce la o dezvoltare vegetativă a
tuturor culturilor, iar din luna septembrie până luna decembrie în general anotimpul este
ploios, lucru ce favorizează lucrările de toamnă mai ales semănatul grâului, dar mai puţin
favorabil pentru coacerea porumbului şi a strugurilor.
Îngheţurile timpurii apar în jurul datei de 10 octombrie şi dispar în jurul datei de 20
aprilie. Cel mai timpuriu îngheţ s-a înregistrat în anumiţi ani la datele de 14 septembrie iar
cel mai târziu îngheţ la dat de 21 mai. În ceea ce priveşte primele brume, acestea apar în
jurul datei de 10-20 septembrieiar ultimele în jurul datei de 20 aprilie şi uneori până la 5-10
mai.
Umiditatea aerului se stabileşte prin umidităţi absolute şi relative, medii lunare şi
anuale având valoarea umidităţii maxime absolute întâlnite în jurul datei de 16 iulie, iar cea
minimă în luna ianuarie.
Vânturile predominante bat din direcţia nord-sud şi nord-est. Grivăţul de origine
polară care aduce şi presipitaţii în unele anotimpuri ale anului. Iarna mai suflă şi vântul
dinspre sud-vest cald, ce provoacă topirea zăpezilor.
Suma medie a precipitaţiilor anuale este de 529 mm, mai ridicate în zona interfluviului
înalt. Din punct de vedere geobotanic, teritoriul se încadrează în zona de pădure la care se
adaugă vegetaţia azonală din lunca Siretului.
Hidrografia
Principala apa care trec prin comuna este raul Siret de la Nord la Sud pe o distanta de
4 km. A fost folosit pentru irigare. In anii bogati in precipitatii revarsa inundand circa 400500 ha teren si chiar locuintele din partea de jos a satului Mogosesti.
Din punct de vedere hidrografic, apele din partea estică şi sudică se drenează spre
Siret iar cele din zona nord-vestică şi sud-estică către Moldova.
Resurse naturale
Vegetatia in aparenta o vegetatie de silvo-stepa in realitate vegetatia naturala este
o vegetatie foarte variata de cea de lunca pana la etajul fagului si carpenului. Arborii sunt
reprezentati prin plop, salcie, arin apoi ulm si stejar, carpen si fag, a mai fost plantat si
salcam, celelalte plante sunt reprezentate de stuf, papuris, pirul etc.
Solul este brun roşcat spre cernoziom degradat iar în partea de către râul Siret şi
peste râu este un sol aluvionar în suprafaţă de 331 ha. Solurile acide în diferite stadii de
podzolire care ocupă circa 45% din suprafaţa totală a terasamentului agricol, solurile hetoargiloase usor degradabile care ocupă 37% din suprafaţa agricolă şi cernoziomul de luncă
gleizat la baza lutos, luto-argilos pe depuneri aluvionare, cernoziomul de luncă slab aluvionat
15
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la suprafaţă gleizat la baza depuneri aluvionare grele situate în partea centrală dintre râul
Siret şi mlastina.
Dn punct de vedere geologic depozitele de suprafaţă aparţin orizontului inferior al
Basarabianului mediu şi Cuatenarului.
Principalele resticţii ale producţiei agricole pe teritoriul comunei Mogoşeşti-Siret sunt:

▪

aciditatea - solurile acide ocupă o suprafaţă de 1984,7 ha ceea ce reprezintă 70,78%

din suprafaţă, fiind răspândite practic pe întreaga suprafaţă a comunei cu excepţia luncii
Siretului;

▪

excesul de umiditate - afectează o suprafaţă de 829,5 ha, reprezentând 39,57% din

totalul suprafeţei. În funcţie de natura excesului se disting:

▪

exces de umiditate de suprafaţă, datorat prezenţei în sol a unui orizont Bt slab

permeiabil. Afectează o suprafaţă de 227,3 ha, ceea ce reprezintă 8,11% din suprafaţă.

▪

exces de umiditate freatică şi de suprafaţă, care afectează solurile din lunca

Siretului şi din unele văi înguste. Reprezintă o suprafaţă de 416,2 ha, respectiv 14,83% din
suprafaţă.

▪

excesul de umiditate freatică, de suprafaţă şi inundabilitate, care afectează solurile

din albia majoră a Siretului, zonele depresionare, şi unele văi înguste. Afectează o suprafaţă
de 186 ha reprezentând 6,63% din totalul suprafeţei.

▪

eroziunea de suprafaţă - constă în îndepărtarea parţială sau totală a orizonturilor

fertile ale solurilor şi sărăcirea lor în substanţe nutritive. În comparaţie cu alte teritorii
comunale, eroziunea de suprafaţă ocupă suprafeţe restrânse, ca urmare a reliefului
predominant plan sau slab înclinat. Pe diferite grade de eroziune, situaţia se prezintă astfel:
▪ eroziune slabă de suprafaţă 373,3 ha (13,31% din suprafaţă)
▪ eroziune moderat-puternică de suprafaţă 74,5 ha (2,65% din suprafaţa totală).

▪

salinizarea - afectează 156,8 ha, reprezentând 5,59% din suprafaţa totală.

Suprafeţele sunt situate în partea centrală şi estică a luncii Siretului.

▪

textura fină - ocupă o suprafaţă de 152,1 ha respectiv 5,42% din suprafaţa totală.

Cea mai mare parte din suprafaţă este situată în lunca Siretului .

▪

tasarea - solurile cu grad înaintat de tasare ocupă o suprafaţă de 63,5 ha, respectiv

1,23% din total.

▪

volumul edafic redus - solurile superficiale, litice, cu pietriş la mică adâncime ocupă

o suprafaţă de 34 ha, respectiv 1,23% din toatal. Terenurile afectate de alunecări stabilizate
ocupă 27 ha, ceea ce reprezintă 0,84% din totalul suprafeţei.
16
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Analiza SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-poziţionare avantajoasă a comunei în

- inexistenţa zăcămintelor de subsol

apropierea municipiilor Iaşi și Pașcani;

(gaze naturale, cărbuni etc);

- traversarea comunei de rute importante

- existenţa procesului de eroziune a

de transport rutier;

solului

- existenta unui sistem de colectare

- suprafeţe afectate de alunecări de

selective a deșeurilor

teren;

- gamă variată de resursele naturale:

- nu există reţele de alimentare cu gaz si

păduri, ape, soluri, peisaje;

canalizare;

- relief variat,
- grad ridicat de accesibilitate;
- existenţa unor soluri fertile ce permit
dezvoltarea agriculturii.

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- realizarea de lucrări de îmbunătăţiri
funciare;

- existenţa unor zone cu risc de inundaţii şi

- valorificarea mai eficientă a resurselor

alunecări;

naturale

- schimbările climatice (temperaturi,

de

care

dispune

comuna

Mogoșești-Siret în vederea dezvoltării

precipitaţii) din ce in ce mai frecvente

turismului, agriculturii, zootehniei;

- accentuarea poluării apelor;

- accesarea fondurilor nerambursabile

- realizarea de defrişări necontrolate.
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1.2 POPULAȚIA ȘI FORȚA DE MUNCĂ

Analiza situaţiei curente
Evoluţia fenomenelor demografice din ultimele decenii arată că s-au produs
modificări substanţiale în comportamentul demografic al populaţiei, sub influenţa activă a
unor factori de ordin social, economic, psihologic, educativ şi legislativ.
În cadrul acestui comportament se înscrie evoluţia cu tendinţe relativ pozitiv, cea
de scădere a natalităţii şi sporului natural, iar pe de altă parte evoluţia întreruperilor de
sarcină, divorţurilor şi mortalităţii materne. Asemenea evoluţii ale comportamentului
demografic arată că în condiţiile actuale ale dezvoltării societăţii, conţinutul, latura socială
a fenomenelor demografice în comparaţie cu cea biologică, are importanţă din ce în ce mai
mare.
Politica demografică a oricărui stat trebuie să fie în concordanţă directă cu condiţiile
specifice etapei de dezvoltare prin care trece statul respectiv.
România a pierdut în anul 2019, 100.000 de locuitori, conform datelor Institului
Național de Statistică. Cauza principală a scăderii o reprezintă sporul natural negativ;
numărul celor care au decedat a depășit numărul născuților-vii cu peste 73.000 de persoane.
Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 118,2 la 121,3 persoane vârstnice
la 100 de persoane tinere în ultimul an.
Declinul demografic este cea mai importantă provocare pentru viitorul României.
Cifrele, chiar dacă diferă de la an la an, de câteva decenii indică foarte clar că avem o
18
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populație care se restrânge. Prognozele arată că în 2050 populația României poate să ajungă
la 15-16 milioane de locuitori. Și țările din răsăritul Europei se confruntă cu o provocare
similară. Declinul demografic nu este de bun augur pentru economie și pentru societate.
Perspectiva este aceea de a avea o economie mult mai mică, o populație îmbătrânită.
Structura consumului și structura producției vor fi modificate
Caracteristicile demografice ale comunei Mogoşeşti - Siret reprezintă repere
importante în realizarea unei dezvoltări durabile a comunei. Indicatorii stării şi ai mişcării
populaţiei comunei vor reprezenta fie factori favorizanţi, fie defavorizanţi în ceea ce
priveşte evoluţia şi dezvoltarea de ansamblu a comunei. Sănătatea comunităţii în ceea ce
priveşte demografia rezultă atât, din valorile ridicate ale natalităţii şi fertilităţii, cât şi din
valorile reduse mortalităţii şi mortalităţii infantile.
Mişcarea naturală a populaţiei constituie, alături de mişcarea migratorie, una dintre
componentele care determină evoluţia în timp a populaţiei. Mişcarea naturală surprinde
două fenomene demografice: natalitatea şi mortalitatea.
Natalitatea este exprimată cantitativ prin rata brută a natalităţii care reprezintă
numărul născuţilor vii la 1000 de locuitori într-o perioadă determinată de timp (în general
un an calendarisitc). Natalitatea este un fenomen demografic sensibil la schimbările de
ordin socio-economic.
Dacă ne referim la județul Iași, conform INS -Directia Judeteană de Statistica Iași, în
anul 2016 numărul născuților vii la 1000 locuitori a fost de 10,5 (în urban 10,3 și în rural
10,6), ca în anul 2017 acesta să scadă la 9,4 (9,1 în urban și 9,6 în rural).
Mortalitatea la 1000 locuitori a avut în anul 2016 o valoare de 9,5 (7,9 în urban și
11,0 în rural) determinând un spor natural consemnat pentru județul Iași de +1 (+2,4 în
urban și -0,4 în rural).
În anul 2017 mortalitatea în județul Iași a fost de 9,7 (8,0 în urban și 11,3 în rural).
Sporul natural a fost de -0,3 (+1,1 în urban și -1,7 în rural).
Dacă analizăm datele privind mișcarea naturală a populației inregistrate în perioada
2016-2017 în judetul Iași se remarcă o scadere semnificativă a natalității și o creștere a
mortalității mai pregnantă în mediul rural. In acest context sporul natural devine în anul
2017 negativ influențat major de mediul rural.
Dacă ne referim la comuna Mogoșești- Siret în cele ce urmează este prezentată
evoluţia populaţiei comunei în perioada 2000-2018:
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Evoluția populației în comuna Mogoșești-Siret
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Sursa: Institutul Naţional de statistică,Direcţia Judeţeană de statistică Iaşi – Statistici
judetene https://iasi.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/

După cum se poate observa, la nivelul comunei Mogoşeşti-Siret se remarcă o tendinţă
de descreştere a populaţiei. Astfel, se poate afirma că suprafaţa comunei este ameninţată
de depopulare (densitatea este egală sau mai mică de 50% comparativ cu media pe ţară iar
rata de descreştere anuală a populaţiei este mai mare de 0,5%)
Structura populaţiei pe grupe de vârstă
Conform INS - Direcția județeană de statistica Iași, după mediul de locuire, populația
județului Iași, este astfel structurată:

Structura populației județului Iași pe medii de locuire
2018

2017

2016

0

100000

200000

300000

400000

rural

500000

urban

600000

total

700000

800000

900000 1000000

Sursa: Institutul Naţional de statistică,Direcţia Judeţeană de statistică Iaşi – Statistici
judetene https://iasi.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/

20

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOŞEŞTI-SIRET, JUDEŢUL IAŞI, 2021- 2027

În anul 2016 un procent de 48,26% din populația județului Iași locuia în mediul urban,
51,74% în mediul rural. Dacă ne referim la grupele de vârstă, un procent de 56,41% din grupa
de vârstă 0-14 ani, 50,96% din grupa 15-59 ani si 50,09% de 60 si peste 60 ani trăiesc in
mediul rural.

Structura populației pe grupe de vârstă, județul Iași, 2016
600000
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300000
200000
100000
0
urban
total

rural
0-14 ani

15-59 ani

60 si peste

Sursa: Institutul Naţional de statistică,Direcţia Judeţeană de statistică Iaşi – Statistici
judetene https://iasi.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/

În anul 2018, din totalul populației județului Iași, 51,40% locuiau în mediul rural. Pe
grupe de vârstă, raportat la intreaga populație a județului de 944074 locuitori, în mediul
rural 54,84% au vârsta 0-14 ani, 51,35% între 15 și 59 ani în timp ce 48,59% au 60 și peste 60
de ani.

Structura populației pe grupe de vârstă, județul Iași, 2018
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Sursa: Institutul Naţional de statistică,Direcţia Judeţeană de statistică Iaşi – Statistici
judetene https://iasi.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/
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Structura pe grupe de vârstă a populaţiei comunei Mogoşeşti-Siret, la recensământul
din 2011 se prezentă astfel:

Grupa de vârstă
2000
1500
1000
500
0

Grupa de vârstă

0-19
859

20-59
1809

peste 60 ani
1021

Sursa: Recensământul României 2011 - Populatia stabila pe sexe si grupe de varsta judete, municipii, orase, comune.

După cum se poate observa, ponderea cea mai mare în totalul populaţiei o deţinea
în 2011, anul ultimului recensământ, populaţia matură cu un procentde 27,68%.
Populaţia matură, cu vârste cuprinse între 15-59, reprezintă 49,04% în totalul
populaţiei comunei Mogoşeşti-Siret, populaţia tânără (0-19 ani) reprezintă aproximativ
23,29%, iar populaţia îmbătrânită (peste 60 de ani), 27,68% din totalul populaţiei.
Procentul de 27,68% al populatiei cu vârstă peste 60 de ani evidenţiază o problemă
majoră a comunei Mogoşeşti-Siret şi anume îmbătrânirea demografică, care în timp poate
duce la depopulare.
Indicele de îmbătrânire al populaţiei, reprezintă raportul dintre populaţia în vârstă
de peste 60 de ani şi populaţia în vârstă de 0-19 ani. Acest indicator determină capacitatea
sau incapacitatea unei comunităţi de a se regenera demografic. Astfel, la nivelul comunei
Mogoşeşti-Siret, acest indice înregisrează următoarele valori:
Nr. de locuitori cu
varsta de peste 60
ani
1021

Nr.de locuitori cu
varsta cuprinsa
intre 0-19 ani
859

Indice de
imbatranire al
populatiei
1,19

Structura populaţiei pe sexe
Structura pe sexe a populaţiei comunei Mogoșești-Siret in 2018, este una echilibrată,
respectiv populaţia masculină este de 1857 persoane iar cea feminină este de 1919
persoane, structura ce s-a pastrat pe o perioada mai lungă de timp.Structura pe sexe a
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populaţiei comunei in 2018, este una echilibrată, respectiv populaţia masculină este de 1857
persoane iar cea feminină este de 1919 persoane, structura ce s-a pastrat pe o perioada mai
lungă.

Sursa: Institutul Naţional de statistică,Direcţia Judeţeană de statistică Iaşi – Statistici
judetene https://iasi.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/

Structura etnică
Cu privire la structura populaţiei în funcţie de etnie, românii reprezintă populaţia
majoritară, pe actualul teritoriu al comunei Mogoşeşti-Siret, aceştia fiind în număr de 3640.
În ceea ce priveşte numărul de 147 de persoane rămase din totalul populaţiei, despre
acestea nu se cunosc informaţii disponibile cu privire la etnie.
Structura populaţiei în funcţie de apartenenţa confesională
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor comunei Mogoșești-Siret
sunt ortodocși (74,98%), cu o minoritate de romano-catolici (18,32%), adventişti (0,30%),
martorii lui iehova (0,14%), creştini după Evanghelie (0,52%), creştini de rit vechi
(1,30%),altă religie (0,11%), fără religie (0,16%). Pentru 4,15% din populație, nu este
cunoscută apartenența confesională.
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Structura populaţiei în funcţie de apartenenţa confesională
2766
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5

19
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Sursa: Recensământul României 2011 - Populatia stabila dupa religie - judete, municipii,
orase, comune

Starea civilă a populaţiei
Conform datelor statistice aferente județului Iași, în anul 2016, căsatoriile au fost
de 6,4 la 1000 locuitori (7,8 în mediul urban și 5,1 în mediul rural) în timp ce divorțurile au
fost de 1,16, din care 1,45 în urban și 0,89 în rural raportat la 1000 de locuitori.
In anul 2017 căsătoriile au înregistrat o rata de 6,8 la 1000 locuitori - 8,2 în mediul
urban și 5,4 în mediul rural. Divorțurile au înregistrat și ele o creștere la o rată de 1,18 la
1000 locuitori (1,45 in urban și 0,92 în rural).
La nivelul anului 2011, starea civilă a populaţiei comunei Mogoşeşti-Siret se prezentă
astfel:
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Starea civilă a populaţiei
Persoane care
traiesc in uniune
consensuala, 128
divorţaţi, 162

văduvi, 382

necăsătoriţi, 1421

căsătoriţi, 1724

Sursa: Recensământul României 2011 - Populatia stabila pe sexe si stare civila - judete,
municipii, orase, comune

Chiar dacă la nivel naţional se observă o tendinţa de oficializarea a căsătoriilor tot
mai rară şi o rată a divorţurilor tot mai ridicată, în ceea ce priveşte comuna Mogoşeşti-Siret,
situaţia stă tocmai invers. Respectiv, procentul cel mai ridicat a fost înregistrat în cazul
personelor căsătorite respectiv, 46,73%, în timp ce procentul divorţurilor a fost unul
nesemnificativ, de 4,39%.
Forţa de muncă
Persoanele apte de muncă dar şi persoanele sub şi peste vârsta de muncă aflate în
activitate reprezintă resursele de muncă ale comunităţii. Populaţia activă se compune din
persoane care exercită o activitate profesională sau care, fără să lucreze sunt în căutarea
unui loc de muncă.
Indicele de înnoire a forţei de muncă (15-29/30-44 ani) - este raportul între populaţia
de vârsta 15-29 ani si populaţia din grupa de vârstă 30-40 ani şi se prezintă astfel:
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Nr. locuitori cu

Nr. locuitori cu

Indicele de

varsta cuprinsa

varsta cuprinsa

reinoire a fortei de

intre 15-29 ani

intre 30-44 ani

munca

684

814

0,84

După cum se poate observa, populaţia matură este înlocuită în proporţie de 84%.
La nivel local este nevoie să se încurajeze rămânerea în comună a acestui segment
de populaţie printr-o politică economică şi socială adecvată.

Analiza SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE
-

- procent ridicat al căsătoriilor;

populaţia comunei Mogoșești-Siret este

caracterizată

- ponderea ridicată a populaţiei active;

de

un

grad

ridicat

de

îmbătrânire demografică.

- ospitalitatea recunoscută a locuitorilor.

- adaptarea lentă a populaţiei rurale mature
şi vârstnice la schimbările şi provocările
lumii actuale şi la fenomenul mobilităţii şi
reconversiei profesionale;
- lipsa de preocupare a populaţiei pentru

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- apropierea de municipiul Pașcani și orașul

-

Roman creşte oportunităţile oferite pe piaţa

populaţei comunităţii;

muncii pentru locuitorii comunei Mogoșești-

- migrarea populaţiei tinere spre centrele

Siret;

urbane;

-proiectele de dezvoltare ale infrastructurii

- scăderea ratei natalităţii;

pentru creşterea accesibilităţii zonei;

- reducerea populaţiei stabile a Comunei

-posibilitatea

finanţării

proiectelor

declinul

demografic

si

îmbătrânirea

Mogoșești-Siret;

de

- accentuarea gradului de îmbătrânire

infrastructură din fonduri nerambursabile.

demografică

1.3 INFRASTRUCTURA
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1.3 INFRASTRUCTURA

Analiza situaţiei curente
Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor locale de bază în zonele rurale reprezintă
elemente esențiale în cadrul oricărui efort de a valorifica potențialul de creștere și de a
promova durabilitatea zonelor rurale. De fapt, crearea de infrastructură reprezintă primul
pas in cadrul procesului de dezvoltare locală, în ideea ca accesul la utilități, bunuri și/sau
servicii crește atractivitatea zonei, deci acționează ca un „magnet” pentru potențialii
investitori. Intre infrastructura unei zone și dezvoltarea sa economică exista o relație de
reciprocitate. Potențialul de dezvoltare a unei zone este cu atât mai mare cu cât
infrastructura este mai dezvoltată. De asemenea, creșterea economică exercită o presiune
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asupra infrastructurii existente și determină o nevoie mai accentuată de dezvoltare a
acesteia. Astfel, construirea și intreținerea infrastructurii au un efect multiplicator ce
creează numeroase locuri de munca și impulsionează dezvoltarea economică.
Infrastructura constituie un element de bază în asigurarea condițiilor necesare
pentru un trai decent dar și pentru dezvoltarea economică a comunitățile rurale.
Infrastructura neadecvată este unul din elementele principale care contribuie la menținerea
decalajului accentuat dintre zonele rurale și urbane și reprezintă o piedica în calea
procesului de dezvoltare socio-economică.
Pentru populația rurală din România, infrastructura are o mare importanță, dacă
avem în vedere faptul că acestea reprezintă principala linie de legătură cu exteriorul, atât
sub aspect economic, cât şi din perspectivă socio-culturală. Reţeaua totală de drumuri în
România are o lungime de 79.904 km, din care 28.014 km drumuri comunale (35%).

1.3.1. Infrastructura rutieră
Densitatea rețelei de drumuri publice – este un indicator de măsurare a
accesabilității. Dezvoltarea economică a unei zone este puternic condiționată de existența
unei retele de drumuri care să asigure un minim de mobilitate a populației și a resurselor,
respectiv care să asigure legatura cu mediul exterior localitații.
Drumurile, ca părţi componente ale sistemului de transport, sunt artere importante,
destinate nu numai să reducă distanţele dintre regiunile, ci şi să contribuie la reducerea
costurilor transporturilor şi la diminuarea impactului ambiental al sistemului de transport.
Drumul reprezintă elementul de infrastructură rutieră care constituie în acelaşi timp
suport tehnologic, vector de civilizaţie şi element al dezvoltării economice. O infrastructură
de transport eficientă conectată la reţeaua europeană de transport contribuie la creşterea
competitivităţii economice, facilitează integrarea în economia europeană şi permite
dezvoltarea de noi activităţi pe piaţa internă.
1.3.2. Căile de comunicaţii
Comuna Mogoşeşti-Siret este străbătută de drumul judeţean 208 iar la vest pe o
distanţă de şapte km se învecinează cu drumul european DE 85, ce desparte judeţul Iaşi de
judeţul Neamţ.
Acesta are o suprafaţă totală de 38.21 km² şi o densitate de 106.28 loc./km2.
Direcţiile de acces în şi dinspre comuna Mogoşeşti-Siret sunt următoarele:

▪

dinspre Iași (85 km) -> Iași - Târgu Frumos - Pașcani - Mogoșești-Siret
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▪

dinspre Suceava (89 km) -> traseul: Suceava - Fălticeni - Moțca - Hanul Ancuței Muncelu de Sus (partea de vest a comunei);

▪

dinspre Bacău (71 km) -> traseu: Bacău - Roman - Mircești - Mogoseti-Siret SAU ->
Bacău - Roman - Hanul Ancuței - Muncelu de Sus (partea de vest a comunei).

29

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOŞEŞTI-SIRET, JUDEŢUL IAŞI, 2021- 2027

▪

dinspre Piatra-Neamț (52 km) - Piatra-Neamț - Girov - Hanul-Ancuței - Muncelu de
Sus - Mogoșești-Siret

In comuna Mogoșești-Siret este asigurată alimentarea cu apă potabilă în toate satele
componente.
S-a realizat, de asemenea, un sistem centralizat de colectare selectivă a deșeurilor la
nivelul întregii comune ceea ce a permis și închiderea tuturor gropilor de gunoi și aducerea
terenurilor la starea inițială.
Iluminatul public a fost și el modernizat prin montarea de lămpi economice cat și prin
extinderea lui.
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Analiza SWOT

PUNCTE SLABE

PUNCTE TARI
- traversarea comunei de de șoseaua

- calitate slabă a drumurilor;

judeteana Roman-Pașcani;

- gospodăriile comunei nu sunt racordate la

- comuna Mogoșești-Siret este străbătută

o reţea de canalizare.

de calea ferata cu staţia CFR pe linia

- spaţii de joacă pentru copii insuficiente;

Suceava - București;

- spații verzi amenajate doar în centrul

- existența reţelei electrice.

comunei;

- existenţa infrastructurii de telefonie fixă

- trotuare deteriorate sau inexistente

şi mobilă în comuna Mogoșești-Siret;

- inexistența rețelei de gaz metan.

- existenţa reţelei de cablu TV.
- existența sistemului de alimentare cu

apă.

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- existenţa fondurilor guvernamentale şi

- resurse financiare insuficiente pentru

structurale pentru realizarea de investiții

finanţarea

în infrastructura de utilitate publică şi

finanţate prin Fonduri Europene;

transport;

-

-

disponibilitatea

nerambursabile

pentru

fondurilor

fonduri

europene

pentru

co-finanţarea

instabilitatea

politică

proiectelor

şi

lipsa

de

continuitate a politicilor publice;

dezvoltarea

- fonduri insuficiente alocate la nivel

infrastructurii tehnico-edilitare.
-

şi

naţional pentru dezvoltarea infrastructurii
creșterea

rurale.

gradului de interconectare a Sistemului
Național de Transport a gazelor naturale cu
alte state vecine.
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1.4 ACTIVITATEA ECONOMICA

1.4.1. Analiza situaţiei curente
Intreaga omenire trece, începand cu anul 2020 printr-o pandemie (COVID19) ce are și
probabil va avea pentru o perioadă mai lunga efecte negative asupra economiei mondiale,
implicit asupra economiei românești.
Dupa criza sanitară s-a instalat și criza economică ceea ce va determina scăderea
ritmului de creștere prognozat pentru anii urmatori în toate studiile si prognozele UE cât și
naționale.
Un prim efect a fost consemnat prin scaderea Produsului Intern Brut.
Deoarece o mare parte din firme și-au incetat sau diminuat substanțial activitatea
șomajul a crescut, veniturile personale sau la bugete locale sau naționale au scăzut .
Au aparut primele oficiale legate de efectele pandemiei asupra PIB. Comparativ cu
Primul trimestru al anului, PIB din trimestrul II a fost mai mic cu 12,3% în termeni reali,
anunță INS.
Faţă de acelaşi trimestru din anul 2019, produsul intern brut a înregistrat, în trimestrul
II 2020, o scădere cu 10,5% atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier, conform
Mediafax.
In semestrul I din 2020, Produsul intern brut a scăzut, comparativ cu semestrul I 2019,
cu 4,6%, pe seria brută şi cu 3,9% pe seria ajustată sezonier.
Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat, ca urmare
a revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2020, faţă de varianta „semnal” publicată la data
de 14 august 2020.
Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul II 2020 a fost
de 238.502,7 milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 12,3% faţă de
trimestrul I 2020 şi cu 10,5% faţă de trimestrul II 2019.
Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2020 a fost de 510.496,3 milioane lei
preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 3,9% faţă de semestrul I 2019.
Produsul Intern Brut – serie brută - estimat pentru trimestrul II 2020 a fost de 224.253,9
milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 10,5% faţă de trimestrul II
2019.
Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2020 a fost de 440.219,1 milioane lei
preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 4,6% faţă de semestrul I 2019.
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La scăderea PIB, în semestrul I din 2020 faţă de semestrul I din 2019, au contribuit
aproape toate ramurile economiei, contribuţii negative mai importante având următoarele
ramuri:
 Industria (-3,0%), cu o pondere de 19,3% la formarea PIB şi al cărei volum de
activitate sa redus cu 14,1%;
 Activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz
casnic și alte servicii (-1,1%), cu o pondere de 2,8% la formarea PIB şi al căror volum de
activitate s-a redus cu 29,1%;
 Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor;
transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (-0,9%), cu o pondere de 20,1% la formarea
PIB şi al căror volum de activitate s-a redus cu 4,8%.
Contribuţii pozitive au înregistrat următoarele ramuri:
 Construcţiile (+0,5%), cu o pondere de 3,7% la formarea PIB şi al căror volum de
activitate s-a majorat cu 15,5%;
 Informaţiile şi comunicaţiile (+0,7%), cu o pondere de 7,2% la formarea PIB şi al
căror volum de activitate s-a majorat cu 12,1%;
 Administrația publică și apărare; asigurările sociale din sistemul public;
învățământul; sănătatea și asistența socială (+0,2%), cu o pondere de 16,6% la formarea PIB
şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 1,5%.
Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 8,6% la formarea PIB, au contribuit cu 0,9% la scăderea PIB, volumul lor reducându-se cu 9,0%.
Din punctul de vedere al utilizării PIB, scăderea s-a datorat, în principal cheltuielii
pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a redus cu 5,3%,
contribuind cu -3,5% la scăderea PIB.
Contribuţii pozitive au înregistrat următoarele componente:
 formarea brută de capital fix, care a contribuit cu +1,2% la rata de modificare a
PIB, ca urmare a creşterii volumului său cu 5,8%;
 consumul final colectiv efectiv al administraţiilor publice, care a contribuit cu
+0,9% la rata de modificare a PIB, ca urmare a creşterii volumului său cu 8,7%.
O contribuţie negativă la scăderea PIB a avut-o exportul net (-2,3%), consecinţă a
reducerii cu 15,1% a volumului exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o scădere mai
mică a volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 9,4%.
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1.4.1.1. Resurse existente
Efective de animale
In comuna Mogosesti-Siret se cresc bovine, cai, oi, capre, porci și păsări. Bovinele
sunt crescute aproape în totalitate pentru autoconsum, surplusul este valorificat prin
centrele de achizitie ale laptelui care există în fiecare sat. In ceea ce privește mărimea
exploatației acesta nu depășește 3 capete pe gospodărie.
Caii sunt crescuți pentru transport și rar în efecuarea lucrărilor solului.
Ovinele și caprinele se găsesc în exploatații având mărimea de 60-300 capete.
Acestea sunt pășunate aproape în exclusivitate pe islazurile proprietatea Primăriei Comunei
Mogoșești-Siret, având o vegetație spontană. Caprinele sunt crescute în devălmășie cu
ovinele și numărul acestora reprezintă aproximativ 10% din structura efectivului.
Structura efectivelor de animale se prezinta dupa cum urmeaza:
Specia

Nr. de animale

Vaci

450

Cai

700

Oi şi capre

2.800

Porci

700

Păsări

14.270

Potențialul forestier
Suprafața forestieră pe locuitor – reprezintă potențialul forestier, care se calculează
ca raport între suprafața forestieră a comunei și numărul de locuitori. Intrucât padurea are
un rol economic și social, acest indicator are o importanță deosebită pentru mediul rural.
Situația în comuna Mogoșești-Siret se prezintă asfe :
Suprafața ocupată de

Număr de locuitori

Suprafața

pădure- ha

comună, in 2018

forestiera/locuitor-ha

432,67

3.776

0,12

Fata de media natională (0,30 ha/loc.) și media în mediul rural (0,60 ha/loc) pe
teritoriul comunei Mogoșești-Siret, se înregistrează un deficit de suprafețe impădurite.

34

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOŞEŞTI-SIRET, JUDEŢUL IAŞI, 2021- 2027

1.4.1.2. Agricultura
Structura fondului funciar - este constituit din totalitatea terenurilor cuprinse in
unitatea administrativ-teritoriala Mogoșești-Siret și se prezintă astfel, dupa datele furnizate
de Oficiul Judetean de Cadastru și Geodezie Iași:
Categoria

Suprafaţa

Ponderea in

Ponderea în suprafața

suprafața agricolă %

teritoriului administrativ %

Arabil

2.707,84

90

70,86

Păşuni

296,88

9,737

7,77

Fâneţe

0,80

0,023

0,020

Vii

1,22

0,040

0,031

Livezi

5,98

0,20

0,16

Total agricol

3.012,72

100

78,85

Neproductiv

89,86

-

2,35

Paduri

432,67

-

11,32

Acoperite de ape, bălți

59,67

-

1,56

Teren cu constructii

128,53

-

3,36

Drumuri

97,50

-

2,55

TOTAL NEAGRICOL

808,23

-

21,15

TOTAL GENERAL

3820,95

-

100

La nivelul județului Iași, conform INS-Direcția Județeană de statistica Iași, în anul
2014 fondul funciar se prezintă astfel:
Categoria

Suprafaţa

Ponderea in

Ponderea în suprafața

suprafața agricolă %

teritoriului administrativ %

Arabil

256.098

67,20

46,77

Păşuni

84.231

22,09

15,38

Fâneţe

22.465

5,88

4,10

pepiniere

11.679

3,06

2,14

pepiniere

6.783

1.77

1,24

Total agricol

381.256

100

69,63

Neproductiv

25.999

-

4,75

Paduri

97.890

-

17,88

Acoperite de ape, bălți

13.106

-

2,39

Vii,

și

vitivole
Livezi

și

pomicole
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Teren cu constructii

19.022

-

3,47

Căi de comunicație

10.285

-

1,88

TOTAL NEAGRICOL

166.302

-

30,37

TOTAL GENERAL

547.558

-

100

Structura culturilor iîn terenul arabil – caracterizează, în linii generale, potențialul
de producție agricolă, direcțiile de specializare și intendificare ale agriculturii și profilul
general de productie.
In comuna Mogoșești-Siret, structura culturilor în terenului arabil se prezintă după
cum urmează:
Cultura

Suprafaţa, ha

Ponderea în total
suprafața arabil %

grâu

900,78

33,33

orz

300,53

11,09

ovăz

150,23

5,54

porumb

600,65

22,18

sfeclă de zahăr

60,41

2,23

trifoi

150,59

5,56

lucernă

220,78

8,12

legume

6,5

0,24

cartofi

200,70

7,41

soia

116,67

4,30

TOTAL

2707,84

100

Teren agricol/locuitor este un indicator de arealitate, care exprimă raportul dintre
suprafața comunei și populația acesteia.
Teren agricol

Nr. locuitori/comuna, în

Suprafața

-ha-

2018

agricolă/locuitor

2707,84

3.776

0,72

Față de media la nivel național pentru spatial rural, care este de 1,4 ha/locuitor, în
comuna Mogoșești-Siret, acest indicator are valori scăzute și este egal cu cel din mediul
urban (la nivel national).
Indicele de utilizare intensiva a terenurilor agricole - ponderile plantelor tehnice,
alimentare și furajere indică gradul de intensivizare a agriculturii. Cu cât acest indice este
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mai apropiat de 100 cu atât gradul de intensivizare este mai ridicat. In comuna MogoșeștiSiret acest indicator se prezintă astfel:
Cultura

Suprafata

Ponderea în total

-ha-

suprafața arabilă %

sfeclă de zahăr

60,41

2,23

trifoi

150,59

5,56

lucernă

220,78

8,12

legume

6,5

0,24

cartofi

200,70

7,41

soia

116,67

4,30

775.65

27,86

2707,84

100

Total

culturi

tehnice,

alimentare si furajere
TOTAL ARABIL

Din datele din tabel rezultă că, 27,86% din totalul suprafeței arabile este ocupată de
culturile tehnice, alimentare și furajere, fata de 30.8%, cifra ce reprezintă media la nivel
național.
Potentialul exploatațiilor agricole
Suprafata medie a exploatației individuale se prezintă după cum urmează:
Nr. exploataţii individuale

Total suprafață agicolă

Suprafața/exploatație

lucrată individual –ha-

individuală –ha-

2570,72

1,81

1417

Se remarcă că mărimea medie a exploataţiei individuale, în comuna Mogoşeşti-Siret,
este sub mărimea medie la nivel naţional (2,2 ha).
În comuna Mogoşeşti-Siret nu există forme de asociere aşa cum sunt ele reglementate
de Legea nr. 36/1991 art.5 – “societatea agricolă este o societate de tip privat, cu capital
variabil şi un număr limitat şi variabil de asociaţi, având ca obiect exploatarea agricolă a
pământului, uneltelor, animalelor şi a altor mijloace aduse în societate, precum şi
realizarea de investiţii de interes agricol”.
Suprafaţa medie a exploataţiei de tip asociativ familial, de asemenea acest tip de
asociere reglementat de art.2 din legea 36/1991, respectiv asocierea între două sau mai
multe

familii,

pentru

exploatarea

terenurilor
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aprovizionarea, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea şi vânzarea produselor, prestarea
unor servicii, precum şi alte activităţi, nu există în comuna Mogoşeşti-Siret.
În ceea ce priveşte desfacerea produselor agricole şi a celor animale acestea se vând
individual după cum urmează: laptele de vacă este predat la punctele de colectare săteşti,
laptele de oaie este transformat de către crescători în brânză şi vândut individual pe la
târgurile din zonă, tineretul bovin este predat tot individual fie la abatorul de la Paşcani,
fie direct de acasa comercianţilor de ocazie. Aceiaşi situaţie se întâlneşte şi în cazul
produselor agricole.
Producţiile medii se prezintă astfel:
Cultura

Producţie medie/hectar

Producţie medie/hectar

(kg)

(kg), județul Iasi

Grâu

2.500

4.398

Orz

2.000

3.727

Ovăz

1.800

lipsa date

porumb

3.200

5.334

sfeclă de zahăr

20.000

36.013

trifoi (în echivalent masă
verde)
lucernă (în echivalent
masă verde)
cartofi

6.000

8.611

7.000

12.828

18.000

15.744

Soia

1.500

lipsa date

Se remarcă producţiile scăzute obţinute pe unitate de suprafaţă acestea datorânduse în mare parte lipsei de mecanizare, utilizarea la însămânțate a seminţelor necertificate,
precum şi a utilizării unei doze reduse de fertilizanţi.
Ponderea suprafetei agricole private in totalul suprafetei agricole – se prezinta dupa
cum urmează:
Categoria

Suprafaţa

Ponderea

Agricol, proprietate privată

2715,84

90,14

Agricol, proprietate publică

296,88

9,86

3.012,72

100

Total agricol

La nivelul comunei există un număr de cinci mori, în care micii proprietari îşi macină
produsele pentru consum propriu. Morile existente sunt de capacitate mică dar cu toate
acestea capacitatea acestora este cu mult peste oferta de produse.
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1.4.1.3. Industria
Gradul de complexitate a activității industriale.
In comuna Mogoșești-Siret, există o societate cu raspundere limitată care execută
elemente de tâmplărie și mobilier din lemn cu patru angajați. Există, de asemenea, multe
societăți mici care execută lucrări de construcții.
1.4.1.4 Comerţul
La nivelul comunei Mogoşeşti-Siret există un număr de 6 întreprinderi individuale, 7
PFA-uri si 32 microîntreprinderi specializate pe diverse activităţi:
Tip activitate

Nr. de firme

Prelucrarea lemnului

1

Constructii si materiale de construcții

6

Comert

16

Cresterea animalelor

1

Cultivarea cerealelor

3

Transport rutier si servicii conexe

2

Panificație

1

Service auto

1

Servicii de consultant pentru afaceri

1

1.4.1.5 Turismul
Numărul gospodăriilor adecvate pentru turism rural – reprezintă gospodariile care
pot adăposti turiști și care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii
minimale: amplasamentul gospodariei să fie în locuri ferite de poluare și de orice alte
elemente care ar pune în pericol sănătatea sau viața turiștilor, dotările din camere și din
grupurile sanitare să fie puse în exclusivitate la dispozitia acestora, spații pentru prepararea
și servirea meselor.
Față de cele afirmate anterior și, analizând datele din registrul agricol al Primăriei
Comunei Mogoșești-Siret, se poate aprecia că numărul gospodăriilor care pot îndeplini
aceste conditii se ridica la 50 gospodării.
In comuna Mogoșești-Siret exista două unități de cazare care, în trecut au servit ca
tabere de vară pentru elevi. Tabara Muncel ”Făget” funcționează și în prezent fiind
administrată de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași.
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Analiza SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- activitate agricolă bine reprezentată, prin

- fragmentarea suprafețelor agricole;

ferme agricole şi centre de prelucrare sau

-

industrializare a produselor agricole;

nerecuperate pentru alte folosinţe;

- soluri fertile ce favorizează practicarea

- investiţi insuficiente în agricultură;

agriculturii;

- potenţial turistic insuficient valorificat;

- număr semnificativ de agenti economici;

- slabă informarea cu privire la normele

-

europene.

pozitie

geografică,

ce

favorizează

practicarea turismului.

zone

cu

resurse

-

terenuri

neamenajate

financiare

şi

insuficiente.

.investiţiilor.

OPORTUNITĂŢI
-

mediu

prielnic

obţinerii

AMENINŢĂRI
produselor

-

eroziunea

si

degradarea

calităţii

ecologice;

solurilor;

- existenţa fondurilor nerambursabile pentru

- intensificarea perioadelor secetoase;

finanţarea agriculturii;

- apariţia inundaţiilor;

- dezvoltarea turismului şi a agroturismului;

- instabilitatea politică;

- atragerea investitorilor care să valorifice

-

terenurile;

posibilităţile de finanţare existente;

- atragerea de fonduri nerambursabile;

- resurse financiare insuficiente pentru

- diversificarea activităţilor economice;

finanţarea şi co-finanţarea proiectelor;

- existenţa la nivel naţional a programelor de

finanţate prin Fonduri Europene.
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1.5. SERVICII PUBLICE
5.1. Analiza situaţiei curente
Prin prisma serviciilor ce le oferă, administraţia publică, condiţionează existenţa
fiecărui individ uman atât din perspectiva formării personalităţii, cât şi a evoluţiei sale în
calitate de cetăţean. Consecinţele acestui fapt vizează atât partea (individul) cât şi întregul
(colectivitatea), starea şi evoluţia acestora. Astfel, se poate afirmă că serviciile publice
determină dezvoltarea locală, ele fiind mijloacele prin care se realizează dezvoltarea.
Serviciile publice contribuie, la satisfacerea nevoilor indivizilor și colectivităților,
reprezentând atât o fațetă a dezvoltării locale, cât și un stimulent al acesteia.
Nevoile fiecărui individ sunt numeroase şi variate şi se amplifică în funcţie de nivelul
de dezvoltare al societăţii şi de gradul de cultură. De aceea, este important ca serviciul
public să fie privit prin prisma cetăţeanului ca principal beneficiar al acestuia, calitatea
unui serviciu fiind apreciată în funcţie de gradul de satisfacţie exprimat de cetăţeni.
Astfel administraţia publică locală trebuie să răspundă solicitărilor venite din partea
cetăţenilor săi în vederea asigurării bunăstării sociale a acestora. Iar serviciile furnizate de
autorităţile locale cetăţenilor săi trebuie să fie bazate pe principii de egalitate,
imparţialitate, continuitate, transparenţă, consultare. În acest sens îmbunătăţirea calităţii
serviciilor publice oferite trebuie să reprezinte pentru autorităţile locale o politică
permanentă. Aşadar serviciile publice se află în centrul strategiilor pentru integrarea socială
şi pentru coeziunea economică şi socială. Serviciile publice bine finanţate şi inovatoare pot
reprezenta fundamentul pentru competitivitate, pe baza investiţiilor în educaţie şi formare,
în sănătate şi ajutor social, în siguranţa cetăţeanului, şi o buna infrastructură de
transporturi, comunicaţii şi energie.
Principala structură instituţională a administraţiei publice locale a comunei este
aparatul de specialitate al primarului. Aparatul de specialitate împreună cu primarul,
viceprimarul şi secretarul comunei formează structura funcţională denumită primărie.
Primăria Comunei Mogoşeşti-Siret este o instituţie publică, organizată ca o structură
funcţională, cu activitate permanentă, constituită din primar, viceprimar, secretarul
comunei, impreună cu aparatul propriu de specialitate(personal cu funcții de execuție funcționari publici și personal contractual) Consiliului Local al Comunei Mogoşeşti-Siret, al
cărui principal scop este de a aduce la îndeplinire hotărarile Consiliului Local, soluţionând
problemele curente ale colectivităţii locale.
Primarul este, potrivit legii, şeful administraţiei publice locale şi al aparatului
propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl
controlează. Primarul conduce serviciile publice de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei, propunând acestuia, spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de
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funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului
propriu.
Serviciile publice ale aparatului propriu de specialitate se organizează de către
Consiliul Local, în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi cerinţelor, la
propunerea Primarului. Prin serviciu public se inţelege o structură organizatorică înfiinţată
pe baza legii având atribuţii exercitate de către personalul de specialitate încadrat,
structură înzestrată cu mijloace materiale în scopul satisfacerii în mod continuu şi
permanent a unor interese comune colectivităţii şi prin care consiliul local işi indeplineşte
o parte determinantă din scopul său.
Activitatea desfăşurată de Primăria Comunei Mogoşeşti-Siret este reglementată de
următoarele acte normative:
Constituţia Romaniei;
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată
prin Legea nr.286/2006;
OUG 45/2003 privind finanţele publice locale;
Legea 82/1991 republicată, privind contabilitatea;
O.M.F. 460/2000 pentru aprobarea precizărilor privind reflectarea in contabilitatea
Consiliilor Locale şi a instituţiilor de interes local a unor operaţiuni;
H.G. 522/2003 privind controlul financiar preventiv;
O.M.F. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare;
Legea 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
Legea 188/1999 republicată privind Statutul funcţionarilor publici;
Legea nr. 22/1969-legea privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi
răspunderea in legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor
sau instituţiilor publice;
Legea nr. 188/1999-Legea funcţionarilor publici.
OUG 57/2019 Cod administrativ

Relaţii externe ale Primăria Comunei Mogoşeşti-Siret sunt prezentate în cele ce
urmează:
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Figura nr.1 - Flux informațional privind relațiile externe ale primăriei în plan bugetar și
fiscal
 Cu Trezoreria Paşcani
Autorităţile administraţiei publice locale înaintează trezoreriei cererea de deschidere
de credite bugetare conform bugetului aprobat. Creditele se deschid pe capitole şi
destinaţii. La nivel de trezorerie se deschid credite pe baza cererii depuse, se efectuează
încasări şi plăţi in funcţie de deschiderea făcută şi disponibilul din cont, şi se transmite
serviciului buget contabilitate situaţia conturilor la fiecare operaţiune, adică credite
utilizate şi disponibil.
De asemenea Trezoreria transmite Primăriei extrasele de cont pentru conturile de
venituri şi pentru conturile de cheltuieli.
 Cu Consiliul Judeţean Iaşi
Prin intermediul Consiliului Judeţean Iaşi are loc transmiterea sumelor reprezentand
venituri pentru echilibrarea bugetelor locale. Cu Ordonatorii secundari de credite, pentru
care Primăria Comunei Mogoşeşti- Siret intocmeşte dispoziţii bugetare pentru deschiderea
creditelor instituţiilor mai sus menţionate, din fonduri defalcate din TVA sau învăţămant.
 Cu Direcția general a Finațelor Publice – DGFP - Iaşi
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La această instituţie se depun dările de seamă contabile (bilanţul, contul de profit şi
pierdere) intocmite de Compartimentul buget, finanţe, contabilitate (trimestriale, anuale)
şi semnate de contabil şi Primar. Aici sunt verificate şi centralizate la nivelul intregului
judeţ pentru a fi transmise Ministerului Finanţelor Publice la termene stabilite de acesta.
 BRD, Sucursala Pașcani,
Deşi contul primăriei este la Trezoreria Paşcani, angajaţii primăriei şi bibliotecarii
depun garanţii la banca mai sus menţionată.
 CEC Pașcani
 Organe Judecătorești
 Jandarmeria
Primăria colaborează cu această instituţie pentru asigurarea protecţiei şi liniştii
cetăţenilor municipiului.
 S.C E.O.N. S.A
Legătura dintre primărie şi această societate se concretizează in asigurarea
iluminatului public.
Relaţiile de colaborare între autorităţile administraţiei publice locale şi cetăţeni
trebuie să ocupe rolul cel mai important, atat din punct de vedere al ponderii cat şi al valorii
conţinutului. Astfel ele constituie o expresie al accesului participativ al populaţiei la
realizarea sarcinilor publice şi subliniază sprijinul acordat de către cetăţeni administraţiei
publice locale pentru indeplinirea misiunii acesteia.
Aceste relaţii de colaborere pot fi:

▪
▪
▪

direct
indirect
relaţii de prestări servicii.
Relaţiile de colaborare directă vizează acţiunile cetăţenilor, care participă la

realizarea unui interes general al comunităţii locale împreună cu structurile administraţiei
publice locale.
Relaţiile de colaborare indirectă apar în cazul in care cetăţenii sprijină acţiunea
autorităţilor publice locale fără să participe direct.
Relaţiile de prestări servicii vizează organizarea de către autorităţile publice locale a
unor servicii publice care să presteze activităţi in beneficiul cetăţenilor.
Acest aspect a serviciilor de servire a cetăţenilor este mai evident la administraţia
publică locală dar şi la serviciile descentralizate ale administraţiei publice locale.
Serviciile aduse cetăţenilor de către administraţia publică locală au o specializare
diferenţiată, ceea ce determina o pregătire corespunzătoare a personalului din acest
domeniu.
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Din punct de vedere juridic relaţiile dintre administraţia publică locală şi cetăţeni
pot fi:
relaţii care au la bază normele de drept administrativ
relaţiile care au la bază normele de drept civil.
Relaţiile de tip administrativ au la bază norma juridică sau actul normativ care
stabileşte competenţele autorităţilor administraţiei publice locale. În această situaţie
cetăţeanul are dreptul, în temeiul unui act normativ, să se adreseze administraţiei publice
locale pentru a-şi rezolva probleme personale.
Administraţia publică locală va rezolva problema cetăţeanului numai dacă solicitarea
acestuia indeplineşte anumite condiţii prevăzute de actul normativ
Relaţiile de tip civil au la bază normele de drept civil, şi apar in situaţia in care
cetăţeanul utilizează servicii publice precum transport in comun, telefon etc, in baza unor
contracte incheiate intre prestatorii acestor servicii şi beneficiarii lor.
Relaţiile de autoritate, de subordonare a cetăţenilor faţă de autorităţile
administraţiei publice locale vizează hotărari luate in mod unilateral de către autorităţi, pe
care cetăţeanul este obligat să le respecte. Din punct de vedere juridic relaţiile de
autoritate pot fi stabilite prin legi sau prin decizii administrative.
1.5.1.1. Educaţie şi cultură

▪

Unităţi şcolare
Şcoala nu trebuie să se rezume la educarea propriu-zisă a copiilor, ea trebuie să îşi

asume şi să îndeplinească un rol de catalizator al participării civice, de centru de resurse
de interes comunitar şi de furnizor de instruire pentru adulţi. Şcoala trebuie să încurajeze
implicarea elevilor în colectivitate. În acest moment, niciunul din aceste roluri nu este
îndeplinit, unităţile de învăţământ rezumându-se la predarea curriculumului şi examinarea
elevilor.
La nivelul comunei Mogoşeşti-Siret se regăsesc următoarele unităţi şcolare:
Şcoala Gimnazială Muncelu de Sus
Şcoala din Muncelu de Sus s-a dat in folosință la 1 septembrie 1969, cu opt săli de
clasă, un laborator, două cancelarii, biblioteca și două cămăruțe de depozitare a
materialului didactic. A fost reabilitată, modernizată și dotată. In prezent aici este deschis
drumul cunoașterii pentru 121 elevi în învățământul primar,105 în învățământul gimnazial,
96 în învățământul preșcolar sub îndrumarea a 18 cadre didactice.
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Şcoala Generală Mogoşeşti-Siret
A fost construită din cărămidă între anii 1970 - 1974 şi inaugurată pe data de 11
noiembrie 1974. Timp de 10 ani a funcţionat cu clasele l-VIII. Între anii 1984 - 1986 se trece
la învăţământul complementar fiind adăugate şi clasele IX - X. Din anul 2000 funcţionează
cu trei grupe de gradiniţă, cinci clase ciclu primar şi cinci clase gimnaziu cu circa 300 de
elevi şi un corp profesoral de circa 29 de persoane. A fost reabilitată, modernizată și dotată
pentru a oferi elevilor toate condițiile pentru un învățămând de calitate.
Gradiniţa Muncelu de Sus
În ziua de 16 decembrie 2006, s-a deschis oficial "Gradinita cu program normal"
Muncelu de Sus. Noua construcţie are trei săli de clasă, două grupuri sanitare, două duşuri,
cancelarie pentru educatori.
Gradiniţa Mogoşeşti-Siret
Reabilitată prin Programul National de Dezvoltare Locală (PNDL)

Astfel, în anul 2019, la nivelul Comunei Mogoşeşti-Siret funcţionau un număr total de
4 unităţi de învăţământ. În tabelul de mai jos este sintetizată situaţia unităţilor de
învăţământ:
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Unitate şcolară

Anul şcolar 2019-2020

Grădiniţe pentru copii

2

Şcoli învăţământ clasele I-VIII

2

▪

Cultura şi activitatea culturală
Comuna Mogoşeşti-Siret dispune de o bibliotecă comunală, împărţită în doua secţii:

una la Mogoşeşti-Siret şi cealaltă în Muncelu de Sus.
Există Situl arheologic de la Muncelu de Sus, punct "Groapă - La Gropi", la cca. 500 m
V-SV de sat, pe ambele maluri ale pârâului Gropi, codificat IS-I-s-B-03622 în care s-au găsit
urme de așezări din Epoca Bronzului Târziu (cultura Noua), din perioada Latène (cultura
geto-dacică) și din secolul al IV-lea e.n. (epoca daco-romană), precum și vatra fostului sat
Balomirești, datând din secolul al XV-lea.
In prezent, anul 2020, se află în execuție finanțare prin Compania Națională de
Investiții, Căminul Cultural din satul Tudor Vladimirescu și în așteptare pentru aprobare
Căminul Cultural din Muncelu de Sus.

▪

Viaţa religioasă se desfăşoară în 3 biserici ortodoxe (dintre care una de rit vechi) şi

două biserici romano-catolice.
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1. Biserica otodoxă "Nașterea Maicii Domnului" Muncelu de Sus
Parohia Muncelu de Sus se află in partea de sud a orașului Pascani la distanta de 5 km
de Hanul Ancuței si 3 Km de halta CFR Mogoșești. Biserica a fost construită din caramidă
între anii 1911-1924 cand a fost și sfintită sub pastoria preotului Gheorghe Cosmuliuc.
Biserica a fost facută cu cheltuiala credincioșilor și a familiilor proprietarilor Grigore
Alexandrescu și Ernest Ene.
Biserica are formă de cruce, la stranii și in rest sub formă de navă, este înaltă de 10.5
m până la acoperiș, lungă de 24 m si lată de 9 m.
Pictura în interior este în frescă, la fel și în exterior fiind grupați sfinți în firidele din
partea de sus a pereților. Acoperișul este din tablă zincată și a fost reparat în anul 1991.
Parohia este formată din 660 familii.

Incepând cu 1988 s-a refacut pictura, mobilierul bisericii, acoperișul, noua
clopotniță, cimitirul celor 106 eroi din 1944, casa de prăznuire.
2. Biserica ortodoxă "Sf. Nicolae" Mogosesti-Siret
Biserica este construită din lemn de stejar și tencuită. După toate probabilitățile
ctitorii au fost călugării de la vechiul schit al Manăstirii Neamțului, de prin părțile acestea.
Pe un sfânt potir se află următoarele însemne: "ARHIMADRIT SI STARET NAFTANAI" fără alte
date. Planul arhitectural este în formă de cruce, cu abside laterale, ieșite în afara la naos
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și cu altarul în forma de semicerc. Pridvorul construit din lemn, de dimensiuni reduse a fost
adăugat ulterior.
In interior catapeteasma veche din lemn de stejar cu motive aplicate, a fost înlocuită
cu alta nouă, în anul 1996, tot din stejar. Icoanele de pe catapeteasmă sunt pictate în stil
bizantin. In afara de potirul amintit și de un disc, ambele din argint, biserica nu mai posedă
alte obiecte cu valoare artistică sau documentar-istoric.
Se cunosc restaurări ale bisericii din anii 1912, 1932 (cand a fost facut complet
peretele dinspre nord) și cea din 1952.

3. Biserica Romano- Catolica Preasfânta Inimă a lui Iisus Mogosesti-Siret
Catolicii din Mogosesti-Siret sunt emigranți transilvaneni din a doua jumatate a
secolului al XVIII-lea, regrupati aici din centrele catolice vecine și prezenta lor la MogoșeștiSiret a fost semnalată pentru prima dată de Status Animarum 1821 al parohiei Hălăucesti
sub forma "Mogoscest" având atunci 14 familii. Schematisimul Misiunii 1894 arată la
Mogosșești "ecclesia in constructione" Această biserică a fost reclădită din caramidă la forma
de azi în anul 1919 și cu reparațiile necesare există și astăzi.
Din anul 1961 la Mogoșești a fost expozitura cu Capelanie locală a parohiei
Hălăucesti, iar din anul 1982 aceasta Capelanie a fost transformată in centru parohial.
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În cimitirul catolic se găseşte un monument amenajat în anul 1969, unde sunt
menţionate numele celor care au murit în toate cele patru conflagraţii, în care Romania a
fost implicată: 1877-1878; 1913; 1916-1918; 1940-1945.

4. Biserica Romano-Catolica Muncelu de Sus
Catolicii din Muncelu de Sus sunt emigranți transilvaneni din a doua jumatate a sec.
XVII, regrupați aici din alte centre catolice vecine. Au fost semnalați penrtu prima dată de
Status Animarum 1821 al parohiei Hălăucesti sub forma "Moncell" și erau atunci numai cinci
familii.
Bisericuța din Muncelu de Sus fost construită din paiata în anul 1927 și - cu reparatiile
cerute de scurgerea timpului - această bisericuță există și astăzi.
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5. Biserica Ortodoxă de stil vechi " Nașterea Maicii Domnului " Muncelu de Sus
Biserica Ortodoxă de stil vechi se află în centrul satului. Prima tentativă de
construire a unei biserici pe stil vechi a avut loc în anul 1937, atunci când aceasta
comunitatea numără mai multe familii. Atunci creștinii au început să adune atât resurse
bănești cât și materiale de construcții. Așa se face ca s-au strâns în jur de paisprezece
căruțe cu cherestea, când mai aveau aproape un kilometru până în sat, venind cu căruțele
încarcate cu cherestea de la munte, au fost întâmpinați de un grup de cetățeni fiind instigati
de către "o anumita persoană" care nu dorea construirea acestei biserici și li s-au confiscat
toate materialele.

51

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOŞEŞTI-SIRET, JUDEŢUL IAŞI, 2021- 2027

Fac remarca, că ei au fost ajutati și de catre organele de ordine din acele timpuri.
Din 1937 și până la Revoluția din 1989 creștinii noștri erau nevoiți să parcurgă treizeci de
kilometri până la biserica cea mai apropiata in credinta noastra la Urecheni, acolo facand
toate servicile necesare vietii de crestini.
Odata cu Revoluția din 1989 a încolțit din nou în inima și sufletul creștinilor ideea de
a construi biserica. S-a ales un comitet de initiațivă și în februarie 1990 s-a trecut la lucru.
Construirea bisericii a durat cinci luni asfel că, în luna iunie a aceluiași an s-a oficiat prima
Sfântă Liturghie în biserica fiind numai zidită, acoperită ăi tencuită pe interior.
În privința banilor necesari pentru ridicarea acestui lacaș ei au rezultat din donații
ale enoriașilor și ale unor creștini atât din sat cât și din imprejurimi.
În prezent biserica este pictată și a fost sfințită în anul 1995.

Monument ridicat cu ocazia implinirii a 100 de ani Marea Unire de la 1918

1.5.1.2. Sănătate și sport
Serviciile în domeniul sănătăţii sunt asigurate de două cabinete de sănătate în care
îşi desfăşoară activitatea 2 medici.
A fost construit un dispensar medical in Muncelu de Sus prin Programul Național de
Dezvoltare Locală II.
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Există două farmacii care oferă medicamente necesare bolnavilor cât și un punct
sanitar veterinar.
Este foarte bine cunoscută relația directă între sport și sănătate. De atfel, comuna
este un bun exemplu privind preocuparea conducerii acesteia pentru antrenarea copiilor și
tinerilor în activități sportive, preocupări răsplătite cu rezultate notabile.
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In perspectivă se va construi o sală de sport cu o capacitate de 180 locuri prin
Compania Națională de Investiții I.F.N. SA, a cărei machetă de proiect este figura de mai
jos.

1.5.1.3. Poliţia
La nivelul comunei activează o secţie de poliţie. Securitatea cetăţenilor din comună
şi aplicarea legii este asigurată de trei cadre de poliţie, având funcţia de agenţi de poliţie.
Pentru siguranța cetățenilor primăria comunei a montat, din fonduri proprii, un
sistem de supraveghere în zonele vulnerabile.
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ANALIZA SWOT

PUNCTE SLABE
PUNCTE TARI
- servicii comunitare insuficient
dezvoltate pentru persoanele vârstnice,
tinere, pentru victime ale violenţei
domestice etc.;
- inexistența unor asociaţii şi fundaţii care
să activeze în domeniul social ;
- pregătirea şi specializare insuficientă a
resurselor umane din instituţiile publice;
- creşterea ratei infracţionalităţii la nivel
local;
-- infrastructura de servicii publice este
insuficientă şi slab dotată;
- lipsa locurilor de agrement amenajate
corespunzător;

- experiență în derularea de proiecte cu
finanțare din fonduri naționale și europene;
- existența unui cămin cultural în construcție

și a unei biblioteci comunale;
- deținerea a două cabinete de sanătate și a
unui dispensar medical;
- existenţa unei reţele dezvoltate de unităţi de
învăţământ;

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- dezvoltarea unor proiecte în parteneriat cu
organizaţiile non-guvernamentale;
- accesarea de fonduri europene şi a
programelor
naţionale
în
domeniul
asistenţei sociale;
- accesarea fondurilor nerambursabile
destinate îmbunătăţirii serviciilor publice;
- specializarea resurselor umane din
instituţiile furnizoare de servicii publice;
- dezvoltarea activităţilor educative;
- dezvoltarea mediului medico-sanitar.

- creşterea ratei şomajului ce poate
determina
majorarea
ponderii
persoanelor ce necesită asistenţă socială;
- plecarea din sistemul medical a
personalului specializat;
- accentuarea problemelor economice şi
scăderea nivelului de trai;
- deprecierea calităţii vieţii populaţiei
poate
duce
la
creşterea
ratei
infracţionalităţii;
- creşterea ratei abandonului şcolar;
- schimbări legislative privind sistemul
românesc de învăţământ.
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2. STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A
COMUNEI MOGOŞEŞTI-SIRET
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2.1. Introducere
Strategia de dezvoltare locală a comunei Mogoşeşti-Siret 2021-2027 reprezintă cadrul
pentru o viziune pe termen lung asupra dezvoltării durabile, în ceea ce priveşte creşterea
economică, coeziunea socială şi protecţia mediului ce se completează şi se determină
reciproc.
Astfel, elementul definitoriu al acestei strategii este racordarea comunei MogoşeştiSiret la o filosofie a dezvoltării, proprie Uniunii Europene şi larg împărtăşită pe plan mondial
– cea a dezvoltării durabile.
Conceptul de dezvoltare durabilă are ca premisă constatarea că civilizaţia umană este
un subsistem al ecosferei, dependent de fluxurile de materie şi energie din cadrul acesteia,
de stabilitatea şi capacitatea ei de autoreglare. Politicile publice care se elaborează pe
această bază, precum prezenta Strategie de Dezvoltare Locală, urmăresc restabilirea şi
menţinerea unui echilibru raţional, pe termen lung, între dezvoltarea economică şi
integritatea mediului natural în forme acceptate de populaţie.
Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (aprobata în
anul 2018) oferă principalele direcții de acțiune pentru implementarea Agendei 2030,
asumată de 193 de state la Adunarea Generală ONU din 2015 și implementarea setului de
17 Obiective de Dezvoltare Durabilă.
Strategia

susține

dezvoltarea

României

pe

trei

direcții

principale,

respectiv economică, socială și de mediu, orientată către cetățean, care să se centreze
pe inovație, optimism, reziliență și încredere că statul servește nevoile fiecărui cetățean,
într-un mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat.
Ca orientare generală, Strategia vizează realizarea unor acțiuni suport cu orizont de
timp anul 2020 și ținte naționale 2030, specifice fiecăruia din cele 17 Obiective de
Dezvoltare Durabilă.
Strategia cuprinde liniile de dezvoltare trasate pentru strategiile sectoriale, regionale
și locale viitoare.
Se va avea în vedere implicarea reprezentanților societății civile în procesul de
actualizare. De asemenea, se vor crea nuclee pentru dezvoltare durabilă la nivelul
autorităților publice centrale, cu atribuții în domeniul dezvoltării durabile, acolo unde nu
există și se va facilita organizarea de cursuri de formare de experți în dezvoltare durabilă
pentru personalul implicat în implementarea Strategiei. Se va sprijini înființarea unei
Coaliții pentru Dezvoltare Durabilă, din reprezentanți ai societății civile, pentru asigurarea
unui dialog continuu pentru implementarea Strategiei.
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Obiective pentru Dezvoltare Durabilă (O.D.D.)
Strategia cuprinde 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (O.D.D.), fiecare dintre acestea
încluzând o serie de ținte pentru orizontul anului 2020 și pentru 2030. Prezentăm, în cele
ce urmează, cele 17 O.D.D.-uri și principalele ținte corespunzătoare lor.

▪

Obiectivul 1: Fără sărăcie

Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context
Strategia își propune reducerea numărului cetățenilor care trăiesc în sărăcie severă
și relativă în toate dimensiunile acesteia, potrivit definițiilor naționale.
Documentul are în vedere diminuarea numărului de persoane care trăiesc sub pragul
de sărăcie, stimularea participării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă, dezvoltarea
sistemului de protecție și asistență socială.
Ținte 2030:
▪ Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii;
▪ Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie
relativă;
▪ Consolidarea sistemului național unitar al serviciilor de intervenție de urgență,
reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente
industriale sau evenimente climatice extreme.

▪

Obiectivul 2: Foamete zero

Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și
promovarea unei agriculturi sustenabile
Strategia vizează dezvoltarea unui sector agroalimentar durabil și competitiv pentru
îmbunătățirea calității vieții și asigurării unor condiții de viață în mediul rural apropiate de
cele din mediul urban, promovarea producției autohtone și ecologice și valorificarea
produselor tradiționale și montane cu valoare adăugată.
Ținte 2030:
▪ Finalizarea cadastrului agricol;
▪ Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018;
▪ Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a
plantelor medicinale și fructelor de pădure în zona montană. Menținerea tradițiilor locale
prin creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice în ceea ce privește originea
geografică.

▪

Obiectivul 3: Sănătate și bunăstare

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă
Strategia are în vedere reducerea ratei mortalității materne și infantile, diminuarea
incidenței îmbolnăvirilor de boli infecțioase și cronice, respectiv prevenirea și tratarea
abuzului de substanțe nocive și a bolilor mintale.
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▪

Obiectivul 4: Educație de calitate

Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare
de-a lungul vieții pentru toți
Strategia se adresează, în principal, următoarelor domenii: accesul tuturor copiilor
la educație timpurie, învățământ primar și secundar echitabil și calitativ, care să conducă
la rezultate relevante și eficiente, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care
dețin competențe profesionale relevante, care să faciliteze angajarea la locuri de muncă
decente și antreprenoriatul. Asigură faptul că toți elevii dobândesc cunoștințele și
competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile.
Ținte 2030:
▪ Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional;
▪ Învățământ axat pe competențe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită
o mai mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea
ponderii de materii opționale;
▪ Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și
dotate; pregătirea personalului didactic bine calificat; ▪ Creșterea nivelului de educație
financiară a cetățenilor.

▪

Obiectivul 5: Egalitate de gen

Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în societate
Strategia își propune prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și
fetelor, în sfera publică și cea privată, asigurarea participării echilibrate și efective 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.

▪

Obiectivul 6: Apă curată și sanitație

Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți
Strategia vizează creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii de apă și
canalizare și a serviciilor publice, alinierea României la cerințele și standardele UE privind
gestionarea apei potabile, apelor uzate, deșeurilor și creșterea eficienței de utilizare a apei
în toate sectoarele.
Ținte 2030:
▪ 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;
▪ Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua
de apă potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90%.

▪

Obiectivul 7: Energie curată și la prețuri accesibile
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Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într -un mod sigur,
durabil și modern
Pentru a susține pe termen lung așteptările consumatorilor, sectorul energetic
românesc trebuie să devină mai robust din punct de vedere economic, mai avansat și mai
flexibil din punct de vedere tehnologic și mai puțin poluant.
Ținte 2030:
▪ Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de
producție, transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale;
▪ Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare
a mediului prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ
cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții de piață
previzibile și stabile;
▪ Creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut
scăzut de carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili
alternativi.

▪

Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economică

Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a
ocupării depline și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă
decente pentru toți
Strategia urmărește susținerea creșterii economice pe locuitor și promovarea
sectoarelor productive și diverificarea produselor cu valoare adăugată, crearea locurilor de
muncă decente, antreprenoriatul, creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii,
modernizarea tehnologică și inovarea, asigurarea muncii decente pentru toți cetățenii,
inclusiv pentru tineri și persoanele cu dizabilități, renumerarea egală pentru munca de
valoare egală, accesul la finanțare. Se susține un turism durabil care creează locuri de
muncă și promovează diversitatea culturală, produsele locale și respectul pentru tradiții și
mediul în care trăim.
Ținte 2030:
▪ Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru
a susține efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările europene avansate,
paralel cu aplicarea principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului
de trai al populației;
▪ Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile
productive, crearea locurilor de muncă decente, antreprenorialul prin start-up,
creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor
micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare.

▪

Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură
60

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOŞEŞTI-SIRET, JUDEŢUL IAŞI, 2021- 2027

Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile
și încurajarea inovației
Strategia propune dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, sigure și durabile,
pentru

a sprijini dezvoltarea economică și

bunăstarea

pentru toți, integrarea

întreprinderilor mici și mijlocii în lanțuri valorice și pe piețe externe, modernizarea
infrastructurii și reabilitarea durabilă a industriilor pentru utilizarea eficientă a resurselor,
prin adoptarea tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, întărirea cercetării
științifice și colaborarea cu mediul privat, modernizarea capacităților tehnologice ale
sectoarelor industriale, încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de
angajați în cercetare și dezvoltare.
Ținte 2030:
▪ Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea
resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice,
toate țările luând măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora;
▪ Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se
situează în zona mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor
naționale de cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe stabile și în
creștere.

▪

Obiectivul 10: Inegalități reduse

Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări
Strategia propune reducerea decalajelor, eliminarea discriminărilor de orice fel și
politici de realizare progresivă a unei egalități sporite, în special fiscale, salariale,
educaționale și de protecție socială.
Coeficientul GINI este indicatorul care măsoară gradul de inegalitate a veniturilor
disponibile ale unei populații – când este 0% reprezintă egalitate deplină și când este 100%
reprezintă inegalitate absolută. Conform Eurostat, în anul 2008, acest coeficient a fost de
35,9% pentru România, comparativ cu 31,0% media UE, iar în 2016 a fost de 34,7%,
comparativ cu 30,8%.
În ceea ce privește inegalitățile între rural și urban, conform INS, 46,2% din cetățenii
României trăiau în mediu rural în 2015. Potrivit Eurostat, media UE era de 28%. Pentru
decalajul socio-economic dintre mediul urban și rural, indicatorul reprezentativ este „riscul
sărăciei sau a excluziunii sociale”. Eurostat subliniază faptul că, în 2016, în România, în
mediul urban, rata riscului de sărăcie era de 24,3%, în timp ce în mediul rural era la
51,7%. Media UE era de 23,6% în mediul urban și 25,5% în mediul rural.

▪

Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile

Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor,
sigure, reziliente și durabile
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Strategia vizează asigurarea condițiilor pentru o viață demnă a cetățenilor din
comunitățile urbane și rurale prin accesul la locuințe și servicii de bază adecvate, sigure și
la prețuri accesibile; accesul la transport public eficient, la prețuri echitabile și accesibile
pentru toți; promovarea conceptului de smart-city; consolidarea eforturilor de protecție și
salvgardare a patrimoniului cultural; reducerea impactului negativ asupra mediului în orașe,
inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și mediului în general.
Ținte 2030:
▪ 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;
▪ Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și
amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea
conceptului de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea
teritorială;
▪ Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic.

▪

Obiectivul 12: Consum și producție responsabile

Asigurarea unor modele de consum și producție durabile
Strategia propune trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare prin
introducerea unor elemente ale economiei circulare, creșterea productivități resurselor,
reducerea risipei de alimente și a deșeurilor, prin: diminuarea generării, de consumuri la
toate nivelurile sale; reciclare și reutilizare; încurajarea companiilor să adopte practici
durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea activităților lor în ciclul de
raportare; promovarea practicilor durabile de achiziții publice; conștientizarea cetățenilor
asupra a ce înseamnă un stil de viață în armonie cu natura.
Ținte 2030:
▪ 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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▪ Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor
biologice până în 2023 și materialele textile până în 2025.

▪

Obiectivul 13: Acțiune în domeniul schimbărilor climatice

Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a
impactului lor
Strategia vizează consolidarea capacității de adaptare și reziliență a României
pentru a combate pericolele legate de schimbările climatice și dezastrele naturale prin
integrarea măsurilor de diminuare și de adaptare la acestea atât în strategiile, cât și în
politicile naționale și în planificarea și creșterea nivelului de educație și conștientizare.

▪

Obiectivul 14: Viață acvatică

Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine
pentru o dezvoltare durabilă
Strategia își propune prevenirea și reducerea poluării marine, gestionarea și
protecția durabilă a ecosistemelor marine, conservarea zonelor costiere și asigurarea unui
pescuit durabil.

▪

Obiectivul 15: Viața terestră

Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor
terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stopa rea
și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate
Strategia are în vedere conservarea și utilizarea durabilă a ecosistemelor terestre,
managementul durabil al pădurilor, combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și
solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații,
dezvoltarea infrastructurii verzi, conservarea și protejarea zonelor umede, asigurarea
conservării ecosistemelor montane, susținerea cercetării în domeniu, gestionarea durabilă
a pădurilor, eliminarea defrișărilor abuzive și a tăierilor rase, tranziția către o economie
circulară.

▪

Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții eficiente

Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a
accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile
și incluzive la toate nivelurile
Strategia are în vedere dezvoltarea capitalui social, promovarea toleranței,
eradicarea violenței asupra copiilor și reducerea semnificativă a tuturor formelor de
violență, diminuarea corupției, dezvoltarea instituțiilor eficiente și transparente la toate
nivelurile, asigurarea procesului decizional receptiv, inclusiv participarea și reprezentarea
cetățenilor la toate nivelurile și asigurarea accesului public la informații și protejarea
libertăților fundamentale.
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▪

Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor

Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global
pentru dezvoltare durabilă
În vederea sprijinirii acestui obiectiv, prin strategie, România înțelege să-și susțină
angajamentele internaționale, aderarea la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația
pentru Dezvoltare și Cooperare Economică și să joace un rol proactiv pe plan european și
internațional.
Prezenta Strategie stabileşte obiective concrete pentru îmbunătăţirea continuă a
calităţii vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural.
Direcţiile principale de acţiune, detaliate pe sectoare şi orizonturi de timp sunt:

▪

Corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor

investiţionale în profil inter-sectorial şi regional, cu potenţialul şi capacitatea de susţinere
a capitalului natural;

▪

Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională, sănătate

publică şi servicii sociale, ţinând seama de evoluţiile demografice şi de impactul acestora
pe piaţa muncii;

▪

Folosirea generalizată a celor mai bune tehnologii existente, din punct de vedere

economic şi ecologic, în deciziile investiţionale; introducerea fermă a criteriilor de ecoeficienţă în toate activităţile de producţie şi servicii;

▪

Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea din timp a unor planuri

de măsuri pentru situaţii de criză generate de fenomene naturale sau antropice;

▪

Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea avantajelor

comparative ale României, fără a face rabat de la exigenţele privind menţinerea fertilităţii
solului, conservarea biodiversităţii şi protejarea mediului;

▪

Identificarea unor surse suplimentare de finanţare pentru realizarea unor proiecte

şi programe de anvergură, în special în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei
mediului, siguranţei alimentare, educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale;

▪

Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural naţional;

racordarea la normele şi standardele europene privind calitatea vieţii.
Ca orientare generală, Strategia de dezvoltare vizează dezvoltarea comunei având in
vedere următoarele obiective de politică ale UE pentru perioada 2021-2027 și anume
OP 1 „O Europă mai inteligentă” - O Europă mai inteligentă, prin inovare,
digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
OP 2 „O Europă mai verde” - O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea
în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse
regenerabile și combaterea schimbărilor climatice
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OP 3 „O Europă mai conectată”- O Europă conectată, cu rețele strategice de
transport și digitale
OP 4 „O Europă mai socială”- 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
OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii săi”- O Europă mai apropiată de
cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a
dezvoltării urbane durabile în UE.
Arhitectura programelor operaționale prin intermediul cărora va fi administrat
bugetul alocat României în perioada 2021 – 2027 este semnificativ modificată față de
sistemul aplicat în exercitiul 2013-2020.
În cadrul politicii de coeziune vor opera 9 tipuri de programe, Programul Operațional
Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională
din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării:
Cele 46,3 de miliarde de EUR atribuite României pentru perioada 2021-2027 sunt
divizate în 26,8 de miliarde de EUR pentru politica de coeziune, 18,57 de miliarde de EUR
pentru politica agricolă comună (12,35 de miliarde de EUR pentru plăți directe şi 6,22 de
miliarde de EUR pentru dezvoltare rurală), 160 de milioane de EUR pentru politica pentru
pescuit şi 760 de miliarde de EUR pentru Fondul pentru o tranziție justă.
Trebuie avut în vedere că Planul Naţional de Dezvoltare Rurală va fi abandonat, ca
şi concept, în exerciţiul 2021-2027, în condiţiile în care va exista un nou concept al Politicii
Agricole Comune (PAC). Se păstrează cei doi piloni, plăţile directe şi cel de dezvoltare
rurală, dar se topesc într-un nou concept anume acela de 'Plan Strategic Naţional', care va
aduna la un loc cele două culoare de alimentare europeană, înţelegând FEGA şi FEADR.
Principalul obiectiv urmărit pentru noua Politică Agricolă Comună este trecerea de
la conformitate la performanţă.
Există o serie de principii ce trebuie respectate pe deplin în procesul de planificare a
Strategiei de Dezvoltare Locală precum și în elaborarea de măsuri pentru a duce la
îndeplinire și obiectivele bine stabilite.
✓

Sustenabilitate – cu respectarea principiului durabilității, planificatorului

Strategiei de dezvoltare locală poate asigura că proiectele implementate în baza măsurilor
și obiectivelor Strategiei vor contribui la conservarea și dezvoltarea resurselor naturale
sociale locale, care oferă baza pentru economia locală pe termen lung.
✓

Egalitatea de șanse – integrarea socială și egalitatea de șanse constituie pilonul

social al durabilității. În plus, oferind șanse egale, se pot genera oportunități de dezvoltare
sporite pentru grupurile minoritare.
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✓

Integrarea – este o consecință logică a unui proces transparent și deschis de

planificare a dezvoltării locale. Conceptul justifică faptul că Strategia de dezvoltare locală
este o strategie care acoperă un set complet de obiective de dezvoltare astfel cum sunt
definite de o plajă larga de actori locali interesați.
✓

Inovarea - este un element esențial al planificării în care un plan de dezvoltare

locală evoluează printr-o serie de consultări, discuții, dezbateri între actorii locali. Este o
condiție prealabilă pentru măsurile de dezvoltare adaptată la nevoile societății rurale.
✓

Publicitatea – măsurile de publicitate și transparente de luare a deciziilor implică

actorii locali în procesul de elaborare a strategiei de dezolvare locală, aceasta fiind un
document care reflectă nevoile și prioritățile societății rurale.
✓

Legitimitatea – este strâns legată de conceptul de transparență și publicitate.

✓

Control, monitorizare și evaluare – stabilirea mecanismelor adecvate pentru

monitorizarea și urmărirea punerii în aplicare a Strategiei de dezvoltare locală.
Prezenta strategie urmăreşte promovarea dezvoltării integrate şi durabile a comunei
prin optimizarea sectoarelor existente, încurajarea diversificării activităţilor economice şi
sociale, susţinerea dezvoltării şi modernizării infrastructurii prin acces la noile tehnologii.
Se urmăreşte totodată şi creşterea calităţii vieţii prin prezervarea mediului,
îmbunătaţirea condiţiilor de viaţă şi a accesului la serviciile de baza precum şi menţinerea
comunităţii viabile prin prezervarea culturii şi tradiţiilor.
Viziune
Viziunea de dezvoltare a comunei Mogoşeşti-Siret evidenţiază parcursul de dezvoltare
al comunei până în anul 2027, iar obiectivul general şi obiectivele strategice relevă paşii de
urmat în vederea împlinirii acestui deziderat.
Astfel, obiectivul general al prezentei strategii care reprezintă şi misiunea ei este de
a realiza o dezvoltare economică şi socială durabilă a comunei Mogoşeşti-Siret, în vederea
creşterii calităţii vieţii locuitorilor comunei.
Această viziune va fi transpusă prin intermediul planurilor de acţiuni pentru perioada
2021-2027.
Aşadar, comuna Mogoşeşti-Siret trebuie să-şi valorifice avantajele pe care le are şi
să-şi consolideze rolul la nivel local şi regional. În vederea atingerii viziunii de dezvoltare,
trebuie asigurată îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare şi a infrastructurii rutiere,
creşterea eficienţei serviciilor publice, calităţii şi protecţiei mediului, prin îmbunătăţirea
funcţionalităţii şi aspectului comunei.
Pentru perioada 2021-2027 atenția va fi îndreptată spre dezvoltarea serviciilor oferite
populației. Ca o consecinţă directă a înfăptuirii acestui deziderent, comunitatea locală va
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dispune de servicii publice de calitate, va avea acces la utilităţile publice de bază şi la o
infrastructură modernizată.
În acelaşi timp se doreşte orientarea atenţiei înspre sprijinirea inițiativelor locale în
vederea creșterii economice durabile. În acest sens prioritare vor fi îmbunătăţirea
competitivității sectorului agricol, diversificarea structurală în cadrul sistemelor agricole şi
non-agricole, îmbunătăţirea condiţiilor pentru fermele mici şi dezvoltarea pieţelor locale.
Concluzionând, viziunea comunei Mogoşeşti-Siret pentru anul 2027 este cea a
dezvoltării de ansamblu, prin îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi acces la servicii publice de
calitate.
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2.2. Obiective strategice
A. Obiective generale
I. Dezvoltarea economică echilibrată
II. Condiţii prielnice pentru o dezvoltare durabilă
III. Îmbunătăţirea nivelului de trai
IV. Îmbunătăţirea calităţii mediului

B. Obiective strategice specifice
1. Consolidarea întreprinderilor mici
2. Dezvoltarea agriculturii
3. Condiţii pentru dezvoltare economică
4. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea forţei de muncă
5. Dezvoltarea serviciilor publice
6. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor sociale
7. Creşterea calităţii aerului
8. Reabilitarea solului şi împiedicarea degradării
9. Dezvoltarea sistemului de management a deşeurilor
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DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ A COMUNEI ÎN SCOPUL
CREȘTERII CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI PRIN
FACILITAREA ACCESULUI LA O INFRASTRUCTURĂ
ÎMBUNĂTĂȚITĂ

I. Dezvoltare
economică echilibrata

II. Condiții prielnice
pentru o dezvoltare
durabilă

1.Consolidarea
întreprinderilor
mici și mijlocii

3.Condiții pentru
dezvoltare
economică

2. Dezvoltarea
agriculturii

4.Imbunătățirea și
dezvoltarea forței
de muncă

III. Îmbunătățirea
nivelului de trai

6.Dezvoltarea și
îmbunătățirea
serviciilor sociale

IV. Îmbunătățirea
calității mediului

7.Creșterea calității
aerului

8.Reabilitarea solului și
împiedicarea
degradării

5.Dezvoltarea
serviciilor publice

9.Dezvoltarea
sistemului de
management al
deșeurilor
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MĂSURA 1.1 Diversificarea activităților și promovarea afacerilor
OBIECTIV
STRATEGIC 1
Consolidarea
întreprinderilor
mici și mijlocii

MĂSURA 1.2 Dezvoltarea și promovarea turismului
MĂSURA 1.3 Diversificarea economiei rurale prin promovarea activităților nonagricole

În comuna Mogoșești-Siret, activitatea principală o reprezintă agricultura, astfel că
o mare parte a comunităţiie este ocupată în agricultură şi obţine venituri din această
activitate.
Datorită lipsei utilajelor agricole şi a accesului la credite, multe exploataţii agricole
sunt de subzistenţă. În vederea creării de locuri de muncă şi creşterii veniturilor populaţiei
rurale se impune diversificarea activităţilor şi promovarea afacerilor.
Se doreşte ca prin dezvoltarea exploataţiilor agricole şi a întreprinderilor neagricole
să se creeze locuri de muncă de calitate la nivelul Comunei Mogoșești-Siret, menţinerea
locurilor de muncă deja existente, cât şi reducerea fluctuaţiilor sezoniere. De aceea se
doreşte încurajarea atât a proiectelor care integrează simultan agricultura şi turismul rural,
prin promovarea turismului durabil în comuna Mogoșești-Siret.
Astfel, turismul poate contribui la o dezvoltare economică echilibrată a comunei,
prin atracţiile şi tradiţiile recunoscute de la nivel local şi regional.
Totodată este necesară o reducere a dependenţei comunei de activităţile agricole
ineficiente prin diversificarea economiei locale şi servicii ce pot contribui la o dezvoltare
economică echilibrată atât la nivel local cât şi judeţean.
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MĂSURA 2.1 Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor
și facilitarea restructurării și modernizării acestora
OBIECTIV
STRATEGIC 2
Dezvoltarea
agriculturii

MĂSURA 2.2 Îmbunătățirea performanței agricole și facilitarea
restructurării și modernizării în ansamblu a agriculturii
MĂSURA 2.3 Promovarea utilizării metodelor moderne în domeniul
agriculturii

Pentru o dezvoltare economică echilibrată, dezvoltarea agriculturii are un rol
decisiv. În vederea îmbunătăţirii performanţei a exploataţiilor agricole, a modernizării şi
atingerii potenţialului de producţie un rol important îl au investiţiile de modernizare a
construcţiilor fermei, modernizarea echipamentelor şi utilajelor tehnice. În acest se sens se
doreşte modernizarea şi adaptarea fermelor la cerinţele pieţei şi asigurarea îmbunătăţirii
performanţei şi a sustenabilităţii exploataţiei agricole.
Producţia agricolă fiind dependentă de schimbările climatice, se impune facilitarea
accesului fermierilor la fonduri care să compenseze, parţial, pierderile rezultate în urma
dezastrelor naturale sau altor fenomene nefavorabile şi care să permită refacerea activelor
fizice afectate şi securizarea venitului. O asigurare adecvată trebuie să acopere pierderile
cauzate de bolile animalelor şi plantelor, infestarea cu dăunători, diverse fenomene
climatice (inundaţii, secete, eroziune etc.), incidente de mediu (deversări dedeşeuri toxice,
etc.).
Degradarea mediului natural, prin intensificarea fenomenelor de eroziune şi
degradare a terenurilor, riscurile de producere de inundaţii care caracterizează anumite
zone ale comunei necesită realizarea de lucrări hidroameliorative şi de îmbunătăţiri
funciare.
Starea de exploatare fragmentată conduce la o productivitate agricolă slabă. În acest
sens se recomandă utilizarea metodelor moderne în domeniul agricol
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MĂSURA 3.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere și de
acces
OBIECTIV
STRATEGIC 3
Condiții pentru
dezvoltare
economică

MĂSURA 3.2 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii tehnicoedilitare
MĂSURA 3.3 Dezvoltarea infrastructurii de agrement și de petrecere a
timpului liber

Dezvoltarea economică a unei comunităţi cât şi nivelul de trai al acesteia sunt în
legătură directă cu gradul de dezvoltare al infrastructurii.
Astfel, dezvoltarea şi extinderea infrastructurii cât şi dezvoltarea infrastructurii de
petrecere a timpului liber constituie o necesitate, fără de care se poate bloca dezvoltarea
economică şi socială a comunităţii.
Principala problemă care conduce la stagnarea dezvoltării economiei în Comuna
Mogoșești-Siret este reprezentată de starea proastă a infrastructurii existente.
Acest fapt are câteva consecințe imediate cu un rol hotărâtor în dezvoltarea socioeconomică a comunei, respectiv:
- imposibilitatea de a atrage investitori;
- imposibilitatea de a pune în valoare bogățiile naturale și așezămintele cultural-istorice
existente prin dezvoltarea unor sectoare de activitate cum ar fi turismul rural;
- scăderea calității vieții.
Lipsa unei reţele de canalizare, influenţează negativ calitatea vieţii locuitorilor
comunei. În vederea creşterii calităţii vieţii locuitorilor comunei se impune conectarea
acestora la utilităţi publice de calitate.
Realizarea acestor deziderate impune coordonarea într-o succesiunea logică a
lucrărilor de intervenţie: mai întâi se se va interveni asupra reţelelor de utilităţi, după care
se asfaltează străzile şi trotuarele, se construiesc pistele de biciclete. Este recomandabil ca
activităţile referitoare la utilităţi să fie incluse în cadrul unui proiect, care să fie urmat de
un altul pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere.
Prin dezvoltarea infrastructurii de agrement şi de petrecere a timpului liber se va
valorifica potenţialul de dezvoltare al comunei cât şi resursele naturale.
Prin amenajarea spațiilor verzi, oportunitatea de a face mișcare într-un mediu plăcut,
amenajat, curat, ordonat, întreținut va stimula populația să petreacă mai mult timp în aer
liber și va duce la creșterea numărului persoanelor care vor avea posibilitatea să ducă o
viață mai puțin sedentară.
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MĂSURA 4.1 Facilitarea accesului la servicii de consiliere profesionala și
OBIECTIV
STRATEGIC 4
Îmbunătățirea și
dezvoltarea
forței de muncă

training de specialitate

MĂSURA 4.2 Creșterea capabilităților de identificare și fructificare a
oportunităților pe piața forței de muncă

Având în vedere nivelul scăzut al competenţelor şi cunoştinţelor de bază în rândul
forţei de muncă de la nivelul comunei, precum şi insuficienţa cursurilor de formare
profesională în general, este nevoie de servicii sustenabile pentru a creşte nivelul de
pregătire al acestora.
Asigurarea consilierii şi oferirea cursurilor de formare profesională vor asigura
dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor necesare integrării mai bune pe piaţă.
Creşterea capabilităţilor de identificare şi fructificare a oportunităţilor pe piaţa forţei
de muncă va contribui la creşterea mobilităţii şi adaptabilităţii şi contribuie la acoperirea
deficitului de forţă de muncă în domenii solicitate de piaţa muncii prin creşterea vizibilităţii
locurilor de muncă disponibile şi a facilităţilor promovate de angajatori, astfel încât
lucrătorii să fie motivaţi în demersul de schimbare a locului de muncă.
În vederea fructificării oportunităţilor de pe piaţa forţei de muncă se impune
dezvoltarea ofertei de cursuri de recalificare şi de perfecţionare. De asemenea, în contextul
diversificării pieţei muncii, trebuie susţinut procesul de adaptare a serviciilor de formare în
conformitate cu cerinţele angajatorilor şi perspectivele de dezvoltare şi apariţie de noi
ocupaţii, astfel încât persoanele cu abilităţi să poată trece uşor de la o ocupaţie la alta,
prin dobândirea de noi competenţe, iar persoanele afectate de procesele de restructurare
să se poată reorienta către noi domenii cu potenţial ridicat de creştere.
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OBIECTIV
STRATEGIC 5
Dezvoltarea
serviciilor
publice

MĂSURA 5.1 Cresterea capacității de furnizare a serviciilor publice

MĂSURA 5.2 Infrastructura IT&, securitate cibernetică și protecția
datelor

Se doreşte îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de către
administraţia publică. Prin realizarea acestui deziderent se pot rezolva nevoile de bază ale
comunităţii şi se poate asigura un echilibru între nevoi şi resurse.
Această evoluţie a serviciilor în cadrul comunităţii este foarte importantă întrucât
acestea au o influenţă semnificativă asupra creşterii calităţii vieţii membrilor colectivităţii.

MĂSURA 6.1 Dezvoltarea serviciilor de asistență socială
OBIECTIV
STRATEGIC 6
Dezvoltarea și
îmbunătățirea
serviciilor
sociale

MĂSURA 6.2 Modernizarea serviciilor de educație

MĂSURA 6.3 Modernizarea serviciilor de sănătate

Dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială, moderizarea serviciilor de educaţie şi de
sănătate au o influenţă semnificativă asupra creşterii calităţii vieţii membrilor colectivităţii.
Accentuarea problemelor economice cât şi scăderea nivelului de trai, populaţia în
curs de îmbătrânire şi gradul ridicat de sărăcie impun creşterea capacităţii de furnizare a
serviciilor sociale şi socio-medicale.
În ultimii ani, la nivel naţional, domeniul asistenţei sociale s-a dezvoltat
semnificativ, atât sub aspect cantitativ dar, mai ales, calitativ.
La nivelul comunităţii bătrânii necesită o atenție sporită, mulți dintre ei rămași
singuri copii fiind plecați și vârsta lor destul de înaintată îi pun în imposibilitatea de a avea
o viață cât de cât normal.
Un alt grup social care necesită atenţie deosebită este format din copii şi
adolescenţi, mai ales cei ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate.
În ceea ce priveşte educaţia aceasta presupune accesul la infrastructură modernă,
dotări corespunzătoare şi obţinerea unei susţineri în înregistrarea de performanţă la
concursurile şi competiţiile naţionale şi internaţionale. De asemenea educaţia trebuie să
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cuprindă pe lângă educaţia tinerilor şi educaţia adulţilor în vederea calificării / recalificării
profesionale.
Lipsa dispensarului în fiecare sat este resimţită tot mai mult de locuitorii
comunităţii. De aceea, se impune implicarea autorităţii locale în rezolvarea acestei
probleme, chiar prin intermediul unui parteneriat public-privat.

MĂSURA 7.1 Creșterea calitații aerului
OBIECTIV
STRATEGIC 7
Imbunătățirea
calității mediului

MĂSURA 7.2 Reabilitarea solului și împiedicarea degradarii lui

MĂSURA 7.3 Modernizarea sistemului de management al deșeurilor

În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de trai a populaţiei comunei se impune realizarea
tuturor măsurilor de protecţie şi îmbunătăţirea calităţii mediului natural al comunei
Mogoșești-Siret.
Diminuarea poluării, utilizarea eficientă a resurselor naturale regenerabile vor
contribui la atingerea obiectivelor.
Prin utilizarea surselor de energie nepoluanteşi regenerabile se va contribui la
îmbunătăţirea mediului natural cât şi la creşterea competitivităţii şi dezvoltării economiei
bazate pe cunoaştere.
Degradarea mediului natural, respectiv intensificarea fenomenelor de eroziune şi
degradare a terenurilor, riscurile ridicate de producere de inundaţii necesită realizarea de
lucrări reabilitare şi împiedicare a degradării.
Totodată, crearea unui mediu sănătos de locuire pentru comunitatea din MogoșeștiSiret presupune eliminarea fenomenelor care pot afecta sănătatea şi viaţa acestora precum
şi menţinerea calităţii mediului. În acest sens se impune luarea de măsuri pentru
modernizarea sistemului de management al deşeurilor, capabil să asigure prevenirea
riscurilor de poluare a mediului.
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2.3. PLAN DE MĂSURI

Obiectiv strategic 1 – Consolidarea intreprinderilor mici și mijlocii
Măsura nr.1.1 Diversificarea activităților și promovarea afacerilor
P 1.1.1. Dezvoltarea programelor de promovare a activităţii antreprenoriale
P 1.1.2. Campanii de promovare a culturii antreprenoriale
Măsura nr. 1.2. Dezvoltarea şi promovarea sectorului turistic
P1.2.1. 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
P 1.2.2. Consolidarea şi amenajarea lăcaşelor de cult - Reabilitare Biserica ortodoxă
Sf.Nicolae Mogoșești-Siret
P 1.2.3. Consolidarea şi amenajarea lăcaşelor de cult - Reabilitare Biserica catolică
Mogoșești-Siret
P 1.2.4. Consolidarea şi amenajarea lăcaşelor de cult - Reabilitare și modernizare Biserica
catolică Muncelu de Sus
P 1.2.5. Consolidarea şi amenajarea lăcaşelor de cult - Reabilitare și modernizare Biserica
de rit vechi Muncelu de Sus
P 1.2.6. Consolidarea şi amenajarea lăcaşelor de cult -Reabilitare și modernizare Biserica
ortodoxa Nașterea Maicii Domnului Muncelu de Sus
P 1.2.7. Reabilitare și modernizare Monument biserica din lemn Muncelu de Sus
P 1.2.8. Reabilitare Monumentul eroilor Mogoșesti-Siret
Măsura nr. 1.3. Diversificarea economiei rurale prin promovarea activităţilor
non agricole la nivelul comunei
P 1.3.1. Derularea de parteneriate publice-private în vederea demarării de activităţi în
domeniul industrial -oportunități pentru investitorii de parcuri industriale
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Obiectiv strategic nr. 2 - Dezvoltarea agriculturii
Măsura nr. 2.1. Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor fermelor şi
facilitarea structurării şi modernizării fermelor
P 2.1.1. Susţinerea parteneriatelor de tip public-privat pentru valorificarea resurselor
locale (ferme piscicole, ferme agro-zootehnice, etc.)
Măsura nr. 2.2. Îmbunătăţirea performanţei agricole şi facilitarea
restructurării şi modernizării de ansamblu a agriculturii
P 2.2.1. Facilitarea accesului la sprijin şi consultanţă profesională pentru întreprinzători
agricoli.
P 2.2.2. Extinderea suprafeţelor irigate la nivelul Comunei Mogoșești-Siret
P 2.2.3 Amenajarea a două spații comerciale pentru producatorii locali
Măsura nr. 2.3. Promovarea utilizării metodelor moderne în domeniul
agriculturii
P 2.3.1. Derularea unor programe de promovare a metodelor şi tehnologiilor agricole
moderne

Obiectiv Strategic 3- Condiţii pentru dezvoltare economică
Măsura nr. 3.1 . Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere şi de acces
P 3.1.1. Realizarea lucrărilor de infrastructură pentru construcția,reabilitarea şi
modernizarea drumurilor,șanțurilor,podurilor și podețelor săteşti şi comunale (MogosestiSiret, Tudor Vladimirescu si Muncelu de Sus)
P 3.1.2. 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
P 3.1.3. Reabilitarea drumurilor agricole și forestiere
P 3.1.3. Construirea de punți peste pârăul Draga și de alei betonate în această zonă
Măsura nr. 3.2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare
P 3.2.1. Extinderea reţelei de apă
P 3.2.2 Inființare sistem centralizat de canalizare cu stație de epurare
P 3.2.3. Inființarea reţelei de gaze naturale
P 3.2.4. Punct conductă gaz - capăt comuna - Muncelu de Sus
P 3.2.5. Extindere rețea electrică spre satul Cozmești
Măsura nr. 3.3. Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi de petrecere a timpului
liber
P 3.3.1.Amenajare Parc pentru recreere şi locuri de joacă pentru copii în satele MogosestiSiret , Tudor Vladimirescu si Muncelu de Sus
P 3.3.2. Amenajare, modernizare, reabilitare terenuri de sport în Comuna Mogoșești -Siret
P 3.3.3 Reabilitare zona câmpenească veche-Muncelu de Sus
P 3.3.4 Amenajare traseu cicloturistic in lunca Siretului
P 3.3.5 Reabilitare și modernizare Tabara Muncel nr.2
P 3.3.6 Amenajare parc aventură în pădurea Călugăra din Muncelu de Sus
P 3.3.7 Amenajare tiroliana în zona de luncă din Mogoșești-Siret
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Obiectiv Strategic 4 -Îmbunătăţirea şi dezvoltarea forţei de muncă
Măsura nr. 4.1. Facilitarea accesului la servicii de consiliere profesională şi training
de specialitate
P 4.1.1. Înfiinţarea unui centru pentru sprijinirea şomerilor în vederea reintegrării
acestora pe piaţa muncii
Măsura nr. 4.2. Creşterea capabilităţilor de identificare şi fructificare a
oportunităţilor de piaţa forţei de muncă
P 4.2.1. Formarea personalului din administraţia publică în domenii strategice
(managementul proiectelor, achiziţii publice, management financiar)

Obiectiv Strategic 5-Dezvoltarea serviciilor publice
Măsura nr. 5.1. Creşterea capacităţii de furnizare a serviciilor publice
P 5.1.1. Reabilitarea şi dotarea căminului cultural din satul Muncelu de Sus
P 5.1.2. Înfiinţarea şi dotarea serviciilor publice cu utilaje -Inființare serviciu de
salubritate si dotare cu masini și unelte
P 5.1.3 Inființare serviciu de pompieri și achizitionarea unei mașini speciale pentru
incendiu
P 5.1.4 Construirea unui spațiu care să includă arhiva, depozit de lemne și remiză pompieri
P 5.1.5. Achiziție budoexcavator și mașină de dezăpezit pentru comuna Mogoșești-Siret
P 5.1.6. Achiziție autogreder pentru comuna Mogoșești-Siret
Măsura nr. 5.2. Infrastructură IT&C, securitate cibernetică și protecția datelor
P 5.2.1. Instalare WIFI-4 YOU in parcul Muncel din fața primăriei comunei Mogoșești-Siret
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Obiectiv Strategic 6-Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor sociale
Măsura nr. 6.1. Dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială
P 6.1.1. Înfiintarea unui centru de zi pentru persoane în vârstă
Măsura nr. 6.2. Modernizarea serviciilor de educaţie
P 6.2.1. Modernizare spatii de joaca, sport Scoala I-VIII Mogoșești-Siret
P 6.2.2. Modernizare Gradinița cu program normal Muncelu de Sus
P 6.2.3. Reabilitare și modernizare Scoala I-VIII Muncelu de Sus
P 6.2.4. Derularea de programe de consiliere şi orientare şcolară în vederea diminuării
fenomenului de abandon şcolar
P 6.2.5. Sprijinirea tinerilor care au părăsit timpuriu şcoala prin programe de tip “a doua
şansă”
P 6.2.6 Înființarea unei formații de datini și obiceiuri
Măsura nr. 6.3. Modernizarea serviciilor de sănătate
P 6.3.1. Modernizare Dispensar Mogoșești-Siret

Obiectiv Strategic 7 -Îmbunătățirea calităţii mediului
Măsura nr. 7.1. – Creşterea calităţii aerului
P 7.1.1. Promovarea utilizării de surse nepoluante -Inființare parcuri cu panouri solare
P 7.1.1. Promovarea utilizării de surse nepoluante -Inființare de parcuri eoliene
Măsura nr. 7.2. Reabilitarea solului şi împiedicarea degradării
P 7.2.1. Diminuarea eroziunii solului prin lucrări de apărare a malurilor împotriva eroziunii
în zonele afectate şi acţiuni de împădurire în zonele inundabile
P 7.2.2 Împădurire zona Draga din sat Muncelu de Sus
P 7.2.3 Înființare liziera in zona Islaz din Muncelu de Sus
Măsura nr.7.3. -Dezvoltarea unui sistem de management al deşeurilor
P.7.3.1. Modernizare sistem centralizat de colectare a deşeurilor ( țarcuri cu
eurocontainere selective )
P 7.3.2. Construire platforme betonate pentru gunoi
P 7.3.3 Înființarea unui depozit pentru depunerea molozului provenit din demolarea unor
construcții
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2.4. PORTOFOLIU DE PROIECTE

Denumirea proiectului

1. Dezvoltarea programelor de promovare a
activității antreprenoriale

Scopul proiectului

Dezvoltarea
și
sprijinirea
inițiativelor
antreprenoriale este de o importanță esențială, în
vederea asigurării bunăstarii comunităţii locale.

Obiective specifice

-promovarea activității antreprenoriale
-stimularea spirirului antreprenorial
-prezentarea de modele de succes antreprenoriale
În comuna Mogoșești-Siret nu există în prezent nici
o instituție responsabilă cu oferirea de consiliere
antreprenorială.

Problema identificată

Soluţia propusă

Construirea unui centru capabil să ofere informații
în vederea facilitării inițierii unei afaceri.

Grupuri ţintă

Populaţia Comunei Mogoșești-Siret;

Activităţi principale

- construirea centrului

Rezultate aşteptate

Surse de finanţare

- creșterea numărului intreprinderilor
- crearea de noi locuri de muncă
- creșterea contribuţiilor la bugetul de stat,
bugetele locale, prin impozitele şi contribuțiile
plătite.
Fonduri europene/fonduri naționale

Posibili parteneri

Consiliul Local

Perioada de implementare

2023-2027

Sustenabilitate

Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
fonduri proprii ale solicitanţilor.

Documente necesare

Cerere de finanțare
Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare
pentru lucrări de intervenție
Avize
Certificat de urbanism
Studiu geotehnic
Studiu topografic
Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a
mediului.
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Denumirea proiectului
Scopul proiectului

Obiective specifice

Problema identificată

Soluţia propusă

Grupuri ţintă
Activităţi principale

Rezultate aşteptate

Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

2. Campanii de promovare a culturii
antreprenoriale
Creşterea competitivităţii întreprinderilor din comuna
Mogoșești-Siret
prin
promovarea
culturii
antreprenoriale
-creşterea gradului de informare cu privire la
antreprenoriat şi avantajele înfiinţării unei
întreprinderi;
-promovarea
oportunităţilor
de
finanţare
nerambursabilă disponibile în momentul respectiv.
În comuna Mogoșești-Siret, mediul de afaceri nu este
competitiv, acest fapt datorându-se cunoaşterii
precare a noţiunilor de cultură antreprenorială. Acest
fapt determină un randament scăzut al afacerilor.
Se doreşte răspândirea noţiunilor şi metodelor
moderne de conducere a unei afaceri, bazate pe
cunoaştere. Totodată, se va urmări informarea
potenţialilor beneficiari cu privire la posibilităţile de
accesare a surselor de finanţare disponibile pentru
mediul privat.
Populaţia Comunei Mogoșești-Siret
-analiza
oportunităţilor
de
dezvoltarea
antreprenoriatului în comuna Mogoșești-Siret;
-elaborarea şi distribuirea materialelor de informare;
-realizarea de campanii de promovare a culturii
antreprenoriale;
- campanii de promovare a culturii antrerenoriale;
-creşterea numărului de întreprinderi noi înfiinţate;
-creşterea contribuţiilor la bugetul de stat, bugetele
locale, prin impozitele şi contribuțiile plătite;
- dezvoltarea de ansamblu a mediului de afaceri.
Fonduri europene/fonduri naționale
Camera de Comerţ şi Industrie
Cosiliul Local
2021
Promovarea obiectivului de investiţii se va face din
fonduri proprii ale solicitanţilor.
Cerere de finanţare.
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Denumirea proiectului

Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate

Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

3. 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
Atragerea unui număr cât mai mare de turişti români,
cât şi străini, prin dezvoltarea serviciilor oferite în
zonă, în special în Tabăra de vară de la Muncel
-crearea și menținerea locurilor de muncă prin
activități de turism;
-creșterea valorii adăugate în activități de turism;
-crearea,
îmbunătățirea
și
diversificarea
infrastructurii și serviciilorturistice;
-creșterea numărului de turiști și a duratei vizitelor.
Turism slab reprezentat la nivelul comunei MogoșeștiSiret, neexistând în prezent pensiuni.
Construirea unor facilităţi de cazare în vederea
dezvoltării activităţii de turism.
Populaţia Comunei Mogoșești-Siret;
Turişti români şi străini;
Instituţiile publice din comuna Mogoșești-Siret.
-construirea de unităţi de primire turistică;
-promovarea unităţilor şi a comunei Mogoșești-Siret.
-creşterea potenţialului turistic;
-creare de noi locuri de muncă;
-creşterea contribuţiilor la bugetul de stat, bugetele
locale, prin impozitele şi contribuțiile plătite.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Local
2023-2027
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
fonduri proprii ale solicitanţilor.
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare
pentru lucrări de intervenţii;
Avize;
Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;
Studiu geotehnic,
Studiu topografic;
Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a
mediului.
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Denumirea proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice
Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate
Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

4. Consolidare și amenajarea lăcaşelor de cult din
comuna Mogoșești-Siret - Reabilitare biserica
ortodoxă „Sf.Nicolae” Mogoșesti-Siret
Atragerii unui număr cât mai mare de turişti români,
cât şi străini, îmbunătăţind serviciile oferite în zonă.
-punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului
cultural local;
-organizarea de evenimente culturale.
Lăcașele de cult de pe raza comunei necesită
consolidare şi amenajare.
Consolidarea şi amenajarea lăcaşelor de cult Biserica ”SF.Nicolae”
Populaţia Comunei Mogoșești-Siret;
Turişti români şi străini.
-consolidare, amenajare lăcaşe de cult Biserica
”SF.Nicolae”
- creşterea potenţialului turistic.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Local
2022-2026
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
fonduri proprii ale solicitanţilor.
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare
pentru lucrări de intervenţii;
Avize;
Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;
Studiu geotehnic,
Studiu topografic;
Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a
mediului.
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Denumirea proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice
Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate
Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

5. Consolidare și amenajarea lăcaşelor de cult din
comuna Mogoșești-Siret - Reabilitare biserica
catolică Mogoșesti-Siret
Atragerii unui număr cât mai mare de turişti români,
cât şi străini, îmbunătăţind serviciile oferite în zonă.
-punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului
cultural local;
-organizarea de evenimente culturale.
Lăcașele de cult de pe raza comunei necesită
consolidare şi amenajare.
Consolidarea şi amenajarea lăcaşelor de cult Biserica catolică Mogoșești-Siret
Populaţia Comunei Mogoșești-Siret;
Turişti români şi străini.
-consolidare, amenajare lăcaşe de cult Biserica
catolică Mogoșești-Siret
- creşterea potenţialului turistic.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Local
2022-2026
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
fonduri proprii ale solicitanţilor.
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare
pentru lucrări de intervenţii;
Avize;
Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;
Studiu geotehnic,
Studiu topografic;
Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a
mediului.
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Denumirea proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice
Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate
Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

6. Consolidare și amenajarea lăcaşelor de cult din
comuna
Mogoșești-Siret
Reabilitare
și
modernizare biserica catolică Muncelu de Sus
Atragerii unui număr cât mai mare de turişti români,
cât şi străini, îmbunătăţind serviciile oferite în zonă.
-punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului
cultural local;
-organizarea de evenimente culturale.
Lăcașele de cult de pe raza comunei necesită
consolidare şi amenajare.
Consolidarea şi amenajarea lăcaşelor de cult Biserica catolică Muncelu de Sus
Populaţia Comunei Mogoșești-Siret- sat Muncelu de
Sus;
Turişti români şi străini.
-consolidare, amenajare lăcaşe de cult- Biserica
catolică Muncelu de Sus
- creşterea potenţialului turistic.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Local
2022-2026
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
fonduri proprii ale solicitanţilor.
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare
pentru lucrări de intervenţii;
Avize;
Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;
Studiu geotehnic,
Studiu topografic;
Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a
mediului.

85

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOŞEŞTI-SIRET, JUDEŢUL IAŞI, 2021- 2027

Denumirea proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice
Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate
Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

7. Consolidare și amenajarea lăcaşelor de cult din
comuna
Mogoșești-Siret
Reabilitare
și
modernizare biserica de rit vechi Muncelu de Sus
Atragerii unui număr cât mai mare de turişti români,
cât şi străini, îmbunătăţind serviciile oferite în zonă.
-punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului
cultural local;
-organizarea de evenimente culturale.
Lăcașele de cult de pe raza comunei necesită
consolidare şi amenajare.
Consolidarea şi amenajarea lăcaşelor de cult Biserica de rit vechi Muncelu de Sus
Populaţia Comunei Mogoșești-Siret;
Turişti români şi străini.
-consolidare, amenajare lăcaşe de cult Biserica de
rit vechi Muncelu de Sus
- creşterea potenţialului turistic.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Local
2022-2026
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
fonduri proprii ale solicitanţilor.
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare
pentru lucrări de intervenţii;
Avize;
Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;
Studiu geotehnic,
Studiu topografic;
Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a
mediului.
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Denumirea proiectului

Scopul proiectului
Obiective specifice
Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate
Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

8. Consolidare și amenajarea lăcaşelor de cult din
comuna
Mogoșești-Siret
Reabilitare
și
modernizare biserica ortodoxă ”Nașterea Maicii
Domnului” Muncelu de Sus
Atragerii unui număr cât mai mare de turişti români,
cât şi străini, îmbunătăţind serviciile oferite în zonă.
-punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului
cultural local;
-organizarea de evenimente culturale.
Lăcașele de cult de pe raza comunei necesită
consolidare şi amenajare.
Consolidarea şi amenajarea lăcaşelor de cult Biserica ortodoxă Muncelu de Sus
Populaţia Comunei Mogoșești-Siret;
Turişti români şi străini.
-consolidare, amenajare lăcaşe de cult Biserica
ortodoză Muncelu de Sus
- creşterea potenţialului turistic.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Local
2022-2026
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
fonduri proprii ale solicitanţilor.
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare
pentru lucrări de intervenţii;
Avize;
Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;
Studiu geotehnic,
Studiu topografic;
Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a
mediului.
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Denumirea proiectului

9. Reabilitare si modernizare Monument biserica
din lemn Muncelu de Sus

Scopul proiectului

Atragerii unui număr cât mai mare de turişti români,
cât şi străini, îmbunătăţind serviciile oferite în zonă.
-punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului
cultural local;
-organizarea de evenimente culturale.
Lăcașele de cult de pe raza comunei necesită
consolidare şi amenajare.

Obiective specifice
Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate
Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

Reabilitarea și modernizarea bisericii din lemn monument din Muncelu de Sus
Populaţia Comunei Mogoșești-Siret;
Turişti români şi străini.
-consolidare, amenajare Biserica din lemn Muncelu
de Sus
- creşterea potenţialului turistic.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Local
2022-2026
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
fonduri proprii ale solicitanţilor.
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare
pentru lucrări de intervenţii;
Avize;
Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;
Studiu geotehnic,
Studiu topografic;
Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a
mediului.
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Denumirea proiectului

10. Reabilitarea Monumentul eroilor MogoșeștiSiret

Scopul proiectului

Atragerii unui număr cât mai mare de turişti români,
cât şi străini, îmbunătăţind serviciile oferite în zonă.
-punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului
cultural local;
-organizarea de evenimente culturale.
Monumentele de pe raza comunei necesită
consolidare şi amenajare.

Obiective specifice
Problema identificată
Soluţia propusă

Reabilitarea Monumentului eroilor

Grupuri ţintă

Populaţia Comunei Mogoșești-Siret;
Turişti români şi străini.

Activităţi principale

-consolidare, amenajare Monumentul eroilor

Rezultate aşteptate

- creşterea potenţialului turistic.

Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate

Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Local
2022-2026
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
fonduri proprii ale solicitanţilor.
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare
pentru lucrări de intervenţii;
Avize;
Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;
Studiu geotehnic,
Studiu topografic;
Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a
mediului.

Documente necesare
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Titlul proiectului

Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă

11. Derularea de parteneriate publice-private în
vederea demarării de activităţi in domeniul
industrial -oportunități pentru investitorii de
parcuri industrial
Dezvoltarea sectorului industrial în vederea
diversificării actvităţilor.
- revitalizarea sectorului industrial;
- dezvoltarea economică a comunei;
- atragerea investitorilor la nivelul comunei.
- realizarea de parc industrial
La nivelul comunei Mogoșești-Siret, activitatea
industrială este foarte slab reprezentată.
Dezvoltarea şi revitalizarea sectorului industrial.

Surse de finanţare

Populaţia comunei Mogoșești-Siret
Mediul de afaceri.
- identificarea oportunităţilor de parteneriate
publice-private
- demararea activităţilor în domeniu industrie.
- inființarea unui parc industrial
- dezvoltarea sectorului industrial.
- creşterea veniturilor comunităţii locale;
- creşterea constribuţiilor la bugetul local şi de
stat.
Fonduri europene/fonduri naționale

Posibili parteneri
Perioada de implementare

Consiliul Judeţean
2022-2027

Activităţi principale
Rezultate aşteptate
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Denumirea proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată
Soluţia propusă

Grupuri ţintă
Activităţi principale

Rezultate aşteptate

Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

12. Susţinerea parteneriatelor de tip publicprivat pentru valorificarea resurselor locale
(ferme piscicole, ferme agro-zootehnice, etc.)
Promovarea produselor locale
-creşterea notorietăţii produselor din Comuna
Mogoșești-Siret;
-creşterea atractivităţii generale a mediului
economic local;
-susţinerea dezvoltării mediului de afaceri local;
-creşterea nivelului de trai al locuitorilor;
-valorificarea superioară a resurselor locale ale
comunei Mogoșești-Siret.
Resursele locale sunt slab valorificate la nivelul
comunei Mogoșești-Siret.
Pentru a implementa şi a coordona activităţile de
promovare a produselor locale, oricare ar fi
domeniul de activitate din care provin, se impune
crearea unor ferme.
Populaţia Comunei Mogoșești-Siret;
Instituţiile publice din comuna Mogoșești-Siret.
-înfiinţarea fermelor în vederea promovării a
produselor din comuna Mogoșești-Siret;
-organizarea unui târg pentru promovarea
produselor locale.
- creşterea consumului de produse locale.
- creşterea numărului de locuri de muncă.
- creşterea notorietăţii produselor locale.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Local
2021-2027
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face
din fonduri proprii şi fonduri publice.
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare
pentru lucrări de intervenţii;
Avize;
Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;
Studiu geotehnic,
Studiu topografic;
Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a
mediului.
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Denumirea proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice
Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate
Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

13. Facilitarea accesului la sprijin şi consultanţă
profesională pentru întreprinzători agricoli
Dezvoltarea şi modernizarea activităţii agricole.
-dezvoltarea comunei Mogoșești-Siret;
-creşterea viabilităţii economice
-exploatarea optimă a potenţialul agricol al zonei.
Activitatea agricolă a Comunei Mogoșești-Siret nu
este bine reprezentată la nivelul comunei,
înregistrându-se decalaje tehnologice mari.
Crearea unui centru decalificare în ceea ce priveşte
exploataţiile agricole şi produsele alimentare
ecologice rezultate.
Populaţia Comunei Mogoșești-Siret;
Populaţia judeţului Iaşi.
-construirea/amenajarea centrului;
-organizarea de cursuri în domeniul agriculturii,
creşterii animalelor.
-creşterea productivităţii agricole.
-creşterea notorietăţii produselor locale;
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Local
2021-2027
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
fonduri proprii şi fonduri publice.
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare
pentru lucrări de intervenţii;
Avize;
Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;
Studiu geotehnic,
Studiu topografic;
Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a
mediului.
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Denumirea proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice
Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă

14. Extinderea suprafeţelor irigate la nivelul
Comunei Mogoșești-Siret
Dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţiilor agricole
- exploatarea optimă a potenţialul agricol al zonei;
- extinderea suprafeţelor irigate
În acest moment sistemele de irigaţii sunt
nefuncţionale.
Realizarea activităţilor de irigaţii în vederea
eficientizării agriculturii.
Fermierii locali

Activităţi principale
Rezultate aşteptate

- facilitarea accesului la sisteme de irigaţii.
-creşterea productivităţii agricole.
-creşterea notorietăţii produselor locale;
-dezvoltarea armonioasă a agriculturii.

Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate

Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Local
2022-2025
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
fonduri proprii şi fonduri publice.
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare
pentru lucrări de intervenţii;
Avize;
Studiu geotehnic,
Studiu topografic.

Documente necesare
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Denumirea proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice
Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate
Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

15. Amenajarea a doua spatii comerciale pentru
producatorii locali
Dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţiilor agricole
Asigurarea unor conditii decente pentru desfacerea
produselor realizate de producatorii locali
Lipsa unor spatii adecvate pentru comercializarea
produselor locale.
Amenajarea a doua spatii comerciale pentru
producatorii locali
Producatorii locali
Populatia comunei Mogoșești-Siret
Amenajarea de spatii comerciale
- creşterea notorietăţii produselor locale;
- imbunatatirea condițiilor de viață
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Local
2022-2025
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
fonduri proprii şi fonduri publice.
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare
pentru lucrări de intervenţii;
Avize;
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Denumirea proiectului

16. Derularea unor programe de promovare a
metodelor şi tehnologiilor agricole moderne

Scopul proiectului

Încurajarea agricultorilor să introducă sau să
continue
metodele
de
producţie
agricolă
compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea mediului.
-activităţi de informare a persoanelor ocupate în
agricultură cu privire la utilizarea noilor metode şi
tehnici agricole;
- încurajarea dezvoltării practicilor agricole
moderne;
-informarea cu privire la potenţialul agriculturii
ecologice;
-creşterea şi diversificarea numărului de produse
ecologice atestate produse la nivelul comunei;
În comuna Mogoșești-Siret, şi în mediul rural în
general, agricultorii nu deţin resursele de informare
adecvate în legătură cu schimbările ce intervin în
domeniul agriculturii şi metodele şi tehnicile
moderne utilizate în agricultură.
Oferirea de consultanţă şi informare în ceea ce
priveşte tendinţele înregistrate în agricultură.
Fermierii Comunei Mogoșești-Siret

Obiective specifice

Problema identificată

Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale

Rezultate aşteptate

Surse de finanţare
Posibili parteneri

Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

-promovarea metodelor şi tehnologiilor agricole
moderne;
-consultanţă în vederea utilizării unor metode
eficiente şi a noilor tehnologii;
-informare cu privire la potenţialul agriculturii
ecologic şi posibilitatea de atestare ca producători
ecologici.
- creşterea nivelului de informare în rândul
fermierilor;
- dezvoltarea şi modernizarea activităţilor agricole.
Fonduri europene/fonduri naționale
Cosiliul Local
Mediul de afaceri/Fermierii
Camera Agricolă Iaşi.
2022-2027
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
fonduri proprii ale solicitanţilor.
Cerere de finanţare.
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Denumirea proiectului

Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată
Soluţia propusă

Grupuri ţintă

Activităţi principale
Rezultate aşteptate

Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate

Documente necesare

17. Realizarea lucrărilor de infrastructură pentru
construcția, reabilitarea şi modernizarea drumurilor
șanțurilor, podurilor și podețelor săteşti şi comunale
(Mogosesti-Siret, Tudor Vladimirescu si Muncelu de
Sus)
Îmbunătăţirea accesibilităţii comunei Mogoșești-Siret
prin reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
transport
- îmbunătăţirea aspectului general al Comunei
Mogoșești-Siret
-creşterea atractivităţii comunei în vederea derulării
activităţilor economice;
- mărirea siguranţei rutiere şi fluidizarea traficului
rutier.
Starea infrastructurii rutiere constituie o problemă
importantă pentru locuitorii comunei.
Reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale
precum și a șanțurilor pluviale
Construirea unui pod pe piloni de beton peste râul Siret
în prelungirea DC104
Populaţia Comunei Mogoșești-Siret;
Agenţii economici care activează în Comuna MogoșeștiSiret;
Instituţiile publice din comuna Mogoșești-Siret;
Potenţialii investitori.
-modernizarea carosabilului, podurilor și podețelor
precum și a șanturilor pluviale.
-fluidizarea traficului;
-viteza de circulaţie va creşte iar durata de tranzitare a
comunei se va reduce, lucru ce va aduce o economie de
timp.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Local
2021-2024
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
bugetul local ţinând cont că există un impact favorabil
evident asupra activităţii economice, astfel reabilitarea
infrastructurii de drumuri va dinamiza mediul de afaceri
local, fapt ce va avea un impact pozitiv şi asupra
bugetului local.
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru
lucrări de intervenţii;
Avize;
Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;
Studiu geotehnic,
Studiu topografic;
Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului.
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Denumirea proiectului

Scopul proiectului

Obiective specifice
Problema identificată

Soluţia propusă
Grupuri ţintă

Activităţi principale
Rezultate aşteptate
Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate

Documente necesare

18. 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
Mărirea și îmbunățătirea accesibilității zonelor pietonale
din comuna Mogoșești -Siret prin pavare sau betonare,
construirea unei alei pietonale la ”Pod la Lupu”,
consolidarea podului rutier de pe șoseaua principală ce
trece peste pârăul Draga
-îmbunătăţirea aspectului general al Comunei MogoșeștiSiret
-mărirea zonelor pietonale
In urma construcției de noi case în loc. Mogoșești-Siret,
pe str. Tudor Vladimirescu, zonă locuită de familii cu
copii, aceștia sunt nevoiți sa meargă la școala pe jos, pe
marginea DJ 208, neexistând o zonă pietonală.
Pasarela pietonală peste pârăul Draga este necesară,
cetațenii din zonă fiind nevoiți să circule pe carosabil.
Podul rutier este fisurat în multe locuri pierzând astfel
din rezistență, fiind necesare lucrări de consolidare.
Extindere zone pietonale prin pavare sau betonare
Locuitorii Comunei Mogoșești-Siret;
Agenţii economice care activează în Comuna MogoșeștiSiret;
Instituţiile publice din comuna Mogoșești-Siret;
Potenţialii investitori.
-contruirea de podeţe, pasarelă pietonală și consolidare
pod rutier.
-creşterea atractivităţii comunei, prin imbunătăţirea
aspectului comunei.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Local
2021-2024
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
bugetul local ţinând cont că există un impact favorabil
evident asupra vieții locuitorilor comunei si activităţii
economice
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru
lucrări de intervenţii;
Avize;
Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;
Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului.
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Denumirea proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice
Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate
Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

19. Reabilitarea drumurilor agricole și forestiere
Îmbunătăţirea accesibilităţii comunei Mogoșești-Siret
prin reabilitarea drumurilor agricole
-îmbunătăţirea aspectului general al Comunei MogoșeștiSiret
-dezvoltarea de ansamblu a comunei.
Starea drumurilor agricole îngreunează accesul către
exploataţiile agricole.
Lucrările prevăzute a se efectua constau în realizarea
unei fundaţii care se va umple cu balast și piatră spartă,
și asfaltarea drumului.
Populaţia Comunei Mogoșești-Siret;
Instituţiile publice din comuna Mogoșești-Siret;
Potenţialii investitori.
realizarea de fundaţii
-umplerea
-asfaltrea.
-noi oportunităţi de dezvoltare a sectorului legumicol
prin faptul că accesul la terenuri a cultivatorilor din
comună va fi mult mai mai ușor decât în prezent.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Local
2023-2027
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
bugetul local.
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru
lucrări de intervenţii;
Avize;
Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;
Studiu geotehnic,
Studiu topografic;
Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului.
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Denumirea proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice
Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate
Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

20. Construirea de punți peste pârăul Draga și de alei
betonate în această zonă
Îmbunătăţirea accesibilităţii în comuna Mogoșești-Siret
prin construirea de punți și alei betonate
-îmbunătăţirea condițiilor de circulație a cetățenilor
comunei
-dezvoltarea de ansamblu a comunei.
Condiții grele și periculoase de traversare a parăulu
Draga și lipsa unor căi de acces în zona
Lucrările prevăzute a se efectua constau în realizarea de
punți peste pârăul Draga și a unor alei betonate .
Populaţia Comunei Mogoșești-Siret;
-construirea de punți
- realizarea de alei betonate
. punți peste pârăul Draga
- alei betonate în zonă
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Local
2023-2027
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
bugetul local.
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru
lucrări de intervenţii;
Avize;
Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;
Studiu geotehnic,
Studiu topografic;
Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului.
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Titlul proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice
Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate

Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

21.Extinderea reţelei de apă
Extinderea infrastructurii tehnico-edilitare în vederea
creşterii calităţii vieţii.
- extindere reţea de apă
În prezent pe teritoriul Comunei Mogoșești-Siret există
retea de apă ce trebuie extinsă
Extinderea și dezvoltarea reţelei de apă.
Cetăţenii comunei Mogoșești-Siret
Agenţii economici
Instituţiile publice
- extindere reţea de apă
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei
comunei;
- atragerea investiţiilor
- crearea de noi locuri de muncă.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Local
2023-2025
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
bugetul local
- Cerere finanţare
- Studiu fezabilitate
- Raport - evaluarea impactului asupra mediului
(acordul de mediu)
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Titlul proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice
Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate

Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

22.Inființare sistem centralizat de canalizare cu
stație de epurare
Extinderea infrastructurii tehnico-edilitare în vederea
creşterii calităţii vieţii.
Înființare sistem centralizat de canalizare cu stație de
epurare
În prezent pe teritoriul Comunei Mogoșești-Siret există
retea de apa ceea ce face posibilă și reșea de canalizare
centralizată.
Inființarea retelei centralizate de canalizare.
Cetăţenii comunei Mogoșești-Siret
Agenţii economici
Instituţiile publice
- inființare sistem de canalizare centralizat
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei
comunei;
- atragerea investiţiilor
- crearea de noi locuri de muncă.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Local
2023-2025
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
bugetul local
- Cerere finanţare
- Studiu fezabilitate
- Raport - evaluarea impactului asupra mediului
(acordul de mediu)
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Titlul proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice
Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale

Rezultate aşteptate

Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

23. Înființarea reţelei de gaze naturale
Inființarea reţelei de gaze naturale în vederea creşterii
calităţii vieţii.
- racordarea comunei la reţeaua de gaze.
În prezent pe teritoriul Comunei Mogoșești-Siret nu
există reţea de gaze naturale.
Proiectul presupune racordarea comunei la reţeaua de
gaze naturale.
Cetăţenii comunei Mogoșești-Siret
Agenţii economici
Instituţiile publice
-conductă de racord gaze naturale în regim de presiune
înaltă.
-reţea de distribuţie gaze naturale dimensionată în
funcţie de debitul instalat.
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei
comunei;
- atragerea investiţiilor
- crearea de noi locuri de muncă.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Local
Consiliul Judeţean
2020-2025
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
bugetul local
- Cerere finanţare
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare
pentru lucrări de intervenţii;
- Raport - evaluarea impactului asupra mediului
(acordul de mediu)
- Avize
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Titlul proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice
Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate

Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

24. Punct conductă gaz -capăt comună – Muncelu de
Sus
Realizare punct conductă - capăt comună - Muncelu de
Sus.
- lucrari pentru racordarea comunei la reţeaua de
gaze.
În prezent pe teritoriul Comunei Mogoșești-Siret nu
există reţea de gaze naturale.
Proiectul presupune racordarea comunei la reteaua de
gaze naturale si realizarea și altor lucrări necesare
acestui scop.
Cetăţenii comunei Mogoșești-Siret
Agenţii economici
Instituţiile publice
-lucrări pentru punctul de conductă - capăt comună Muncelu de Sus
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei
comunei;
- atragerea investiţiilor
- crearea de noi locuri de muncă.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Local
Consiliul Judeţean
2021-2025
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
bugetul local
- Cerere finanţare
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare
pentru lucrări de intervenţii;
- Raport - evaluarea impactului asupra mediului
(acordul de mediu)
- Avize

103

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOŞEŞTI-SIRET, JUDEŢUL IAŞI, 2021- 2027

Titlul proiectului

25.Extindere reţea electrică spre satul Cozmești

Scopul proiectului

Extinderea infrastructurii tehnico-edilitare în vederea
creşterii calităţii vieţii.
- extindere rețea electrică
În prezent pe teritoriul Comunei Mogoșești-Siret există
retea electrică ce trebuie extinsă

Obiective specifice
Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate

Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

Extinderea reţelei electrice și spre satul Cozmești.
Cetăţenii comunei Mogoșești-Siret
Agenţii economici
Instituţiile publice
- extindere reţea electrică
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei
comunei;
- atragerea investiţiilor
- crearea de noi locuri de muncă.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Local
2023-2025
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
bugetul local
- Cerere finanţare
- Studiu fezabilitate
- Avize specifice
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Titlul proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată

Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale

Rezultate aşteptate

Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

26. Amenajare Parc pentru recreere şi locuri de
joacă pentru copii în satele Mogoșești-Siret, Tudor
Vladimirescu și Muncelu de Sus
Îmbunătăţirea
calităţii
vieţii
populaţiei
prin
dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului
liber la nivel local
-diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului
liber, atât pentru locuitorii comunei Mogoșești-Siret,
cât şi pentru turişti
-creşterea suprafeţei de spaţii verzi amenajate cu
minim 20% faţă de situaţia din prezent.
Una dintre problemele comunei Mogoșești-Siret este
lipsa spaţiilor verzi şi slaba diversitate a posibilităţilor
de petrecere a timpului liber. În comuna MogoșeștiSiret infrastructura de petrecere a timpului liber este
foarte slab dezvoltată.
Proiectul constă în crearea de parcuri publice şi a
locurilor de joacă pentru copii.
Turiştii români şi străini
Populaţia comunei
Agenţii economici
-amenajare infrastructură de acces (căi de acces, alei,
etc.)
-amenajare cu mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi,
toalete, etc.)
-amenajare locuri de joacă pentru copii
-construire mini-fântâni arteziene
-amenajare zone de recreere adulţi
-construire foişor
- spaţii verzi amenajate
- spaţii de joacă pentru copii
- bănci
- coşuri de gunoi
- alei
- Minim 1 zonă de recreere adulţi
- 6 foişoare
- noi locuri de muncă
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Judeţean,
Agenţia pentru Protecţia Mediului
Mediul de afaceri
2023-2025
Ulterior implementării proiectului, întreţinerea
parcului și a spațiilor de joacă va fi responsabilitatea
Primăriei Comunei Mogoșești-Siret.
Cerere finanțare
Plan Urbanistic Zona (PUZ)
Raport -evaluarea impactului asupra mediului
Studiu de fezabilitate
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Titlul proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată
Soluţia propusă

Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate
Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate

Documente necesare

27. Amenajare, modernizare, reabilitare terenuri
de sport în comuna Mogoșești-Siret
Încurajarea desfăşurării de activităţi sportive
-îmbunătăţirea
condiţiilor
pentru
desfăşurarea
activităţilor sportive;
-creşterea numărului de competiţii sportive organizate
la nivelul comunei Mogoșești-Siret.
În prezent, în comuna Mogoșești-Siret nu există terenuri
de sport amenajate corespunzător.
Proiectul prezent constă în construirea unui teren de
sport. Implementarea proiectului va duce la
îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor
sportive la nivel local, dar şi la creşterea numărului de
competiţii sportive organizate.
Populaţia comunei Mogoșești-Siret
Unităţile şcolare
- Amenajarea terenului în vederea construcţiei;
- Construire teren de sport, modernizare și
reabilitarea celor existente.
- terenuri de sport corespunzătoare.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Judeţean
2022-2026
Ulterior
finalizării
implementării
proiectului,
cheltuielile de funcţionare şi administrare a terenurilor
de sport vor fi susţinute din bugetul local al comunei
Mogoșești-Siret.
Cerere finanţare
Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
Planul de amenajare al locaţiei / teritoriului
Proiect execuţie
Raport - evaluarea impactului asupra mediului
(acordul de mediu).
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Titlul proiectului

Grupuri ţintă

28. Reabilitare zonă câmpenească veche - Muncelu
de Sus
Încurajarea desfăşurării de activităţi recreative și
sportive
-îmbunătăţirea
condiţiilor
pentru
desfăşurarea
activităţilor recreative și sportive;
-creşterea calității vieții
-protejarea mediului
În prezent, în Muncelu de Sus există o zonă
câmpenească veche ce necesită urgent lucrări de
reabilitare
Implementarea proiectului va duce la îmbunătăţirea
condiţiilor de recreere și implicit de viață
Populaţia comunei Mogoșești-Siret

Activităţi principale

-Lucrări de reabilitare a zonei

Rezultate aşteptate

- O zonă câmpenească reabilitată

Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate

Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Judeţean
2022-2026
Ulterior
finalizării
implementării
proiectului,
cheltuielile de funcţionare şi administrare a zonei
câmpenești vor fi susţinute din bugetul local al comunei
Mogoșești-Siret.
Cerere finanţare
Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
Planul de amenajare al locaţiei / teritoriului
Proiect execuţie
Raport - evaluarea impactului asupra mediului
(acordul de mediu).

Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată
Soluţia propusă

Documente necesare
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Titlul proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate
Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate

Documente necesare

29. Amenajare traseu cicloturistic în lunca Siretului
Încurajarea desfăşurării de activităţi recreative
-îmbunătăţirea
condiţiilor
pentru
desfăşurarea
activităţilor recreative;
-creşterea calității vieții
-protejarea mediului
În comună există condiții naturale pentru amenajarea
unui traseu cicloturistic
Implementarea proiectului va duce la îmbunătăţirea
condiţiilor de recreere și implicit de viață
Populaţia comunei Mogoșești-Siret
Populatia zonei Nord-Est de dezvoltare
Oaspeți din țară
-Lucrări de amenajarea a zonelor alese pentru traseul
cicloturistic
Traseu cicloturistic
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Județean
2021-2026
Ulterior
finalizării
implementării
proiectului,
cheltuielile de funcţionare şi administrare a traseului
cicloturistic vor fi susţinute din bugetul local al comunei
Mogoșești-Siret.
Cerere finanţare
Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
Planul de amenajare al locaţiei / teritoriului
Proiect execuţie
Raport - evaluarea impactului asupra mediului
(acordul de mediu).
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Titlul proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă

30. Reabilitare și modernizare Tabara Muncel nr.2
Încurajarea desfăşurării de activităţi recreative
-îmbunătăţirea
condiţiilor
pentru
desfăşurarea
activităţilor recreative;
-creşterea calității vieții
-protejarea mediului
In Muncelu de Sus există Taberele Muncel nr.1 care a
fost reabilitată
și nr.2 care necesită lucrări de
reabilitare și modernizare.
Implementarea proiectului va duce la îmbunătăţirea
condiţiilor de recreere a copiilor
Populaţia comunei Mogoșești-Siret
Unităților școlare din zonă

Activităţi principale

Lucrări de reabilitare și modernizare a taberelor

Rezultate aşteptate

Spații de recreere pentru elevi

Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate

Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Județean
2022-2026
Ulterior
finalizării
implementării
proiectului,
cheltuielile de funcţionare şi administrare a taberei
Muncel 2 vor fi susţinute din bugetul local al comunei
Mogoșești-Siret.
Cerere finanţare
Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
Planul de amenajare al locaţiei / teritoriului
Proiect execuţie
Raport - evaluarea impactului asupra mediului
(acordul de mediu).

Documente necesare
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Titlul proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate
Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate

Documente necesare

31. Amenajare parc aventura în pădurea Călugăra
din Muncelu de Sus
Încurajarea desfăşurării de activităţi recreative
-îmbunătăţirea
condiţiilor
pentru
desfăşurarea
activităţilor recreative;
-creşterea calității vieții
-protejarea mediului
În comună există condiții naturale -pădurea Călugăra
din Muncelu de Sus pentru amenajarea unui parc
aventură
Implementarea proiectului va duce la îmbunătăţirea
condiţiilor de recreere și implicit de viață
Populaţia comunei Mogoșești-Siret
Populatia zonei Nord-Est de dezvoltare
Oaspeți din țară
-Lucrări de amenajarea în pădurea Călugăra a unui
parc aventură
Un parc aventură
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Județean
2023-2026
Ulterior
finalizării
implementării
proiectului,
cheltuielile de funcţionare şi administrare a traseului
cicloturistic vor fi susţinute din bugetul local al comunei
Mogoșești-Siret.
Cerere finanţare
Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
Planul de amenajare al locaţiei / teritoriului
Proiect execuţie
Raport - evaluarea impactului asupra mediului
(acordul de mediu).
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Titlul proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate
Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate

Documente necesare

32. Amenajare tiroliană în zona de luncă din
Mogoșești-Siret
Încurajarea desfăşurării de activităţi recreative
-îmbunătăţirea
condiţiilor
pentru
desfăşurarea
activităţilor recreative;
-creşterea calității vieții
-protejarea mediului
Condițiile naturale existente în comuna sunt propice
pentru amenajarea în zona de luncă a unei tiroliene
Implementarea proiectului va duce la îmbunătăţirea
condiţiilor de recreere și implicit de viață
Populaţia comunei Mogoșești-Siret
Populatia zonei Nord-Est de dezvoltare
Oaspeți din tară
-Lucrări de amenajarea a zonelor alese (luncă) pentru
tiroliană
Tiroliană amenajată
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Județean
2022-2026
Ulterior
finalizării
implementării
proiectului,
cheltuielile de funcţionare şi administrare a traseului
cicloturistic vor fi susţinute din bugetul local al comunei
Mogoșești-Siret.
Cerere finanţare
Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
Planul de amenajare al locaţiei / teritoriului
Proiect execuţie
Raport - evaluarea impactului asupra mediului
(acordul de mediu).
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Titlul proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice
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Soluţia propusă

Grupuri ţintă
Activităţi principale

Rezultate aşteptate

Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

33. Înființarea unui centru pentru sprijinirea
şomerilor în vederea reintegrării acestora pe piaţa
muncii
Îmbunătăţirea participării pe piaţa forţei de muncă şi r
educerea ratei şomajului în rândul populaţiei comunei
Mogoșești-Siret.
-diminuarea ratei şomajului;
-acţiuni de îmbunătăţire a nivelului de calificare a
şomerilor,
furnizarea
de
consiliere, orientare şi formare.
În prezent, în comuna Mogoșești-Siret nu există un
centru pentru sprijinirea şomerilor şi a persoanelor fără
un loc de muncă.
Proiectul prezent constă în înfiinţarea unui centru
pentru sprijinirea şomerilor. Implementarea proiectului
va duce la îmbunătăţirea
capacităţii
de inserţie
profesională şi a productivităţii forţei de muncă locale.
Populaţia comunei Mogoșești-Siret
- construire centru pentru sprijinirea şomerilor.
- oferirea de consiliere;
- reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor fără un
loc de muncă.
-un centru pentru sprijinirea şomerilor;
-diminuarea numărului de persoane şomere sau fără un
loc de muncă;
-creşterea gradului de calificare a persoanelor şomere
sau în căutare unui loc de muncă.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Judeţean
2022-2025
Ulterior
finalizării
implementării
proiectului,
cheltuielile de funcţionare a centrului vor fi susţinute
din bugetul local al comunei Mogoșești-Siret.
Cerere finanţare
Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
Planul de amenajare al locaţiei / teritoriului
Proiect execuţie
Raport - evaluarea impactului asupra mediului (acordul
de mediu).
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34. Formarea personalului din administraţia publică
în domenii strategice (managementul proiectelor,
achiziţii publice, management financiar)
Creşterea calificării personalului din administraţia
publică în vederea eficientizării activităţilor.
-derularea cursurilor de formare profesională;
-accesul angajaţilor la programele de formare, în
vederea obţinerii de către aceştia a unei calificări
complete;
-obţinereacertificării competenţelor dobândite în
cadrul cursurilor de formare.
Angajaţii administraţiei publice locale nu au acces la
cursuri de formare.
Derularea de cursuri de formare profesională.

Surse de finanţare

Angajaţii administraţiei publice
- identificarea neceităților de formare;
- derualarea cursurilor de formare profesională.
- creşterea gradului de calificare;
- eficientizarea activităţilor derulate.
Fonduri europene/fonduri naționale/fonduri locale

Posibili parteneri
Perioada de implementare
Documente necesare

Consiliul Judeţean
2020-2024
Cereri de finanţare

Rezultate aşteptate
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Problema identificată
Soluţia propusă

35. Reabilitarea şi dotarea căminului cultural din
satul Muncelu de Sus
Îmbunătăţirea infrastructurii culturale a comunei
-diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului
liber, atât pentru locuitorii comunei Mogoșești-Siret
-creşterea gradului de cultură la nivelul comunei.
-facilitarea organizării de evenimente culturale.
Una dintre problemele comunei Mogoșești-Siret este
nevoia de reabilitare şi dotare a căminelor culturale
ale comunei.
Proiectul constă în realizarea lucrărilor de reabilitare
cât şi dotarea corespunzătoare a căminelor.

Grupuri ţintă

Populaţia comunei

Activităţi principale

-realizare documentatii tehnice
- realizare lucrari de reabilitare şi dotare

Rezultate aşteptate

- cămin culturale reabilitat şi dotat.
- creşterea considerabilă a numărului de evenimente
culturale organizate la nivelul comunei.

Surse de finanţare
Posibili parteneri

Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Judeţean,
Mediul de afaceri
2022-2025
Ulterior implementării proiectului, întreţinerea
căminelor culturale va fi responsabilitatea Primăriei
Comunei Mogoșești-Siret.
Cerere finanțare
DALI/SF
Proiect ethnic
Avize

Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare
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Posibili parteneri
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Sustenabilitate
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36. Înfiinţarea şi dotarea serviciilor publice cu
utilaje - Înființare serviciu de salubritate și dotare
cu mașini și unelte
Asigurarea serviciilor de salubritate în comuna
Mogoșești-Siret
Înfiinţarea şi dotarea serviciilor comunitare cu utilaje
şi echipamente
Este nevoie de achiziţionarea unor utilaje și unelte
pentru asigurarea serviciilor de salubritate
Proiectul presupune prima înfiinţarea a serviciilor
publice cât şi dotarea corespunzătoare a acestora.
Cetăţenii comunei Mogoșești-Siret
Agenţii economici
Instituţiile publice
- înfiinţare serviciu de salubritate
- dotarea cu utilaje/echipamente.
- îmbunăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei
comunei
- reducerea factorilor de risc pentru siguranţa
populaţiei
- atragerea de investitori în zonă
- crearea de noi locuri de muncă.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Judeţean.
2021-2023
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
bugetul local.
- Cerere finanţare
- Studiu fezabilitate/Memoriu justificativ
- Avize.
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Scopul proiectului
Obiective specifice
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Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

37. Înfiinţare serviciu de pompieri și achizitionarea
unei mașini speciale pentru incendiu
Asigurarea serviciilor de stingere a incendiilor in
comuna Mogoșești-Siret
Înfiinţarea şi dotarea serviciilor comunitare cu utilaje şi
echipamente
Este nevoie de achiziţionarea unor utilaje speciale
pentru stingerea incendiilor
Proiectul presupune înfiinţarea serviciilor publice cât şi
dotarea corespunzătoare a acestora.
Cetăţenii comunei Mogoșești-Siret
Agenţii economici
Instituţiile publice
- înfiinţare serviciu de pompieri
- dotarea cu mașini speciale.
- îmbunăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei
- reducerea factorilor de risc pentru siguranţa
populaţiei
- atragerea de investitori în zonă
- crearea de noi locuri de muncă.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Judeţean.
2021-2023
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
bugetul local.
- Cerere finanţare
- Studiu fezabilitate/Memoriu justificativ
- Avize.
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Scopul proiectului
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Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

38. Construirea unui spațiu care să include arhiva,
depozit de lemne și remiza pompieri
Asigurarea unui spațiu corespunzător pentru arhiva
comunei, depozit de lemne și remiza PSI in comuna
Mogoșești-Siret
Construire spațiu cu destinație arhivă, depozit lemne
și remiză PSI
În comună nu există un spațiu corespunzător pentru
arhivă, deasemenea nici pentru depozitat lemne.
Este necesar și un spațiu pentru remiza PSI pentru
serviciul de pompieri după inființare.
Construirea unui spațiu cu funcțiuni precise
Cetăţenii comunei Mogoșești-Siret
Agenţii economici
Instituţiile publice
-construire spațiu
- îmbunăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei
comunei
- reducerea factorilor de risc pentru siguranţa
populaţiei
- atragerea de investitori în zonă
- crearea de noi locuri de muncă.
Fonduri europene/fonduri naționale/fonduri locale
Consiliul Judeţean.
2021-2024
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
bugetul local.
- Cerere finanţare
- Studiu fezabilitate
- Avize.
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39. Achiziție buldoexcavator și mașină de
dezăpezit pentru comuna Mogoșești-Siret
Reducerea riscurilor de producere a dezastrelor
naturale și diminuarea efectelor acestora
Dotarea serviciilor comunitare cu utilaje şi
echipamente
Este nevoie de achiziţionarea unor utilaje și unelte
pentru interventii în situații de urgență cât și pentru
lucrări edilitare și de accesibilizare a drumurilor
Proiectul presupune achizitia unui buldoexcavator și
a unei mașini cu accesorii (lama de zăpadă,
tocătoare vegetație, cupe,sărăriță etc.)
Cetăţenii comunei Mogoșești-Siret
Agenţii economici
Instituţiile publice
Achiziție buldoexcavator și a unei mașini cu
accesorii
- îmbunăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei
comunei
- reducerea factorilor de risc pentru siguranţa
populaţiei
- atragerea de investitori în zonă
- crearea de noi locuri de muncă.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Judeţean.
2021-2023
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din
bugetul local.
- Cerere finanţare
- Memoriu justificativ
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Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare

40. Achiziție autogreder pentru comuna
Mogoșești-Siret
Reducerea riscurilor de producere a dezastrelor
naturale și diminuarea efectelor acestora
Dotarea serviciilor comunitare cu utilaje şi
echipamente
Este nevoie de achiziţionarea unor utilaje și unelte
pentru interventii în situații de urgență cât și
pentru lucrări edilitare și de accesibilizare a
drumurilor
Proiectul presupune achiziția unui autogreder
Cetăţenii comunei Mogoșești-Siret
Agenţii economici
Instituţiile publice
Achiziție autogreder
- îmbunăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei
comunei
- reducerea factorilor de risc pentru siguranţa
populaţiei
- atragerea de investitori în zonă
- crearea de noi locuri de muncă.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Judeţean.
2021-2024
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face
din bugetul local.
- Cerere finanţare
- Memoriu justificativ
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41. Instalarea WIFI-4YOU în parcul Muncel din
fața primăriei comunei Mogoșești-Siret
Asigurarea gratuită a accesului la internet rapid
Realizarea de puncte de acces la internet gratuit
de tip AP wi-fi Guest în locații importante din
comună
Existenta a puține locații cu acces la internet

Activităţi principale

Soluţia propusă de acest proiect este de instala
WIFI Guest in parc
Instalare WIFI-4 YOU

Rezultate aşteptate

Un punct cu accest gratuit la internet rapid

Surse de finanţare
Posibili parteneri

Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul județean
Colaboratori privați
2021-2022
Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face
din bugetul local, iar costurile de întreţinere sunt
minimale
Cerere finanţare

Perioada de implementare
Sustenabilitate
Documente necesare
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42. Înființarea unui centru de zi pentru
persoane în vârstă
Creşterea numărului şi calităţii serviciilor de
asistenţă socială acordate persoanelor vârstnice
-înfiinţarea centrului pentru persoane în vârsta --îmbunătăţirea serviciilor pentru seniori.
În domeniul serviciilor sociale se evidenţiază
lipsa unui cămin de bătrâni multifuncţional, care
să ofere servicii complexe de îngrijire şi suport
emoţional pentru persoanele vârstnice.
Furnizarea de servicii pentru seniori în cadrul unui
cămin de bătrâni.
Construirea căminului
Clădirea va adăposti un cămin de bătrâni ce va
oferi servicii cu funcţiuni în principal de spaţii
medicale şi tratament şi spaţii de recreere.
- 1 clădire construită
- calitate îmbunătăţită a serviciilor sociale
Fonduri europene/fonduri naționale
Direcţia judeţeană de asistenţă socială
2022-2026
Cheltuielilor ulteriore de funcţionare vor fi
suportate din bugetul local
Cerere finanţare
Studiu de fezabilitate
Avize
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43. Modernizare spații de joacă, sport Școala IVIII Mogoșești-Siret
Îmbunătăţirea serviciilor publice de învăţământ
prin îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a
activităţilor didactice și sportive
- reabilitarea infrastructurii educaţionale;
- îmbunătăţirea serviciilor educaţionale;
Infrastructura instituţiei este învechită ceea ce
determină ca activităţile şcolare să nu se deruleze
în condiţii optime.
Soluţia propusă de acest proiect este de a
moderniza spațiile de joacă, sport deci
infrastructura de învăţământ.
Populaţia şcolară a comunei Mogoșești-Siret
Cadrele didactice din comuna Mogoșești-Siret
Modernizarea spațiilor de joacă, sport din şcoală
Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare
activităţilor de învăţământ;
Fonduri europene/fonduri naționale
Inspectoratul Şcolar Judeţean
2022-2024
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare
pentru lucrări de intervenţii;
Avize
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44. Modernizare Grădinița cu program normal
Muncelu de Sus
Îmbunătăţirea serviciilor publice de învăţământ educația timpurie -prin îmbunătăţirea condiţiilor
de desfăşurare a activităţilor didactice
- modernizarea infrastructurii educaţionale;
- îmbunătăţirea serviciilor educaţionale;
Infrastructura instituţiei este învechită ceea ce
determină ca activităţile să nu se deruleze în
condiţii optime.
Soluţia propusă de acest proiect este de a
moderniza grădinița.
Populaţia preşcolară a comunei Mogoșești-Siret
Cadrele didactice din comuna Mogoșești-Siret
Modernizarea grădiniței
Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare
activităţilor de învăţământ preșcolar;
Fonduri europene/fonduri naționale
Inspectoratul Şcolar Judeţean
2022-2024
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare
pentru lucrări de intervenţii;
Avize
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45. Reabilitare și modernizare Școală I-VIII
Muncelu de Sus
Îmbunătăţirea serviciilor publice de învăţământ
prin îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a
activităţilor didactice
- reabilitarea infrastructurii educaţionale;
- îmbunătăţirea serviciilor educaţionale;
Infrastructura instituţiei este învechită ceea ce
determină ca activităţile şcolare să nu se deruleze
în condiţii optime.
Soluţia propusă de acest proiect este de a reabilita
şi moderniza infrastructura de învăţământ.
Populaţia şcolară a comunei Mogoșești-Siret
Cadrele didactice din comuna Mogoșești-Siret
- reabilitarea şi modernizarea şcolii
- dotarea cu echipamente specifice.
-îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a
activităţilor de învăţământ;
Fonduri europene/fonduri naționale
Inspectoratul Şcolar Judeţean
2022-2025
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare
pentru lucrări de intervenţii;
Avize
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46. Derularea de programe de consiliere şi
orientare şcolară în vederea diminuării
fenomenului de abandon şcolar
Eliminarea fenomenului de abandon şcolar
-menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa socială
şi economică a comunităţii;
-îmbunătăţirea serviciilor educaţionale.
În prezent abandonul şcolar atinge un grad
ridicat neexistând nici o formă de prevenire a
abandonului şcolar.
Soluţia propusă de acest proiect este
implementarea unei forme permanente de
consiliere pentru tineri.
Populaţia tânără a comunei Mogoșești-Siret.
-amenajarea unui centru în vederea derulării
programelor de consiliere şi orientare şcolară;
-dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare,
consiliere şi asistenţă educaţională în vederea
corectării fenomenului de abandon şcolar.
-introducerea de sesiuni de formare specifică
privind egalitatea de gen, egalitatea de şansă,
nediscriminarea şi respectul diversităţii;
- elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/
implementarea de instrumente de corectare a
fenomenului de abandon şcolar
-sprijin pentru dezvoltarea învăţării non-formale
şi informale pentru cei care abandonează şcoala.
- reducerea considerabilă a abandonului şcolar.
- furnizarea competenţelor şi abilităţilor de bază
persoanelor cu risc de abandon şcolar.
Fonduri europene/fonduri naționale
Inspectoratul Şcolar Judeţean
2022-2024
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare
pentru lucrări de intervenţii;
Avize;
Certificat de urbanism/ Autorizaţie de
construire;
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Titlul proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată

Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale

Rezultate aşteptate
Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Documente necesare

47. Sprijinirea tinerilor care au părăsit timpuriu
şcoala prin programe de tip „a doua şansă”
Facilitarea reintegrării tinerilor în sistemul de
educaţie
-reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii;
-furnizarea serviciilor integrate de orientare şi
consiliere pentru persoanele expuse riscului de
părăsire timpurie a şcolii;
-sprijinirea şi dezvoltarea de programe pentru
menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea
părăsirii timpurii a şcolii.
La nivelul comunei Mogoșești-Siret există un
număr semnificativ de persoane ce au abandonat
şcoala şi nu este creat cadrul prin care cei ce au
abandonat timpuriu şcoala să îşi completeze
studiile.
Soluţia propusă de acest proiect este
implementarea unei forme permanente de
consiliere pentru tineri.
Populaţia tânără a comunei Mogoșești-Siret.
-înfiinţarea unui centru în vederea derulării
programelor de consiliere şi orientare şcolară;
-dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare,
consiliere şi asistenţă educaţională în vederea
corectării fenomenului de abandon şcolar.
-introducerea de sesiuni de formare specifică
privind egalitatea de gen, egalitatea de şansă,
nediscriminarea şi respectul diversităţii;
-elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/
implementarea de instrumente de corectare a
fenomenului de abandon şcolar
-sprijin pentru dezvoltarea învăţării non-formale
şi informale pentru cei care abandonează şcoala.
-reducerea considerabilă a abandonului şcolar.
-furnizarea competenţelor şi abilităţilor de bază
persoanelor cu risc de abandon şcolar.
Fonduri europene/fonduri naționale
Inspectoratul Şcolar Judeţean
2022-2024
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare
pentru lucrări de intervenţii;
Avize;
Certificat de urbanism/ Autorizaţie de
construire;

126

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOŞEŞTI-SIRET, JUDEŢUL IAŞI, 2021- 2027

Titlul proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată

Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate

48.Înființarea unei formații de datini și obiceiuri
Cunoașterea si conservarea datinilor și obiceiurile
specifice zonei
-Cunoasterea datinilor obiceiurilor și tradițiilor
de catre cei tineri
-pastrarea si transmiterea acestora catre
generațiile viitoare
- participarea la manifestari de profil
La nivelul comunei Mogoșești-Siret există
persoane in varstă care au posibilitatea de a
transmite obiceiuri, datini și tradiții ce sunt în
pericol de a fi uitate
Soluţia propusă de acest proiect este inființarea
unei formații de datini, obiceiuri si traditii cat si
dotarea acesteia
Populaţia tânără a comunei Mogoșești-Siret.
- inființarea unei formații de datini, obiceiuri
- dotarea acesteia ,
- o formație ce va perpetua obiceiuri, tradiții
și datini specifiec zonei comuna Mogoșești-Siret

Surse de finanţare

Fonduri europene/fonduri naționale

Posibili parteneri
Perioada de implementare
Documente necesare

Inspectoratul Şcolar Judeţean
2022-2024
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare
pentru lucrări de intervenţii;
Avize;
Certificat de urbanism/ Autorizaţie de
construire;
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Titlul proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice
Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate
Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Documente necesare

49.Modernizare Dispensar sat Mogoșești-Siret
Îmbunătăţirea serviciilor medicale oferite
comunităţii
- realizare lucrărilor de modernizare;
- dotarea cu echipamente de ultimă generaţie;
Dispensarul necesită extindere şi modernizare în
vedere oferirii unor servicii medicale
îmbunătăţite.
Soluţia propusă de acest proiect este
modernizarea dispensarului
Populaţia comunei Mogoșești-Siret
- modernizarea prin dotararea cu echipamente
performante.
- oferirea unor servicii medicale îmbunătăţite
populaţiei comunei Mogoșești-Siret.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Judeţean
Mediul de afaceri
2022-2024
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare
pentru lucrări de intervenţii/memoriu
justificativ;
Avize;
Certificat de urbanism/ Autorizaţie de
construire;
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Titlul proiectului

50.Promovarea utilizării de surse nepoluante Înființare parcuri cu panouri solare

Scopul proiectului

Creşterea calităţii mediului prin utilizarea
resurselor nepoluante de energie
- utilizarea energiilor nepoluante -panouri solare;
- reducerea gradului de poluare a mediului.
Calitatea aerului în comuna Mogoșești-Siret este
influenţată de emisiile de fum ce provin în
principal de la sursele de încălzire proprie ale
comunităţii.
Soluţia propusă de este de înlocuire a sistemelor
de încălzire clasice cu cele care utilizează surse
prietenoase ecologic
Populaţia comunei Mogoșești-Siret
-activitatea de promovare a utilizării surselor
nepoluante
-instalarea propriu-zisă a panourilor solare
-diminuarea poluării atmosferice
-creşterea utilizării resurselor nepoluante,
regenerabile la nivelul comunei;
-creşterea numărului de locuinţe /instituţii
publice ce deţin şi utilizează un sistem de încălzire
pe baza resurselor nepoluante.
Fonduri europene/fonduri naționale

Obiective specifice
Problema identificată

Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate

Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Documente necesare

Consiliul Judeţean
2021-2026
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate;
Avize.
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Titlul proiectului

51. Promovarea utilizării de surse nepoluante Înființare de parcuri eoliene

Scopul proiectului

Creşterea calităţii mediului prin utilizarea
resurselor regenerabile nepoluante de energie
- utilizarea energiilor din surse regenerabile
nepoluante -eoliene;
- reducerea gradului de poluare a mediului.
Calitatea aerului în comuna Mogoșești-Siret este
influenţată de emisiile de fum ce provin în
principal de la sursele de încălzire proprie ale
comunităţii.
Soluţia propusă de acest proiect este înlocuirea
sistemelor de încălzire clasice ce nu utilizează
produse nepoluante.
Populaţia comunei Mogoșești-Siret
-activitatea de promovare a utilizării surselor
regenerabile, nepoluante
-instalarea propriu-zisă a turbinelor eoliene
-diminuarea poluării atmosferice
-creşterea utilizării resurselor regenerabile,
nepoluante la nivelul comunei;
-creşterea numărului de locuinţe/instituţii publice
ce deţin şi utilizează un sistem de încălzire pe
baza resurselor nepoluante.
Fonduri europene/fonduri naționale

Obiective specifice
Problema identificată

Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate

Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Documente necesare

Consiliul Judeţean
2021-2026
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate;
Avize.
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Titlul proiectului

Surse de finanţare

52. Diminuarea eroziunii solului prin lucrări de
apărare a malurilor împotriva eroziunii în zonele
afectate şi acţiuni de împădurire în zonele
inundabile
Împiedicarea degradării structurii solului
-împiedicarea degradării solului;
-realizarea de culturi Agricole şi acţiuni de împădurire
în vederea protecţiei solului.
Comuna Mogoșești-Siret dispune de soluri de bună
calitate însă amenințate de diferite fenomene de
degradare.
Adoptarea de măsuri privind ameliorarea gestionării
solurilor şi prevenirii eroziunii acestora.
Populaţia comunei Mogoșești-Siret
-activităţi de apărare a malurilor împotriva
eroziunilor
- acţiuni de împădurire.
- diminuarea degradării solului.
- îmbunătăţirea calităţii solului
- creşterea suprafeţelor împădurite
- reducerea riscului de inundaţii.
Fonduri europene/fonduri naționale

Posibili parteneri
Perioada de implementare

Consiliul Judeţean
2021-2026

Documente necesare

Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate;
Avize.

Scopul proiectului
Obiective specifice
Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate
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Titlul proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice
Problema identificată
Soluţia propusă

53. Impădurire zona Draga din sat Muncelu de Sus
Împiedicarea degradării structurii solului
-împiedicarea degradării solului;
-realizarea de acţiuni de împădurire în vederea
protecţiei solului.
Comuna Mogoșești-Siret are soluri de bună calitate
amenințate însă de diferite fenomene de degradare.

Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate

Adoptarea de măsuri privind ameliorarea gestionării
solurilor şi prevenirii eroziunii acestora.
Populaţia comunei Mogoșești-Siret
- acţiuni de împădurire.
- diminuarea degradării solului.
- îmbunătăţirea calităţii solului
- creşterea suprafeţelor împădurite

Surse de finanţare

Fonduri europene/fonduri naționale

Posibili parteneri
Perioada de implementare

Consiliul Judeţean
2022-2026

Documente necesare

Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate;
Avize.
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Titlul proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice

Surse de finanţare

54 . Inființare lizieră in zona Islaz din Muncelu de Sus
Împiedicarea degradării structurii solului
-împiedicarea degradării solului;
-realizarea unor acţiuni de împădurire în vederea
protecţiei solului.
Comuna Mogoșești-Siret este amenințată în anumite
zone, exemplu zona Islaz din Muncelu de Sus de
diferite fenomene de degradare.
Adoptarea de măsuri privind ameliorarea gestionării
solurilor şi prevenirii eroziunii acestora prin
inființarea unei liziere.
Populaţia comunei Mogoșești-Siret
-activităţi împotriva eroziunii
- acţiuni de împădurire.
- diminuarea degradării solului.
- îmbunătăţirea calităţii solului
- creşterea suprafeţelor împădurite
- reducerea riscului de inundaţii.
Fonduri europene/fonduri naționale

Posibili parteneri
Perioada de implementare

Consiliul Judeţean
2023-2026

Documente necesare

Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate;
Avize.

Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate
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Titlul proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale
Rezultate aşteptate

Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Documente necesare

55. Modernizare sistem centralizat de colectare
a deșeurilor (țarcuri cu eurocontainere selective)
Îmbunătăţirea calităţii mediului şi a sănătăţii
populaţiei prin gestionare eficientă a deşeurilor.
- îmbunătăţirea colectării deşeurilor;
-modernizare sistemului de colectare separată a
deşeurilor biodegradabile de la comunitate;
-eliminarea deşeurilor, în conformitate cu cerinţele
legale din domeniul gestionării deşeurilor, în scopul
de a proteja sănătatea populaţiei şi a mediului.
Comuna Mogoșești-Siret dispune de un sistem de
colectare separate nemodernizat a deşeurilor
menajere.
Modernizarea sistemului de gestionare a colectării
selective a deşeurilor.
Populaţia comunei Mogoșești-Siret
- realizarea unor țarcuri din eurocontainere
selective;
- diminuarea degradării solului.
- îmbunătăţirea calităţii solului.
- un sistem curat de colectare selectiva a
deșeurilor
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Judeţean
Agenţia pentru Protecţia Mediului
2021-2022
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate;
Avize.

134

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOŞEŞTI-SIRET, JUDEŢUL IAŞI, 2021- 2027

Titlul proiectului
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată
Soluţia propusă
Grupuri ţintă
Activităţi principale

Rezultate aşteptate
Surse de finanţare
Posibili parteneri
Perioada de implementare
Documente necesare

56. Construire platforme betonate pentru gunoi
Îmbunătăţirea calităţii mediului şi a sănătăţii
populaţiei prin gestionarea eficientă a deşeurilor.
-crearea unei platforme de gunoi animalier;
-conștientizarea
fermierilor
de
necesitatea
depozitării gunoiului de grajd pe platforme
betonate pentru evitarea infiltrării scurgerilor în
pânza freatică, în scopul de a proteja sănătatea
populaţiei şi a mediului.
Comuna Mogoșești-Siret nu dispune de un sistem de
colectare gunoi pe platforme betonate
Construirea de platforme betonate pentru gunoi
Populaţia comunei Mogoșești-Siret
- construire platforme betonate pentru gunoi
-informarea
fermierilor
despre
necesitatea
depozitării gunoiului de grajd pe platforme
betonate pentru evitarea infiltrării scurgerilor în
pânza freatică
- diminuarea degradării solului și pânzei freatice.
Fonduri europene/fonduri naționale
Consiliul Judeţean
Agenţia pentru Protecţia Mediului
2021-2024
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate;
Avize.
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Titlul proiectului

Soluţia propusă

57.Inființarea unui depozit pentru depunerea
molozului provenit din demolarea unor constrcții
Îmbunătăţirea calităţii mediului şi a sănătăţii
populaţiei prin gestionare eficientă a deşeurilor.
-crearea unui depozit pentru depunerea deșeurilor,
în spetă moloz, rezultat din demolarea de constructii
In comuna Mogoșești-Siret se desfășoara lucrări de
construire fie construcții noi fie de reabilitare a celor
existente. Comuna nu dispune de un sistem de
colectare gunoi ce provine din demolarea unor
construcții
Inființarea unui depozit pentru depunerea de moloz

Grupuri ţintă

Populaţia comunei Mogoșești-Siret

Activităţi principale

- infiintare depozit pentru moloz

Rezultate aşteptate
Surse de finanţare

- diminuarea degradării solului și a pânzei freatice.
Fonduri europene/fonduri naționale

Posibili parteneri

Consiliul Judeţean
Agenţia pentru Protecţia Mediului
2021-2024
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate;
Avize.

Scopul proiectului
Obiective specifice
Problema identificată

Perioada de implementare
Documente necesare
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2.5. CONCORDANȚA CU POLITICILE NAȚIONALE ȘI EUROPENE

Strategia de dezvoltare locală a Comunei Mogoșești-Siret 2021-2027, prin viziunea de
dezvoltare introdusă şi obiectivele şi măsurile propuse, este în corelaţie cu politicile
comunitare, planurile şi strategiile la nivel naţional, programele şi strategiile regionale,
judeţene şi locale, asigurând astfel caracterul integrator al planului de acţiuni propus.
Arhitectura programelor operaționale prin intermediul cărora va fi administrat bugetul
alocat României în perioada 2021–2027 este semnificativ modificată față de sistemul aplicat
în exercitiul 2013-2020.
În cadrul politicii de coeziune, conform propunerilor Romaniei, vor opera 9 tipuri de
programe, Programul Operațional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul
Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării:

▪

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)

▪

Programul Operațional Transport (POT)

▪

Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID)

▪

Programul Național de Sănătate (multifond) (PNS)

▪

Programul Operațional Capital Uman (POCU)

▪

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)

▪

Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)

▪

Programele Operaționale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)

▪

Programul Operațional Asistență Tehnică (multifond) (P.O.A.T.)

Propunerea Comisiei privind Cadrul Financiar Multianual (C.F.M.) pentru perioada 20212027 a stabilit viitorul buget pentru agricultură. În timp ce Uniunea continuă să consacre o
parte semnificativă a bugetului său pentru agricultură (28,5 % din bugetul total se constată
reduceri semnificative în termeni reali (-15 %), ca urmare a ieșirii Regatului Unit din Uniune
(contribuitor net la buget) și a nevoilor de finanțare care rezultă din noile priorități ale Uniunii
(pandemie, migrație, frontiere externe, frontiere digitale, transport).
Pachetul agricol se ridică la 324,2 miliarde EUR în prețuri constante din 2018, ceea ce
ar trebui comparat cu bugetul aferent perioadei anterioare 2014-2020, minus cheltuielile
pentru Regatul Unit. Primul pilon a continuat să aibă prioritate (Fondul european de garantare
agricolă, FEGA, 78,4 %), deși acesta a scăzut cu 11 %, dezvoltarea rurală fiind cea mai
afectată, cu o scădere de 28 %.
Dacă ne referim la România, în perioada de programare 2021-2027 alocarea celor 31 de
miliarde de euro din viitoarea perioadă de programare este împărțită astfel:
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⦁

19 miliarde de euro (55% din buget) provin din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR), fiind dedicate în special digitalizării, dezvoltării durabile, incluziunii
sociale ori sănătății;
⦁

;

6,07 miliarde (26%) reprezintă Fondul Social European (FSE+), prin care vor fi

sprijinite incluziunea socială, sănătatea, educația și ocuparea forței de muncă.
⦁

4,49 miliarde de euro (14% din buget) provin din Fondul de Coeziune și sunt alocați

pentru a dezvolta domeniul transportului și va sprijini dezvoltarea durabilă;
⦁

1,76 miliarde euro (5%) vor fi alocați pentru Fondul European Tranziție Justă pentru

a sprijini diversificarea economică a celor mai afectate regiuni.
Pe baza noului C.F.M., Comisia a prezentat trei propuneri de regulament care definesc
cadrul legislativ al PAC pentru perioada 2021-2027.
În centrul reformei stă modelul de punere în aplicare a PAC, axat pe rezultate și pe
subsidiaritate, atribuind statelor membre un rol mult mai important în realizarea
intervențiilor agricole. În viitor, Uniunea ar trebui să stabilească parametrii esențiali
(obiectivele PAC, cerințele de bază, principalele tipuri de intervenție din primul și al doilea
pilon), în timp ce statele membre ar trebui să conceapă planurile strategice multianuale în
vederea atingerii obiectivelor specifice și cantitative decise de comun acord.
Obiectivele specifice, comune ale PAC sunt:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Creșterea competitivității;
Reechilibrarea lanțului alimentar;
Venituri echitabile pentru fermieri;
Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor;
Dezvoltarea zonelor rurale;
Sprijinirea reînnoirii generaționale;
Conservarea peisajelor și a biodiversității;
Combaterea schimbarilor climatice;
Managementul durabil al resurselor;

Deci viitoarea PAC se va concentra asupra celor 9 obiective care să reflecte
funcționalitatea sa pe mai multe planuri: economic, de mediu și socio-teritorial. Aceasta ar
menține cei doi piloni ai săi și cele două fonduri agricole pentru a sprijini programele
naționale în funcție de o serie de măsuri alese pe baza unei abordări integrate. În orice caz,
plățile directe (decuplate și cuplate) ar rămâne elementele prioritare ale noii PAC.
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Pe lângă noua guvernanță a PAC, celelalte puncte importante ale propunerii de reformă sunt
următoarele:
În ceea ce privește primul pilon, redistribuirea sprijinului direct găsește un nou
impuls: Comisia propune o reducere a plăților de la 60 000 EUR și un plafon obligatoriu pentru
sumele de peste 100.000 EUR pe exploatație. În plus, programele de intervenție sectoriale
sunt transferate de la Organizarea Comună a Piețelor (O.C.P.) la noile planuri strategice
naționale;
Noua arhitectură ecologică este mult mai flexibilă în ceea ce privește conceperea și
gestionarea sa, care este încredințată autorităților naționale. Acesta ar avea trei aspecte:
noua condiționalitate (obligatorie, dar mai flexibilă în detalii); programele privind clima și
mediul (care ar fi finanțate de FEGA și ar înlocui plățile ecologice existente) și angajamentele
de mediu și climatice (finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală –
FEADR);
În ceea ce privește al doilea pilon: FEADR nu mai este un fond structural în cadrul
comun al politicii de coeziune; rata de cofinanțare se reduce cu 10 puncte procentuale;
Comisia concentrează intervențiile din motive de simplificare, deși unele dintre măsuri devin
mai puțin vizibile (cum ar fi agricultura ecologică); în cele din urmă, normele programului
Leader se încadrează în domeniul de aplicare al politicii de coeziune, chiar dacă finanțarea
sa este asigurată din bugetul agricol.
Parlamentul a reafirmat că finanțarea P.A.C. ar trebui menținută în termeni reali după
2020.
Ultima etapă a negocierilor agricole se va suprapune cu discuțiile privind Pactul verde
european, care are în vedere crearea unui model de creștere durabilă și neutră în ceea ce
privește impactul asupra climei pentru 2050, cu efecte majore asupra sistemului
agroalimentar european. Liniile de acțiune adoptate în cadrul Pactului verde vor trebui să fie
urmate de planuri strategice naționale care vor fi prezentate în cursul anului 2021, și care,
în principiu, vor fi puse în aplicare începând cu 2022.
La nivelul judeţului, Strategia de Dezvoltare Economică şi Socială are drept orizont de
timp anul 2020, neexistând documente strategice finalizate pentru programarea actuală.
Astfel, Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Mogoșești-Siret este relevantă doar
pentru nevoile actuale identificate la nivel local.
La nivel regional, documentul ce stă la baza planificării strategice este reprezentat de
Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027 -draft.
La nivel naţional, documentul de planificare strategică cel mai important este
reprezentat de către Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030.
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Totodată, s-a avut în vedere corelarea acţiunilor propuse în cadrul Strategiei cu
obiectivele, principiile, iniţiativele şi direcţiile strategice prevăzute de documentele
programatice la nivel european:

POLITICA DE LA NIVEL REGIONAL
Strategia de dezvoltare a Comunei Mogoșești-Siret se raportează la documentele
regionale similare și contribuie la consolidarea strategiei de la nivelul regiunii de nord-est.
Strategia de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027 își propune Derularea în Regiunea
Nord-Est a unui proces de creştere economică durabilă, favorabil creşterii competitivităţii
economice şi incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare a decalajelor existente faţă
de celelalte regiuni ale României.
Priorităţile de dezvoltare de la nivelul regiunii sunt:

▪
▪
▪
▪

Prioritatea 1 – Dezvoltarea unei economii competitive
Prioritatea 2 – Dezvoltarea capitalului uman
Prioritatea 3 – Protejarea mediului si optimizarea utilizarii resurselor
Prioritatea 4 - Dezvoltarea unei infrastructuri modern, inteligente reziliente si
durabile

POLITICA DE LA NIVEL NAŢIONAL
La nivel naţional, Orizontul 2030 vizează “Apropierea semnificativă a României de
nivelul mediu din acel an al ţărilor UE”
Prin îndeplinirea acestui obiectiv strategic se va asigura, pe termen mediu şi lung, o
creştere economică ridicată şi, în consecinţă, o reducere semnificativă a decalajelor
economico-sociale dintre România şi celelalte state membre ale UE.
Aşadar, Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă A României 2030 îşi propune
apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor UE
POLITICA DE LA NIVEL EUROPEAN
Uniunea Europeană este una dintre cele mai prospere zone din lume din punct de vedere
economic şi una dintre cele mai competitive. Cu toate acestea, existenţa unor disparităţi
semnificative privind prosperitatea şi productivitatea între statele membre şi între regiunile
acestora determină slăbiciuni structurale majore.
Obiectivele principale de dezvoltare, la nivel european, pentru perioada 2021-2027
OP 1 „O Europă mai inteligentă”
OP 2 „O Europă mai verde”
OP 3 „O Europă mai conectată
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OP 4 „O Europă mai socială”
OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii săi”
Regulamentul general (CPR) privind prevederile comune conține un set unic de norme
pentru 7 fonduri UE implementate în gestiune partajată, respectiv:
 Fondul european de dezvoltare regional


Fondul de coeziune



Fondul social european



Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)



Fondul pentru azil și migrație (FAMI)

 Fondul pentru securitate internă (ISF)
 Instrumentul pentru frontiere externe și vize (IBMF).
Comparativ cu actuala perioadă de programare, C.P.R. nu mai acoperă Fondul European
pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.).
Fondul european de dezvoltare regională
Fondul european de dezvoltare regională (F.E.D.R.) urmăreşte consolidarea coeziunii
economice, sociale şi teritoriale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor
existente între regiunile acesteia.
F.E.D.R. sprijină dezvoltarea regională şi locală pentru a contribui la toate obiectivele
tematice, prin stabilirea unor priorităţi detaliate în vederea unui mai mare accent pus pe:
1.

„o Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice
inovatoare și inteligente” („OP 1”) prin:

a. dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;
b. fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al
guvernelor;
c. impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor;
d. dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și
antreprenoriat;
2.

„o Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției
către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a
economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și
gestionării riscurilor („OP 2”)” prin:

a. promovarea măsurilor de eficiență energetică;
b. promovarea energiei din surse regenerabile;
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c. dezvoltarea la nivel local a unor sisteme energetice, rețelele și sisteme de stocare
inteligente;
d. promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma
dezastrelor;
e. promovarea gestionării durabile a apelor;
f. promovarea tranziției la o economie circulară;
g. dezvoltarea biodiversității, a infrastructurii verzi în mediul urban și reducerea poluării;
3.

„o Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC
regionale” („OP 3) prin:

a. îmbunătățirea conectivității digitale;
b. dezvoltarea unei rețele TEN-T durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice,
inteligente, sigure și intermodale;
c. dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața
schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TENT și a mobilității transfrontaliere;
d. promovarea mobilității urbane multimodale durabile;
4.

„o Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor
sociale” („OP 4”) prin:

a.

sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de muncă

de calitate prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale;
b.

îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație,

formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii;
c.

îmbunătățirea integrării socio-economice a comunităților marginalizate, a migranților

și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și
servicii sociale;
d.

asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii,

inclusiv la asistență medicală primară;
5.

„o Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și
integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale” („OP 5”)
prin:

a.

promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a

patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane;
b.

promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la nivel

local, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv
prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.
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Fondul de coeziune sprijină OP 2 și obiectivele specifice din cadrul OP 3 stabilite la
punctele a,b,c.
În ceea ce privește obiectivele specifice stabilite FEDR sau Fondul de coeziune, după
caz, poate sprijini, de asemenea, activități din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea
forței de muncă și creștere economică”, în cazul în care acestea:
1. fie îmbunătățesc capacitatea autorităților responsabile de programe și a
organismelor implicate în implementarea fondurilor;
2. fie dezvoltă cooperarea cu parteneri din interiorul și din afara unui anumit stat
membru.
Cadrul de reglementare unic care acoperă fondurile politicii de coeziune și Fondul
pentru azil și migrație vor facilita crearea de strategii de integrare a migranților la nivel local
sprijinite prin resurse UE utilizate în sinergie; Fondul pentru azil și migrație se va concentra
pe nevoile pe termen scurt ale migranților în momentul sosirii, în timp ce politica de coeziune
va sprijini integrarea lor socială și profesională. În afara cadrului unic de reglementare, vor
fi facilitate sinergii cu alte instrumente UE, cum ar fi politica agricolă comună, Orizont
Europa, programul LIFE sau Erasmus +.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
În timp ce contribuie la coeziunea economică, socială şi teritorială, Fondul social
european (FSE+) reprezintă principalul instrument al Uniunii Europene destinat investirii în
oameni. Acesta conferă cetăţenilor europeni oportunităţi mai mari de angajare, promovează
o educaţie mai bună şi îmbunătăţeşte situaţia persoanelor celor mai vulnerabile care se
confruntă cu riscul de sărăcie.
Astfel, politica de coeziune și fondurile structurale, care își păstrează importanța ca
elemente de sine stătătoare, reprezintă totodată mecanisme-cheie de execuție pentru
realizarea priorităților de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în statele
membre și în regiunile acestora.
Dacă ne referim la Programele Operationale, conform informațiilor disponibile
(https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027), in urmatorul exercitiu financiar 2021-2027
vor fi active un numar de 9 și anume
1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
2. Programul Operațional Transport (POT)
3. Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID)
4. Programul Național de Sănătate (multifond) (PNS)
5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)
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6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)
7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)
8. Programele Operaționale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)
9. Programul Operațional Asistență Tehnică (multifond) (POAT)
Prezentarea informativă a structurii Programelor Operaționale (https://www.fonduristructurale.ro/2021-2027) este redată în continuare.
Aceaste structuri cât și denumirea programelor pot suferi modificări ce vor fi operate
după faza de consultare publică. Cand vor fi publicate în formă finală Strategia Locală de
Dezvoltare va fi revizuită, actualizată
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1.Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)

Axa prioritară PODD
Axa Prioritară 1. Tranzitie energetică
bazată pe eficiență energetică, emisii
reduse,sisteme
inteligente
de
energie, rețele si soluții de stocare

Obiective Specifice

Actiuni (orientative)

FEDR/FC
- Promovarea eficienței energetice și
reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră
- Dezvoltarea de sisteme inteligente
de energie, rețele și stocare în afara
TEN-E.

Echipamente şi sisteme inteligente pentru asigurarea calității
energiei electrice
Implementarea de soluții digitale pentru izolarea defectelor și
realimentarea cu energie in mediul rural și urban
Digitalizarea stațiilor de transformare şi soluții privind controlul
rețelei de la distanță - integrare stații în SCADAMăsuri de creștere a adecvanței rețelei naționale de energie
electrică
Creșterea capacității disponibile pentru comerțul transfrontalier
Implementarea de solutii privind stocarea energiei.

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea FEDR/FC
infrastructurii de apă și apă uzată și - Promovarea
managementului
tranziția la o economie circulara
durabil al apei
- Promovarea tranziţiei către o
economie circular

Continuarea acţiunilor integrate de dezvoltare a sistemelor de apă
Extinderea schemelor de gestionare a deșeurilor la nivel de județ,
inclusiv îmbunătăţirea sistemelor integrate existente de gestionare
a deșeurilor, pentru a crește reutilizarea și reciclarea, pentru a
preveni generarea deșeurilor și devierea de la depozitele de deșeuri,
în conformitate cu nevoile identificate în PNGD și PJGD-uri

Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului FEDR/FC
Biodiversitate
prin
conservarea
biodiversităţii, - Îmbunătățirea protecției naturii și Prin PODD se vor realiza investiții în rețeaua Natura 2000
a biodiversității, a infrastructurii verzi
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asigurarea
calităţii
aerului
decontaminare a siturilor poluate

şi în special în mediul urban și reducerea
poluării

Axa Prioritară 4 - Promovarea FEDR/FC
adaptării la schimbările climatice, - Promovarea
adaptării
la
prevenirea şi gestionarea riscurilor
schimbările climatice, a prevenirii
riscurilor și a rezilienței în urma
dezastrelor

Managementul inundațiilor si reducerea impactului acestora și ale
celorlalte fenomene naturale asociate principalelor riscuri
accentuate de schimbările climatice asupra populaţiei, proprietății
și mediului
Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare
fenomenelor hidro-meteorologice severe

şi

avertizare

a

Reducerea impactului manifestării secetei si furtunilor asupra
populaţiei, proprietății și mediului
Măsuri de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere
Măsuri pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv creșterea
rezilienței la nivel național și adaptarea continuă la realitatea
operațională.

2. Programul Operațional Transport (POT)
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Axa prioritară POT
Axa Prioritară 1: Îmbunătățirea
conectivității prin dezvoltarea
rețelei TEN-T de transport rutier

Obiective Specifice
FEDR/FC
- Dezvoltarea unei reţele TEN-T
sustenabile, adaptată la schimbările
climatice, sigură şi intermodală;

Axa Prioritară 2.
Îmbunătățirea conectivității prin
dezvoltarea infrastructurii rutiere
pentru accesibilitate teritoriala

FEDR/FC
Dezvoltarea
și
consolidarea
mobilității naționale, regionale și
locale
durabile,
flexibile
și
intermodale, inclusiv îmbunătățirea
accesului la rețeaua TEN-T și
mobilitatea transfrontalieră;
Axa prioritară 3.
FEDR/FC
Îmbunătățirea conectivității prin - Dezvoltarea unei reţele TEN-T
dezvoltarea
rețelei
TEN-T
de sustenabile, adaptată la schimbările
transport pe calea ferată
climatice, sigură şi intermodală;

Actiuni (orientative)
Construcția/modernizarea rețelei rutiere TEN-T

Constructia de variante ocolitoare, drumuri de racordare a
municipiilor cu sector autostrada, drumuri nationale cu impact
regional

Construcția infrastructurii feroviare aflate pe rețeaua TEN-T
Modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe rețeaua TEN-T
Achiziția de trenuri de lucru si echipamente conexe

Axa prioritară 4.
Îmbunătățirea mobilității naționale,
durabilă și rezilientă în fața
schimbărilor climatice prin creșterea
calității serviciilor de transport pe
calea ferată
Axa prioritară 5.
Îmbunătățirea conectivității prin
creșterea gradului de utilizare a
transportului cu metroul în regiunea
București-Ilfov
Axa prioritară 6.
Îmbunătățirea
conectivității
și
mobilității urbane , durabilă și
rezilientă în fața schimbarilor

FEDR/FC
- Promovarea mobilității
multimodale durabile;

Modernizarea gărilor și trecerilor la nivel
Achizitia materialului rulant necesar operării pe reteua feroviara
urbane

FEDR/FC - Promovarea mobilității Investitii in infrastructura de metrou (noi tronsoane, stații aferente)
urbane multimodale durabile;
Investitii in mijloace de transport, modernizare instalatii,
Investitii in echipamente conexe, inclusiv sisteme de siguranta
FEDR/FC - Promovarea mobilității Investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana – Investiții trenuri
urbane multimodale durabile;
metropolitane
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climatice prin creșterea calității
serviciilor de transport pe calea
ferată
Axa prioritară 7.
FEDR/FC - Dezvoltarea unei reţele Investitii in modernizarea terminalelor intermodale
Dezvoltarea unui system de transport TEN-T sustenabile, adaptată la
multimodal
schimbările climatice, sigură şi Dezvoltarea de terminale intermodale
intermodală
Investitii in instalatii si echipamente de transfer intermodal
Axa priotară 8.
FEDR/FC - Dezvoltarea unei reţele Investiții in scopul imbunatatirii conditiilor de navigatie pe Dunare,
Creșterea gradului de utilizare a TEN-T sustenabile, adaptată la inclusiv canale navigabile
căilor navigabile și a porturilor
schimbările climatice, sigură şi
intermodală
Investitii in suprastructură portuară
Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii porturare
Axa prioritară 9.
FEDR/FC - Dezvoltarea unei reţele Masuri hard și soft care contribuie la imbunatatirea sigurantei
Creșterea gradului de siguranță și TEN-T sustenabile, adaptată la traficului si securitatii pe reteaua rutiera
Securitate pe rețeaua rutieră de schimbările climatice, sigură şi
transport
intermodală
Eliminarea punctelor negre
Axa prioritară 10.
Asistenta Tehnică

Dezvoltarea capacității administrative și asigurarea instrumentelor
necesare pentru coordonarea și managementul POT
Masuri de informare si publicitate POT
Evaluarea POT
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3.

Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID)

Axa prioritară POCID

Obiective Specifice

Actiuni (orientative)
Sinergii cu programe europene
Suport pentru participarea în proiectele europene ERA
Programe de cooperare bilaterală și transnațională
Infrastructuri de inovare (platforme tehnologice, open data, science
park, Innovation hubs)

Proiecte realizate de Consorții CDI pe teme majore - rezolvarea unor
Axa
Prioritară
1.
Creșterea FEDR
teme majore CDI definite de industrie (IMM, intrep. mari) și organizații
competitivității
economice
prin -Dezvoltarea
capacităților
de CDI, inclusiv pe teme de specializare inteligentă
cercetare și inovare
cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate
Susținere servicii CDI de tip experiment desfasurate de catre o
organizație de CDI/întreprinderi
“Business Driven Innovation” - Susţinerea activităţii de CDI în
întreprinderi, pe toate fazele de la idee la piata, asociat domeniilor
de specializare inteligenta nationale,
Solutii la provocarile mediului de afaceri oferite de organizatiile de
cercetare (parteneriate organizații CDI și înterprinderi
FEDR
Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei Dezvoltarea capacităților
de
rețele de mari infrastructuri de CDI
cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate
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Mari infrastructuri CDI prioritizate prin Roadmap-ul infrastructurilor
publice CDI din RO actualizat, inclusi în proiecte strategice: finanțare
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inclusiv dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare;
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Finanţarea Infrastructurilor critice necesare asigurarii unor servicii
publice esentiale (fiscalitate, pensii)
Proiecte de digitalizare a serviciilor publice neincluse in evenimentele
de viata identificate in SNADR 2020
Securitate cibernetică, interoperabilitate la nivelul serviciilor publice
digitale
Proiecte care vizeaza procesul guvernamental de luare a deciziilor
prin sisteme și soluții complexe
Proiecte care vizeaza dezvoltarea de platforme
alimentate cu datele generate de administratia publica
Axa prioritară
competitivității
digitalizare

3.
Creșterea FEDR
economice
prin Impulsionarea
creșterii
competitivității IMM-urilor

informatice

și Digitizare și interoperabilitate pentru educație, cultură și ocupare
(echipamente și infrastructură, baze de date, soft, platforme digitale
– proiecte strategice)
Achiziționarea de sisteme de tip RFID (Radio-Frequency Identification)
pentru gestiunea activității de producție sau livrare servicii
Crearea de website-uri adaptate activității de e-comerț si cu un grad
ridicat de interactivitate
Finanțarea introducerii conexiunilor in banda larga de mare viteza in
interiorul firmei
Finanțarea sistemelor de localizare specializate pentru activitatea
firmelor (information tracking systems)
Aplicațiile cu rol în managementul birourilor
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Finanțarea de inițiative, proiecte si infrastructuri pentru consolidarea
siguranței cibernetice si creșterea încrederii in mediul on line și
conținut digital
Noi tehnologii (IoT, automatizare, robotica, inteligenta artificiala)
Design industrial

Axa prioritară 4.
Dezvoltarea FEDR OP3
infrastructurii Broadband
-Îmbunătățirea conectivității digitale

Customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitala directa)
Sprijinirea zonelor albe
Îmbunătățirea capacității autorităților și a beneficiarilor programului.

Axa
prioritară
financiare

Sprijin pentru noile servicii și noile tehnologii
Instrumente financiare

5.

Instrumente FEDR
- Dezvoltarea capacităților de
cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate
Impulsionarea
creșterii
și
competitivității IMM-urilor
Axa prioritară 6.
Creșterea FEDR
Capacitate administrativă a actorilor implicați în Mecanismul de
capacității administrative
-Dezvoltarea competențelor pentru descoperire antreprenorială la nivel național
specializare inteligentă, tranziție
industrială și antreprenoriat
Capacitate administrativă beneficiari
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4. Programul Național de Sănătate (multifond) (PNS)
Axa prioritară PNS

Obiective Specifice

Actiuni (orientative)

FEDR –
Construcția si dotarea spitalelor regionale de urgenta – Etapa II
Asigurarea accesului egal la asistență ( inclusiv contractarea de servicii de supervizare, asistență tehnică,
medicală
prin
dezvoltarea servicii auxiliare (financiar, audit)
infrastructurii, inclusiv la asistență
medicală primară
Elaborarea și implementarea planului de formare a personalului
FSE
Axa
Prioritară
1.
Continuarea - Creșterea accesului egal și în timp Finanțarea elaborării și implementării planului de tranziție
investițiilor în spitale regionale
util la servicii de calitate, sustenabile
și cu prețuri accesibile; modernizarea Sprijin pentru echipa de implementare a proiectului
sistemelor de protecție socială,
inclusiv promovarea accesului la
protecție
socială;
îmbunătățirea
accesibilității, a eficacității și a
rezilienței sistemelor de sănătate și a
serviciilor de îngrijire pe termen lung
Dotarea si/sau modernizarea infrastructurii:
• cabinetelor medicilor de familie
• centrelor unde se desfășoară activitate de asistență medicală
comunitară, inclusiv centre de permanență
• pentru medicina școlară (inclusiv asistența stomatologică școlară)
- Infrastructură de calitate pentru asigurarea accesului copiilor și
tinerilor la servicii de sănătate în unitățile de învățământ
• dezvoltarea unei infrastructuri de calitate în școli, cu prioritate
pentru mediul rural și pentru școlile cu infrastructură precară

Axa Prioritară 2. Servicii de asistență
medicală primară, comunitară și
servicii oferite în regim ambulatoriu

DOTAREA/REABILITAREA/CONSOLIDAREA/EXTINDEREA/CONSTRUIREA/
MODERNIZAREA clădirilor/ infrastructurii:

FEDR
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- Asigurarea accesului egal la asistență • unităților sanitare/ altor structuri care desfășoară activități
medicală
prin
dezvoltarea medicale de tip ambulatoriu.
infrastructurii, inclusiv la asistență
medicală primară
Asigurarea continuității îngrijirilor din asistența medicală primară şi
integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară
Asigurarea distribuţiei teritoriale echitabile a serviciilor de asistenţă
primară inclusiv prin identificarea şi implementarea de intervenţii
sustenabile de atragere şi reţinere a medicilor în special în mediul
rural, cu participarea financiară a autorităţilor locale
Dezvoltarea serviciilor medicale (în special cele preventive) furnizate
în comunitate
FSE
- Creșterea accesului egal și în timp
util la servicii de calitate, sustenabile
și cu prețuri accesibile; modernizarea
sistemelor de protecție socială,
inclusiv promovarea accesului la
protecție
socială;
îmbunătățirea
accesibilității, a eficacității și a
rezilienței sistemelor de sănătate și a
serviciilor de îngrijire pe termen lung

Asigurarea continuității serviciilor oferite în regim ambulatoriu:
remodelarea costurilor serviciilor medicale oferite in ambulatoriu
o dezvoltarea serviciilor oferite in ambulatoriu
Dezvoltarea rețelei de medicină şcolară, inclusiv a celei
stomatologice, ca parte a asistenţei medicale primare adresate
copiilor şi tinerilor, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural
Asigurarea de personal suficient din punct de vedere numeric și al
pregătirii, pentru furnizarea echitabilă a serviciilor de sănătate în
unități de învățământ, cu accent pe grupuri vulnerabile și pe mediul
rural.
Dezvoltarea continuă a competențelor și a cunoştinţelor şi abilităţilor
furnizorilor din asistenţa medicală primară si asistenta medicala
comunitară în funcție de evoluția practicii medicale și a noilor
tehnologii, în acord cu măsurile de transformare de la nivelul
serviciilor din sistemul de sănătate
DOTAREA/ EXTINDEREA/ MODERNIZAREA clădirilor/ infrastructurii:

FEDR
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- Asigurarea accesului egal la asistență
medicală
prin
dezvoltarea
infrastructurii, inclusiv la asistență
medicală primară
Axa prioritară 3.
Servicii de
recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe
termen lung adaptate fenomenului
demografic
de
îmbătrânire
a
populaţiei şi profilului epidemiologic
al morbidităţii.

• unități sanitare care furnizează servicii de recuperare, inclusiv
rețeaua balneară pe profile de patologie de recuperare (inclusiv
centre de recuperare medicală, recuperare neurologică și posttraumatică, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung
• unități sanitare acuți în vederea transformării acestora în unităţi
sanitare care furnizează servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe
termen
FSE
Elaborare de politici publice ca si cadru normativ privind organizarea,
- Creșterea accesului egal și în timp funcționarea si finanțarea unitarilor sanitare care acorda asistenţa
util la servicii de calitate, sustenabile medicală de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung
și cu prețuri accesibile,
Modernizarea sistemelor de protecție Măsuri FSE de consolidare a capacității, inclusiv pregătire specifica a
socială, inclusiv promovarea accesului personalului
la protecție socială; îmbunătățirea
accesibilității, a eficacității și a Dezvoltarea şi implementarea de standarde de organizare şi
rezilienței sistemelor de sănătate și a funcţionare, metodologii, ghiduri de practică şi proceduri de „parcurs
serviciilor de îngrijire pe termen lung terapeutic”, etc
A. Investiții prioritare în infrastructură
DOTAREA/ EXTINDEREA/ CONSTRUIREA/ MODERNIZAREA clădirilor/
infrastructurii:
a. UNITĂȚILOR SANITARE:
b. altor structuri publice implicate în controlul, diagnosticul și
supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv a infecțiilor asociate
actului medical;
c. altor entități sau actori relevanți din domeniul sănătății
d. laboratoarelor de anatomie patologică, toxicologie, antropologie;
genetică medico-legală etc.
FEDR
- Asigurarea accesului egal la asistență
medicală
prin
dezvoltarea
infrastructurii, inclusiv la asistență
medicală primară
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B. Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor
transmisibile şi de gestionare a alertelor naţionale şi internaţionale
la nivel central şi local din domeniul sănătății publice
DOTAREA/MODERNIZAREA infrastructurii:
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Axa prioritară 4.
Creșterea
eficacității
sectorului
medical
prin
investitii
în
infrastructură și servicii

laboratoarelor de microbiologie din cadrul spitalelor evidențiate ca
potențiali beneficiari în cadrul documentelor programatice naționale
sau ale altor institutii
DOTAREA/REABILITAREA/CONSOLIDA
REA/EXTINDEREA/CONSTRUIREA/ MODERNIZAREA clădirilor/
infrastructurii
C. Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a
infrastrucurii de testare a sângelui și/sau procesare a plasmei
DOTAREA/REABILITAREA/CONSOLIDA
REA/EXTINDEREA/CONSTRUIREA/ MODERNIZAREA clădirilor/
infrastructurii
• Sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii de
testare a sângelui și/sau procesare a plasmei
• centre de transfuzie sanguină (ex Institutul Național de
Hematologie și centrele de transfuzii care să permită controlul
sângelui, inclusiv al bolilor rare
• infrastructura de prelevare, testare a sângelui și/sau procesare a
plasme
A. Investiții prioritare în infrastructură
Dezvoltarea și implementarea de programe de screening populațional
pe termen mediu și lung
Implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și
aplicarea de politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv
implementarea de măsuri de prevenție (inclusiv sănătate orală în zone
defavorizate sau greu accesibile și mintală);
Asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate,
inclusiv la transplant de țesuturi și celule, conform standardelor
internaționale
Diagnostic pre/postnatal al bolilor genetice, de consiliere genetică;
instituţionalizarea la nivel naţional a screening-urilor pentru boli cu
potenţial de depistare neonatală
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B. Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor
transmisibile şi de gestionare a alertelor naţionale şi internaţionale la
nivel central şi local din domeniul sănătății publice B
Actualizarea ghidurilor, definițiilor de caz şi/sau procedurilor/
protocoalelor
(conform
necesitaţilor
şi
standardelor
internaţionale/europene)
Asigurarea competentelor necesare personalului medical si alt
personal care va lucra cu infrastructura reabilitată
Efectuarea de studii/ analize pentru îmbunătățirea supravegherii şi
controlului infecțiilor nosocomiale, a bolilor transmisibile, etc.

FSE
Creșterea accesului egal și în
timp util la servicii de calitate,
sustenabile și cu prețuri accesibile;
modernizarea sistemelor de protecție
socială,
inclusiv
promovarea
accesului la protecție socială;
îmbunătățirea
accesibilității,
a
eficacității și a rezilienței sistemelor
de sănătate și a serviciilor de îngrijire C. Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a
pe termen lung
infrastrucurii de testare a sângelui și/sau procesare a plasmei

Axa prioritară 5. Abordări inovative FEDR
Cercetare medicală, inovare și digitalizare a sectorului medical prin
în cercetarea din domeniul medical
dezvoltarea
capacităților
de implementarea de soluții SMART în domeniului medical
cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate
Programe dedicate cercetării și/sau utilizarii clinice: ex. productie
de plasma sau derivate, productie de vaccinuri (modernizarea,
reluarea producției de vaccin și dezvoltarea de noi produse
farmaceutice în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare MedicoMilitară „Cantacuzino"")

Axa prioritară 6.
sistemului medical

Cercetare în domeniul bolilor transmisibile/ netransmisibile
Infrastructură de cercetare în domeniul genomicii (Ex: Institutul
Național de Genomică)
Informatizarea FEDR
Refacere și modernizare sistem informatic (CNAS)
Fructificarea
avantajelor Observatorul național pentru date în sănătate
digitalizării, în beneficiul cetățenilor,
al companiilor și al guvernelor
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Soluții digitale în infrastructura din sănătate (digitizare internă și
externă a instituțiilor medicale)

Axa prioritară 7.
Măsuri FSE care susțin cercetarea,
informatizarea și utilizarea de
metode de investigare, intervenție,
tratament

Uniformizarea fluxurilor informaționale
FSE
Măsuri de tip FSE pentru implementarea operațiunilor în domeniul
- Promovarea învățării pe tot cercetării medicale la toate nivelurile, inclusiv medicina
parcursul vieții, în special a personalizată a cancerului (incluisiv pilotarea rezultatelor cercetării)
oportunităților
flexibile
de
perfecționare
și
reconversie Măsuri de tip FSE pentru implementarea operațiunilor care vizează
profesională pentru toți, ținând Informatizarea sistemului medical
seama de competențele digitale,
anticipând mai bine schimbările și Măsuri de formare/ specializare - utilizare echipamente medicale
noile
cerințe
în
materie
de Utilizare metode moderne de investigare, intervenție, tratament
competențe pe baza nevoilor pieței
muncii,
facilitând
tranzițiile
profesionale și încurajând mobilitatea
profesională
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5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)

Axa prioritară POCU

Obiective Specifice

Actiuni (orientative)

Axa Prioritară 1. Valorificarea FSE+
potențialului tinerilor pe piața muncii Îmbunătățirea accesului pe piața
muncii pentru toate persoanele aflate
în căutarea unui loc de muncă, în
special pentru tineri, șomeri de lungă
durată și grupurile dezavantajate pe
piața muncii, persoanele inactive,
prin promovarea angajării pe cont
propriu și a economiei sociale;

Realizarea de către centrele /cluburile de tineret publice sau
private sau alți actori interesați a unor rețele de lucrători de tineret,
identificați/activați și selectați din rândul NEET și instruiți pentru
furnizarea de servicii de outreach și activare a tinerilor, inclusiv
NEET, și inregistrarea la furnizorii de servicii de ocupare publici sau
privați, în vederea oferirii de servicii de ocupare
Înființarea/dezvoltarea de centre/cluburi de tineret care oferă
activități specifice adaptate tinerilor (consiliere deschisă şi
individuală pentru tineri, ateliere de lucru, de creativitate,
dezvoltarea competențelor antreprenoriale, sociale, civice, mici
stimulente pentru participare la instruiri în ocupații divese etc.),
inclusiv activități de promovare a acestora
Promovarea și furnizarea unor pachete integrate de masuri de
activare a tinerilor, inclusiv NEET (consiliere, inclusiv
antreprenorială, mediere, prime de ocupare, subvenții angajatori,
formare profesională/ucenicii/stagii, evaluare de competențe,
programe de a doua șansă, prime de instruire destinate acoperirii
cheltuielilor asociate instruirii - transport, masă etc.,
subvenționarea costurilor aferente școlii de șoferi , stimularea
tinerilor pre-ocupare prin stagii scurte la diferiți angajatori pentru a
lua contact cu domeniul respectiv de activitate, stimulare angajatori
post-ucenicie)
Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă
flexibile si pentru finanțarea investițiilor care să permită utilizarea
acestor forme
Programul “Voluntar Sâmbătă” (acordare de granturi):
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Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii
timpurii a școlii și creșterea accesului
și
a
participării
grupurilor
dezavantajate la educație și formare
profesională

FSE+
Promovarea accesului egal la educație
și formare de calitate și favorabile
incluziunii, precum și completarea
studiilor, precum și a absolvirii
acestora, în special pentru grupurile
defavorizate, începând de la educația
și îngrijirea copiilor preșcolari,
continuând cu educația și formarea
generală și profesională și până la
învățământul terțiar, precum și
educația și învățarea în rândul
adulților, inclusiv prin facilitarea
mobilității în scop educațional pentru
toți

Operațiuni transversale (pentru toate nivelurile de educație)
v.3.1. Generalizarea la nivel de sistem a implementării
mecanismului de monitorizare și avertizare pentru combaterea
abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii adresat copiilor și
tinerilor, care fie sunt în situație de risc de abandon școlar, fie sunt
în afara sistemului educațional prin acțiuni.
v.2.1.a Generalizarea implementării la nivel de sistem a
mecanismului de monitorizare, prevenire și combatere a
fenomenelor de segregare școlară.
v.2.1. Îmbunătățirea accesului și a participării la educație a copiilor
cu dizabilități și/sau CES,
Educație timpurie
v.1.3. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA ÎNGRIJIREA ȘI EDUCAȚIA
TIMPURIE A COPILULUI (ÎETC) prin diversificarea si flexibilizarea
SERVICIILOR DE SUPORT SOCIO-EDUCAȚIONAL (educație
antepreșcolară și învățământ preșcolar), cu prioritate pentru copiii
care provin din familii vulnerabile.
v.1.7. Dezvoltarea de programe de informare, consiliere și educație
parentală pentru familiile copiilor antepreșcolari și preșcolari, cu
focalizare pe familiile copiilor proveniți din grupuri vulnerabile (în
special pentru persoane care au în grijă copii cu dizabilități sau ai
căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate).
v.2.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA ÎNGRIJIREA ȘI EDUCAȚIA
TIMPURIE A COPILULUI (ÎETC), CU ACCENT PE GRUPURILE
VULNERABILE prin dezvoltarea sistemului de formare continuă a
cadrelor didactice din ÎETC, inclusiv dezvoltarea mentoratului
didactic, cu focalizare pe teme de interes, cum ar fi: lucrul cu copiii
cu CES/dizabilitati, tratarea diferențiată, prevenirea și combaterea
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segregării, echitatea în educație, drepturile copilului, comunități
care educă/învață etc. pentru susținerea procesului de promovare a
principiilor educației incluzive.
Învățământ primar și gimnazial
v.1.2. DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA PROGRAMULUI „ȘCOALĂ DUPĂ
ȘCOALĂ”, complementar cu programul “Masă caldă” care să includă
educație remedială pentru asigurarea dezvoltării competențelor
cheie și a succesului școlar, suport educațional (inclusiv dezvoltare
personală, dezvoltarea competențelor socio-emoționale, coaching
etc.), consiliere și activități recreative și de socializare, în special
pentru elevii proveniți din grupuri sau zone dezavantajate, inclusiv
prin organizarea și finanțarea de scheme de granturi, care să sprijine
școli cu nevoi de ameliorare a rezultatelor școlare și de creștere a
ratei de absolvire și a ratei de tranziție către nivelul următor de
învățământ.
v.1.4. MĂSURI DE SPRIJIN pentru revenirea în sistemul de
învățământ, pentru finalizarea învățământului obligatoriu, precum și
pentru continuarea studiilor profesionale și liceale, cu accent pentru
elevii aparținând grupurilor vulnerabile.
v.1.7. Dezvoltarea de programe de informare, consiliere și educație
parentală pentru părinții elevilor din învățământul preuniversitar, cu
focalizare pe părinții copiilor provenind din grupuri vulnerabile
(inclusiv pentru persoane care au în grijă copii ai căror părinți sunt
plecați la muncă în străinătate).
v.3.2 Facilitarea finalizării nivelului de învățământ primar, respectiv
secundar obligatoriu de către persoanele care au părăsit timpuriu
școala, prin dezvoltarea și extinderea PROGRAMULUI A DOUA ȘANSĂ
Învățământ secundar superior
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v.1.4. Măsuri de sprijin pentru finalizarea învățământului
obligatoriu, precum și pentru continuarea studiilor profesionale și
liceale, cu accent pe elevii aparținând grupurilor vulnerabile
v.1.7. Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare
pentru întreaga comunitate, de sprijin, consiliere și educație
parentală pentru părinții elevilor din învățământul preuniversitar, cu
focalizare pe părinții copiilor provenind din grupuri vulnerabile (în
particular pentru persoane care au în grijă copii ai căror părinți sunt
plecați la muncă în străinătate).
v.2.1. Crearea condițiilor pentru asigurarea unui sistem incluziv de
educație, prin organizarea unor oportunități variate de dezvoltare
profesională: formare (inițială și continuă), peer learning, rețele
profesionale și mentorat pentru cadrele didactice, inclusiv prin
furnizarea unor materiale suport pentru predare-învățare-evaluare
Învățământ terțiar
v.1.6. Creșterea participării în învățământul superior a studenților
din grupurile dezavantajate/ subreprezentate, prin PREVENIREA ȘI
COMBATEREA ABANDONULUI UNIVERSITAR și implementarea de
activități specific.
Axa prioritară 3. Creșterea calității și FSE+
asigurarea echității în sistemul de Îmbunătățirea calității, eficacității și
educație și formare profesională
a relevanței sistemului de educație și
formare pentru piața muncii, pentru
a sprijini dobândirea de competențe
cheie, inclusiv a competențelor
digitale

Învățământ primar și gimnazial
iv.1.4.2 Dezvoltare de resurse educaționale deschise și alte resurse
moderne de învățare pentru elevi, profesori și echipele manageriale
cu ajutorul noilor tehnologii în special pentru elevii din grupuri
vulnerabile (elevi cu dizabilități/ CES, elevi care provin din medii
dezavantajate socio-economic, elevi romi)
iv.1.1.2. Întărirea capacității de monitorizare și evaluare a calității
sistemului de educație, prin adaptarea și interconectarea bazelor de
date și dezvoltarea competențelor resursei umane cu responsabilități
în domeniu
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iv.3.1. Dezvoltarea unei oferte educaționale de calitate prin
sprijinirea formării profesionale inițiale și continue a personalului
didactic (inclusiv prin organizarea și finanțarea de programe de
conversie profesională) în domenii unde există un deficit curent și
estimat de cadre didactice, cu accent pe RU din școlile din medii
dezavantajate socio-economic
Învățământ secundar superior
iv.1. MASURA SISTEMICA:
Asigurarea unui acces echitabil la o educație de calitate pentru toți
elevii
iv.1.1.2. Adaptarea și interconectarea bazelor de date in vederea
monitorizarii si evaluarii sistemului de invatamant precum si in
vederea imbunatatirii serviciilor publice din domeniu
iv.1.4.2 Echipare, resurse educaționale deschise, și softuri
educaționale, pentru elevi, studenți și cadre didactice, inclusiv
pentru persoane cu dizabilități
iv.3.1. Asigurarea accesului elevilor la un proces educativ realizat în
condiții de înaltă calitate de cadre didactice calificate, prin
sprijinirea dezvoltării profesionale a personalului didactic.
iv.3.2. Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru
învățământul preuniversitar (educație generală) prin asigurarea unui
sprijin financiar suplimentar față de grantul Erasmus+ pentru
instituțiile cu acreditare, cu scopul satisfacerii cererii de mobilitate
internațională.
Învățământ primar și gimnazial
v.1.2. Creșterea calității componentei educaționale a programului
„Școală după școală”:
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Învățământ terțiar
v.1.8. Măsuri de sprijin în vederea creșterii accesului la studiilor
universitare:
DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR între unități de învățământ de
nivel secundar superior și instituții de învățământ superior pentru
oferirea unor servicii educaționale adaptate categoriilor de elevi în
risc (inclusiv în aria consilierii și orientării școlare și profesionale a
elevilor);

Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei
de educație și formare profesională la
dinamica pieței muncii și la
provocările inovării și progresului
tehnologic

FSE+
Promovarea accesului egal la educație
și formare de calitate și favorabile
incluziunii, precum și completarea
studiilor, precum și a absolvirii
acestora, în special pentru grupurile
defavorizate, începând de la educația
și îngrijirea copiilor preșcolari,
continuând cu educația și formarea
generală și profesională și până la
învățământul terțiar, precum și
educația și învățarea în rândul
adulților, inclusiv prin facilitarea
mobilității în scop educațional pentru
toți
FSE+
Îmbunătățirea calității, eficacității și
a relevanței sistemului de educație și
formare pentru piața muncii, pentru a
sprijini dobândirea de competențe
cheie, inclusiv a competențelor
digitale
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Învățământ primar și gimnazial
iv.1.n. Flexibilizarea și diversificarea oportunităților de formare și
dezvoltare a competențelor cheie ale elevilor.
iv.1.4.1 Crearea și/sau furnizarea suportului necesar (materiale
educaționale, cursuri, softuri educaționale, echipamente etc.)
pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor cheie ale elevilor, în
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mod particular a competențelor digitale și antreprenoriale, astfel
încât să fie asigurate premisele formării profesionale în acord cu
cerințele și tendințele manifestate în societatea contemporană.
iv.2.1. Facilitarea accesului informat și a participării active la
programe de educație și formare, în acord cu interesele elevilor, cât
și cu nevoile pieței muncii, prin intervenții.
Învățământ secundar superior
iv.1.1.3. Dezvoltarea/ modernizarea/ implementarea unui sistem
unitar de monitorizare a inserției socio-profesionale a absolvenților
sistemului de învățământ preuniversitar
iv.1.2. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și
cadrelor didactice, pentru fiecare nivel educațional (liceal,
profesional-inclusiv dual, postliceal etc.), în corelație cu dinamica
pieței muncii (schimbări tehnologice și structurale, digitalizare etc.),
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau pentru cele provenind
din grupuri vulnerabile.
iv.1.3. Adaptarea programelor de studiu și a abordărilor didactice
din învățământul secundar, la nevoile societale actuale, astfel încât
competențele absolvenților să fie în concordanță cu cele cerute pe
piața muncii. Implementarea unui mecanism de monitorizare a
evoluțiilor probabile de studenți, a absolvenților de învățământ
terțiar și a nevoilor pieței forței de muncă, în vederea furnizării
informațiilor necesare adaptării ofertei educaționale, la nivelul
întregului sistem de învățământ universitar
iv.1.4.1 Asigurarea suportului necesar (materiale educaționale,
cursuri, softuri educaționale, echipamente etc.) pentru dezvoltarea
și evaluarea competențelor digitale, ale elevilor, studentilor si
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cadrelor didactice pentru formarea profesională în acord cu
tendințele manifestate în societatea contemporană.
iv.1.5. Modernizarea sistemului de predare-evaluare, în vederea
formării competențelor cheie, precum și a celor profesionale si
transferabile, pentru adaptarea sistemelor de educație și formare la
nevoile pieței muncii, inclusiv prin recunoașterea competențelor
dobândite în contexte non-formale și informale, pentru o mai bună
integrare pe piața muncii. Pilotarea unui mecanism eficient de
recunoaștere a învățării în contexte non-formale și informale
iv.1.10 Sprijinirea dezvoltării și furnizării de resurse educaționale
deschise (open educational resources) precum și susținerea
dezvoltării de cursuri deschise online (MOOC- Massive Open Online
Courses) în limba română pentru competențe cerute de către piața
forței de muncă.
iv.2.1. Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere
(CJRAE/CMBRAE inclusiv formarea personalului din centrele de
consiliere), în vederea îmbunătățirii accesului informat la programe
de educație și formare, în acord atât cu interesele elevilor și
studenților, cât și cu nevoile pieței muncii – implicarea angajatorilor
si/sau a organizațiilor neguvernamentale în furnizarea serviciilor de
consiliere și orientare profesională, a serviciilor de dezvoltare
personală etc.
iv.2.2. Asigurarea dotărilor/ echipamentelor, bateriilor de teste,
softurilor platformelor digitale (platformă națională de orientare și
consiliere profesională) si a altor material necesare activitatilor
CJRAE/CMBRAE;
iv.3.2 Formarea și dezvoltarea competențelor elevilor conform
nevoilor identificate de piața muncii, prin formarea cadrelor
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didactice în vederea dezvoltării abilităților digitale și
antreprenoriale
iv.3.3 Sprijinirea accesului tuturor elevilor la o educație incluzivă și
de calitate, la formarea și dezvoltarea competențelor cheie, prin
formarea cadrelor didactice în vederea implementării unui curriculum
bazat pe competențe, a adaptării acestuia la nevoile și abilitățile
elevilor, luând în considerare nevoile specifice ale copiilor din grupuri
și medii dezavantajate
iv.1.1.a Asigurarea dotărilor/ echipamentelor necesare – laboratoare
tehnice, transport, cloud educational (specializare inteligentă).
Învățământ terțiar
iv.1.3. ADAPTAREA PROGRAMELOR DE STUDIU și a abordărilor
didactice din învățământul terțiar, la nevoile societale actuale,
pentru adaptarea competențelor studenților și a absolvenților la
dinamica pieței muncii.
iv.1.8. DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNOR PROGRAME
UNIVERSITARE ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DIN
ROMÂNIA, LA SOLICITAREA AGENȚILOR ECONOMICI, pentru adaptarea
ofertei universităților la solicitările pieței muncii.
Sprijinirea instituțiilor de învățământ superior:
iv.1.7. Sprijinirea mobilității internaționale ERASMUS+ pentru
învățământul terțiar prin asigurarea unui sprijin financiar
suplimentar tuturor studentilor pentru granturile de mobilitate, din
fonduri suplimentare FSE+, pentru dobândirea unor experiențe noi
de învățare.
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iv.1.9 Implementarea unui program pentru INTERNAȚIONALIZAREA
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR în vederea creșterii calității, eficienței
și relevanței acestuia.
iv.2.1. DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA SERVICIILOR DE CONSILIERE SI
ORIENTARE PROFESIONALA (INCLUSIV FORMAREA PERSONALULUI DIN
CENTRELE DE CONSILIERE), în vederea îmbunătățirii accesului
informat la programe de educație și formare, în acord atât cu
interesele studenților, cât și cu nevoile pieței muncii.
iv.3.2. Promovarea dezvoltării programelor de studii de înaltă
calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii, prin
formarea și dezvoltarea competențelor studenților conform nevoilor
identificate de piața muncii.

Axa prioritară 5.
Creșterea accesibilității, atractivității
și calității învățământului profesional
și ethnic

FSE+
Promovarea accesului egal la educație
și formare de calitate și favorabile
incluziunii, precum și completarea
studiilor, precum și a absolvirii
acestora, în special pentru grupurile
defavorizate, începând de la educația
și îngrijirea copiilor preșcolari,
continuând cu educația și formarea
generală și profesională și până la
învățământul terțiar, precum și
educația și învățarea în rândul
adulților, inclusiv prin facilitarea
mobilității în scop educațional pentru
toți
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v.1.1 Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de
formare profesională prin acordarea de sprijin financiar pentru
nevoile de cazare, masă și transport ale elevilor înscriși în
învățământul profesional inclusiv dual (ÎP), din mediul rural şi din
medii defavorizate, populația romă, inclusiv pentru persoanele cu
dizabilități sau deficiențe
v.1.5.a Identificarea nevoilor educaționale specifice elevilor din
grupurile vulnerabile și centrarea pe elev a demersului educațional,
pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii
timpurii a școlii, prin formarea personalului didactic pentru
individualizarea învățării și utilizarea de tehnici didactice inovative
și adaptate la nevoile grupurilor dezavantajate/ cu dizabilități,
precum și extinderea/ generalizarea intervențiilor complementare
de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile, prin programe de sprijin
individualizat
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V.1.7. Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare
pentru întreaga comunitate, de sprijin, consiliere și educație
parentală pentru părinții elevilor din învățământul preuniversitar, cu
focalizare pe părinții copiilor provenind din grupuri vulnerabile (în
particular pentru persoane care au în grijă copii ai căror părinți sunt
plecați la muncă în străinătate).
v.1.2. Sprijin acordat elevilor din clasa a IX-a, învățământ
profesional și tehnic pentru creșterea nivelului de competență în
citit, matematică şi științe prin programe remediale.
vi.1. Flexibilizarea traseelor de formare profesională a elevilor din
IPT și facilitarea accesului pe piața muncii prin dezvoltarea si
implementarea unui mecanism de recunoaștere a rezultatelor
învățării din învățământul secundar în învățământul terţiar non
universitar
iv.1.1.1. IPT Generalizarea implementării mecanismului de evaluare
și monitorizare a politicilor publice privind formarea profesională la
nivel de sistem, inclusiv prin formarea actorilor relevanți de la nivel
regional/ județean/ local care contribuie la implementarea
mecanismului si prin colectarea periodică și consecventă a datelor.
iv.1.4.3. Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru
învățământul profesional și tehnic prin asigurarea unui sprijin
financiar suplimentar față de grantul Erasmus+ pentru instituțiile cu
acreditare, cu scopul satisfacerii cererii de mobilitate
internațională.
iv.1.2. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și
personalului didactic pentru fiecare nivel educațional (liceal,
profesional-inclusiv dual, postliceal etc.), în corelație cu dinamica
pieței muncii (schimbări tehnologice și structurale, digitalizare etc.),
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inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau pentru cele provenind
din grupuri vulnerabile.
iv.1.4.1. facilitarea dobândirii de către elevi a competențelor
solicitate de piața muncii prin dezvoltarea de manuale și auxiliare
curriculare în format digital, softuri educaționale, resurse
educaționale deschise împreună cu mediul economic și partenerii
sociali.

Axa prioritară 6. Creșterea accesului FSE+
pe piața muncii pentru toți
Îmbunătățirea accesului pe piața
muncii pentru toate persoanele aflate
în căutarea unui loc de muncă, în
special pentru tineri, șomeri de lungă
durată și grupurile dezavantajate pe
piața muncii, persoanele inactive,
prin promovarea angajării pe cont
propriu și a economiei sociale;

iv.2.1. Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere
(CJRAE/CMBRAE inclusiv formarea personalului din centrele de
consiliere, diriginți), în vederea îmbunătățirii accesului informat la
programe de educație și formare profesională, în acord atât cu
interesele elevilor cât și cu nevoile pieței muncii, cu implicarea
angajatorilor și/sau a organizațiilor neguvernamentale în furnizarea
serviciilor de consiliere și orientare profesională, a serviciilor de
dezvoltare personală etc.
1.1 Servicii de Identificare, îndrumare, sprijin și management de
caz pentru persoanele din grupurile dezavantajate în vederea
facilitării accesului pe piața muncii ( inclusiv prin echipe mobile
locale de experți formate din 1 consilier/agent de ocupare +1
asistent social + 1 mediator scolar +1 mediator sanitar), în
complementaritate cu serviciile de management de caz acordate
pentru comunitățile marginalizate finanțate în cadrul OS iv prin
Programul Operational Combaterea Sărăciei
1.2. Pachete de măsuri personalizate și adecvate nevoilor
individuale, în vederea integrării socio-profesionale a persoanelor
din grupuri dezavantajate pe piața muncii, urmare a rezultatului
profilării.
3.1 Finanțarea de intervenții integrate, în zone cu deficit de forță de
muncă calificată și migrație sezonieră.

169

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOŞEŞTI-SIRET, JUDEŢUL IAŞI, 2021- 2027

7.2 Sprijin acordat angajatorilor pentru amenajarea unor spații
destinate supravegherii și îngrijirii copiilor cu vârstă antepreșcolară,
în vederea asigurării echilibrului dintre viața profesională și cea de
familie a femeilor angajate, (complementar cu interventiile 1.5.3 de
la Educatie legate de serviciile educationale din nivelul
anteprescolar si prescolar)
7.3 Stimularea angajatorilor în acceptarea unor scheme de program
flexibil pentru a asigura accesul la ocupare și echilibrul dintre viața
profesională și cea privată a angajaților
Axa prioritară 7: Antreprenoriat și FSE+
4.1.”Săptămâna antreprenoriatului” - organizare de conferințe,
economie socială
Îmbunătățirea accesului pe piața forumuri sau reuniuni cu privire la oportunitățile de afaceri locale
muncii pentru toate persoanele aflate sau în sectoare de activitate.
în căutarea unui loc de muncă, în
special pentru tineri, șomeri de lungă 4.2. Programe de sprijin antreprenorial (formare in competențe
durată și grupurile dezavantajate pe antreprenoriale, tutorat/ mentorat, asistență/ consiliere, role
piața muncii, persoanele inactive, models etc), inclusiv prin activarea potențialului antreprenorial al
prin promovarea angajării pe cont unor persoane aparținând grupurilor dezavantajate
propriu și a economiei sociale;
4.3. Acordarea de granturi pentru inițierea de noi afaceri (scheme
de tip strat-up Student, Diaspora, Rural, Restart, etc).
4.4. Asistență și consultanță în afaceri post înființare, inclusiv prin
programe de pregatire a managerilor sau a unor măsuri de
îmbunătăţire a accesului IMM-urilor la diversele modalități de
digitalizare a activității lor (ex.: SME Digital Start Pack)
4.5. Promovarea conceptelor de economie socială și antreprenoriat
social, inclusiv a evenimentului “luna economiei sociale” – târguri
de produse și servicii, conferințe. workshopuri, mese rotunde
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4.6. Acordarea de granturi pentru înființarea de întreprinderi sociale
și întreprinderi sociale de inserție, inclusiv în domeniul oferirii de
servicii sociale

Axa
prioritară
8:
Susținerea FSE+
reformelor pe piața muncii în acord Modernizarea institutiilor si a
cu dinamica pieței muncii
serviciilor pietei muncii pentru a
evalua si anticipa necesarul de
competente si a asigura asistenta
personalizata si in timp real urmarind
asigurarea medierii/ plasarii
(matching), tranzitiei si a mobilitatii
fortei de munca

4.7. Asistență și consultanță post înființare pentru întreprinderile
sociale și întreprinderile sociale de inserție, pentru o perioadă de 6
luni de la inițiere afacere, inclusiv programe de pregătire a
managerilor și punerea la dispoziție a unor spații si servicii de tip coworking
5.1 Îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare a inserției
absolvenților programelor de educație și formare profesională, de
anticipare a nevoii de competențe, de evaluare și monitorizare a
politicilor publice privind măsurile active și formarea profesională
sau adăugarea de noi dezvoltări.
6.1 Consolidarea parteneriatului pentru formarea profesională
continuă prin dezvoltarea capacității administrative a Comitetelor
Sectoriale, inclusiv prin formarea profesională a specialiștilor
6.2 Furnizarea de pachete integrate pentru partenerii sociali în
scopul modernizării și îmbunătățirii funcționării dialogului social
pentru piața muncii.
6.3. Sprijin acordat partenerilor sociali pentru implementarea
acordurilor europene cadru încheiate de partenerii de dialog social
europeni (framework agreements)
6.4. Crearea și asigurarea transparenței unei baze de date naționale
care să conțină informații privind rezultatele dialogului social
(structurile partenerilor sociali, organizațiile sindicale și patronale
reprezentative, contractele colective de muncă încheiate la diferite
niveluri, acordurile bipartite).
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8.1 Stimularea angajatorilor în general și în si în mod special a celor
de tip IMM pentru crearea unor condiţii de muncă menite să le asigure
lucrătorilor confortul fizic, psihic şi social
8.2 Campanii de promovare pentru conștientizarea lucrătorilor cu
privire la rolul activităților de SSM, în contextul apariției noilor forme
de muncă, fenomenului îmbătrânirii forței de muncă, riscurilor noi și
emergente și prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale
8.3 Finanțarea serviciilor de
susținere a îmbătrânirii active prin
implicarea lucrătorilor vârstnici de peste 60 de ani în programe de tip
shadow/tutelă/tutoriat pentru formarea lucrătorilor noi

Axa prioritară 9.
Consolidarea participării populației în
procesul de învățare pe tot parcursul
vieții pentru facilitarea tranzițiilor și
a mobilității (prioritate comună
Educație/Ocupare)

FSE+
Promovarea adaptării la schimbare a
lucrătorilor,
întreprinderilor
și
antreprenorilor, a îmbătrânirii active
și în condiții bune de sănătate,
precum și a unui mediu de lucru
sănătos și adaptat care să reducă
riscurile la adresa sănătății
FSE+
Îmbunătățirea calității, eficacității și
a relevanței sistemului de educație și
formare pentru piața muncii, pentru
a sprijini dobândirea de competențe
cheie, inclusiv a competențelor
digitale

8.4. Stimularea / încurajarea inițiativelor de voluntariat în rândul
vârstnicilor (în școli, instituții de cultură etc.)

iv.1.1.3. Dezvoltarea/modernizarea/ implementarea mecanismului
de monitorizare a inserției socio-profesionale a absolvenților
sistemelor de FPI şi FPC
9.1. Dezvoltarea sistemului de asigurare a calității în formarea
profesională a adulților, atât la nivel de sistem, cât și la nivel de
furnizor.
9.2 Dezvoltarea capacității Comisiilor județene pentru autorizarea
furnizorilor de formare profesională si a infrastructurii necesare
monitorizării si raportării situației privind formarea profesională a
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adulților în România, inclusiv prin formarea Profesională a
personalului, specialiștilor și evaluatorilor de furnizori și programe;
9.3 Formarea continuă a formatorilor /Instructorilor /
coordonatorilor de ucenicie din formarea profesională continuă
pentru dezvoltarea și furnizarea de programe de formare de calitate
și flexibile.
9.4 Actualizare/revizuire/dezvoltare de noi standarde ocupaționale
/calificări profesionale conform noilor cerințe ale pieței muncii

v.1.1. Creșterea accesului și participării adulților la programe de
formare pentru dezvoltarea/ creșterea nivelului competențelor
cheie care să le asigure dezvoltarea personală și îmbunătățirea
calității vieți
v.3.2. Facilitarea dobândirii unei calificări profesionale de către
persoanele care au părăsit timpuriu școala.
FSE+
Promovarea accesului egal la educație
și formare de calitate și favorabile
incluziunii, precum și completarea
studiilor, precum și a absolvirii
acestora, în special pentru grupurile
defavorizate, începând de la educația
și îngrijirea copiilor preșcolari,
continuând cu educația și formarea
generală și profesională și până la
învățământul terțiar, precum și
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educația și învățarea în rândul
adulților, inclusiv prin facilitarea
mobilității în scop educațional pentru
toți

6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)
Axa prioritară POAD
Obiective Specifice
Axa Prioritară 1. Dezvoltarea locală FEDR
plasată
sub
responsabilitatea
comunitatii (intervenții adresate Sporirea eficienței piețelor forței de
grupurilor de acțiune locală) – OP 4
muncă și facilitarea accesului la
locuri de muncă de calitate prin
dezvoltarea inovării și a
infrastructurii sociale;
Îmbunătățirea accesului la servicii de
calitate și favorabile incluziunii în
educație, formare și învățarea pe tot
parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurii;
îmbunătățirea integrării
socioeconomice a comunităților
marginalizate, a migranților și a
grupurilor dezavantajate prin măsuri
integrate care să includă asigurarea
de locuințe și servicii sociale;
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Actiuni (orientative)
Finanţarea strategiilor de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunităţii
In functie de nevoile comunitatii, GAL – urile vor putea finanta (din
FSE+) dezvoltarea de servicii sociale, educationale, de sanatate, de
ocupare, sa favorizeze incluziunea sociala a grupurilor dezavantajate
si (din FEDR) infrastructura sociala sau sportiva, educationala, de
agrement sau turistica
Sprijin pregatitor pentru Beneficiarii DLRC (strategie GAL, animare
etc)
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Asigurarea accesului egal la asistență
medicală
prin
dezvoltarea
infrastructurii, inclusiv la asistență
medicală primară;
Axa Prioritară 2. Dezvoltare locală FEDR
Finantarea infrastructurii de turism, mapare obiective turistice si
plasată
sub
responsabilitatea Promovarea dezvoltării integrate în patrimoniu cultural din cadrul strategiilor DLRC
comunității – OP 5
domeniul social, economic și al
mediului, a patrimoniului cultural și a
securității în zonele urbane
Axa
prioritară
3.
Comunităti FSE
Integrarea socio-economica a 2000 de comunitati marginalizate (nr.
marginalizate
estimat) prin implementarea unor masuri integrate:
Promovarea integrării socioeconomice a resortisanților țărilor
Sprijin pentru realizarea diagnozei sociale si identificarea nevoilor
terțe și a comunităților
pentru autoritățile locale din 2000 comunități marginalizate.
marginalizate, cum ar fi romii
Sprijin pentru 100 de autoritati locale in vederea identificarii si
Creșterea accesului egal și în timp
reglementarii juridice/cadastrale a asezarilor informale
util la servicii de calitate, sustenabile
și cu prețuri accesibile; modernizarea Sprijin locuire pentru victime calamitati
sistemelor de protecție socială,
inclusiv promovarea accesului la
Pregătirea specialiștilor în domeniu.
protecție socială; îmbunătățirea
accesibilității, a eficacității și a
rezilienței sistemelor de sănătate și a
serviciilor de îngrijire pe termen
lung;
Promovarea integrării sociale a
persoanelor expuse riscului de
sărăcie sau de excluziune socială,
inclusiv a persoanelor celor mai
defavorizate și a copiilor;
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Promovarea integrării socioeconomice a resortisanților țărilor
terțe și a comunităților
marginalizate, cum ar fi romii

FEDR
Îmbunătățirea integrării
socioeconomice a comunităților
marginalizate, a migranților și a
grupurilor dezavantajate prin măsuri
integrate care să includă asigurarea
de locuințe și servicii sociale;
Axa
prioritară
4.
Reducerea FEDR d
disparitătilor între copiii în risc de
săracie și/sau excluziune socială și Îmbunătățirea accesului la servicii de
ceilalți copii
calitate și favorabile incluziunii în
educație, formare și învățarea pe tot
parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurii;
FSE+
Favorizarea incluziunii active pentru
a promova egalitatea de șanse și
participarea activă și a îmbunătăți
capacitatea de inserție profesională;

Sprijin tailor-made pentru familiile monoparentale sarace, in
vederea imbunatatirii angajabilitatii si autonomiei parintelui singur:
Organizarea de tabere pentru copiii proveniti din familii sarace,
pentru a le da posibilitatea sa experimenteze invatarea prin
activitati culturale, sportive, recreative, sa fie autonomi si sa
socializeze
Sprijinirea tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul de
protectie speciala si a celor care au parasit sistemul, prin furnizarea
de servicii integrate:
Consolidarea serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de
parinti (centre de zi unde copiii in pericol de separare de parinti sa
poata petrece ziua, in afara scolii, iar parintii primesc consiliere si
indrumare).
Pregătirea specialiștilor ce lucreaza cu tinerii si copiii.
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Îmbunătățirea calității, eficacității și
a relevanței sistemului de educație și
formare
Promovarea integrării sociale a
persoanelor expuse riscului de sărăcie
sau de excluziune socială, inclusiv a
persoanelor celor mai defavorizate și
a copiilor;
Axa prioritară 5. Servicii pentru
persoane vârstnice

FSE+
Creșterea accesului egal la servicii de
calitate si sustenabile; modernizarea
sistemelor de protecție socială,
inclusiv promovarea accesului la
protecție
socială;
îmbunătățirea
accesibilității, a eficacității și a
adaptabilității sistemelor de sănătate,
a serviciilor de îngrijire pe termen
lung

Incurajarea incluziunii active a persoanelor in varsta prin măsuri
privind asigurarea îmbătrânirii active
1.Dezvoltarea unor programe pentru incurajarea participarii
varstnicilor la viata sociala, prevenirea izolării, precum și pentru
prevenirea instituționalizării (programe intergenerationale, servicii
terapie ocupationala etc)
2.Call center de urgenta si dispozitive (brățări etc.) pentru asistarea
persoanelor dependente (persoane în vârstă singure, persoane cu
dizabilități ) etc
Infiintarea si dezvoltarea de noi servicii destinate varstnicilor prin
subventionarea costurilor ingrijirii si al serviciilor conexe pentru
batranii singuri, din mediul urban, in situatii de dependenta si cu un
venit lunar inferior salariului minim pe economie.

Axa prioritară 6.
Sprijin pentru FSE+
persoanele cu dizabilități
Favorizarea incluziunii active prin
promovarea egalității de șanse și a
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Pregătirea specialiștilor/personalului ce lucreaza cu persoanele in
varsta.
Acordarea unui pachet integrat pentru sustinerea încadrării pe piata
muncii SAU a creșterii angajabilitatii persoanelor cu dizabilități,
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participării active, precum și prin
îmbunătățirea angajabilității

asigurat printr-un mecanism competitiv, de către furnizori publici
sau privati de servicii de ocupare:

Creșterea accesului egal la servicii de
calitate si sustenabile; modernizarea
sistemelor de protecție socială,
inclusiv promovarea accesului la
protecție socială; îmbunătățirea
accesibilității, a eficacității și a
adaptabilității sistemelor de
sănătate, a serviciilor de îngrijire pe
termen lung.

Masuri pentru asigurarea asistentei juridice pentru persoanele fara
capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, cu
sau fara tutore legal (incadrate in grad de handicap mintal care au
sau nu stabilita masura de ocrotire prin punere sub interdictie) prin :

FEDR d
Îmbunătățirea accesului la servicii de
calitate și favorabile incluziunii în
educație, formare și învățarea pe tot
parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurii;

Dezvoltarea de servicii de îngrijire de zi destinate copilului cu
dizabilități (fie in centre, fie mobile), în cadrul cărora să fie oferite
servicii de abilitare/reabilitare, specializate pe tip de dizabilitate,
în mod special a celor care provin din familii care nu dispun de
resurse pentru a accesa aceste servicii
Cresterea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati prin
asistarea lor prin tehnologie asistiva: aparate mobilitate, softuri de
citire pentru nevazatori etc
Calificarea resursei umane existente si disponibile la nivel local/ in
familie prin finantarea cursurilor pentru dobandirea calificarii de
Asistent Personal Profesionist (360h per curs de calificare)
Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor sociale pentru persoanele cu
dizabilitati (centre de zi, locuinte protejate etc)

Axa prioritară 7 : Sprijin pentru
grupuri vulnerabile

Pregătirea specialiștilor în domeniu.
Servicii integrate pentru incluziunea socio-profesionala a migrantilor

FEDR d
Îmbunătățirea integrării
socioeconomice a comunităților
marginalizate, a migranților și a
grupurilor dezavantajate prin măsuri
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1. pachet integrat „ ADULT”
2. Pachet integrat „ COPIL”
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integrate care să includă asigurarea
de locuințe și servicii sociale;
Îmbunătățirea accesului la servicii de
calitate și favorabile incluziunii în
educație, formare și învățarea pe tot
parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurii;
Îmbunătățirea integrării
socioeconomice a comunităților
marginalizate, a migranților și a
grupurilor dezavantajate prin măsuri
integrate care să includă asigurarea
de locuințe și servicii sociale;
FSE+
Creșterea accesului egal la servicii de
calitate si sustenabile; modernizarea
sistemelor de protecție socială,
inclusiv promovarea accesului la
protecție socială; îmbunătățirea
accesibilității, a eficacității și a
adaptabilității sistemelor de
sănătate, a a serviciilor de îngrijire
pe termen lung

1.Reabilitarea spatiilor disponibile pentru cazare temporară, aflate
în administrarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sau a
structurilor coordonate MAI.
2.Dezvoltarea infrastructurii centrelor de integrare din 12 orașe ale
țării, reprezentative din punct de vedere al numărului de migranți,
prin reabilitarea si modernizarea unor spații aflate în administrarea
autorităților locale (existș acte normative deja aprobate prin care
autoritătile locale pot pune la dispozitia MAI cladiri neocupate, in
scopul integrarii migrantilor.
Intervenții integrate pentru victimele traficului de persoane si
victimele violentei domestice: cazare în centre atat pentru victime,
cat si pentru minorii aflati in ingrijire, locuințe protejate/vouchere
chirie, consiliere psihologică, consiliere profesională, consiliere
juridică, suport material pentru asigurarea nevoilor de bază
(îmbrăcăminte, hrană, materiale de uz sanitar, medicamente,
transport)
Sprijin in vederea reabilitarii pentru persoanele dependente de
alcool si droguri
Pachet de sprijin pentru persoanele proaspat eliberate din sistemul
penitenciar, in vederea incluziunii sociale si reducerii recidivei,
precum consiliere ocupationala, subventionare transport in comun
etc
Pregătirea suplimentara a specialiștilor ce lucreaza cu victimele
violentei, dependentii de alcool si droguri etc.

Axa
prioritară
8:
Ajutorarea FSE+
- suport material (alimente, produse igiena, obiecte puericultura)
persoanelor defavorizate
Reducerea deprivării materiale prin
furnizarea
de
alimente
și/sau
asistență
materială
de
bază
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persoanelor cele mai defavorizate, - pachet sprijin scolar (rechizite, imbracaminte si incaltaminte sezon
inclusiv prin măsuri de acompaniere
rece)
- masa calda (masa pe roti, cantine sociale)
- masuri acompaniament

7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI) -NU SUNT INFORMATII DISPONIBILE

8.Programe Operaționale Regionale – Implementate la nivel de regiune (8POR)

Axa prioritară POR
Axa Prioritară 1. O regiune
competitivă prin inovare, digitalizare
și întreprinderi dinamice

Obiective Specifice
FEDR:
Dezvoltarea capacităților de
cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate;

Actiuni (orientative)
Participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI în structuri, parteneriate
și programe de colaborare, intervenții aliniate la KIC-urile
(Knowledge Innovation Community)
Aderarea, afilierea, apartenența la rețele de inovare europene
pentru IMM sau alte organizații
Specializare inteligentă la nivel regional și inovare de produs,
serviciu, de proces, organizațională și de model de afaceri în IMMuri, inclusiv brevetare
Sprijinirea transferului tehnologic prin crearea / dezvoltarea
structurilor de transfer tehnologic și serviciilor, cooperare IMM-uri organizații CDI
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Investiții in infrastructurile proprii ale organizațiilor de CDI / IMM-uri
Sprijinirea ecosistemului antreprenorial de inovare care favorizează
crearea și maturizarea start-up / spin-off în domenii de specializare
inteligentă, inclusiv clustere
Promovarea antreprenorialului prin înființarea, dezvoltarea si
operaționalizarea incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri,
parcurilor tehnologice și științifice, inclusiv parcuri smart cu impact
la nivel regional
Securitate cibernetică, interoperabilitate pentru proiectele de
digitalizare ale serviciilor publice la nivel local, inclusiv sprijin
pentru inițierea de start-up-uri / spin-off-uri în domeniul securității
cibernetice
Dezvoltarea universitatilor ca poli de digital skills, inclusiv prin
dotare tehnică / laboratoare
Digitizarea în mediul universitar prin crearea și dezvoltarea unor
platforme digitale, baze de date și biblioteci virtuale pentru
studenți, live streaming, echipamente și infrastructură de projection
and video maping
Adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la
inovarea modelului de afaceri
Sprijin pentru dezvoltarea Hub-urilor Inovative Digitale (DIH)
FEDR:

Facilitarea investițiilor tehnologice în IMM-uri, inclusiv tehnologii
Fructificarea avantajelor digitalizării, IT&C, IoT, automatizare, robotică, inteligență artificiala,
în
beneficiul
cetățenilor,
al customizare de masă
companiilor și al guvernelor;
181

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOŞEŞTI-SIRET, JUDEŢUL IAŞI, 2021- 2027

Investiții pentru servicii si echipamente necesare pentru
transformarea digitala a microîntreprinderilor și IMM-urilor
„Inovare bazată pe design” în vederea dezvoltării de noi produse,
precum și transfer tehnologic în vederea generării noilor linii de
producție pentru aceste produse
Suport pentru dezvoltarea și implementarea de noi modele de
afaceri pentru IMM-uri, în special pentru internaționalizare
Investiții în active corporale și necorporale în microîntreprinderi si
IMM-uri, inclusiv scale-up
Dezvoltarea competentelor la nivelul IMM-urilor / organizațiilor de
CDI / entităților implicate în procesul de descoperire antreprenorială

FEDR:
Impulsionarea creșterii și
competitivității IMM-urilor;
FEDR:
Dezvoltarea competențelor pentru
specializare inteligentă, tranziție
industrială și antreprenoriat
Axa Prioritară 2. O regiune cu orașe
Smart

FEDR:
Fructificarea avantajelor digitalizării,
în beneficiul cetățenilor, al
companiilor și al guvernelor;
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Sprijin pentru intervenții de tip smart-city (siguranța publică, servicii
și utilități publice, monitorizare energie, mediu, rețele de trafic si
transport public, iluminat public, sisteme GIS, etc.) aplicabile in
zone funcționale urbane
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Axa prioritară 3.
O regiune cu
orașe prietenoase cu mediul

FEDR: Promovarea eficienței
energetice și reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră

Susținerea digitalizării serviciilor publice la nivel local
Investiții în clădirile rezidențiale în vederea asigurării/îmbunătățirii
eficienței energetice, inclusiv activități de consolidare în funcție de
riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse
alternative de energie
Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/îmbunătățirii
eficienței energetice, inclusiv activități de consolidare în funcție de
riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse
alternative de energie
Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin promovarea
investiţiilor ce promovează infrastructura verde în zonele urbane.
Reconversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/
abandonate

FEDR:
Îmbunătățirea protecției naturii și a
biodiversității, a infrastructurii verzi
în special în mediul urban și
reducerea poluării

Modernizarea/ extinderea spațiilor verzi existente
Achiziția de echipamente pentru măsurarea poluanților în aerului
ambiental
Dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de
transport, ciclism, material rulant, combustibili alternativi)

Modernizarea/ extinderea liniilor de tramvai
Achiziționare/ modernizare material rulant (tramvaie), achiziționare
troleibuze/autobuze
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Dezvoltarea unor culoare de mobilitate

Axa prioritară 4. Dezvoltarea
sistemelor de încălzire centralizate

Axa prioritară 5. O regiune
accesibilă

Axa prioritară 6. O regiune educată

Axa prioritară 7. O regiune
atractivă

FEDR:
Promovarea mobilității urbane
multimodale sustenabile
FEDR
Dezvoltarea sistemelor energetice
inteligente, a rețelelor și a stocării la
nivel local
FEDR:
Promovarea eficienței energetice și
reducerea emisiilor de gaze cu efect
de ser Dezvoltarea unei mobilități
naționale, regionale și locale
durabile, reziliente în fața
schimbărilor climatice, inteligente și
intermodale, inclusiv îmbunătățirea
accesului la TEN-T și a mobilității
transfrontaliere
FEDR
Îmbunătățirea accesului la servicii de
calitate și favorabile incluziunii în
educație, formare și învățarea pe tot
parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurii

Infrastructuri pentru combustibili alternativi
Calitatea aerului și reducerea zgomotului

FEDR:
Favorizarea dezvoltării integrate
sociale, economice și de mediu la
nivel local și a patrimoniului cultural,
turismului și securității în zonele
urbane;

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural si servicii culturale

Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul încălzirii
centralizate

Legături rutiere secundare reabilitate si nou construite către rețeaua
rutieră și nodurile TEN-T (drumuri județene, descărcări autostrada,
conectivitatea la rețeaua de baza – CORE TEN-T)

Construire / reabilitare / modernizare / extindere / echipare
infrastructura pt. nivel antepreșcolar și preșcolar, învățământ
primar, secundar, terțiar
Construire / reabilitare / modernizare / dotare centre de educaţie şi
formare profesională / învățământ dual, inclusiv pentru
accesibilitatea elevilor cu dizabilități (sistem de educație incluziva)

Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care
dispun de un potențial turistic valoros;
Dezvoltarea turismului balnear și balneo-climateric
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Investitii in infrastructura din domeniul cultural, în mediul urban
Cresterea securitatii spatiilor publice
Tabere de elevi și preșcolari
Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural si servicii culturale

Infrastructura de turism, în special în zone care dispun de un
potențial turistic valoros
Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului
natural
Dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare,
protejare, informare și exploatare turistică sustenabilă
FEDR:
Favorizarea dezvoltării integrate
sociale, economice și de mediu la
nivel local și a patrimoniului cultural,
turismului și securității în afara
zonelor urbane;
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Tabere de elevi și preșcolari
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Axa prioritară 8. Asistență tehnică

Obiectiv 1
Creșterea capacității beneficiarilor

Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în
elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea
strategiilor de specializare inteligentă și a Mecanismului de
Descoperire Antreprenorială (MDA)
Crearea unui one-stop-shop regional
Dezvoltarea capacității de internaționalizare a structurilor de
cercetare inovare
Sprijin pentru întărirea capacității administrative de a invata solutii
de „smart city”, de a elabora și monitoriza strategii investiționale
pentru ”smart city”, inclusiv de a elabora/dezvolta proiecte care
utilizează tehnologii ”smart”
Sprijin pentru creșterea eficienței operatorilor locali de transport
Suport pentru consolidarea relațiilor dintre sistemele de învățământ
și mediul economic și social mai larg
Dezvoltarea capacității administrative și asigurarea instrumentelor
necesare pentru coordonarea și managementul POR
Sprijin pentru structurile de guvernanță ITI

Obiectiv 2
Asigurarea funcționării sistemului de
management
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9. Program Operational Asistență Tehnică (multifond) POAT

Axa prioritară POAT
Axa Prioritară 1.
Asigurarea funcționării sistemului
de coordonare şi control al
fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTE şi
gestionarea PO

Obiective Specifice

Actiuni (orientative)
Sprijin pentru coordonarea și controlul fondurilor 2021-2027
(FEDR, FSE+, FC și FTE) și a fondurilor ESI 2014-2020, precum și
pentru gestionarea PO

FSE+

Axa Prioritară 2. Asigurarea
transparenţei fondurilor FEDR, FC,
FSE+, FTE

FEDR

Axa Prioritară 3. Îmbunătățirea
capacității de gestionare și
implementare a fondurilor FEDR,
FC, FSE+, FTE

FEDR

Asigurarea performanței în coordonarea, gestionarea și controlul
fondurilor prin asigurarea motivării personalului
Informare şi Comunicare
Sprijin pentru întărirea parteneriatului
Întărirea capacităţii de gestionare a PO
Evaluare AP şi de program
Menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient, precum
și întărirea capacității utilizatorilor săi – SMIS
Asigurarea funcționării structurilor de coordonare ITI
Pregătire perioadei 2027+
Formare orizontală pentru sistem şi beneficiari (AM şi B)
Suport orizontal pentru sistem şi beneficiari
Pregătire proiecte
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PIAȚA AGRICOLĂ COMUNĂ (PAC)
Agricultura și silvicultura implică 84 % din teritoriul UE. Aceste sectoare depind de
mediu și, totodată, îl influențează. Așadar, câteva dintre obiectivele specifice pe care și le
propune PAC RO 3 RO vor implica acțiuni de protecție a mediului și de combatere a
schimbărilor climatice în conformitate cu politicile UE respective,
PAC a trecut prin mai multe valuri de reformă menite a îmbunătăți competitivitatea
sectorului agricol, a stimula dezvoltarea rurală, a face față noilor provocări și a răspunde
mai bine exigențelor societale. Cea mai recentă reformă majoră a fost adoptată în 2013.
În cadrul reformei din 2013, obiectivele generale ale PAC au fost raționalizate în jurul a trei
blocuri:



producția alimentară fiabilă



gestionarea sustenabilă a resurselor naturale și politicile climatice



dezvoltarea teritorială echilibrată.

Principalele priorități stabilite de Comisie pentru PAC pentru perioada de după 2020
sunt un nivel mai ridicat de ambiție în privința protecției mediului și a combaterii
schimbărilor climatice, mai buna orientare a sprijinului și recurgerea într-o mai mare măsură
la legătura virtuoasă dintre cercetare, inovare și consiliere. De asemenea, documentul de
politică a propus, ca mod de îmbunătățire a performanței PAC, un nou model de realizare,
pentru transferarea accentului politicii de la conformitate la performanță, și restabilește
echilibrul dintre nivelul UE și cel al statelor membre în ceea ce privește responsabilitățile,
sporind subsidiaritatea.
Noul model vizează o mai bună îndeplinire a obiectivelor UE pe baza planificării
strategice, a intervențiilor de politică ample și a indicatorilor de performanță comuni,
îmbunătățind astfel coerența politică a întregii PAC viitoare, inclusiv coerența PAC cu alte
obiective ale UE.
TFUE stabilește obiectivele PAC:

▪

creșterea productivității agriculturii prin promovarea progresului tehnic, prin
asigurarea dezvoltării raționale a producției agricole, precum și prin utilizarea
optimă a factorilor de producție și, în special, a forței de muncă;

▪

asigurarea în acest fel a unui nivel de trai echitabil pentru populația agricolă,
în special prin majorarea venitului individual al lucrătorilor din agricultură;

▪
▪
▪

stabilizarea piețelor;
garantarea siguranței aprovizionărilor;
asigurarea unor prețuri rezonabile de livrare către consumatori.
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COM a propus și o nouă arhitectură a obiectivelor PAC:
Obiective generale:
1. Promovarea unui sector agricol rezilient;
2. Susținerea politicilor de mediu;
3. Consolidarea structurii zonelor rurale;
Noile obiective ale PAC vizează
Competitivitatea producătorilor agricoli, respectiv:

▪
▪
▪

sprijinirea veniturilor fiabile;
creșterea competitivității;
reechilibrarea puterii fermierilor în cadrul lanțului alimentar (în raport cu

ceilalți actori)
Aspectele de mediu și climă:

▪
▪
▪

combaterea schimbărilor climatice;
promovarea utilizării durabile a resurselor naturale;
protejarea biodiversității

Aspecte economice-sociale:

▪
▪
▪

sprijinirea reînnoirii generațiilor (atragerea tinerilor în agricultură);
promovarea ocupării forței de muncă și a creșterii economice;
asigurarea unei calități înalte (inclusiv nutritive) a alimentelor.

Masuri de intervenție in cadrul PAC post 2021
1. PLATI DIRECTE
TIPURI DE INTERVENȚII SUB FORMĂ DE PLĂȚI DIRECTE
Plățile directe decuplate sunt următoarele:
(a) sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității;
(b) sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității;
(c) sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri;
(d) schemele pentru climă și mediu.
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Plățile directe cuplate sunt următoarele:
(a) sprijinul cuplat pentru venit;
(b) plata specifică pentru cultura de bumbac
TIPURILE DE INTERVENȚII SECTORIALE
Norme referitoare la tipurile de intervenții în următoarele sectoare:
a) sectorul fructelor și legumelor,
b) sectorul produselor apicole,
c) sectorul vitivinicol,
d) sectorul hameiului,
e) sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă,
f) alte sectoare menționate la articolul 1 din Regulamentul (UE) 1308/2013
2. MASURI DE PIATA
3. DEZVOLTARE RURALA
TIPURI DE INTERVENȚII PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ
a) angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare;
b) constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone;
c) dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii;
d) investiții;
e) instalarea tinerilor fermieri și întreprindere rurală nou înființată;
f) instrumente de gestionare a riscurilor;
g) cooperare;
h) schimburi de cunoștințe și informare
Oportunități pentru creșterea competitivității agriculturii românești
Convergența externă → creșterea plății directe pentru fermierii români de la 195,5 Euro/ha
în 2019/2020 → la peste 205 Euro/ha în 2021 - 2027
Creșterea competitivității prin
• investiții in tehnologii moderne, mai eficiente și mai prietenoase cu mediul
• introducerea inovării, a rezultatelor cercetării moderne
• introducerea agriculturii de precizie
• digitalizarea agriculturii
• consultanță agricolă obligatorie
Încurajarea stabilirii fonduri mutuale
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Masuri de mediu și pentru dezvoltare durabilă: oportunități și riscuri pentru fermierii
romani
Politicile promovate la nivel european, inclusiv cea agricolă, vizează tot mai mult creșterea
exigențelor în materie de mediu, menite să sprijine eforturile de combatere a efectelor
schimbărilor climatice. Agricultura, este unul din sectoarele economice cu impact mare
asupra mediului, atât în ce privește efectele pozitive:
• sechestrarea carbonului de către culturile agricole,
• biomasa – sursă de energie regenerabilă cât și prin cele negative:
• poluarea cu produse pentru protecția plantelor și fertilizanți care ridică mari probleme
pentru mediu și biodiversitate.
• emisiile de gaze cu efect de seră ale sectorului zootehnic (de la rumegătoarele mari mai
ales), care reprezintă 12% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră și care echivalează,
practic, cu emisiile întregului transport (naval, aerian, auto) la nivel mondial etc.
• degradarea solurilor.
• practicarea unei agriculturi mai “verzi”, mai durabile, cu efecte favorabile asupra
mediului și biodiversității – implică noi obligații și condiționalități de mediu prin noua
reformă a PAC
• agricultorii români trebuie să aibă în vedere nu doar practicarea unei agriculturi intensive,
ci și aspectele de mediu pentru a dezvolta un model agricol sustenabil pe termen lung
• trebuie anticipate efectele schimbărilor climatice și introduse in cultură noi specii (mai
ales prin preluarea rezultatelor cercetării și inovare), rezistente la deficitul de apă tot mai
mare, dar și să înființeze perdele de protecție forestiere, cu efecte benefice deosebite,
verificate în România de-a lungul multor decenii.
REZULTATE AȘTEPTATE ale IMPLEMENTĂRII PAC post 2020
✓ Creșterea productivității și competitivității sectorului agroalimentar;
✓ Creșterea gradului de rezistență a exploatațiilor agricole la factorii climatici și
asigurarea securității alimentare;
✓ Sporirea valorii adăugate a produselor agricole;
✓ Diminuarea dependenței fermierilor de veniturile obținute din producția agricolă
prin realizarea unor producții integrate în fermele agricole în vederea reducerii
variabilității veniturilor agricole;
✓ Creșterea veniturilor agricultorilor și populației din mediul rural;
✓ Atragerea tinerilor în agricultură;
✓ Sporirea gradului de asociere;
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✓ Creșterea rolului cercetării in obținerea producției agricole în contextul
schimbărilor climatice și utilizarea eficientă a resurselor din agricultură;
✓ Creșterea calității vieții în mediul rural.
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